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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
léto je deﬁnitivně za námi. A že to bylo pěkně
horké a suché léto! Ani v dusnu a horku se však
nezastavily úvalské stavby – rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice se blíží
k úspěšnému závěru, podařilo se nám dokončit
rekonstrukci TESKO pro nové třídy základní školy, lokalita Hájovna má nové ulice, zlepšení stavu
chodníků a vozovek (byť ne zcela nových ulic) se
již dočkaly nebo dočkají lokality U Horoušánek
(Diamantová a Oty Pavla) nebo Radlická čtvrť
(U Obory).
Horko a sucho však zbrzdilo realizaci projektů
spojených s ozeleňováním města a rekonstrukcí
městské zeleně. Tyto práce budou muset proběhnout na podzim, případně na jaře příštího roku.
V každém případě si zde zaslouží velké poděkování kolegové a kolegyně z úvalských technických
služeb, protože díky nim se podařilo, že velká část
nově vysazené zeleně letošní sucho přežije.
Září je měsíc, kdy kromě konce léta začíná
podzim a s ním nový školní rok. Naše základní
škola má nového pana ředitele Lukáše Kunce.
Přeji mu, aby se mu s jeho kolegy(němi) práce dařila co nejlépe a naše děti prožily ve škole krásná

a úspěšná léta vzdělávání. Aneb jak pravil profesor Hrbolek ve ﬁlmu Marečku, podejte mi pero! –
„i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia
v originále“. Při této příležitosti bych rád ještě jednou poděkoval bývalému panu řediteli, Jaroslavu
Březkovi za jeho mnohaletou práci pro úvalskou
základní školu. Laťku nastavil velmi vysoko a pan
Kunc tak má na co navazovat.
Září je také měsíc, kterým fakticky končí toto
čtyřleté volební období. Jaké ty čtyři roky byly
a jestli se Úvaly podařilo změnit k lepšímu, to je
už na vašem posouzení. Osobně jsem přesvědčen, že ano. Žádný z projektů, který jsme v Úvalech v posledních letech zrealizovali, by však
nebylo možné uskutečnit bez spolupráce konkrétních lidí, kteří na tom, aby tyto projekty vznikly,
pracovali kolikrát pozdě do noci a ve svých volných dnech.
Chci tedy veřejně poděkovat kolegyním a kolegům z městského úřadu (a to ze všech odborů),
z nově založených Technických služeb Úvaly,
městské policie, městskému architektovi, zahradnímu architektovi a právnímu poradci města
za jejich podporu, kolegialitu a spolupráci, protože bez nich by se nic v tomto rozsahu nepodařilo.

Pak chci poděkovat kolegům z rady a většině
zastupitelů v zastupitelstvu za velmi korektní
a dobrou spolupráci. Byť jsme se na všem třeba
neshodli, vždy jsme si věci byli schopni vyříkat
a táhnout za jeden provaz dál.
Potom chci poděkovat svým přátelům z občanského sdružení Otevřené Úvaly a přátelům z Úval
za jejich rady, podporu a pomoc.
Chtěl bych také poděkovat vám, obyvatelům/
obyvatelkám Úval, za vaši trpělivost, se kterou
jste až na výjimky snášeli všechny stavební práce
ve městě. Ať již to byla rekonstrukce železničního
koridoru, oprava průtahu městem nebo výkopy
kanalizací a opravy ulic.
A pak chci moc a moc poděkovat za podporu
své rodině, protože bez ní, její podpory a porozumění bych to nedal.
Volby do zastupitelstva jsou 5. a 6. října (pátek
a sobota). Kandiduje 5 subjektů, celkem 75 lidí.
Budete mít z čeho vybírat, bude před vámi stát
nabídka různých cest k budoucímu rozvoji města.
Přeji vám šťastnou ruku a prosím, abyste se voleb
účastnili a spolurozhodli, kterým směrem a s kým
se má naše město vydat.
Petr Borecký, starosta

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Zastupitelstva města Úvaly
Starosta města Úvaly podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
do Zastupitelstva města Úvaly a volby do Senátu Parla❶ Volby
mentu České republiky se konají:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

❷ Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – Atlasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova,
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova,
Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická,
Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova,
Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad
Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého,
Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Skácelova, Sla-

do Senátu Parlamentu České republiky
víčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova,
Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vaculíkova, Vrchlického, Vydrova, Zálesí
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava
Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 8.října,
Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova,
Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova,
Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova,
Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích –
5.května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališnická, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Milíčova, Moravská, Arnošta z Pardubic,
Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny,
U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, UVýmoly, Zahradní, Želivského
budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
❸ Voliči
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková vo-
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lební komise vydá za chybějící nebo jinak poškozené hlasovací
lístky jiné.
Volby do zastupitelstva města:
❹ Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Hlasování bude umožněno též občanovi státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, který prokáže svoji totožnost průkazem o povolení k pobytu a je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů. Pokud dosud není v dodatku stálého seznamu zapsán,
může o zápis požádat nejpozději do středy 3. října 2018 do 16 hodin
na odboru správním MěÚ Úvaly, pracoviště Arnošta z Pardubic 95,
Úvaly.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze vydat voličský průkaz.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
❺ Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).

Volič s trvalým pobytem v Úvalech, který nemůže volit v místě
svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 3. října
2018 do 16,00 hodin na odboru správním MěÚ Úvaly, pracoviště
Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 28. září (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče). S tímto vydaným voličským průkazem lze volit v kterémkoli volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu
(volič s trvalým pobytem v Úvalech může s voličským průkazem
volit pouze v obcích spadajících do volebního obvodu 41 Benešov).
V případě konání II. kola voleb do senátu se tyto uskuteční:
v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Petr Borecký
starosta města Úvaly

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 21. 6. 2018

P

rvní letní den roku 2018 byl
ve znamení zasedání úvalských zastupitelů. Nejprve
starosta pozdravil přítomného
Mgr. Jaroslava Březku, který
k 31.7.2018 končí v pozici ředitele základní školy, a poděkoval mu
za jeho dlouholetou práci v oblasti úvalského školství.
V prvním bodě jednání zastupitelé schválili plánovací smlouvu
pro výstavbu obchodního centra Úvaly – ulice Pražská mezi
městem Úvaly a společností RP
Pražská, s.r.o. V dlouhé diskusi
k tomuto bodu jednání zazněly
připomínky k výši developerského
příspěvku, příjezdové cesty do budoucího nákupního centra a dotčených ploch výstavby. Přítomný byl
i zástupce developera, který odpověděl na vznesené dotazy.
Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis z jednání ﬁnančního
výboru ze dne 5.6.2018. Finanční
výbor projednával účetní závěrku
Technických služeb Úvaly a města
Úvaly jako takového, zprávu auditora o výsledku ověření účetní závěrky včetně výkazů za rok 2017
a problematiku výběrového řízení
na stavební práce koupaliště.
Následující bod rozpoutal
v jednacím sále emoce. Týkal
se problematiky rekonstrukce
úvalského koupaliště. Přítomní
občané z iniciativy „Zachraňme
koupaliště“ kritizovali kroky vedení města při obnově koupaliště. Vedení města těmto názorům
oponovalo. Po dlouhé a místy
i bouřlivé diskusi vzali zastupitelé
na vědomí výsledek výběrového
řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce na akci „Město
Úvaly – Obnova úvalského koupaliště – obnova bazénových van

a úpravny vody“ , kdy byla obdržena jediná nabídka uchazeče
Centroprojekt Group, a.s. – cenová nabídka činí 25.024.045 Kč bez
DPH (30.279.094 Kč vč. DPH).
Zástupce výběrové komise pan
Hofman hovořil o nabídkové ceně
jako ceně, která nikterak nevybočuje z obvyklého průměru stavebních prací. Koupaliště by se mělo
dočkat rekonstrukce tak, aby v létě
2019 mohli do rekonstruovaného
areálu zavítat první návštěvníci.
Zastupitelstvo dále souhlasilo
s poskytnutím ﬁnanční dotace
pro TC Úvaly ve výši 400 000 Kč
na rekonstrukci tenisových kurtů.
Zastupitelé také souhlasili s poskytnutím ﬁnanční dotace pro
1. úvalský tenisový, z.s., ve výši
200 000 Kč.
Následně byl schválen závěrečný účet města a zpráva auditora
o hospodaření města Úvaly za rok
2017 a účetní závěrka. Rovněž
byla schválena výroční zpráva
příspěvkové organizace Technické služby Úvaly a návrh rozdělení
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly, p.o., za rok 2017.
Rovněž bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2/2018 ve výši příjmy a výdaje 246 802 838 Kč.
Dále bylo schváleno uzavření
kupní smlouvy mezi městem Úvaly a soukromým vlastníkem na pozemek na spoluvlastnický podíl 1/6
pozemku v ulici Jedlová, který je
ve společném jmění soukromých
osob. Koupě pozemku je za 100Kč/
m2 tj. celkem 20 900 Kč. Dále zastupitelé souhlasili s uzavřením darovací smlouvy na spoluvlastnický
podíl pozemku v téže lokalitě.
Zastupitelé rovněž souhlasili se
změnou názvu Základní školy Úva-

ly, okres Praha-východ na Základní
škola Úvaly, příspěvková organizace, a to s účinností od 1.9.2018.
Obdobný krok se týkal i mateřské
školy, která od 1.9.2018 ponese
název: „Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace“, a MDDM:
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace. V souvislosti se změnou názvů těchto
tří městských subjektu zastupitelé
u každého subjektu (škola, školka, MDDM) v souvislosti s novou
zřizovací listinou svěřili do správy
nemovitý majetek města, který organizace užívají.
Zastupitelé stanovili v souladu
se zákonem o obcích počet členů
zastupitelstva města na volební
období 2018–2022 na 15 členů.
Úvalští zastupitelé zvolili přísedící paní Danu Polákovou
do funkce přísedící Okresního
soudu Praha-východ pro volební
období 2018 – 2022.
Poslední bod z řádného programu jednání byla problematika zastavování spěšných vlaků
v Úvalech. Ve zveřejněném návrhu jízdního řádu SŽDC, který
bude platný od prosince 2018
jsou navrženy 4 páry spěšných
vlaků. Ani jeden z 8 spojů nezastavuje v Úvalech. Oproti současnému stavu tak Úvaly přicházejí
o 2 spěšné vlaky. I přes provozní
obtíže SŽDC je nutné, aby město požadovalo zastavování spěšných vlaků v Úvalech podobně
jako Český Brod požadoval prodloužení linky S7. Zastupitelé
uložili starostovi, aby požadoval
zastavování spěšných vlaků zavedených v jízdním řádu pro rok
2018/2019 i ve stanici Úvaly.
Zastupitel Dr. Petržílek předložil návrh na souhlas s uzavřením

kupní smlouvy mezi městem Úvaly a Českým rybářským svazem,
pobočka Úvaly. Jedná se o 25 tis.
Kč za 172 m2 pozemku. Úvalští
rybáři pořádají veřejnou sbírku
na výstavbu nové rybářské chaty, která vyhořela v červnu 2017.
V současné době je na transparentním účtu cca 150 tis. Kč.
Videozáznam z řádného jednání
ze dne 21.6.2018 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=4Df_4x9dXT0
Dotazy a připomínky občanů se
týkaly dopravní situace a zeleně
v oblasti ulice Pod Tratí a rovněž
v oblasti Fabráku.
Připomínky ze strany zastupitelů
(délka trvání jednání 6:08 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

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

ve čtvrtek 20. 9.
2018
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.
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Místostarosta o rozpočtu města

S

lova předsedkyně ﬁnančního výboru na posledním zastupitelstvu
města mě nutí reagovat na nepravdy, které tam zazněly, že ﬁnanční
stav města je v ohrožení, jako by městu hrozil bankrot. Opak je ale
pravdou. Finanční bilance města je stabilní a ukazuje, že město není
v ohrožení. Město má dostatek prostředků, aby uhradilo své závazky
včas, i když má dva úvěry.
Ano je pravda, že dluh překročil 60% průměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, ale to neznamená, že jsme porušili ﬁskální pravidlo. Město má povinnost postupně splácet předchozí dluhy, alespoň
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměrných příjmů za poslední
4 rozpočtové roky. Město teď splácí více než 5 %, takže není pravda,
že město dostane ﬁnanční postih za porušení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozpočtová odpovědnost se uplatňuje až tehdy,
když město neplní své závazky a z daňových příjmů jsou přímo závazky plněny od FÚ. To jen tak na vysvětlenou. Do roku 2023 doplatíme
první úvěr, kde jistina činí 11,4 mil. ročně, od roku 2023 klesne výše
jistiny na 5,5 mil. ročně. Město má ještě rezervy, např. prodej pozemků,
pro ﬁnancování nějakých projektů v budoucnosti.
Ve ﬁnančním výboru zazněl také názor, že město Úvaly je nejzadluženějším městem v České republice, což opět není pravda.
Např. jen středočeský kraj má 110 zadlužených obcí, město Úvaly je
na 74. místě. Takže zase proklamované nesmysly. Je to záměr, úmysl
nebo neznalost členů ﬁnančního výboru?
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2017 auditorem zní bez výhrad.
Rozpočtové hospodaření, přehled plnění v tis. Kč po konsolidaci dle
Finančního výkazu 1 -12 k 31. 12. 2017
Rozpočtové příjmy
Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté transfery
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem
po konsolidaci
Rozpočtové výdaje
Tř. 5 Běžné výdaje
Tř. 6 Kapitálové
výdaje
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem
po konsolidaci

Schválený
rozpočet
99,344
18,203
276
9,670

Rozpočet
Skutečnost
po změnách
110,263
110,188
21,726
21,814
587
353
35,160
181,430
146,270

127,493

167,736

Schválený
rozpočet
101,927
38,137

Rozpočet
po změnách
119,779
96,742

167,515

Skutečnost
259,213
85,158
146,270

140,064

216,521

198,101

Hospodaření s rozpočtem města Úvaly k 31. 12. 2017 skončilo
schodkem 30,6 mil. Kč. Výpočet hospodářského výsledku nezahrnuje v příjmech vlastní zdroje a úvěr, ale zahrnuje ve výdajích projekty,
které byly ﬁnancovány úvěrem. Vlastní prostředky a úvěr jsou v bilanci
– jeden z výkazů hospodaření města.
Výkaz zisků a ztrát města Úvaly za rok 2017 vykazuje zisk ve výši
2,4 mil a cash ﬂow (přehled o peněžních tocích) města do 31. 12. 2017
činil 25,5 mil. Kč, to znamená, že město má dostatek rezerv, nepotřebujeme čerpat z kontokorentu, účet, který kolegyně Váňová nechala zřídit,
když město nebylo schopno hradit své závazky v termínu.
Dluh města k 31. 12. 2017 činil 113,7 mil. Kč, což je 78 % podílu
dluhu k průměru příjmů a 5 % rozdílu mezi výší dluhu. 60 % průměrných příjmů za poslední 4 roky je 1,3 mil. Kč, avšak město platí více,
takže není důvod k obavám.
Musím za sebe říci, že jak vyplývá z plnění programového prohlášení rady města za období roku 2015 – 2018, dokázali jsme realizovat
více jak 95 % z celkových projektů, a to je pro mě excelentní úspěch.
Pokusím se jmenovitě připomenout několik projektů, např. zateplení
a rekonstrukce č.p.95, nová radnice 12,7 mil., zateplení Multitec 9,83
mil., stavba MŠ Cukrovar 24,4 mil., rekonstrukce nám. Arnošta z Pardubic 35,64 mil., zateplení MŠ Kollárová 14,42 mil., přestavění objektu
Tesko u ZŠ 14,23 mil., kanalizace (Horova ulice, Okrajek a U Hájov-

ny) 34,3 mil., obnova vodovodu a kanalizace 14,4 mil., nákup č.p.12,
založení technických služeb Úval (TSÚ) 11,2 mil., revitalizace Nachlingerova parku 2,5 mil., Stonehenge 1,4 mil., ZŠ budova C 16,3 mil.,
VO 5,5 mil., rekonstrukce ulic a chodníků cca 25,75 mil. (Pod Tratí,
Denisova, Sovova, Mánesova, Na Spojce, Prokopa Velikého, Čechova,
Pernerova, Sukova, Bulharská, chodník Škvorecká, Wolkerova, Pražská II, Vydrova, Komenského, Jiráskova, Klánovická, Forstova, Čelakovského, Havlíčkova, část Nerudovy, nový chodník Dobročovická,
Lužická, Ruská, Slovinská, Kladská, Rumunská, U Starého Koupadla,
U Výmoly, U Kaberny, Srbská, Borová, Modřínová, Jedlová, Smrková,
atd.) Mohl bych pokračovat, děkujeme za spolupráci SŽDC a kraji, že
město získalo investice do ulic.
Příjmy, výdaje a Cash ﬂow od 2015 – 2018
Finanční výkaz hospodaření města od roku 2015 – 2018
tis. Kč
Rozpočtové příjmy
Tř. 1 Daňové příjmy
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Tř. 3 Kapitálové příjmy
Tř. 4 Přijaté Transfery
(dotace)
Úvěr
Příjmy celkem
po konsolidaci

2015

158,199

Rozpočtové výdaje

2015

79,721
16,626
19,461
42,391

2016

110,188
21,814
353
35,160

2018
1–6/2018
54,307
14,331
87
9,153

62,630

39,295

120,689

230,145

117,173

2016

2017

2018

92,279
13,032
353
15,025

2017

Tř. 5 Běžné výdaje

84,762

83,967

112,943

59,959

Tř. 6 Kapitálové
výdaje

70,979

26,846

85,158

43,181

155,741

110,813

198,101

103,140

22,569

21,034

25,459

30,563

Výdaje celkem
po konsolidaci
Cash flow

Dnes naše město vypadá jinak než v roce 2014, lepší, krásnější, reprezentativnější. Tímto děkuji ze srdce kolegům z rady města a některým
členům zastupitelstva za spolupráci, která přinesla pozitivní výsledky,
a věřím, že bude líp i nadále. Blíží se volby a doufám, že jsme vás nezklamali, snažili jsme se město posunout dále do 21. století, abychom tady
žili lépe, ale možná někdo to vidí jinak, s tím nic nenaděláme.
Přeji občanům Úval hodně úspěchů a hlavně zdraví.
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta města

Nový mlatový chodníček
na hřbitově

N

a základě připomínek občanů, že na podzim a v zimě
je nepříjemné chodit v mokrém trávníku k hrobům, nechal
odbor investic zhotovit nový mlatový chodníček. Pokud se osvěd-

čí, bude příští rok realizován
i v dalších částech hřbitova.
Náklady akce činily 50 000 Kč.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic
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Nově zrekonstruovaná radnice
se představila veřejnosti

V

letní sobotní dopoledne
14.7.2018 se úvalským občanům otevřela nová budova
radnice na náměstí Arnošta z Pardubic. Návštěvníci měli
možnost prohlédnout
si budovu od „sklepa až
po půdu“.
Starosta, místostarostové, tajemnice a ostatní
zaměstnanci byli občanům k dispozici, seznamovali je s jednotlivými
pracovišti městského úřa-

Zahájení rekonstrukce úvalského koupaliště

Z

astupitelstvo města na svém posledním zasedání dne 21. 6. 2018 dalo zelenou k pokračování realizace obnovy koupaliště.
Práce budou zahájeny během měsíců září – říjen
sejmutím ornice v nezbytném rozsahu. Tato zemina bude uložena na mezideponii na pozemku
koupaliště a později bude využita při terénních
a sadových úpravách. Po provedení skrývky
ornice budou provedeny již jen drobné bourací
práce, které budou spočívat v částečném odbourání horní hrany bazénu, aby mohl vzniknout
nový žlábek, který zajistí odvod vody z hladiny
podle platných hygienických předpisů.
Dále se provede vyhloubení stavební jámy
pro novou akumulační jímku a strojovnu čerpadel a také drážky pro potrubní rozvody v mělké
části bazénu. Následně budou započaty práce
na objektu strojovny čerpadel a akumulační
jímky a budou upraveny dělící stěny mezi dětským brouzdalištěm a neplaveckou částí.
V bazénové vaně bude proveden podsyp
do požadovaných výšek, položeno bazénové
potrubí, které bude natlakováno po celou dobu
výstavby. Po instalaci potrubních rozvodů
v bazénu bude provedeno armování dna a následně betonáž. Potom budou následovat práce
na stěnách bazénu a přelivovém žlábku.

Práce na strojovně technologie, akumulační
jímce a betonáž bazénu by se měly stihnout ještě v tomto roce. Na jaře budou osazeny do bazénu trysky a vestavné díly a budou probíhat
technologické práce ve strojovně technologie.
Práce na instalaci bazénové fólie se předpokládají v dubnu. V součinnosti s pokládkou fólie
budou provedeny zpevněné plochy, brodítka
a sadové úpravy.
Podrobný harmonogram s jednotlivými dílčími termíny je součástí smlouvy s generálním
dodavatelem stavby.
Předpoklad zahájení stavby podle harmonogramu je v měsících září – říjen a její ukončení je plánováno na konec května 2019, kdy budou provedeny komplexní zkoušky. V červnu
by měl být udělen kolaudační souhlas. Ukončení prací a předání díla provozovateli je plánováno tak, aby plynule přešlo dílo do správy
města a koupaliště mohlo být otevřeno pro
veřejnost.
Zkrácení termínu se nepředpokládá, protože
je potřeba brát v úvahu skutečnost, že provozovatel by musel hradit provozní média a energie
spojené s provozem před otevřením koupaliště.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

du. Velice nás potěšil velký zájem
občanů o zrekonstruovanou budovu, která se vrátila ke svému účelu
radnice po 71 letech.
Přeji nám všem, aby radnice
na náměstí byla na dlouhá léta
příjemným místem, které lidé
navštěvují s důvěrou, a na nás
je, aby se zde setkali s odborným
a vstřícným přístupem a odcházeli s tím, že jejich záležitosti byly
vyřízeny k jejich spokojenosti.
Jana Tesařová,
tajemnice

Krátké vyjádření
ke kauze úvalské
koupaliště

V

minulých Životech Úval a i v tomto
zářijovém najdete opět články na téma,
kterak radnice, potažmo starosta zdevastovali úvalské koupaliště, a to se teď musí
za astronomické náklady opravit. Vzhledem
k tomu, že jsem zde v minulosti já i mí kolegové na téma koupaliště psali, nebudu se
k těmto článkům v Životě Úval již vyjadřovat,
protože bych opakoval věci již v minulosti napsané. Myslím si také, že vzájemné přestřelky
na stránkách v Životě Úval nás nikam neposunou a znamenají jen přidávání negativní energie do veřejného prostoru.
Pro zájemce o pohled z druhé strany (starostovy, ev. radniční) si dovoluji v této souvislosti odkázat na články ze Života Úval např.
06/2016, 09/2016 (jsou na webu města), eventuálně aktuálně na moji osobní facebookovou
stránku. K dispozici jsou pak ještě posudky
z let 2013 a 2017 (jsou na webu města).
Petr Borecký,
starosta města

Jak se vyvíjí kauza hrbu ve Smetanově ulici?

Z

kraje tohoto roku jsme vás
informovali o vývoji ve věci
nerovnosti povrchu komunikace v ulici Smetanova v místě
provedené přeložky dešťové kanalizace, která byla provedena v roce
2015 společností VOKA CL, s.r.o.,
se sídlem č.p. 88, 471 01 Zahrádky. V podzimním a zimním období
2016/2017 vznikla nerovnost povrchu komunikace v místě provedené
přeložky. Město Úvaly zaslalo reklamaci zhotovitelské společnosti.
Následně jsme obdrželi vyjádření,
že společnost reklamaci odmítá
z toho z důvodu, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace včetně použitých materiálů.
Jelikož jsme se nehodlali smířit
s přístupem zhotovitele, nechali
jsme zpracovat znalecký posudek

za účelem stanovení příčiny nerovností a poruch, vzniklých při realizaci přeložky dešťové kanalizace
ve zmiňované ulici. Tento posudek
jednoznačně určuje jako primární
příčinu deformací vozovky nevhodný zásypový materiál, který
obsahuje nadkritické množství
minerálů, způsobujících síranovou
degradaci, jež je nedílně spojena
s rozpínáním těchto prvků při jejich
krystalizaci. Znalecký posudek je
veřejně k dispozici na webových
stránkách města v sekci Praktické
informace/doprava.
Jako korektní a plnohodnotný
způsob opravy posudek předpokládá kompletní vybourání vozovkového souvrství v nezbytném rozsahu až po zemní pláň a následné
odstranění zásypového materiálu až

na úroveň zásypu kanalizace. Předběžný cenový odhad na opravu povrchu je 3,110 mil. Kč včetně DPH.
Na základě těchto skutečností jsme opět vyzvali zhotovitele
k opravě vady na díle v rámci
uplatněné reklamace. Zhotovitelská ﬁrma reagovala již v zastoupení právního zástupce způsobem,
kde napadá vyhotovený posudek
jako účelový proti jejich společnosti, a oznámila nám, že si nechají zpracovat posudek vlastní.
Jsme si vědomi, že celá záležitost trvá neúměrně dlouho. Bohužel vzhledem k neochotě zhotovitele odstranit vadu díla musíme
připravit veškeré zkoušky a podklady pro možný budoucí soudní
spor. Chceme tím dát všem dodavatelským společnostem jasný sig-

nál, že v Úvalech prostě nebudeme
trpět nekvalitní práci a svých práv
se bude město domáhat v případě
potřeby třeba i soudně.
Prosíme proto občany města Úvaly o trpělivost. Budeme se snažit co
nejdříve dokončit vše ke zdárnému
konci. Bohužel dle dosavadního
vývoje se budoucí soudní spor jeví
jako nevyhnutelný a každý krok musíme konzultovat s naším právním
zástupcem, včetně přípravy a provedení nezbytné opravy ulice. V tuto
chvíli předpokládáme, že by se tak
mělo stát v září 2018, ale i tak je
možné, že budeme muset tuto realizaci v případě nutnosti odložit.
Děkujeme za pochopení.
Petr Borecký, starosta města
Petr Matura,
vedoucí odboru investic
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Pavlína Slavíková opustila pozici ředitelky Technických služeb Úvaly

S

e založením a rozjezdem
Te c h n i c k ý c h
služeb Úvaly je
spojeno jméno
Pavlíny Slavíkové, která se
své funkce ujala v září roku
2015. Pavlína
si spolu s námi
Pavlína Slavíková
prošla
všemi
porodními bolestmi nově založené městské ﬁrmy
– integrace kolegů z bývalé VPS, převzetí

vodovodů a kanalizací do správy města,
převzetí správy veřejného osvětlení a naposledy i rozjezd vlastního odpadového hospodářství.
Něco se dařilo lépe, něco trochu drhlo, někde to i jiskřilo, ale konečný výsledek je působivý. Technické služby Úvaly dnes zajišťují
kompletní portfolio městských služeb v režii
města a na stavu městské infrastruktury je to
znát.
Pavlína Slavíková teď sice obrazně i doslova přehodila výhybku svého dalšího života,
ale vždy již bude platit věta „Vybudovala jsem
úspěšně fungující městskou ﬁrmu“.
Za to bych chtěl paní Pavlíně Slavíkové velmi poděkovat a přeji jí do dalšího života hod-

ně štěstí, zdraví
osobní spokojenosti a jistě i pracovních úspěchů.
Počínaje 1. zářím 2018 byla
řízením Technických služeb Úvaly pověřena paní
Markéta Řepková
s tím, že deﬁnitivní jmenování nové
Markéta Řepková
ředitelky/ nového
ředitele bude již v kompetenci rady města, která
vzejde z voleb dne 5. – 6. října 2018.
Petr Borecký, starosta města

Realizace okružní křižovatky Jirenská II/101 × silnice I/12
se výrazně přiblížila

S

Stejně tak se projekčně posunula i příprava křižovatky I/12 ×
Dobročovická. Zde zbývá vyřešit
několik majetkoprávních záležitostí, ale i tak předpokládáme, že
žádost o vydání územního rozhodnutí bude podána ještě letos
na podzim.
Petr Borecký, starosta města
Renata Stojecová,
vedoucí odboru
životního prostředí

polupráce mezi městem
Úvaly a ŘSD přináší výsledky. Na počátku srpna bylo
na stavebním úřadě zahájeno
územní řízení na výstavbu okružní křižovatky na Jirenské v místě
křížení se silnicí I/12. Půjde-li vše
bez komplikací, mohli bychom se
na podzim dočkat územního rozhodnutí, na jaře 2019 stavebního
povolení a v II. polovině roku
2019 samotné realizace.

Jak se daří po parném létu městské zeleni?

H

orké dny se podepsaly
nejen na lidech a zvířatech, ale také na úvalské
zeleni. Vyprahlé trávníky spoluobčanů a usychající rostlinní miláčci trápí každé srdce
zahrádkáře. Technické služby
Úval se zalévacím vozem se
po celou pracovní dobu denně
snažily zabránit nejhoršímu
a nutno s úctou podotknout,
že se jim mnohé povedlo. Nikdo však nemůže přes všechno úsilí nikoho odsuzovat
za to, že některé květiny, keře
i stromy svůj boj se suchem
vzdaly. Naše snaha zvětšovat
zelené plíce Úval však nekončí. Ozeleňování ulic v projektech Realizace ozelenění
II. a III. po malé suché přestávce pokračují a od měsíce
září na nás začnou vykukovat

nově založené další záhonky.
A třeba jsou to i ty u vás! Pro
všechny milovníky lokality
úvalské Vinice se právě zde,
u cesty od rozhledny k tlustovouské silnici, v místech
navážky rybničních sedimentů, rodí Park Úvaly – Vinice.
Kouzelné místo s lavičkami,
posezením, herními i sportovními prvky zpřístupněné
novou mlatovou cestičkou,
lemovanou stínem domácích
ovocných stromů a keřů, včetně vinné révy. A když už jsme
u té cestičky, tak ještě jedna
cestička nám proťala kus úvalské zeleně, a to přes borový
hájek Nachlingerova parku.
A ve stínu těch borovic nám
v měsíci září podél této cestičky přibydou rovněž cvičební a herní prvky, které potěší
ducha i tělo
nadšeného
sportovně
založeného
občana, který
nerad zahálí. Ve spol u p r á c i
Odboru životního prostře-

dí a územního rozvoje společně s Technickými službami
Úvaly se nám povedlo ozelenit také ulici Barákova.
Přepadávat rýčem a kytičkami budou také zahradníci
areál za základní školou, kde
za podpory dotace Ministerstva pro místní rozvoj budou
založeny pro žáky nové výukové záhony, vyvýšené školní pozemky, bylinkové plochy
a také budou vysazeny stromy
a keře, které budou nejen naučné, oku lahodící, ale i lákavé pro mlsné jazýčky. Dotačně
město Úvaly podpořil i Státní
fond životního prostředí, a to
na zvelebení trojúhelníkového parčíku v ulici Jiráskova
u železničního viaduktu, kde
toto smutné místo oživí nová
svěží výsadba stromů, keřů
a současně budou odborně
ošetřeny i stromy stávající.
Obě dotační akce budou zrealizovány nejpozději do června
roku 2019.

PŘED REALIZACÍ

V PRŮBĚHU REALIZACE

Hezké babí léto přeje OŽPÚR.
Renata Stojecová,
vedoucí odboru
PO REALIZACI
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Koupaliště bylo 3 hodiny
otevřeno
aneb Happening občanské aktivity
Zachraňme koupaliště

O

bčanská aktivita Zachraňme koupaliště, která vznikla
v reakci na odmítavý přístup vedení města k otevření
unikátního úvalského koupaliště, se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky
happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu
14. července 2018 otevřeli v recesi koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezonu nemají a kdo ví, kdy a zda
vůbec ho budou opět mít.
A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech
klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezony, proslovu a přestřihnutí pásky.

Bylo otevřeno koupaliště 21. století
Co tu všechno bylo? Při vstupu každý dostal čestnou vstupenku v podobě originální záložky do knihy. Koupalo se
ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla
ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Voda byla příjemně teplá a mnozí (nejen děti) opravdu
možnost osvěžení v bazénu využili.
Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně
koupacích a plážových potřeb. Půjčovala se i voda. Nechyběla
střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro
děti, na které dohlížel opalující se obrovský plyšový medvěd.
Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. V nabídce byl tradiční koupalištní koktejl s melounem, párek v rohlíku či čepované pivo.
Nálada byla skvělá, prostě koupalištní. Bavily se děti i dospěláci.
O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Za svůj „výrazový tanec“ na slova písně „Plavu
si ani nevím jak ....“ sklidily velký aplaus (asi za svoji statečnost) a na závěr chtě nechtě skončily ve velkém bazénu.
Akvabely prostě patří do vody!
Navečer byla koupací sezona slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezony proběhlo v duchu
ﬁlmu Bílá paní, ve kterém manželka (V. Chramostová) kárá
svého muže (V. Brodský) protestujícího při slavnostním otevření mostu, že most tu není a oni plavou s ostatními občany
přes řeku na druhý břeh, slovy: „Drž hubu a plav!“
Happening je krásně zdokumentovaný ve ﬁlmu Jarky Broki
na youtube.

Reakce na happening byly skvělé a stejně jako Babí léto na úvalském koupališti v září 2016 to stálo za to. Uvádíme jednu z nich: „Uvědomuji si tu bezmoc,
ale zase na druhé straně nikdy bych netančila jako akvabela, nikdy bych neprožila tak nádherné odpoledne.“
Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz

Údržba lokality Králičina

J

ako každoročně zajistil spolek Otevřené Úvaly kosení luk v Králičině, a to jak
na levém, tak na pravém břehu Výmoly.
Kosení po dohodě s odborem životního prostředí Středočeského kraje probíhá
od letošního roku dvakrát ročně s tím,
že pokosená tráva se z místa odváží
pryč. Díky tomuto postupu se nám podařilo prakticky vytlačit rozsáhlé porosty kopřivy, která nadměrně osídlila
nivní louky a vytlačovala pro ně typické druhy travin a lučních květin, včetně
ocúnů jesenních, které zde každoročně
rozkvétají v průběhu září.
Vždy po dvou letech se také redukují
porosty trnky, které se také nekontrolovatelně šířily do luk, a hrozilo, že v některých místech se údolí stane neprostupným.
Letos spolek Otevřené Úvaly na své náklady

vymýtil část trnkových porostů ve střední
části luk, tak aby zůstaly při okraji lesa jako
hnízdiště pro ptáky a přechodové patro mezi
lučními porosty a lesem, ale aby nezasahovaly

Za posledních 8 let, kdy údržbu Králičiny zajišťujeme, se stav luk podle odborníků
z oblasti životního prostředí i AOPK výrazně
zlepšil, také se zvýšila pestrost druhů a v neposlední řadě se cesta Králičinou stala pro
obyvatele Úval i turisty příjemnější.
Petr Urban a Mirka Borecká

do cesty a nezamezily průjezdu techniky na zadní louky a tím i jejich údržbě.
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Městská stezka – 7. zastavení – Vinice

Z

náměstí pokračuje městská
stezka
kolem
kostela
Zvěstování Páně

viditelnosti uvidíme nejen Úvaly s železnicí Úvalák. Na něm je doložený nejstarší trigoa viaduktem 9 kanálů a okolní obce, ale také nometrický bod Úval, který zde byl instalován
vzdálené České středohoří i Krkonoše. Vy- vojenskými zeměměřiči. Dochoval se do dnešhlídka byla zpřístupněna pro veřejnost v roce ních dnů a udává nadmořskou výšku 298,5 m.
Dnes se ovšem tomuto místo neříká Úvalák,
2015.
Jak název kopce nad městem připo- tento název se vžil pro táhlý kopec v západní
míná, stávala zde v minulosti skutečně části města.
Od rozhledny vede Alej úvalských dětí I.,
vinice, dokonce i s viničným domkem,
kde se lisovalo víno. Příliš dobře však která vznikla v roce 2012 a z níž se také otvíúdajně neprosperovala, takže po ní i vi- rají krásné výhledy do okolní krajiny. Městská
ničném domku nakonec nezbylo víc stezka od rozhledny pokračuje touto dubovou
alejí k úvalskému „Stonehenge“.
než jen název.
Mirka Borecká
Na historických fotograﬁích, umístěných na panelu, je vidět
podoba Úval
z počátku 20. … z úvalské rozhledny lze za příznivého počasí vidět Krkostoletí, v po- noše a dokonce i Sněžku?
předí s viaduktem a železnicí …ke zdolání rozhledny musíte vyšlapat 112 kovových
a v pozadí se a 1 betonový schod?
S ke ř í kove m …že dnešní Masarykův háj se dříve nazýval „Rudolfův“?
(dnes Radlickou čtvrByl tak pojmenovaný od r. 1881 k poctě sňatku korunního
tí) a místní cihelnou.
Na dobových ma- prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií. Sám korunpách na panelu je ní princ Rudolf svolil, aby se háj nazýval jeho jménem. Bývauveden název Auwal lo to vyhledávané rekreační místo Úval.
(Auwalberg) neboli

…věděli jste, že:

přes lávku směrem na vrch Vinice, který se
vypíná nad centrem Úval. Značka nás dovede k rozhledně, postavené v roce 2013, která
zároveň slouží jako telekomunikační stožár.
Má výšku 31, 2 metru, ve výšce 21 metrů je
umístěna vyhlídková plošina, z níž při dobré

Dotační příležitosti z Pošembeří
MAS Region Pošembeří má na konci července 2018 za sebou:
dvě dotační výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
zaměřené na sociální problematiku a prorodinná opatření. Do výzvy
se sociální problematikou se přihlásili 4 žadatelé, v současné chvíli
probíhá věcné hodnocení.
výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV), zaměřenou na zemědělské podnikatele, podnikatelské subjekty, mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech.
Tematicky byla výzva zaměřena následovně:
Fiche 7 – Podpora místního zemědělství (alokace 3 800 000 Kč)
Fiche 8 – Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
(alokace 840 600 Kč)
Fiche 9 – Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností (alokace 4 203 000 Kč)
Žádosti bylo možné podávat do 4. 7. 2018, bylo přijato 10 projektů. Nyní probíhá věcné hodnocení a výběr projektů.
dvě výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a investice
do vzdělávání.
Výzva s názvem Bezpečnost 01 byla vyhlášena 11. 6. 2018 s tím,
že žádosti je možné podávat do 17.10.2018. Celková alokace činí
11 mil. Kč.
Mezi podporované činnosti patří:
Bezpečnost dopravy – výstavba, rekonstrukce a modernizace
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, vý-

stavba, rekonstrukce a modernizace podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice
I., II a III. třídy.
Cyklodoprava – výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo
stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo
odděleným provozem, realizace liniových opatření pro cyklisty.
V této výzvě mohou podávat žádosti obce a dobrovolné svazky
obcí.
Druhá výzva s názvem Vzdělávání 02 byla vyhlášena 20.6.2018
a je zaměřena na budování infrastruktury základních škol a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Žádosti je možné
podávat rovněž do 17. 10. 2018. Celková alokace je 10 mil. Kč.
V rámci této výzvy budou podporovány – činnosti ve vazbě na:
klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory);
budování bezbariérovosti škol.
Podporované činnosti: stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, úpravou infrastruktury, nákup pozemků a staveb, pořízení
vybavení budov a učeben.
Více informací k výzvám se zájemci mohou dozvědět
na http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/
Bc. Gabriela Vraj,
Region Pošembeří, o.p.s.
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Úvaly mají své první Kameny zmizelých

D

ne 16.8.2018 navštívil Úvaly pan Gunter
Demnig, aby na pozvání vedení města
osobně položil první Kameny zmizelých
v Úvalech. Kameny zmizelých (Stolpersteine),
doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“
(pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným
povrchem, vsazené do chodníku před domy
obětí holokaustu a nacistického režimu. Jde
o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince
1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku
2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice.
Po položení prvních Kamenů zmizelých
pak následovala diskuse s panem Demnigem, kde se přítomní mohli dozvědět více
o projektu, úskalím, kterému musí v některých zemích čelit a mohli obdivovat
samotné nasazení a charisma pana Demniga, který cestuje po více než 240 dnů
v roce a tyto kameny pokládá. Do dneška jich

položil více
než 50 tisíc.
V Úvalech si tak můžeme od srpna dennodenně připomínat památku rodiny Weinsteinů,

Zelenkových a Viktora
Šulce. S panem Demnigem jsme se rovněž
dohodli, že zbývajících
14 kamenů za další oběti
holocaustu v Úvalech
položí v září roku 2019.
Rád bych na tomto místě velmi poděkoval Základní škole
Úvaly a jejím žákům
za spolupráci na tomto projektu, kteří připravili velmi pěkný
doprovodný program
k samotnému pokládání kamenů a také
manželům Hoblíkovým za zahrání motivů
z filmu Schindlerův seznam při ukončení
celé akce.
Petr Borecký, starosta města

100 let Republiky československé

Nadšený a dusný rok 1968

K

dyž dnes hovoříme o čtyřiceti letech komunistické totality, neprávem zjednodušujeme. Především nemůžeme tvrdit, že
v Československu panovala po čtyři dekády
jakási konzervativní nehybná diktatura. Doba
socialistické diktatury měla svou dynamiku
a dočkala se řady zvratů, a to i absurdních.
Ostatně jak jinak bychom mohli pochopit kupříkladu to, že měl od roku 1969 ve státě rozhodující slovo člověk, který téměř celá 50. léta
strávil za mřížemi jako politický vězeň. Roky
nástupu Gustáva Husáka k moci jsou ostatně
nesmírně zajímavé.
Vzpomíná-li se dnes veřejně rok 1968, tak
se nabízí především mediálně vděčné téma
vojenského obsazení země. Počítá se vojenská technika, vzpomíná se odpor obyvatelstva
a vyčíslují se oběti. Nechci tu relativizovat
lidské tragédie, každého ztraceného života
je škoda, ovšem jen potlačení demonstrace
za alžírskou nezávislost v Paříži v říjnu 1961
si vyžádalo více obětí než invaze vojsk Var-

šavské smlouvy na území Československa
v celém svém rozsahu. Nesrovnatelně krvavější pak bylo sovětské potlačení maďarského povstání v roce 1956, kde se oběti počítají
v tisících. Ale odpor maďarského obyvatelstva
byl také podstatně houževnatější. Srpnová
invaze v Československu nebyla prioritně válečnou operací, jejím cílem nebylo zneškodnit
ozbrojené složky cizího státu a zavést okupační správu. Jednalo se především o velmi
přesvědčivý politický nástroj jak ovlivnit další
směřování země. A musíme konstatovat, že takové počínání obou světových velmocí nebylo
ve druhé polovině 20. století úplně ojedinělé.
A úplně ojedinělé nebyly ani společenské změny, které se udály v Československu
60. let. Dorůstala nová poválečná generace,
ve které se i napříč železnou oponou šířily
nové kulturní prvky a také nesoulad s konzervativní společností a jistá nedůvěra k politickým elitám. Vlivem ochlazování studené války po karibské krizi v roce 1962 se všeobecně

uvolňovala disciplinace společnosti, což
nejen v Československu vedlo k otevírání
společenské debaty,
která je pro každou
diktaturu kamenem
úrazu. Co však spustilo zájem o odlišnou
správu země, byla
hospodářská stagnace. Zatímco se v roce
1956 v Maďarsku
a Polsku protestovalo, v Československu byl klid. Tehdy se ještě
na zásobování neprojevily nedostatky centrálně řízené ekonomiky. V polovině 60. let už se
situace změnila a nejen v komunistické straně
se začala projevovat poptávka po změnách.
Proces demokratizace byl spuštěn především
nejednotou komunistické strany a neschopným
odporem Antonína Novotného k liberalizaci.
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Když se proti Novotnému postavili i konzervativci a v lednu 1968 byl zvolen do čela strany
Alexander Dubček, nemuselo se nutně jednat
o vítězství progresivního křídla strany, ale zároveň bylo zřejmé, že dojde k přehodnocení
dosavadní politiky. A přehodnocovalo se velmi
zeširoka. V únoru se v tisku, rozhlase i televizi
začala objevovat první zjevná kritika stalinského
období a v mediálním prostoru se prosazovali charismatičtí politici, jako Josef Smrkovský,
Oldřich Černík a Ota Šik. Zcela zjevný demokratizační proces probíhal od března, kdy byla
poprvé v českých dějinách prakticky zrušena
cenzura. Tehdy se také probouzela občanská
společnost, která získala impuls v abdikaci Antonína Novotného. V dubnu byl vydán nejvýznamnější dokument Pražského jara, a to Akční
program KSČ a pro jeho naplňování byla sestavena proreformní vláda, která také velmi rychle
předkládala návrhy nových zákonů. Z veřejných
postů i státní správy postupně odcházeli lidé,
kteří stáli za nezákonnostmi 50. let.
Politika se tehdy bez omezení státní moci
stala celospolečenským tématem a kritika
poměrů před lednem 1968 se ozývala i z řad
komunistických funkcionářů. K politickému
dění měly potřebu se vyjadřovat i různé spolky a zájmové organizace. Odbory začaly plnit
svou funkci a zároveň se staly nejhlasitějším
podporovatelem reforem. Představitelům některých států Varšavské smlouvy se především příčila snaha obnovení sociální demokracie, vznik Klubu angažovaných nestraníků
a sdružení bývalých politických vězňů K 231.
V Československu však rozhodně neprobí-

hal politický převrat, jazykem konzervativců
„kontrarevoluce“. Na pořadu dne rozhodně
nebylo hledání alternativ k socialismu. Socialismus, ačkoliv si pod tím termínem mohli
lidé představovat kdeco, byl obecně přijímaný,
podobně jako vláda komunistické strany. A to
i přes odhalování zločinů z 50. let a i přesto,
že řada komunistických intelektuálů a funkcionářů hlásící se k demokratizaci, se dříve podílela na politice strany v době kultu osobnosti. Vedení KSČ se tehdy těšilo větší podpoře
veřejnosti než kterékoliv jiné.
Čím větší obliby se těšilo komunistické vedení od obyvatelstva, tím silnější kritiku slyšelo
ze „spřátelených“ zemí. Pohár trpělivosti přetekl v červnu, kdy Národní shromáždění schválilo řadu reformních zákonů. Především legislativní zrušení cenzury a zákon o rehabilitaci
politických vězňů. Zároveň však bylo zřejmé,
že vedení strany začalo šlapat na brzdu.
Na konci června vyšel známý text bývalého
dlouholetého člena KSČ Ludvíka Vaculíka,
který nazval 2 000 slov. Během července si
získal velké popularity, ale odmítnutí od strany
a ze zahraničí pod sovětským vlivem. Pokud si
text pročítáme, nevidíme v něm nic revolučního, téměř nic, co by se mělo stát důvodem
k ráznému odmítnutí a nic, co by nebylo předem řečeno. Problém netkvěl jen v nesporné
kvalitě textu, ale i v načasování. Kdyby vyšel
o měsíc či o dva dříve, zastínily by ho jiné.
Červenec a srpen se staly měsíci napětí,
zahraniční tlak neustával a jednání v Čierne
nad Tisou se stalo posledním varováním, které
Dubček dostatečně servilně neuposlechl. Není
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pravdou, že vojenská intervence přišla z čista jasna. V dusném létě představovala noční
můru, která byla sice děsivá, ale zároveň si
málokdo připouštěl, že se stane skutečností.
Skutečností se však stala v ohromném rozsahu. Odpovědnost se připisovala a připisuje
Sovětskému svazu, či Rusku. Je to však další z mnoha zjednodušování. Jestliže by pro
sovětské vedení znamenala ztráta Československa těžkou ránu, pro východoněmecké či
polské vedení se to rovnalo hrozbě existenční.
Pokud bylo Pražské jaro především městskou
záležitostí, ve dnech následujících po invazi se
dostalo i do té nejposlednější vesnice. V tak zvaném Československém týdnu se vytvořil paradoxně ten nejširší prostor pro svobodný projev.
Obyvatelstvo se zároveň v rámci protestu stmelilo nehledě na stranictví či nestranictví. Můžeme to vidět i v Úvalech, kde i místní komunisté
protestovali prostřednictvím Života Úval či kupříkladu koordinovaným spuštěním sirén.
Obsazení Československa bylo velmi dobře promyšlené po vojenské i politické stránce.
Zkompromitovaní konzervativní komunisté
jako Vasil Bilak či Alois Indra, kteří byli právem
označováni za kolaboranty, se moci navzdory
své snaze zatím nedočkali. Vcelku umně bylo
až do jara roku 1969 udržováno zdání kontinuity a kritika „bratrské pomoci“ a 50. let se objevovala ve veřejných médiích včetně televize
bez zjevnějších zásahů do počátku roku 1969.
Však deska Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka byla bez zásahu úřadů vydána v březnu 1969
v nebývalém počtu a během krátké chvíle rozprodána.
Milan Bednář

Václav Havel byl poslední československý a první český prezident. Narodil se 5. října 1936 v Praze do rodiny pražského intelektuála Václava M. Havla.
byl vnukem stavitele paláce Lucerna Vácslava Havla. Jeho strýc Miloš Havel byl
zakladatelem AB Barrandov. Byl to významný český literát a dramatik. Proslavil
se nejen svou tvorbou, ale také zapojením do Pražského jara, kde podporoval liberální nekomunistické reformní křídlo. V březnu 1968 se připojil k otevřenému
dopisu sto padesáti spisovatelů a kulturních pracovníků adresovanému ÚV KSČ.
Po potlačení Pražského jara byl nucen se stáhnout z veřejného života. Musel
opustit divadlo a jeho díla se v Československu přestala vydávat a hrát. V roce
1972 podepsal další spisovatelskou petici, požadující propuštění politických
vězňů. Roku 1974 devět měsíců pracoval v trutnovském pivovaru jako dělník.
V listopadu 1975 proběhla premiéra Havlovy hry Žebrácká opera, kterou bez
uvedení jména autora nastudovalo amatérské divadlo Na tahu. Spolu s Janem
Patočkou a Jiřím Hájkem se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77. Za své
demokratické postoje byl pronásledován komunistickou diktaturou a policií a opakovaně vězněn.
V roce 1988 se Václav Havel stal členem Českého helsinského výboru, který sledoval dodržování lidských práv, a 10. prosince 1988 vystoupil
na první oﬁciálně povolené manifestaci opozičních seskupení v období normalizace, která se u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv konala
na pražském Škroupově náměstí. Dne 16. ledna 1989 byl zatčen za účast na demonstraci během Palachova týdne a v únoru odsouzen k devíti měsícům vězení, po odvolání byl trest snížen na osm měsíců; podmíněně propuštěn byl již v květnu. V červnu 1989 stál u zrodu petice Několik vět. V září
se stal mluvčím Charty 77 za uvězněného Alexandra Vondru. Naposledy zatčen byl v říjnu 1989, brzy nato však byl propuštěn na svobodu.
Dne 17. listopadu 1989 začala rozehnáním studentské demonstrace tzv. Sametová revoluce, která vedla ke konci čtyřicetileté vlády komunistického režimu v Československu. Václav Havel se 19. listopadu zúčastnil založení Občanského fóra (OF), protitotalitního hnutí sdružujícího reformní
a demokratické síly české části federace, a od počátku patřil k jeho nejvlivnějším představitelům.
Do nejvyšší politiky Havla vynesl pád komunismu v tehdejším Československu, kdy se jako nejznámější představitel protikomunistického disentu
stal symbolem Sametové revoluce a jako takový byl ještě komunistickým Federálním shromážděním zvolen v prosinci 1989 prezidentem republiky.
Jeho první funkční období, kdy byl posledním prezidentem komunistického Československa, trvalo půl roku, tedy do prvních svobodných voleb.
Podruhé byl Václav Havel zvolen prezidentem 5. července 1990 již svobodně zvoleným Federálním shromážděním, v němž nyní převažovali
zástupci Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu. Na politické scéně se objevily nové silné osobnosti konkurující Havlovi a jeho přívržencům;
především Václav Klaus v Česku a Vladimír Mečiar na Slovensku.
Po vzniku samostatné České republiky se Václav Havel stal jeho prvním prezidentem a zůstal v této funkci dvě funkční období. Za desetiletého
prezidentství Václava Havla se Česká republika stala v roce 1999 členem Severoatlantické aliance (NATO) a do závěrečné fáze pokročilo přijímání
za člena Evropské unie, kam bylo Česko přijato roku 2004. Tím se v zásadě naplnilo heslo Sametové revoluce„Zpátky do Evropy“. Zvláštní pozornost věnoval česko-německým vztahům, poškozeným druhou světovou válkou a jejími následky.
Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 2011 v 9.46 hodin na následky dlouhodobých zdravotních problémů. Zemřel ve spánku na oběhové
selhání.
S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský
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100 let Republiky československé

Obezřetná elita

T

itulek jsem si vypůjčil od historika Jiřího Štaifa, který takto shrnul aktivitu
české národní elity v polovině 19. století. Nemalou dávku obezřetnosti nelze vytknout ani českým politikům za I. světové
války až do památného 28. října 1918.
V jednom z předchozích vydáních jsem
si dovolil líčit, že česká politická elita vyjadřovala v průběhu prvních let války vše
možné, jen ne požadavek na samostatnost
národního státu. To neznamená, že by
všichni politici jednali svorně a zachovali se stejně. V tomto smyslu vybočovala
volebními výsledky nevýznamná Česká
strana pokroková, či také zvaná realistická.
Od roku 1914 ji vedl Přemysl Šámal, ale
jejími zakladateli a nejvýznačnějšími členy
byli beze sporu Tomáš Garrigue Masaryk
a Karel Kramář. Poté, co odešel Masaryk do exilu, se někteří členové zapojili
do skryté organizace, kterou si pojmenovali „Mafﬁe“. Navzdory názvu se členové
organizace nezabývali černým obchodem,
jinými kriminálními činy, atentáty nebo
snad terorismem. Přeci jenom šlo o politiky a odboj, pokud se to tak dá nazvat, se
tak vedl především v kavárenském stylu.
Činnost Mafﬁe spočívala ve shromažďování a předávání především politických informací, v komunikaci s exilem – to znamená
s Masarykem a v přípravě na převzetí moci
v případě rozpadu monarchie. V jejím čele
byl nejprve Edvard Beneš a po jeho odchodu za Masarykem se funkce ujal Šámal.
Už v roce 1915 dostala organizace silnou
ránu, aniž by to policejní úřady tušily. Zatčen byl Karel Kramář a také mezi jinými
Alois Rašín. Ačkoliv nebyli souzeni za činnost v Mafﬁi, oba od soudu odešli s trestem
smrti, protože i tak byly jejich protirakouské postoje zřejmé. Jednalo se o exemplární
proces, který měl za účel odradit ostatní
politiky od jakéhokoliv protistátního jednání. A musíme konstatovat, že po určitou
dobu to byl krok velice efektivní. Dnes
můžeme jen stěží soudit, zda od samého
počátku bylo v zájmu rakouských úřadů
rozsudek skutečně nevykonat, ale oběma jmenovaným byly tresty velmi rychle
zmírněny. A v červenci roku 1917 je nový
císař amnestoval, a tak se dočkali svobody
ještě dlouho před koncem války. Oba muži,
jak Kramář, tak Rašín, si však vysloužili
pověst národních hrdinů a na konci války
se s nimi počítalo do předních postů. Jsou
historici, kteří dokonce spekulují, že pokud
by Kramář odešel včas do exilu, dokázal
by svými diplomatickými schopnostmi
lehce zastínit Masaryka a dnes bychom
oslavovali právě jeho. Takhle se v současné
době Kramář ve veřejném prostoru zmiňuje často jen nepřímo ve spojitosti se svou
honosnou vilou, kterou si nechal vystavit
nedaleko Pražského hradu.
Vraťme se ale k době války. V listopadu
roku 1916 zemřel, kromě mnoha vojáků,
také nesmrtelný císař František Josef I.,
jen považte – vlády se ujal už v roce 1848.
Po něm nastoupil na trůn jeho synovec Karel I., který měl méně zkažený pohled na odbojné Slovany. Rozhodně nemínil navázat
na represivní politiku svého předchůdce,

přičemž mu nelze vytýkat, že by
tak činil ze strachu. Přejal sice
Říši v nedokonalém stavu, ale
nikoliv klečící na kolenou. Horší
však byla situace ve vnitrozemí
než na frontách. V roce 1917 se
začaly i v českých zemích konat
hladové demonstrace a obyvatelstvo se radikalizovalo. Upuštěné
otěže od nového vladaře tehdy
pocítili i čeští politici a začali
postupně oťukávat hranice dovoleného. Vyslyšeli provolání 222
českých spisovatelů z května roku
1917, aby začali vznášet národní
požadavky, a tu a tam se v rámci
jednání Říšského sněmu projevili
neloajálně. Tříkrálová deklarace

českých poslanců z počátku roku
1918 pak formulovala požadavek
na stát Čechů a Slováků, avšak
jako stát spolkový v rámci rakouské monarchie.
Panovník v kontrastu se svým
předchůdcem nárokům ustupoval a dále rozvolňoval cenzuru.
Když byl v červenci roku 1918
českými poslanci utvořen Národní výbor československý
s velmi opatrně formulovaným
požadavkem na státní svrchovanost, nebylo nijak obtížné
distribuovat tyto myšlenky obyvatelstvu. I v Úvalech se tou
dobou lidé dozvídali o utváření
československého národa, o po-

litických nárocích i o Masarykovi. Do těchto představ nevkládali
naději jen na život v národním
státě, ale především si s tím asociovali i konec války a strádání.
Na konci září roku 1918 už tak
panovník marně nabízel autonomii. Doba už uzrála k ráznějším
cílům. Čeští politici tehdy pohrdavě nabídku odmítli s tvrzením,
že „národ náš nemá nic společného s činiteli, které postihuje
nesmírná odpovědnost za hrůzy
válečné“, ale koneckonců šlo
prozatím jen o slova. Ke skutečnému přebrání moci tehdy vyčkávali na kapitulaci.
Milan Bednář
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Jak postupovat při dopravní nehodě
Praha venkov – VÝCHOD – Několik rad a doporučení pro účastníky silničního provozu

V

posledních týdnech se nejen Česká republika, ale i ostatní země potýkají s vysokými teplotami. Déle trvající teplé
letní dny a následná únava řidičů může být
jedním z faktorů a příčin způsobení dopravní nehody či havárie. Taková událost je pro
všechny účastníky psychickou zátěží a šokem.
Není od věci si připomenout, jak se v takové
situaci správně zachovat.

Důležité je:
nepropadnout panice,
obléci si reﬂexní vestu,
vypnout motor,
viditelně označit místo nehody či havárie výstražným trojúhelníkem a zapnout výstražná světla,
zjistit stav osob ve vozidle, zda jsou při vědomí, a pokud jsou zranění, tak v jakém
rozsahu,
pomoci ostatním, kteří jsou schopni opustit
vozidlo a označit je reﬂexní vestou,
dostat všechny osoby do bezpečného prostoru, pokud možno mimo vozovku nebo
za svodidla,
přivolat pomoc přes linky 155 – záchranná
služba, 150 – hasiči, 158 – policie,
snažit se o podání stručných a jasných informací, kdy je důležité uvést: jméno a příjmení, popsat co nejpřesněji místo události,

kde se nacházíte (orientační záchytné body
v krajině, ulice, čísla domu a podobně),
poskytnout první pomoc zraněným osobám,
zkontrolovat životní funkce a využít lékárničku,
nehýbat s osobami, u kterých je podezření
na zranění páteře,
vyčkat do příjezdu složek IZS.
Řidič MUSÍ oznámit dopravní nehodu Policii
České republiky, když:
dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo
k poškození součásti příslušenství pozemní
komunikace – dopravní značky, nebo zařízení (např. svodidla),
výjimkou je právě škoda na vozidle, jehož
řidič má účast na dopravní nehodě nebo
škoda na věci přepravované v tomto vozidle
– tedy i ﬁremní vozidlo,
zaparkované vozidlo, dům, sloup veřejného
osvětlení, poškození životního prostředí,
nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost dopravy,
škoda na některém ze zúčastněných vozidel
převyšuje částku 100 000 Kč,
je-li poškozeno zaparkované vozidlo, u kterého se nikdo nenachází, také toto se považuje za poškození třetí osoby a řidič má
povinnost tuto nehodu nahlásit PČR.

Řidič NEMUSÍ oznámit dopravní nehodu Policii České republiky vždy, když:
je škoda menší než 100 000 Kč, mohou řidiči vyřešit nehodu mezi sebou a pojišťovnou,
ale jen v případě, že nedojde k již zmíněným zraněním nebo škodám,
je poškozeno zaparkované vozidlo a jeho řidič je přítomen,
nejsou zraněné osoby,
nevznikla škoda na majetku třetí osobě,
nebylo poškozeno životní prostředí, veřejné
osvětlení, svodidla, dům apod.
Máte právo
vypovídat o nehodě později (můžete být nehodou otřeseni),
uvést při výpovědi o dopravní nehodě jen to,
co s jistotou víte,
přečíst si protokol o dopravní nehodě, pokud
vám je něco nesrozumitelného,
zeptat se a požádat o případná doplnění, zapsání námitek apod.
získat pro vás potřebné informace, např. kam
odvezli zraněné, zda můžete pomoci, co
bude s vozidlem, jaké budou další kroky,
podmínky.
por. Mgr. Eva Hašlová
tisková mluvčí PČR
Praha venkov – Východ

názory čtenářů

Zastupitelé za PRO Úvaly nelžou a nepomlouvají

P

olicie
České
republiky
i Okresní státní zastupitelství Praha – východ došly
k závěru, že zastupitelé za PRO
Úvaly nikoho nepomluvili, když
na podzim roku 2017 napsali
článek o tvorbě územního plánu,
ve kterém jasně vyjádřili svůj názor na handlování vedení města
s pozemky v lokalitě na Vinici.
Pánové Ing. Josef Krutský a Josef Krutský mladší podali společně na Policii ČR oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
pomluvy, načež toto jejich oznámení policie po seznámení se všemi fakty a dostupnými dokumenty
odložila. Proti tomuto rozhodnutí
podali výše uvedení pánové stížnost, kterou po seznámení se spisem odložilo i Okresní státní zastupitelství Praha – východ.
Ani vyšetřovatelé policie, ani
dozorující státní zastupitelství
jako odvolací orgán tedy po seznámení s podklady neshledali
informace sepsané zastupiteli
za PRO Úvaly lživými, pomlouvačnými a zakládajícími důvod
pro zahájení trestního stíhání.
Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Ja-

romír Gloc i Naděžda Kouklová
tak mohou nadále klidně spát,
protože nespáchali žádný trestný čin tím, že vyjádřili v Životě
Úval (nejen) svůj názor jasně
podložený fakty.
My zastupitelé a zastupitelka
za PRO Úvaly jsme rádi, že celý
náš spolek i značná část veřejnosti stojí za námi a po celou dobu
kauzy „pozemků na Vinici“ nikdo
z nich ani na chvíli nepochyboval
o nevinně „svých“ zastupitelů.
Děkujeme všem Úvalákům, kteří
nám vyjádřili podporu. Hodláme
nadále hájit spravedlnost a korektní a rovné přístupy ke všem
občanům a upozorňovat na nešvary a nestandardní postupy, i když
to pro nás může znamenat osobní
nepříjemnosti a nutnost jít s kůží
na trh.
Otázkou nejen pro oznamovatele, ale i pro další na věci zúčastněné osoby navíc zůstává,
jak orgány činné v trestním řízení
v budoucnu naloží s informacemi
získanými vlastní činností v rámci vyšetřování oznámení pánů
Krutských, a to zejména z hlediska předchozího postupu účastníků
a orgánů města při pozemkových

úpravách na Vinici a při vytváření
„nového“ územního plánu města.
Odpovědi Policie ČR a Okresního státního zastupitelství Praha-východ můžete najít na webu www.

prouvaly.cz, v Životě Úval je nepublikujeme pouze proto, že mají
několik stran.
Jan Černý, Vojtěch Dvořáček,
Jaromír Gloc, Naděžda Kouklová

Vyjádření Miroslava Masáka,
architekta, vysokoškolského
profesora a bývalého poradce
prezidenta Václava Havla
k programu TOP 09

B

yl jsem požádán o komentář
k programu TOP 09. Nemohu se plést do konkrétních
záměrů a plánů politických stran,
ale se zájmem sleduji jejich programy. A také to, jak reagují na
současný stav naší společnosti.
Ta je rozdělená na ty, kteří si
jsou vědomi významu dosažených hodnot a jsou pro jejich
zachování a posílení ochotni
něco dělat a na ty, kteří také znají
význam dosažených hodnot, ale

jsou ochotni je kdykoli za cokoli
směnit.
Z programu TOP 09, který
předkládají naši Úvalští spoluobčané vyzařuje optimismus,
víra v obnovení slušnosti a vzájemné důvěry i zájem o příjemné životní prostředí. A přesvědčení, že dosažené hodnoty
je možné posilovat a že stav
našeho národa může být znovu
dobrý.
Miroslav Masák
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Co se děje v Úvalech

Z

a sebe mohu říci, že dění v Úvalech sleduji velmi pozorně a opravdu mi vadí,
kam „vládnoucí starosta“ s radou a některými zastupiteli naše město přivedl.
Starosta zvedl zadlužení města, Úvaly se
tak zařadily do ligy nejzadluženějších obcí
v České republice.
V současné době se v Úvalech buduje, je
to budování načasované na období zejména
před volbami, budování pro oko, tak aby si
lidé všimli, co starosta a jeho radní dokázali.
Rozhodně už není nikde uvedeno, že o zavedení plynu do Úval, o rozšíření a intenziﬁkaci
čistírny odpadních vod, o rozšíření vodovodní
sítě, vybudování kanalizační sítě se postarali
starostové předchozí, provádění povrchů, to
už je pouze třešnička na dortu, inženýrské sítě
jsou velmi důležité, ale jsou v zemi, nikdo je
nevidí, napojení domů na plyn, vodu a splaškovou kanalizaci se nyní považuje za běžné
vybavení města.
Náměstí s provedenou dlažbou by se hodilo do starého historického centra města, Úvaly
takové centrum nemají, provedená dlažba má
nádech středověku, ne 21.století. Budeme šlapat a jezdit po více jak 50 mil. Kč, važte si toho
občané, na spoustu dalších oprav a investic už
město nebude mít peníze. Navíc chůze po té
dlažbě je velmi nepříjemná a zastávka pro autobusy je umístěna tak, že zcela brání ve výhledu
do zatáčky, před školou nebezpečné.
V Životě Úval jsou většinou povšechné, nic
neříkající informace. Finanční informace by
každý uvítal, alespoň bychom věděli, kolik nás
každá stavba stojí, kolik jsme zaplatili za různé
studie, znalecké posudky, dokumentaci, výběrová řízení a kolik platíme za činnosti různých
architektů, mám na mysli architekta města, zahradního a také za architekta, který má na starosti koupaliště, možná že pro město pracují ještě
další architekti, nevím. Například od místostarosty mám informaci, že za zeleň na náměstí zaplatíme 1 916 219,- Kč, poněkud drahé, že.
V rozporu s platnými normami jsou provedeny chodníky osázené různými keříky.
Chodníky vždy byly určeny pro chůzi, teď to
ale neplatí. Plocha chodníků není rovná, ale
vlnovka poplatná zejména vjezdům automo-

bilů do nemovitostí. Plochy nových chodníků
jsou pro chůzi v některých případech až nebezpečné, vozíky po nich sjíždějí nekontrolovatelně do komunikace, většina lidí raději
chodí po silnici, ta je alespoň rovná. V jiných
místech záhony mezi plotem nemovitostí
a silnicí jsou zbytečné. Je nedostatek parkovacích míst, takovou plochu by bylo možné
využít pro parkování automobilů, rozhodně
by to bylo efektivnější a hlavně levnější. Až
budou jejich povrchy se sklonem větší než 2%
namrzlé, bude to ještě horší. Nikde není uvedeno, kolik takové chodníky v jednotlivých
ulicích stojí a zda na jejich stavbu bylo vůbec
vydáno povolení příslušného úřadu. Rozhodně bychom měli vědět, proč se vybouraly
funkční, pohodlné chodníky v Husově ulici
a kam se téměř nová betonová dlažba vyváží.
O koupališti bylo napsáno mnohé, únik
vody byl znám již v roce 2011, nikdo ho neřešil. Mgr. Borecký se v roce 2014 stal starostou, koupaliště po letní sezoně 2014 nechal zavřít a prosazoval svoji vizi změnit koupaliště
na areál „volnočasových aktivit“ bez koupaliště. Má svůj bazén a mnozí ze zastupitelstva
také, tak proč by pečovali o koupaliště města,
když jejich priority pro využití nádherného
prostoru jsou jiné. Prosadili referendum s nadějí, že toto referendum odsune koupaliště.
Opak se stal pravdou a místo toho, aby bylo co
nejdříve opravené, tak bylo v rychlém tempu
vše zbourané, to, že tam bylo dříve koupaliště
dnes pouze dokládá žalostné torzo z bývalých
nepropustných tří bazénů.
Přitom oprava úniku vody byla velmi jednoduchá, ale starosta s vedením města nestáli
o opravu, dokonce i studie, které nechali zpracovat, uvádějí, že bazény jsou nepropustné.
Každý řádný hospodář by pro uvedení do provozu provedl jednoduchou opravu jímky
ve strojovně a další objekty postupně rekonstruoval nebo nahradil novými. Viděla jsem
trhlinu v jímce pod pískovými ﬁltry, tudy utíkala voda, stačilo zabetonovat trhlinu a potáhnout stěny i dno jímky plastovou fólií, opravu
odhaduji na 300 – 350 tis. Kč.
V Úvalech mocní neviděli a vidět nechtěli
ani v roce 2014 ani v dalších letech. Mistrov-

sky to dotáhli do stavu ne jednoduché a levné opravy, ale velmi rychlé zbourání všech
staveb, ubourání bazénů. Je zcela zřejmé,
že starosta a rada města nerespektovali vůli
obyvatel, svévolně rozhodovali, nedrželi se
posudků, nerespektovali vyjádření expertů
a svým rozhodnutím způsobili na majetku
města značné škody,
Kdyby provedli tu jednoduchou opravu, mohli jsme již čtyři nádherná léta trávit
na koupališti. Starosta se do Úval přistěhoval před 14 lety, o koupaliště nikdy nestál,
po čtyřech letech jeho vládnutí je stav takový,
že koupaliště není, v současné době se jedná
o vybudování nového koupaliště za min. 40
mil. Kč. Ptám se, zaručí se současná vládnoucí elita, že zadlužené město bude mít v příštím
roce 40 mil.Kč na koupaliště, které oni nechali
zbourat?
Starosty jsem se několikrát ptala, kdo mu
dal právo nakládat s majetkem města tímto
nezodpovědným způsobem, neodpověděl.
Celý postup vedení města vnímám jako aroganci vůči obyvatelům Úval, vnímám to jako
záměr starosty města, v rozporu s vůlí obyvatel Úval, záměrně koupaliště neobnovit, vnímám to jako výsměch všem obyvatelům Úval,
jako neúctu některých zastupitelů k voličům.
Přečetla jsem „medailonek Otevřených
Úval“ zpracovaný skupinou pro volby 2018,
navrhují opět pro další čtyři roky za starostu
Mgr. Petra Boreckého, uvádějí spoustu budoucích aktivit, na které nebudou peníze, o koupaliště zájem nemají, v jejich prioritách realizace koupaliště není uvedena. Seriózní přístup
této skupinky lidí bych viděla v tom, že když
starosta slíbil otevření koupaliště v roce 2019,
tak se zasadí zejména o to, aby slib byl splněn.
Starosta se svými dalšími třemi členy v radě
města nepracovali jako dobří hospodáři, proč,
v oblastech kterým nerozumějí, rozhodovali
aniž by vyzvali odborníky z Úval ke spolupráci. Také tuto otázku jsem několikrát položila,
nikdy jsem nedostala odpověď. Rozhodovali
svévolně, nedrželi se posudků, nerespektovali
vyjádření expertů .
Ptám se, v čí prospěch, komu ku prospěchu?
Ing. Hana Kameníková

Vážený pane starosto,

A

čkoliv si vážím Vaší práce, kterou jste v uplynulém volebním období pro
město vykonal, musím vyjádřit
několik výhrad k Vašemu působení ve funkci starosty. Činím
to formou otevřeného dopisu,
protože i Vy jste na veřejném
zasedání dne 5. 4. 2018 oznámil
občanům, že jste mi nabízel vstup
do Otevřených Úval, a následně
na veřejném zasedání dne 21. 6.
2018 jste občanům bez mého souhlasu oznámil, že jsem vstoupil
do ODS. Považuji za slušné Vám
i občanům vysvětlit, proč jsem se
rozhodl účastnit veřejného života
a stal jsem se členem ODS a ne
členem Otevřených Úval.

Pamatuji si Vaše zdůvodnění
založení občanského sdružení
Otevřené Úvaly, ve kterém jste to
zdůvodňoval svou nespokojeností
s arogancí tehdejšího vedení města. Zvolil jste jednodušší cestu,
založil jste sdružení, které vzniklo jako protest a umožňuje Vám
uskutečňovat Vaše představy.
Podrobně sleduji dění ve městě a účastním se všech veřejných
zasedání zastupitelstva, a tak jako
Vás před lety vedla Vaše nespokojenost k založení Otevřených
Úval, tak v nedávné době vedla
mě moje nespokojenost ke vstupu do veřejného života. Já jsem
na rozdíl od Vás zvolil složitější
a poctivější cestu vstupem do po-

litické strany. Vstupem do ODS
jsem svým spoluobčanům čitelný,
neboť vědí, jaké uznávám hodnoty. Občanská sdružení většinou
zakládají občané, kteří nejsou
schopni demokratické diskuze
a neztotožňují se přes velký výběr
s žádnou politickou stranou.
Sleduji Vaše řízení městského
úřadu na veřejných zasedáních
a domnívám se, že je autoritativní. Prosazujete přednostně své
názory a v případě, že je nejste
schopen přesvědčivě obhájit,
omezíte se na oznámení, že jste
přece ve volbách dostal mandát.
Máme tedy v Úvalech sice demokraticky zvolené zastupitelstvo,
ale někteří zastupitelé za čtyři

roky nepromluvili, někdo je již
ve třetí politické straně, jeden
zastupitel z bývalé koaliční strany se stal nezávislý a někteří se
chystají v dalších volbách převlékat kabát. Trochu smutná situace.
Uvádím některé příklady Vašeho autoritativního řízení:
1) Rekonstrukce náměstí: přes
požadavek občanů z Husovy
ulice, kteří požadovali zhotovení méně hlučného povrchu
komunikace, jste prosadil realizaci povrchu z kamenné dlažby. Zdůvodnil jste to návrhem
architekta. Město je však zadavatel a Vy jste měl zohlednit požadavek občanů, kteří

18
zari_2018.indd 18

8/28/18 11:19 PM

názory čtenářů

Život Úval 9/2018
v ulici bydlí. Domnívám se, že
naopak při použití jiného povrchu „modernějšího“ by byl
zvýrazněn historický vzhled
náměstí. Teď již Vám zbývá
prosadit vyhlášku, která donutí majitele nemovitostí předělat průčelí domů na náměstí
do historické podoby, a možná
se dočkáme klapotu koňských
kopyt povozů převážejících
turisty po pamětihodnostech
města. Napájení pro koně je již
připraveno.
2) Rekonstrukce koupaliště: to je
na samostatnou kapitolu. Domnívám se, že kdybyste k rekonstrukci koupaliště přistupoval jako
k rekonstrukci náměstí, na které
jste měl zájem, bylo by koupaliště již v provozu. Na facebooku
jste občanům vysvětlil, že nesplnění rekonstrukce koupaliště
Vám mohou spočítat ve volbách.
Takové stanovisko se dá chápat
tak, že si budete dělat, co chcete,
a když se to někomu nelíbí, tak ať
Vás nevolí.

3) Výstavba obchodního centra
Pražská: dnes po schválení plánovací smlouvy vysvětlujete,
jak jste odpovědně přistupovali
v radě k uzavření této smlouvy.
Nikdy jste nepředložili koncepci rozvoje obchodu ve městě podloženou odbornou studií
s přihlédnutím k počtu obyvatel, stávající prodejní ploše
a nárůstu obyvatel lokality.
Proč jste nepřipustil veřejnou
diskuzi o realizaci a velikosti
obchodního centra, tak jako
v případě jiné výstavby, např.
náměstí Svobody či svazková
škola. Výstavba byla projednána v komisi pro výstavbu
a bylo požadováno od developera doplnění technických
údajů včetně hlavního pohledu
z ulice Pražská, okolo kterého
budeme denně jezdit. Občané se probudí, až budou jezdit
kolem téměř 200 m dlouhé
plechové hradby. Z důvodu nejasností komise nedoporučila
schválení záměru bez doplnění

požadovaných údajů. Jednání
jste ukončil s úsměvem, že komise je jen poradní orgán, ale
pravděpodobně jste zapomněl,
že jste předseda této komise.
Za vrchol nevkusu považuji
Vaši odpověď na facebooku
a použiji Vašich slov, že realizací obchodního centra se
„nažvejknul“ majitel pozemku.
Chci Vám připomenout, že tento majitel, dle Vašeho sdělení,
daroval městu 2 500 000 Kč.
4) Pozemek Misárkových: Jako
další příklad Vašeho autoritativního jednání uvádím pokus
o vyvlastnění pozemku rodině
Misárkových. Vyvlastnění jste
na veřejném zasedání zdůvodnil tím, že nechcete precedent
do budoucna. Takový přístup
nezvolil ani stát v případě
dostavby dálnice D 11. Doufám, že stejný přístup uplatníte i vůči majitelům pozemků
např. v oblasti Hostína pro vybudování komunikace na silnici 1/12 z průmyslové zóny

za stavebninami, jejíž realizací
se značně zhorší dopravní situace v této části města.
Pane starosto, čtyři roky
strašíte občany před další výstavbou a čtyři roky kritizujete
předchozí vedení města. Nikdy
neuvedete předpokládané náklady, které bude nutno vynaložit na každých nových 1000
obyvatel města, a předpokládané výnosy. Po celé volební
období jste nebyl schopen prosadit schválení územního plánu
města a šikovně využíváte tuto
nejasnou situaci.
Mám za to, že na rozdíl od Vaší
praxe, pane starosto, by bylo
vhodné zásadní a nevratná rozhodnutí, ovlivňující budoucnost
města, přijímat v zastupitelstvu
významnou většinou zastupitelů,
a také umožnit občanům účast
na jednání jednotlivých komisí,
a tím skutečně otevřít Úvaly pro
všechny.
Jan Havel

Proč volím druhého nejlepšího politika

J

menuji se Milan Švejnoha, a přestože mám
trvalé bydliště v Úvalech, již devět let zde
nežiji. Jezdím sem však pravidelně a rád.
Mám tu přátele, se kterými jsem prožil osm
let hezkého života. Aby byla informace úplná jsem spoluzakladatelem a bývalým členem
sdružení Otevřené Úvaly.
Podílel jsem se po několik let na komunální politice a získal jsem tak cennou životní
zkušenost. Bylo to za doby, kdy město vedla
koalice v čele s panem Šťastným a Černým.
Připravovat se na jednání zastupitelstva znamenalo vždy alespoň jednu schůzku před termínem, ale hlavně čas na prostudování podkladů pro pochopení souvislostí. Obdivoval
jsem, kolik toho k řešenému tématu dokázali
připravit moji kolegové ze sdružení. Často
jsem byl velmi rád, že nemusím společný názor obhajovat, protože by mně chyběly souvislosti. Celkem frustrující bylo pak sledovat
následný nevyhnutelný střet s demagogií, která měla argumentačně podpořit prosazované

koaliční řešení či ﬁxaci stavu. A stav to byl žalostný. Pokud si již nevzpomínáte, tak já mám
stále v paměti ulice bez chodníků, ale zato
s hlubokými loužemi, ušlapanou cestu místo
asfaltu a zdevastované nádraží s posprejovaným vagónem u závor. Jako přistěhovalý občan rozený na Vysočině jsem se díky pobytu
v Úvalech důkladně seznámil se „septikovou“
kanalizací a v podvědomí mi dodnes zůstala
obava, zda nám zítra „nepřeteče“ a zda rytíř
s šedivým zavalitým Šemíkem přijede včas.
Jsem velmi hrdý, že jsem se mohl alespoň
takto na budoucích velkých a viditelných
změnách podílet.
Jako komunální politik jsem se také setkával s občany účastnícími se zastupitelstev.
Popravdě řečeno, pokud někdo přišel, pak
se jednalo téměř s jistotou o ty, jichž se týkal konkrétní bod programu. Respektive týkal negativně. Zbytek voličů život ve městě
nezajímal do té míry, aby se jakéhokoliv
jednání zúčastnili. Samozřejmě na čestné

výjimky jako byla například paní Vendula
Baumanová.
Tak vypadala, a troufnu si odhadovat i vypadá, účast občanů na komunální politice.
Patřím ke skupině nás, kteří si myslí, že by
věci řešili lépe než druzí. Problém je v tom, že
podobně jako ostatní bohužel nechci věnovat
svůj čas společnosti, ale sobě. Díky popsané
osobní zkušenosti však nyní přistupuji k volbám a kandidátům s větší pokorou. Nemám-li dostatek odvahy, houževnatosti, tolerance
a schopnosti argumentovat proti negativismu,
zvolím druhého nejlepšího politika po sobě.
Takového, který se nejvíce blíží mému vidění
problémů města a já přitom nemusím hnout
ani prstem. Výsledek bohužel nebude vždy
naprosto identický s mým očekáváním. Je to
však akceptovatelná daň za můj postoj k věcem veřejným.
Važme si tedy těch, kteří svůj čas věnují
nám všem a vyberme ty správné.
Milan Švejnoha

Radnice v novém

Č

trnáctý červenec je pro některé národy státním svátkem, pro úvalské občany se
stane datem roku 2018 také důležitým. Dnem, kdy otevřením dveří veřejnosti vlastně městský úřad
vstoupil do nových dějin. Završilo se období stěhování obecního úřadu z nejmenších prostor
v nepatrném domečku, přes různá
jiná místa a dlouhodobé působení
na Pražské, do důstojných prostor
na náměstí, kde již kdysi chvíli byl, ale doufejme, už zůstane.
Úsilí současných a předešlých
radních a starostů je dokončeno.

Nedá mi a hned úderem deváté
namířím fotoaparát na dveře, otevírající se veřejnosti, která si také
přispíšila a těší se na prohlídku.
Přivítáni starostou Petrem Boreckým a provedeni třemi podlažími
radnice (s drobným občerstvením), vybavenými novým nábytkem, jsme získali dokonalou
představu o rozmístění jednotlivých odborů a úřednic a úředníků
(většina vítala návštěvníky v místech svého působení) a všichni se
na nás usmívali, přestože museli
očekávat další nápor příchozích,
a že to nebudou mít celé dopole-

dne jednoduché.
Zanáším do archivu městských
kronik informaci,
jak písemnou, tak
f o t o g r a fi c k o u ,
o této mimořádné
události, takříkajíc pro věky budoucí. Přeju místu, které budou
mít občané léta
na očích, šťastné
roky s osazenstvem, které bude
mít vždy blaho města na paměti.

Alena Janurová
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Pasování prvňáčků na čtenáře se
zúčastnilo rekordních 165 dětí

V

červnu s koncem školního roku jsme v knihovně přivítaly děti z prvních tříd na již 7. ročníku oblíbené akce Pasování prvňáčků na čtenáře.
A tak se během druhého červnového týdne vystřídalo celkem 7 tříd ze
základních škol v Úvalech a Škvorce. Připravené pásmo úkolů zvládli všichni malí
čtenáři na jedničku a kromě hezkého
zážitku si z knihovny odnesli na památku knížku.
Moc děkujeme dětem z prvních
tříd za vskutku knihovnické přáníčko
i za krásné kytičky, které jsme dostaly
od dětí z prvního stupně v Třebohosticích. Již teď se těšíme na další školní
rok a nové první třídy.
Knihovnice MěK Úvaly

Městská knihovna Úvaly rozšířila
výpůjční dobu

o středu od 12.00 do 17.00
Těšíme se na naše čtenáře.

kultura a volný čas

Takový byl červen v Kuk

J

estliže byl červen, tak je jasné, že byl koncert Christi. Náš komorní sbor (už 17letý)
vždy končí školní a klasický rok koncerty,
na což už jsme přivykli a těšíme se. Letošní
předprázdninový předznamenal ovšem jinou
událost. Byl vlastně veřejnou událostí, která
kromě rozsáhlých příprav a prvotních náznaků oslav 100. výročí vzniku Československa
v Životě Úval a vydáním pamětního kalendáře, vstoupila mezi nás naživo a skvěle, v novém duchu a s výbornými sólisty – pěvkyní
Kristinou Kubovou, čerstvou absolventkou
JAMU, a Martinem Vydrou u klavíru. Tento koncert byl věnován
kromě jiného české tvorbě
a lidové písni. Vše se odehrávalo rovněž komorně
v sálku DPS 16.6.2018
pod stálou taktovkou
sbormistra Vítězslava
Pokorného a za rovněž
stálé vydatné pomoci
při nácviku paní Evy
Nádeníčkové.
Nelze
opomenout celý, tentokrát 18členný sbor (včetně obou zmíněných sólistů). Známé tváře vystřídalo
pár nových a já nevím, zda
by mi zákon o ochraně osobních
údajů dovolil je všechny jmenovat.
Publiku však určitě stačilo je vidět a slyšet,
poděkovalo za to vřelým potleskem i za pří-

slib dalšího působení
sboru. Ať jim chuť zpívat vydrží přes všechny
nepřízně doby.
Byl červen, skoro
v polovině, takže uzávěrka Života Úval proběhla. K celkovému
přehledu akcí v Úvalech je však potřeba
přistupovat zodpovědně a nevynechat žádnou podstatnou událost,
i když ji navštívil nevelký počet lidí. K 100letému výročí patřila i středa toho týdne
(13.6.), kdy se sešlo 15 pamětníků, kteří byli ochotni doplnit mezery ve vědomí
paměti života města
Ouval a Úvaly, jak
je udrželi ve vzpomínkách a z vyprávění svých rodičů.
K úctě k historii
města patří i archiv
dokumentů, písemných či fotograﬁckých
a právě ochota úvalských občanů v minulosti
historii zaznamenávat a v současnosti objasňovat souvislosti a vyplňovat mezery, ta je příkladná. Važme si své
historie, važme si svých předků a neopakujme
chyby minulosti. Povídání nad 100letým kalendářem bylo nečekaně přínosné, vlastně jsem doufala,
že bude, přesto jsem byla mile
překvapena a na místě jsem
slíbila pokračování v září.
Navrhla jsem 3.středu v měsíci, zase v rámci klubu důchodců, tj. 19.9.2018 v DPS ve 14
hodin, ale trochu jinak (viz
plakátek a pozvánky). Minule jsme neúnavně 2 hodiny řešili hádanky nebo si ověřovali
nejisté a chceme v tom pokračovat. Navrhujeme spolu s letopiseckou komisí vyzvat ob-

čany (ti co přijdou i ty ostatní), zda by doma
nezkusili hledat fotograﬁe zaniklých vnitřků
i vchodů a vybavení obchodů a dílen
živnostníků a řemeslníků a neposkytli je ke skenování a tím
i zachování pro věky budoucí.
Jestliže byl červen, tak
se chýlily ke konci Podlipanské hudební slavnosti, které se Úval dotkly
hned dvakrát. Poprvé koncertem Martina Vydry
a přátel v kostele Zvěstování Panně Marii (27.5.) ...
a pak 23.6.2018 opět v kostele Panny Marie (Zvěstování Páně) v Úvalech (v názvu
kostela panují jisté zmatky, ale my
úvalští víme, kam jít a kde to bylo) ....
Ženský pěvěcký sbor Smetana Kladno (pod
vedením našeho člena sboru Christi Ondřeje
Nováka) přednesl A Little Jazz Mass (Malou džezovou mši od Boba Chilcotta). Kromě
tří úvodních skladeb tři tradicionály a právě
Malou mši. Na klavír doprovázel Martin Fila.
Kdož přichází, ten je stálým příznivcem sborového zpěvu a vážné hudby a dokáže ocenit
silný vnitřní náboj přednesu ......
Jestliže byl červenec a srpen – pak nechybělo letní kino. Začalo pohádkou Čertoviny
28.6., pak párkrát pršelo, překvapivě velká návštěvnost českého ﬁlmu Hastrman ..., jak dál
nejspíš sdělí Markéta Rydvalová z komise pro
kulturu.
Foto Vl.Procházka (sólisté Christi)
a Alena Janurová ostatní snímky
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Povídání nad stoletým
kalendářem– pokračování

R

ozvlnily se vody archivu a vypluly další nabídky úvalských občanů. Velikým přínosem je, kromě osobní pomoci
pamětnic a pamětníků, nabídka pana R. Mandy. Zapůjčení filmů z let 1932 – 1935 k promítání pro zájemce v rámci našeho
Povídání nad stoletým kalendářem – tentokrát – trochu jinak.
Letopisecká komise se ujala tohoto malého seriálu setkávání se
s historií města Úval a zvažuje, že v něm bude pokračovat podle
vyvolaného zájmu. Ráda by oslovila nejen starší občany, ale zejména by komise chtěla umožnit i zaměstnaným zájemcům o úvalskou historii a život zaznamenaný úvalským rodákem před téměř
sto lety a ukázala jej širší veřejnosti. To vše v rámci úvalských
oslav 100 let naší republiky.

Život v Úvalech 30. let
kamerou Josefa Mandy
Tak představujeme práci autora a zveme všechny zájemce na promítání ojedinělých záběrů z města – 1000 mil československých
(průjezd automobilových závodů Úvaly), zima v Úvalech (lyžování
a bruslení), průvod Božího těla, děti jdou poprvé do školy, posvícení, koncert na náměstí, cesta k oboře. Na závěr by vnuk autora, pan
Radko Manda, promítl krátký snímek z pražského pohřbu legionáře
generála Švece, který by zarámoval i stoleté výročí a následný říjnový
komponovaný slavnostní večer, věnovaný legionářům a TGM – 28.
října v „65“.

19. září 2018 v sálku DPS
od 14 a od 19 hodin
Dvojí promítání!
Jedinečná příležitost spatřit nevídané a neopakovatelné
momenty, nenechte si ujít – viz následující plakátek
Mimochodem – na fotograﬁi přihlížejících v DPS je na plátně pochod příslušníků československé Národní gardy, která měla kupodivu k uniformě na hlavě medvědí vysoké čepice, 30.léta – odpověď
na dotaz sdělil pan Z. Špitálník kurátor podsbírek Stejnokroje a výstroj
a Vexilologie Vojenský historický ústav Praha.
Za letopiseckou komisi a archiv městských kronik Alena Janurová

Jaké kulturní akce chystáme?

Vše se bude odehrávat v rámci oslav 100 let Československa v Úvalech, jako vlastenecký počin naší současné společnosti.

30. 8.–6. 9. Kresby Václava Sokola
2018
– výstava

DVA č. 65

22. 9. 2018 „Václavská“ – posezení
s muzikou Jaromíra Jansy

Sálek v DPS

v průběhu
října

Celoměstské oslavy 100. výročí vzniku ČSR

16. 11.
2018

Musica Dolce Vita koncert Sálek v DPS
„Lístky do památníku“

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

zprávy z MDDM

Aktuality z MDDM
V době, kdy vznikají tyto aktuality, jsou
ještě táborové činnosti v plném proudu
a na ty, co již skončily, máme mnoho pozitivních ohlasů. Děkuji všem vedoucím,
kteří se podílejí na jejich realizaci.
Naše kamarádka, spolupracovnice a neuvěřitelně talentovaná Iva Pospíšilová se
bude nadále věnovat svým plánům a pracovním snům. Celý kolektiv Domečku jí
ze srdce přeje, ať se jí vše daří a má mnoho
sil do všech svých projektů. Na její místo
nastoupí všem výtvarníkům dobře známá
kreativní a činorodá Iva Fíková.
Dne 15. 9. si můžete přijít do Domečku uvařit, více viz plakát.
Dne 22. 9. budete mít možnost si znovu vy-

zkoušet svůj důvtip v únikové místnosti
ČARODĚJE MERLINA, kterou pro vás
opět připravíme. Týmy se budou hlásit
předem na objednaný čas, pro bližší informace v září sledujte aktuality na našich
stránkách, FB a venkovní nástěnce.
Přihlašování do kroužků bude probíhat
(zhruba v polovině září) elektronicky, veškeré informace sledujte na stránkách, FB
a venkovní nástěnce. V průběhu přihlašování bude v MDDM připravena technická
podpora.
Všem dětem přeji šťastný nástup do školy
a po vyučování se na vás budeme v Domečku těšit
Jana Krejsová
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Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu – Plzeň 2018
Začátkem července (4.- 5. 7. 2018) jsme
se s vedoucími původně viděli ve Stříbrné
Skalici na přípravě tábora. Události jednoho červnového víkendu nám však poněkud
změnily plány a my jsme zamířili do Plzně,
kde se konalo Mistrovství České republiky
v požárním sportu dorostu. S touto nejvyšší soutěží v republice jsme měli dosavadní zkušenosti pouze v kategorii jednotlivců, což je při zpětném pohledu úplně jiná
soutěž. Republika je prostě svátek, pro
závodníky, pro trenéry, pro rozhodčí. Republika tvrdě ctí pravidla, i když někdy až
nelogicky. Začali jsme tedy úspěšnou prezencí (pečlivou kontrolou průkazů závodnic, přihlášky družstva), potom přejímkou
materiálu, kde přišel první malý problém
– nevyhovující savice. Zvláštní, že vyhovovala všude jinde, ale rozhodčí na republice
s vámi prostě nediskutují. Nicméně po ruce
byl Petr Zetek- v letošní sezoně hájil zájmy
středočeské Střezimíře, který savici vypůjčil. Uf, jeden problém za námi. Na republice se prostě pořád bojíte, aby bylo všechno
v pořádku, aby vás kvůli zbytečné chybě

nevyhodili z disciplíny, z pokusu. Běhat
se začalo až po obědě, holky závodily
na 100 m s překážkami jednotlivců. Součtem nejlepších šesti časů obsadily 13. místo
z 15 družstev. Vzhledem k tomu, že jsme
absolutně nevěděli, co od republiky dopředu čekat a jediné přání bylo nebýt poslední,
tohle byl dobrý výsledek. Navíc se to obešlo opět bez zbytečných chyb a součet družstva byl lepší než na kraji. Co chtít více?
Po stovkách nástup na testy, naše holky bez
nervů a bez chyb! A světe, div se, i na republice se dělají chyby – opět jsme se velmi snadno zbavily asi dvou družstev coby
soupeřek. Pak už jen trénink útoků, večeře,
krátká procházka a spát. Druhý den se začínalo štafetami na 4 x 100 m s překážkami.
Tentokrát holky zavahály na prvním úseku,
škoda. Neměly tolik naběháno, aby mohly
tolik energie investovat i do druhého pokusu, a tak čas nebyl úplně nejlepší. Nicméně nám opět patřilo 13. místo. A na závěr
požární útoky – tady byla největší šance
na úspěch, a když trenérka řekla, že chce
medaili, myslela to vážně, protože šance

byla! Ale byly jsme na republice a všechna
družstva byla hrozně vyrovnaná. Navíc se
nám tentokrát nepovedl první pokus, což
moc klidu do druhého pokusu nepřináší.
Ale zvládly jsme to! Obsadily jsme 4. místo v požárním útoku na Mistrovství České
republiky! A celkově nám patří krásné 9.
místo! Deváté místo v celé republice, kdo
to může říct? Kájo, Kačko, Jano, Klárko,
Verčo, Klárko, Lucko a Báro, bojovaly jste
ze všech sil a krásně jste reprezentovaly
své sbory, svůj okres a i svůj kraj, republika byl zážitek i pro všechny okolo vás, gratulujeme k parádnímu umístění. Jen škoda,
nemáme úplně reprezentativní závěrečnou
fotku, protože se během vyhlášení strhla
bouřka, která trvala asi 1, 5 hodiny a potom všichni promočení byli rádi, že našli
auta a suché věci a mohli jet domů. Závěrem ještě doplnění- náš jediný dorostenec
Petr Zetek závodil za družstvo Střezimíře,
odvezl si 10. místo za soutěž jednotlivců
na stovkách a celkově se jeho družstvo stalo vicemistrem ČR pro rok 2018! Gratulujeme i Petrovi.

Úvalský kotlík popáté
8. 9. 2018

Hospoda na dobrým místě společně s městem Úvaly pořádají
už 5. ročník Úvalského kotlíku (soutěž amatérů i profesionálů
o nejlepší kotlíkový guláš) na náměstí.
Bližší informace na facebookových stránkách Dobrýho místa
nebo na tel.: 776320696.
Roman Martinák
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Dorostenky Úvice postoupily na mistrovství České republiky!
Před prázdninami jsme vás,
vážení čtenáři, informovali
o postupu družstva dorostenek
Úvice (Úvaly + Vyšehořovice)
z okresního kola na kolo krajské. V čase mezi soutěžemi jsme
museli kvůli zranění vyměnit
jednu závodnici a půjčili jsme
si Klárku z Tehova, která nám
velmi pomohla ve štafetě a také
ve stovkách. Museli jsme také
upravit sestavu požárního útoku,
a tak jsme nevěděli, co můžeme
od našeho výkonu na kraji očekávat. Ve Vlašimi se začalo závodit v sobotu 16. 6. odpoledne
a to na trati 4 x 100 m s překážkami. Holky výrazně vylepšily
svůj výkon z okresu a umístily
se na 4. místě! To nám dávalo
naději, že by celkové umístění
nemuselo být nejhorší a mohlo
by dojít ke zlepšení oproti minulému roku. Další boje pokra-

čovaly až v neděli 17. 6. První
disciplínou byly testy z požární
ochrany, pro každou závodnici
15 otázek, jedna jediná chybička
mohla zamíchat pořadím… Naše
holky ji neudělaly. Jaké překvapení, když se chybou v testu
v podstatě „popravila“ děvčata, která byla po štafetě
daleko před námi a rozhodně favoritkami na postup! Potom holky bojovaly, co mohly v běhu
na 100 m s překážkami,
kde nakonec obsadily
9. místo a šlo se na požární útoky. To už jsme
pomýšlely na bronzové
medaile, moc nám nechybělo v celkovém součtu
k tak parádnímu výkonu
v krajském kole. Útok
se nám povedl, obsadily
jsme 3. místo. A přišlo

další překvapení, v útoku se vůbec nezadařilo dalším horkým
favoritkám na postup. Nechtělo se nám tomu uvěřit, počkaly
jsme si na celkové výsledky černé na bílém a opravdu- JEDEME
NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY! Postoupily jsme

z druhého místa! Středočeský
kraj je největší a má jako jediný
dvě postupová místa na MČR
pro družstva. A teď to jedno místo patří nám! Radost obrovská,
jak jsme se tak poptávali, tak
jsme nepotkali pamětníka, který
by pamatoval postup družstva
z okresu Praha-východ na republiku!
Naše holky předvedly, co uměly, na co
byly v rámci možností připravené, žádné
zbytečné chyby. Soupeřky, i když na první pohled rychlejší,
silnější, takové štěstí
neměly, i o tom je požární sport a historický úspěch letos patří
nám.
Alena Tesařová,
SDH Úvaly

Vimmerův memoriál – požární útoky dospělých
V sobotu 2. června soutěžila družstva dospělých v požárním útoku v Brandýse nad
Labem. Na této soutěži se nám vždy líbilo,
mnohokrát jsme si odvezli pěkné ceny, ale
letos se pořadatelé rozhodli nectít pravidla
požárního sportu a navíc ještě o tom ani férově neinformovat. Zkrátím to, největší problém s tím měla úvalská družstva, museli jsme
narychlo upravit naše závodní hadice a ještě
jsme si vyslechli, že ostatní sbory nemají peníze na pojistky na hadicové půlspojky (1 ks

asi za 7,- Kč), proto se zde používat nebudou.
Když jsme se všichni vyvztekali, začala závodit družstva žen, kterých bylo 9. Naše ženy
doplatily na vynechané tréninky („to běháme
pořád, to zvládneme”) a ani jeden pokus jim
nevyšel podle jejich představ. Nakonec bylo
celkem překvapením, že se umístily přesně
v polovině startovního pole na 5. místě. Muži
soutěžili jako druzí, hned prvním pokusem
ukázali všem okolo, že jim chybějící pojistky
na půlspojkách rozhodně nechybí, že to není

v materiálu, ale v nohách, čas útoku měli hluboko pod 30 sekund a celkem v klidu čekali,
co předvedou ostatní. Klid vydržel i přes druhé pokusy, kde se naši už sice nezlepšili, ale
ničemu to nevadilo. Nikdo další se téměř ani
nepřiblížil a Úvaláci si zase odvezli velký putovní pohár za vítězství. I přes všechny spory
na začátku se do Brandýsa za rok nejspíš zase
vrátíme a budeme doufat, že se o všech změnách v pravidlech dozvíme s předstihem.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Poslední schůzka mladých hasičů před prázdninami – úvalské šedesátky
V pátek 22. 6. se konala poslední schůzka kroužku mladých
hasičů před letními prázdninami.
Letos jsme ji pojali netradičně, uspořádali jsme dětem soutěž jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami. Všichni závodníci
museli překonat bariéru, sebrat
hadice, přeběhnout kladinu, pospojovat hadice, napojit na roz-

dělovač a k proudnici a co nejrychleji proběhnout cílem. Jsme
rádi, že se nikdo nezranil, před
závodem trochu poprchávalo,
ale nakonec celá soutěž proběhla
bez potíží. A výsledky? Mladší
žákyně: 3. Karolína Kubátová,
2. Míša Kocková, 1. Bára Pácalová. Mladší žáci: 3. Jan Geisler,
2. Jan Závorka, 1. Jan Kučerka.

Starší žákyně: 2. Nela Pacholátková, 1. Kačka Mesteková. Starší
žáci: 3. Tomáš Geisler, 2. Ondra
Sommer, 1. Jaromír Štekl. Dorostenky: 2. Klárka Klímová, 1.
Bára Korbelová.
Také jsme vyhodnotili celoroční docházku- nejpoctivěji
chodili Honzové Růžička a Kučerka a Tom Geisler.

Možná jsme založili novou
tradici, možná příští rok vymyslíme něco jiného, je nás na to
vedoucích dost. Popřáli jsme dětem pěkné prázdniny a po slavnostním vyhlášení se rozešli
domů. V září se zase budeme
těšit na všechny své stávající, ale
i nové členy!
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Letní hasičský tábor– dvacátý!
I letos jsme pořádali letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Byl výroční- dvacátý, měl být výjimečný.
Od začátku však bylo velké horko, taky výjimečné,
osobně jsem po loňské zkušenosti myslela, že hůř už být
nemůže. Bylo. Celý program jsme přizpůsobovali tak,
abychom se mohli jít koupat do řeky na jez, abychom
byli pořád ve stínu, když ne ve vodě, tak alespoň v lese.
Děti se letos pokoušely stát rytíři, plnily plno úkolů
samy za sebe, ale také získávaly body pro svou rytířskou družinu. Dostávaly Dřevěný- táborové peníze, aby
je na závěrečné pouti mohly utratit za drobnosti na památku. Vyráběli jsme si tábornická trička, ve kterých
jsme potom jeli na výlet a v pokladu děti našly batůžky
s logem tábora na památku. V rámci rytířské výpravy
na celý den jsme navštívili zámek ve Zruči nad Sázavou.
Na zámku bylo krásně, ale dojem z výletu kazila výluka
na trati a nutné přestupování na autobus. Na táboře nás
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měli navštívit psovodi od policie
a udělat ukázku práce se psy. Ale
i psům bylo horko, tak nakonec
nepřijeli. A jak to na každé výročí
bývá, měl být také ohňostroj- asi
nemusím ani psát, že nebyl kvůli
suchu. Všechno nám úplně nevyšlo, ale i tak doufáme, že se vý-

roční tábor dětem líbil, že se třeba
zdokonalily v plavání a že na něj
prostě budou dlouho vzpomínat.
Za všechny dospělé táborníky
mohu říci, že my budeme vzpomínat dlouho, byl to přece dvacátý tábor a nebyl vůbec obyčejný!
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Hledáme nové členy!
Do našeho kroužku mladých hasičů hledáme nové členy ve
věku 6–18 let. Scházíme se pravidelně každý pátek od 16–18
hodin. Trénujeme na hasičské soutěže, učíme se o požární
ochraně, jezdíme na exkurze a výlety, na tábor, soutěžíme.
Jsme super parta a vedou nás kvalifikovaní vedoucí mládeže.
Každý zájemce může přijít na naši pravidelnou schůzku kdykoli během školního roku – od prvního pátku v září.
Kolektiv mladých hasičů

J

ako každý rok se i letos o prázdninách uskutečnilo jak taneční soustředění tanečního a pohybového studia Danceport v Újezdě nad
Lesy, tak i taneční soustředění v Radvanicích.
Děti se pod vedením Karolíny Venkrbcové a ostatních lektorů naučily
mnoha tanečním dovednostem, užily si kamarády i přírodu.
V září naše tanečníky bude opět čekat mnoho novinek, které si taneční studio Danceport připravilo na taneční sezonu 2018/2019.
Mezi oblíbenými kurzy nebudou chybět taneční pro mládež, taneční
kurzy pro dospělé v mnoha stupních pokročilosti, cvičení pro ženy, taneční přípravky pro děti a další.
Těšíme se na vás - tým lektorů tanečního studia.
Helena Wojdylová
Danceport

DANCEPORT 2018

Na vědomost se dává …..
Na DEN MATEK vypukla v Úvalech
strolleringová /kočárková/ sláva.
Vybrala se zde sumička Kč 1213,- …..
Která potěšila nejednu babičku a dědečka.
V místním Domě seniorů, byl předán ŠEK.
A na milé paní ředitelce byl znát vděk.
Děkuji tak ještě jednou za pomoc,účast a vybranou
sumičku.
A těším se na již pátou strolleringovou akcičku.
Soňa Adamová /lektorka strolleringu/
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Letecký den 2018

S

Pro děti byla připravena sladká odměna

tává se již tradicí, že se úvalští letečtí modeláři každoročně představí veřejnosti.
Letos se letecký den uskutečnil
16. června na hřišti na Slovanech. Úvod sobotního odpoledne
patřil především dětem, které si
mohly vyzkoušet buď samy nebo
s pomocí rodičů malá letadélka –
házedla. Poté zkušení modeláři
předvedli rádiem řízené modely a rozhodně bylo co obdivovat. Vývoj modelářské techniky
nyní nabízí technické možnosti,
o nichž mnozí mohli v minulosti
jenom snít. Větší letadla vyžadují-

cí náročnější požadavky pro start
a přistání bylo možné spatřit pouze na doprovodné výstavce.
Letecko-modelářský klub Úvaly byl založen Janem Kučerou
v září 1972. Pod jeho obětavým
a nezištným vedením klub rozvíjí činnost i v současnosti. Je zárukou udržení mnohaleté tradice
této zájmové činnosti ve městě
a je pravděpodobně jediným dosud nepřetržitě fungujícím sdružením tohoto typu v okresu Praha-východ.
Text a foto
Vladislav Procházka

Vycházky Klubu se těší velké oblibě

N

a přelomu roku obnovil svou činnost
Klub přátel historie a přírody Úval
a okolí. Velké oblibě se v minulosti těšily vlastivědné vycházky, a tak nebylo náhodou, že první Klubem samostatně pořádanou
akcí byla právě vycházka Za poznáním Škvorecké obory.
Krásné počasí a touha dozvědět se něco více
o historii a přírodě této lokality nalákaly v neděli 20. května 2018 na vycházku kolem 65
nadšenců. Nejednalo se pouze o Úvaláky, ale
našlo se mezi nimi i řada přespolních, např.
ze Škvorce, Přišimas, Újezdu
nad Lesy, Dobročovic, a dokonce i ze vzdálenější Chrudimi.
Jednotliví řečníci svými
příspěvky v průběhu vycházky občerstvovali ducha
všech účastníků. Jednotlivá
zastavení slovem provázel
Jan Psota, Mgr. Milan Bednář, Petr Urban, Jiří Jindra.
Dalšími zajímavými příspěvky vycházku obohatili i Mgr.
A. Jiří Jindřich a geolog

RNDr. Jaroslav Novák a akce se
nesla ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře. Po čtyřhodinovém putování organizátoři pro
znavená a žíznivá těla účastníků
připravili malé občerstvení, které všem přišlo vhod.
Mezi další akce Klubu patří
autobusový zájezd za perlami
Českobrodska, který se bude konat 15. září 2018, v jehož rámci
účastníci navštíví Tismice a Tu-

církev

choraz. Na tuto akci byl příjem rezervací z organizačních důvodů již ukončen,
avšak v případě vašeho zájmu o zájezd
se doptejte na klubuvaly@seznam.cz
na volná místa. V předstihu vás proto
můžeme pozvat na další vycházku, tentokráte Klánovickým lesem, která se
uskuteční v sobotu 13. října 2018. Pro
přesný čas a místo srazu sledujte plakátovací plochy města nebo náš facebook
@klubuvaly.
Mgr. Petra Flagner

školství
Všem,

kterým se otevírá nový školní rok
přeji hodně síly, mnoho úspěchů, tvůrčího
elánu i trpělivosti.
Ať vás všechny provází Boží požehnání
dávající vaší činnosti smysl a přinášející ze
všeho konání radost.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

„PÁN JE VĚRNÝ…ON VÁS POSÍLÍ
A OCHRÁNÍ OD ZLÉHO…“
(2.Tesalonickým 3,3)

Němčina moderněji

N

ěmecký jazyk se na naší
škole vyučuje povinně již
pět let. Výuka začíná v sedmé třídě s časovou dotací dvě
vyučovací hodiny týdně. Učitelé
němčiny se snaží, aby byla výuka
pro děti zajímavá. Po jednáních
se nám na konci školního roku
podařilo uzavřít smlouvu o realizaci pilotního projektu s nakladatelstvím Klett, z čehož máme
velkou radost. Co nám spolupráce
přinese? Nakladatelství Klett se
zavázalo poskytnout naší škole
zdarma učebnice Klett Maximal
interaktiv pro nastupující sedmé
ročníky. Tyto děti mají zajištěny
v rámci smlouvy nové učebnice až
do devátého ročníku. Jde o krásné,

nové, designově atraktivní učebnice, cílené na teenagery. Děti
budou mít možnost si doma zopakovat v interaktivním prostředí to,
co se ve škole naučily. Samozřejmostí jsou zábavná videa, která
mají žáky namotivovat k výuce.
V rámci smlouvy pak poskytnou
vyučující němčiny nakladatelství
zpětnou vazbu týkající se práce
s učebnicemi a digitálními e-learningovými materiály. E-learning
(výuka s využitím výpočetní techniky a internetu) přináší novou dimenzi do výuky němčiny na naší
škole. Všichni učitelé němčiny se
na nové učebnice těší a věří, že
budou atraktivní i pro naše žáky.
Mgr. Eva Exnerová, MBA
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Rozhovor s novým ředitelem Základní školy Úvaly
panem Mgr. Lukášem Kuncem
Začíná nový školní rok 2018/2019 a do úvalské
základní školy míří nejen noví žáci, ale i nový ředitel.
Pan Mgr. Lukáš Kunc vyhrál výběrové řízení na nejvyšší školní funkci a od 1.8.2018 se stal novým šéfem naší
nejdůležitější vzdělávací instituce. Při této příležitosti
jsme novému panu řediteli položili několik otázek.
Dobrý den. Nejprve přijměte
gratulaci k vašemu jmenování.
Můžete se prosím Úvalákům
stručně představit? Vím, že
vám prostředí českého školství
rozhodně není cizí…
Děkuji za gratulaci. Jsem velmi rád, že dostávám příležitost
pracovat právě pro Základní školu Úvaly, ve které jsem prožil
své dětství a mnohé mi do života dala. Vrátit se po letech opět
do naší krásné školní budovy je
pro mne velmi příjemný a emotivní okamžik. Ale zpět k vaší
otázce. Máte pravdu. Posledních
patnáct let jsem působil na pražské střední škole, kde jsem kromě
výuky organizoval množství akcí,
vedl pedagogické týmy, podílel se
na řadě projektů. Odborné zkušenosti jsem mimo jiné získal jako
předseda maturitní komise či jako
školní maturitní komisař. V rámci přípravy na svou novou funkci jsem na univerzitě absolvoval
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Ani v našem městě však nejsem
úplně neznámý. Mnoho Úvaláků
mě jistě dobře zná jako původního zakladatele současné tenisové
školy. Sport mě provází už od dětství. Rád se například pochlubím
dřívější příslušností k atletickému prvoligovém družstvu Dukly

Praha či loňským třetím místem
v největším amatérském tenisovém okruhu u nás s názvem Babolat ATTour v kategorii Challenge+.
Jsem ženatý a s manželkou Olgou
čekáme potomka. Žádné jiné děti
nemám, jak už jsem v Úvalech
také zaslechl (smích).
Jaké budou vaše první kroky
ve funkci ředitele?
Především chci nadále pokračovat v naplňování vize bezpečné
a přátelské školy a koncepčně navázat na dosavadní velmi dobrou
práci, kterou zde vedení, pedagogický sbor i ostatní pracovníci
v posledních letech odváděli. Přicházím na školu, na které převážná
většina věcí běží tak, jak má. To se
o mnoha jiných školách říci nedá.
Úvaly mají štěstí, že takto fungující instituci ve své obci mají a také,
že zde působí mnoho učitelů i dalších zaměstnanců, kteří mají svou
práci skutečně rádi a dělají mnohé
i nad rámec svých běžných pracovních povinností.
Pokud jde o konkrétní pracovní
kroky, tak od srpna jsme já i moji
kolegové již v plném pracovním
nasazení. Proběhla příprava nového školního roku, adaptačních
akcí, kurzů osobnostně sociální
výchovy. Se silným partnerem
z oboru telekomunikací jednáme o podpoře školy
v oblasti informačních
technologií. Ve dvou
etapách probíhá školení
celého
pedagogického
sboru, které má za cíl
efektivnější spolupráci
učitelů a asistentů pedagoga. Naši žáci i učitelé
se podíleli na projektu
Stolpersteine. Dále jsme
podali žádost o ﬁnanční
podporu z fondů EU, připravujeme se na oslavy
100 let vzniku republiky,
chystáme seminář pro rodiče. Uvádím zde pouze
zlomek příkladů z naší
práce.
Jak probíhalo
pomyslné „předání
žezla“ ze strany
bývalého ředitele pana
Březky?

Předávání funkce proběhlo velmi dobře. S bývalým panem ředitelem
jsme se pravidelně scházeli několik posledních
měsíců a zapůsobil na mě
svou otevřenou a upřímnou povahou. Během
těchto schůzek mi předal
potřebné informace a zasvětil mě do mnoha oblastí chodu školy. Říkal
mi věci tak, jak opravdu
jsou, za což mu patří můj
dík. Těší mě také, že se
rozhodl zůstat nadále
na naší škole jako učitel.
Vidíte již nyní řekněme „slabší
stránku“ školy, na kterou
se chcete hned ze začátku
zaměřit?
Samozřejmě, že v tak velké instituci se vždy objeví určité problémy. Některé vnímám již nyní
a budeme se je snažit řešit. Nicméně jsem zastáncem hesla: „Nejdříve implementuj, potom zlepšuj.“
Jak už jsem několikrát deklaroval,
na počátku svého působení nebudu dělat žádné zásadní systémové
či personální změny. Nejdříve se
chci s prostředím školy důkladně
seznámit, poznat místní speciﬁka.
Teprve potom budu o případných
změnách uvažovat. Jedno téma
však vnímám jako velmi naléhavé.
A tím je nábor nových pedagogů,
kdy se jen velmi obtížně daří naplnit optimální stav. To je na základních školách celostátní problém.
Budeme intenzivně hledat řešení
a očekávám i podporu města.
Na co se těšíte?
Pocházím z tradiční kantorské
rodiny. Dědeček byl profesorem

gymnázia a ředitelem rybářské
školy, tatínek přednášel jeden čas
na vysoké škole, maminka i sestra
jsou učitelky. V rodině máme ředitelku mateřské školy a dvě učitelky
MŠ. V nadsázce by se dalo říct, že
tuto profesi mám přímo v genech
(úsměv). Mám ji skutečně rád.
Celý život věřím, že toto povolání
je nesmírně důležité a klíčové pro
vývoj celé společnosti.
Těším se proto především
na všechny žáky, pro které hlavně
naši práci děláme. Dále se těším
na nové kolegyně a kolegy, kteří
ve mně doposud vyvolali dojem
přátelského a pozitivně laděného kolektivu s opravdovou chutí
do práce. A také se upřímně těším
na spolupráci s těmi rodiči, kteří
vnímají význam vzdělání, váží si
školy a práce učitelů, uvažují nad
světem pozitivně a chtějí naší škole
pomáhat a skutečně ji podporovat.
Díky za rozhovor a především
vám přeji hodně úspěchů.
Ať se vám daří.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Co nás čeká v září?
3. 9.
3.–7. 9.
3.–7. 9.
5.–7. 9.
4.–10. 9.
4.–10. 9.
4.–10. 9.

Zahájení školního roku, vítání prvňáčků panem ředitelem
a panem starostou
Týden osobnostně sociální výchovy – tvoření pravidel tříd,
komunikační hry, etický kodex školy „Máme všech pět pohromadě“
Adaptační kurz pro žáky 7. A na Lipně
Adaptační kurz pro žáky 6. C v Horním Bradle
Dopravní výchova na mobilním dopravním hřišti pro žáky
2. a 3. tříd
Preventivní program Etických dílen na téma „Jak se chránit v nebezpečných situacích“ pro žáky 2. tříd
Preventivní program Etických dílen na téma „ Jak se stát
dobrým kamarádem“ pro žáky 3. tříd
Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
Návštěva výstavy obrazů pana Sokola v DVA č. 65

Mgr. Lenka Foučková
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Sportovní akce pro děti

V

e velké sportovní hale pod sokolovnou
v Úvalech se v závěru školního roku
pěkně sportovalo.
Pocity?
Diváci ani hráči se nenudili, pořád se něco
dělo, každý uplatnil svoje fyzické předpoklady, o emoce nebyla nouze, každý v týmu se
snažil, spolupracoval, povzbuzoval. Skvělý
zážitek.
Handball Úvaly – víc než jen sport –
skvělá práce.
Organizátor tohoto sportovního dopoledne
byl p. Dráb a jeho asistenti.
Za děti a zúčastněné pedagogy ZŠ Úvaly děkuje a do nového školního roku hodně
úspěchů přeje
Zdeňka Křížová

Nový školní roku 2018/2019, vítej u nás! ☺

A

ni jsme se nestačili vzpamatovat ze všech
zážitků z konce školního roku a už vítáme nový školní rok
2018/2019! Těšíme
se na své „staré známé“, ale i na nové
děti, pro které bude

Rozloučení s předškoláky
na budově Pražská

tento rok jejich prvním. Budeme se
co nejvíce snažit, aby za pár let od
nás odcházely s příjemnými vzpomínkami jako děti, se kterými jsme
se rozloučili v červnu na krásných
slavnostních rozlučkách.
Rozloučení s předškoláky na budově
Kollárova – Sluníčka

Během prázdnin však školka neodpočívala jako děti, ale vše šlapalo naplno. Na některých budovách školky
probíhal provoz, na jiných se pracovalo a připravovali jsme prostory pro
další školní rok. Velký úklid je samozřejmostí. My se však období nepřítomnosti dětí snažíme využít i k dalším krokům ke zkvalitnění pobytu dětí
Zastínění pískoviště na budově
ve školce. Postupně sami, za pomoci
Bulharská
zřizovatele nebo sponzorských darů
organizujeme významnější zásahy do vybavení a zázemí dětí. Na budově Bulharská bylo vytvořeno nové zastínění. Na budovách Pražská
a Kollárova došlo k výměně podlahové krytiny vstupních prostor do
tříd a šaten. Do přední zahrady budovy Kollárova bylo zakoupeno několik nových herních
prvků, jako jsou pružinové houpačky, didaktické tabule nebo
pořádný dřevěný
domeček. Doufáme, že se bude
dětem vše líbit
a při svých hrách
si tyto prvky užijí!
Jana Hájková
Nové herní prvky na budově Kollárova

Heuréka!
„Díky vstřícnosti starosty Petra
Boreckého a jeho pochopení pro
alternativu vznikla a trvá v Úvalech Základní škola Heuréka,“
zhruba cituji ředitelku Základní
školy Heuréka Magdalenu Flekovou. Shromažďuji pro archiv
kroniky města veškeré informace
historické i současné. Patří k nim
i „nově“ vzniklé projekty a objekty. Vlastně oba se v Úvalech
„narodily“ už v roce 2016, ale
do bližšího povědomí se dostávají až v roce dalším, respektive
v roce 2018. První – ZŠ Heuréka
letos končí 2.ročník vzdělávání.
V kronice města 2016 se dočítám
následující: „Od 1. 6. 2016 město

pronajalo dům čp. 203, ve Smetanově ulici, včetně pozemků čtyř
parcel 3. základní škole Heuréka,
zastoupené jednatelem společnosti Janem Kalou. Po výběrovém řízení otevřel provozovatel
z Libochoviček základní školu se
školní družinou a školní jídelnou.
Po kolaudaci objektu město požaduje nájem ve výši Kč 20 000,měsíčně.“ Dále cituji zakladatele: „Chceme, aby dítě školou žilo,
aby ji milovalo, klasickou státní
školu si dítě často postaví mimo
sebe, říká zakladatel soukromé
ZŠ Heuréka Jan Kala. Dodává, že
nechce dostat děti tzv. do "lajny",
naopak chce, aby si děti samy na-

šly svůj vnitřní klid a své hodnoty. Výuka v jeho škole neprobíhá
klasickým výkladem učitele, děti
si kladou samy otázky a nacházejí
řešení.“ (J.Kala poskytl v r.2016
rozhovor DVTV)......
Dalším přínosem pro Úvaly je
MUSK – dětská skupina Úvaly –
MUSK je spojení čtyř vzdělávacích institucí – dvou mateřských
škol a dvou dětských skupin –
MUSK je Minisvět u Krtečka,
plnohodnotné vzdělávání podle
nejmodernějších učebních procesů
... tolik výňatek z webových stránek.... Patříte k moderním rodičům, pro které mateřská škola není
jen „úschovna dětí“? Jste rádi,

když se Vaše dítě všestranně rozvíjí
přirozenou cestou ve skupině vrstevníků? Vyžadujete individuální
přístup a respektování osobnosti
dítěte? Pak jste na správné adrese... opět cituji webové stránky
a informace ověřuji u zástupkyně
ředitelky, paní Veroniky Krutské ...
Vybudování a provoz zařízení péče
o děti Minisvět u Krtečka I na adrese Glücksmannova 2009, Úvaly
je podpořeno v rámci operačního
programu Zaměstnanost a projektu s názvem Minisvět u Krtečka I.
Provozováním zařízení podporují
rodiče s malými dětmi v jejich zapojení na trh práce.
Alena Janurová
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Úvalští tenisté ve čtvrtfinále
Středočeského kraje

D

ružstvo minitenistů TC Úvaly
(6–7 let) postoupilo do čtvrtﬁnále Středočeského kraje v soutěži družstev Memoriálu Z. Kocmana.
Ve skupině vyhrálo všechna utkání
a zajistilo si tak postup z prvního místa.
Gratulujeme!
Družstvo ve složení:
1. Tobiáš Martinovský

2. Jonáš Dvořák
3. Tomáš Novák
4. Zuzana Jarochová
5. Antonín Bonner
6. David Červený
Na foto: Jonáš Dvořák, Tobiáš Martinovský, David Červený, vlevo soupeři z TK
Tola.

Tenisová hala Úvaly bude v provozu
od poloviny října do poloviny dubna.
Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, Úvaly, na stávajících antukových kurtech.
V případě zájmu o dlouhodobý pronájem nás kontaktujte na tel. 725 334 363.
Těšíme se na vás!
Jitka Martinovská

Soutěže a rozpis jednotlivých družstev na sezonu 2018/2019
Vážení příznivci fotbalu v Úvalech,
klub prošel během 2 měsíců těžkým obdobím a výsledkem je fakt,
že od sezony 2018/2019 bude družstvo A hrát místo divize krajskou
I.A třídu. K dohodě došlo po několika jednáních výkonného výboru
a bývalých hráčů, funkcionářů a trenérů mládeže.
První kolo se hrálo 11.8.2018 v Čelákovicích a skončilo 3:2 pro domácí.
Předsedou nadále zůstává Václav Kopač; členové VV jsou Aleš Tichý, Petr Kumprecht, Radek Klouček, Petr Němec, Petr Kostka a kustod Mirek Černý.
Trenérem mužů byl jmenován Jan Kahuda ml. Mužstvo B mužů bylo
zrušeno a mládežnická družstva pokračují a jsou rozšířena o tým mladších žáků.

V roce 2019 nás čekají oslavy 100 let existence a na přípravě oslav
začne pracovat komise od října 2018 pod vedením Josefa Krutského.
Pro následující ročník obsazujeme tyto soutěže:
Muži krajská soutěž 1.A třída – trenér Jan Kahuda ml.
Dorost krajská soutěž 1.B skupina – trenér Jakub Kostka
Mladší žáci okresní soutěž Praha východ – trenéři Tomáš Daníček
a Milan Beneš
Starší přípravka kategorie Elite – trenéři Tomáš Daníček a Milan Beneš
Mladší přípravka kategorie C – trenér Bogáň
Ministar – trenér D. Rais
Stará garda – mentor a metodik Josef Krutský ml.

Rozpis zápasů podzim 2018
DATUM

DEN

11.8.

SO

12.8.

NE

18/8

SO

19.8.

NE

25.8.

SO

26.8.

NE

1.9.

SO

2.9.

NE

5.9.

STŘ

8.9.

SO

9.9.

NE

15.9.

SO

16.9.

NE

22.9.

SO

23.9.

NE

29.9.

SO

Muži I.A třída

ČAS

Dorost

Čelákovice

10:15

V

Luštěnice

17:00

D

ČAS

Mladší žáci

ČAS

volno
Český Brod ,,B"

17:00

V
Český Brod

Čáslav ,,B"
Záryby

Pšovka Mělník
Semice

17:00
17:00

17:00
16:30

10:15

V Brázdim

10:15

D

Sibřina

17:30

V

Bášť

10:15

V

Kostelec u Křížků

10:15

D

Čestlice

10:15

V

Jirny

10:15

D

D
V

D

Čáslav ,,B"

10:15

D

Pečky

10:15

V

Velký Osek

10:15

D

V
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30.9.

NE

Rejšice

16:30

D

Jestřábí Lhota

10:00

V

6.10.

SO

Kosmonosy

16:00

V

Kutná Hora

10:15

D

7.10.

NE

13.10.

SO

14.10.

Líbeznice

10:15

V

NE

Klíčany

10:15

D

20.10.

SO

Klecany

10:15

V

Divišov

16:00

V

Vrdy

10:15

D

21.10.

NE

Vlašim ,,B"

15:30

D

Uhlířské Janovice

10:15

V

27.10.

SO

Pěčice

15:30

V

Suchdol

10:15

D

28.10.

NE

Měšice

10:15

D

3.11.

SO

Dobřejovice

10:15

D

4.11.

NE

10.11.

SO

11.11.

NE

Vyžlovka

10:15

V

17.11.

SO

Struhařov

10:15

D

18.11.

NE

Lysá nad Labem

14:00

Mnichovohradišťský
SK

14:00

D

Mukařov

10:15

V

Mnichovice

10:15

D

V
Štírský SK

Dolnobousovský SK

13:30

10:15

V

D

Termíny zápasů staré gardy budou k dispozici po losování 30.8. na internetových stránkách www.skuvaly.cz.
Poznámka:
*) informace o soutěžích a trenérech byla převzata z webu SK Úvaly a drobně upravena
**) rozpis soutěží mi poskytl Vašek Kopač

V září začíná nová ligová sezona
Úvalský A-tým
již potřetí za sebou bude nastupovat v druhé
lize a pokusí se
odlepit od spodku tabulky, kdy
skončil v minulé
sezoně, a pokud se situace bude
vyvíjet příznivě, bojovat o příčky
nejvyšší. Základem mužstva jsou
vlastní odchovanci z posledních
let, kteří prošli naším oddílem
od prvních házenkářských krůčků až po starší dorost, kde dokázali vyhrát druhou ligu a jednu
sezonu bojovat v nejvyšší dorostenecké soutěži. Spolu se staršími hráči se nyní pokusí bojovat
o postup do první ligy v seniorské kategorii. Nevýhodou může
být úzký kádr, který ale můžou
doplňovat starší dorostenci.
Starší dorostenci budou rovněž usilovat o postup mezi házenkářskou elitu ve své kategorii. Uvidíme, jestli se jim návrat
mezi špičku podaří již v této sezoně. My tomu věříme.

Mladší dorostenci v loňské
sezoně skončili stejně jako jejich starší kamarádi na 4. místě ve druhé lize a i oni se letos
chtějí poprat o vítězství a postup.
Celkově má náš klub vysoké cíle a sami jsme zvědaví,
jestli budeme za devět měsíců
slavit či ne. Můžeme ale slíbit,
že všechna družstva budou podávat maximální výkony plné
nasazení a bojovnosti. Chceme
hrát atraktivní házenou, na kterou se diváci budou chodit rádi
dívat. Těšíme se na všechny
naše příznivce již na prvním
domácím trojutkání v sobotu
29.9.2018 (viz. tabulka níže).
Naše žákovské kategorie patří již tradičně k tomu nejlepšímu, co ve středních Čechách
hraje házenou, a my jsme velice
rádi, že kluky u nás sport baví.
Na letošní sezonu jsme v kategorii mini a mladších žáků
připravili změnu v tréninkovém
systému, který by měl přinést
větší efektivitu v tréninkovém

22.9.–
23.9.
29.9.–
30.9.
6.10.–
7.10.
13.10.–
14.10.
20.10.–
21.10.
27.10.–
28.10.
3.11.–
4.11.
10.11.–
11.11.
17.11.–
18.11.
24.11.–
25.11.
1.12.–
2.12.
8.12.–
9.12.

Ing. Petr Jankovský

Muži 2. liga
Starší dorost 2. liga Mladší dorost 2. liga
ne 23.9. 15:00
ne 23.9. 9:00 Sokol ne 23.9. 19:00 Sokol
Slavia – Úvaly
Vršovice – Úvaly
Vršovice – Úvaly
so 29.9. 18:00 Úvaly so 29.9. 16:00 Úvaly so 29.9. 14:00 Úvaly
– Loko Vršovice
– Loko Vršovice
– Loko Vršovice
so 6.10. 18:00
so 6.10. 15:00 Dvůr
so 6.10. 16:00
Třeboň – Úvaly
Králové – Úvaly
Třeboň – Úvaly
so 13.10. 18:00
so 13.10. 16:00
so 13.10. 14:00
Úvaly – České Buděj.
Úvaly – Náchod
Úvaly – Šťáhlavy

ne 28.10. 10:30
so 27.10. 15:00
volno
Sez. Ústí – Úvaly
Jablonec – Úvaly
so 3.11 18:00
so 3.11 16:00
so 3.11 14:00
Úvaly – Žďár n. S.
Úvaly – Louny
Úvaly – Louny
ne 11.11. 18:00
ne 11.11. 14:00
ne 11.11. 16:00
Pardubice – Úvaly
Pardubice – Úvaly
Pardubice – Úvaly
ne 18.11. 14:00
ne 18.11. 12:00 Chone 18.11. 16:00
Chodov B - Úvaly
dov - Úvaly
Mělník - Úvaly
so 24.11. 18:00
so 24.11. 16:00
so 24.11. 14:00
Úvaly – Havl. Brod Úvaly – Havl.Brod
Úvaly – Most
so 1.12. 16:00
so 1.12. 15:00
so 1.12. 14:00
Strakonice B – Úvaly Bělá p.B. – Úvaly
Strakonice – Úvaly
so 8.12. 18:00 Úvaly so 8.12. 16:00 Úvaly so 8.12. 14:00 Úvaly
– Kutná Hora
– Starý Plzenec
– Dukla B

procesu. Hlavním cílem ale
zůstává, aby kluky sport bavil
a měli k němu pozitivní přístup,

což považujeme za to nejdůležitější.
Jiří Dráb

Cvičení žen začíná v pondělí 3.9.2018
pondělí 19:00 – 20:00 cvičení pro starší ženy
pondělí 20:00 – 21:00 cvičení pro zlepšení pohybových schopností, pro všechny věkové kategorie (věk není žádnou
překážkou)
čtvrtek 19:30 – 20:30 kondiční cvičení na gym. balónech
kontakt: Hanka Dudová 777 331 236
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2018

P

rvní týden v červenci jsme se zúčastnili největší házenkářské akce na planetě.
Každoročně se ve švédském Göteborgu
setkává více než 1100 týmů z celého světa,
aby si zahráli házenou. My jsme se přihlásili
do pěti kategorií (1x starší dorost, 2x mladší
dorost, 2x starší žáci). Nejprve se odehrála

utkání v základní
skupině a poté se
bojovalo ve vyřazovací části v kategoriích B13, B14,
B15, B16 a B18.
Nejmladší házenkáři v kategorii
B13
vybojovali
v základní skupině
čtvrté místo a následně dokráčeli
do čtvrtﬁnále, kde
podlehli švédskému Täby HBK,
konečnému vítězi turnaje v této
kategorii.
Tým
nastupující v kategorii B14 zakončil základní skupinu na třetím místě jen za švédským
a norským týmem Norrköpings HK a Runar
IL, v play-off však tým vypadl hned v prvním zápase, kde jsme nestačili na soupeře z Moskvy. Stejně se vedlo i B16, v prv-

ním utkání play-off jsme prohráli se Švédy
z Kärra HF. O jedno utkání dál jsme dokráčeli v kategorii B15, po čtvrtém místě v základní skupině družstvo skončilo v osmiﬁnále
v souboji s švédským Lugi HF. Nejstaršímu
výběru v kategorii B18 se turnaj nevydařil
tak jako jeho spoluhráčům. V základní skupině jsme skončili poslední bez jediného bodu
a v play-off nás pak vyřadilo švédské Tyresö.
Všem hráčům a trenérům děkujeme za reprezentaci našeho klubu na této celosvětové
akci. V ohromné konkurenci převážně týmů ze
severu Evropy jsme ukázali, že házenou hrát
umíme. Většinou jsme bojovali proti týmům,
které mají mnohonásobně větší členskou základnu, vzhledem k popularitě házené ve zdejších zemích, a tak jenom to, že jsme se jim dokázali postavit, je pro nás velkým úspěchem.
Jsme moc rádi, že jsme se turnaje zúčastnili,
a pokud to ﬁnanční situace dovolí, někdy
v budoucnu se na Partille cup zase vrátíme.
Děkujeme Městu Úvaly za ﬁnanční podporu,
stejně tak všem našim sponzorům.
Jiří Dráb

Před branami další, již 49. sezony

Ú

valskému stolnímu tenisu se
kvapem blíží nový ročník mistrovských soutěží. V září začínáme naplno trénovat, abychom byli
počátkem října připraveni na nové
boje v okresních přeborech. Těch
se zúčastní 4 naše družstva. Áčko
si zahraje 1. třídu, týmy B a C třídu
druhou a družstvo D bude bojovat
ve 3. třídě.
A jak jsme obstáli v posledním
ročníku 2017/2018? Áčko, které postoupilo do 1. třídy, si stanovilo cíl
udržet se v této soutěži i pro následující období. Předpokládalo to umístění nejhůře do 10. místa, pro klid
duše však raději do místa devátého
z 12 účastníků. Poslední dva týmy
automaticky „padají“ do nižší třídy,
ovšem podle konečných výsledků
z vyšší soutěže, mohou být ohrožena sestupem eventuálně i 3 družstva.
Náš první tým nejenže úkol splnil,
ale dokonce překonal očekávání
konečným výborným 5. místem.
Hlavním strůjcem úspěchu byl Martin Váňa, naše nová posila, ovšem
i další hráči – Petr Jandovský, Oldřich Kukla ml., Radek Pilát a Martin Kocurek –, jejichž výkonnost se
neustále zlepšuje, přispěli rovněž
výrazným dílem k tomuto skvělému
výsledku.
Stejnou soutěž jako naše áčko,
tedy 1. třídu okresního přeboru, si
loni vybojoval i náš B tým. Ale už
od počátku mistrovských zápasů
se ukazovalo (a s tím i hráči tohoto
družstva – Petr Bambas, Karel Ittner,
Oldřich Kukla st., Petr Kolář, Vladimír Minařík, a Miroslav Květoň
– počítali), že si tuto vyšší třídu asi
pouze „zkusí“ pro získávání dalších
zkušeností. A bylo tomu skutečně
tak. V konečné tabulce obsadil tento tým poslední, tedy 12. příčku,

a v další sezoně si opět zahraje 2. třídu… Tam by jeho ambice měly být
podstatně vyšší.
Skutečně jako na lochnesce vypadalo konečné umístění našich dvou
dalších družstev C a D, která hrála
ve 3. třídě okresního přeboru. Céčko zcela jasně, systémem „start-cíl“,
dominovalo v této soutěži, kterou
vyhrálo a postoupilo do 2. třídy.
Tam se setká v následujícím ročníku
s naším B týmem, který, jak již bylo
uvedeno, „opustil“ 1. třídu. Nutno
ovšem podotknout, že tomuto týmu
(Vladimír Minařík, Blanka Fisher,
Martina Michalcová, Marek Havel),
i tomuto výbornému umístění, výrazně pomohli hojnou účastí v utkáních hráči, kteří svou výkonností patří do týmu A či B (Vlastimil Bříza
– další naše nová posila, Karel Šochman, Radek Pilát a Petr Bambas).
Na soupiskách lze v rámci pravidel
s hráči různě manipulovat – a v tomto případě se domanipulovalo až k 1.
místu…To však nikterak nesnižuje
úspěch, na kterém se podíleli všichni
hráči tohoto družstva.
Doslova na opačném pólu se ocitlo naše déčko (Jaroslav Moucha,
Petr Coufal, Milan Procházka, Miroslav Staněk, Petr Trojan, Mladoš
Doucha, Petr Hošek, Jan Rubeš,
Zdeněk Jirásek a Martin Jedlička),
hrající stejnou soutěž. To, s několika
ještě nezkušenými hráči, na soupeře
nestačilo (i když některá utkání byla
zcela vyrovnaná), a skončilo na poslední, 12. pozici. Motivace pro tento
tým je pro příští sezonu jasná – odpoutat se z této nelichotivé pozice!
Vše bude ovšem také záležet na tom,
v jakých sestavách bude soutěž tento
tým absolvovat. Ne vždy byly tyto
sestavy optimální.
Již pravidelnou akcí našeho klubu

bývá sportovní soustředění. I letos
tomu tak bylo, a stejně jako loni, nás
v květnu přivítala Plzeň. Tam jsme
se v herně místního klubu stolního
tenisu poctivě připravovali na nadcházející sezonu a na závěr sehráli
s místními borci přátelský zápas.
Ten jsme sice prohráli, jelikož proti
nám nastoupili velice kvalitní soupeři hrající i vyšší třídy, ale zkušenost
s nimi byla velice cenná.
V dubnu uspořádal náš sportovní
klub ve spolupráci s panem učitelem
Petrem Horákem turnaj pro 2.stupeň
ZŠ, za účasti 21 žáků. Tři nejlepší
pak byli odměněni věcnými cenami.
Na podzim zvažujeme podobnou
akci, tentokrát rozšířenou ještě i o 1.
stupeň základní školy, abychom
případně získali pro náš oddíl další
talentované zájemce.

Přes prázdninové období, kdy
ve školní tělocvičně nehrajeme,
pořádáme v rámci fyzické přípravy
cyklovýlety po úvalském okolí, ale
ani výrazně delším trasám se nevyhýbáme.
Na období října či listopadu
připravujeme další ročník turnaje
ve stolním tenisu pro zájemce všech
věkových kategorií z Úval a okolí.
O této akci budeme veřejnost včas
informovat jak z letáků, tak i ze„Života Úval“.
Pro případné zájemce o stolní tenis: trénujeme ve školní tělocvičně
každé úterý a pátek od 19 do 22 hodin. Další informace o našem klubu
najdete na www.stolnitenisuvaly.
mypage.cz
Karel Šochman

společenská kronika
září 2018

zákonného zástupce. V případě zájmu o zveřejnění se obraťte
Vítáme nové spoluobčánky
na správní odbor MěÚ Úvaly, na
Karin Pilná
email marie.cerna@mestouvaly.
Lucie Řezníčková
cz nebo tel.281 091 528, mobil
Natálie Kubínová
723 929 928.
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
Marie Černá – matrikářka
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Vítání občánků
Navždy jsme se rozloučili
Jarmila Vorlíčková
Vyzýváme rodiče dětí, které se
Všem pozůstalým vyslovujeme
narodily v období duben 2018
upřímnou soustrast.
až červenec 2018 a chtějí se zúJiž nelze zveřejňovat v „Životě
Úval“ jména narozených dětí, životní jubilea a jména zemřelých
v rubrice Společenská kronika.
Uvést jméno a příjmení je možné pouze s písemným souhlasem
dotčené osoby, případně jejího

častnit „Vítání občánků“ v září
2018, aby se přihlásili na email
marie.cerna@mestouvaly.cz,
nebo tel. 281 091 528, mobil
723 929 928.
Marie Černá – matrikářka
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Vzpomínka na statečnou ženu
Před rokem, 8. září 2017, zemřela Eva Teichmannová, roz. Sokolová,
bylo jí 82 let. První část svého nelehkého života prožila v Úvalech.
Hned její start do života byl obtížný, následkem porodu umřela její
maminka, takže se o ni nejvíce starala babička. Později bydlela v Praze,
ale do Úval se neustále vracela. Měla tady své kamarády vrstevníky,
např. Mirka Masáka, Jardu Tourka, v mládí chodila do úvalského
Sokola, hrála házenou. To ale není nejdůležitější důvod o ní psát. Tím
je její statečný občanský postoj v období tzv. normalizace. Takto se
označuje období let 1969 až 1989, po okupaci Československa v roce
1968 „vojsky spřátelených zemí na čele se Sovětským svazem“. V té
době většina národa ztratila iluze, že je možné socialismus reformovat,
že je možné do něj vnést prvky demokracie, např. svobodu slova,
demokratické volby, a rezignovala na veřejný život. Jen velmi malý
počet spoluobčanů se snažil i nadále usilovat o zlepšení poměrů
ve státě. Největším počinem této skupiny bylo sepsání a zveřejnění
výzvy k dialogu s tehdejší vládou a stranou, Charty 77. Paní Eva
Teichmannová sice nebyla mezi prvními 242 signatáři, ale podepsala
Chartu v druhém sledu, kdy už všichni, kteří ji podepisovali, věděli,
jak bude tehdejší režim ostře reagovat. Byl to projev velké osobní
statečnosti. Následovaly výslechy u Státní bezpečnosti, komplikace
v osobním i pracovním životě. V roce 1989 samozřejmě uvítala pád
komunistického režimu, ale nijak se nehonosila svým statečným
postojem v předchozí době. I nadále byla ve svém vnějším projevu
velmi nenápadná a skromná a přitom pevná ve svých názorech.
Ivan Černý

osobní
S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že
dne 4.8.2018 nás navždy opustila manželka, sestra, tchyně, teta
a babička paní Eva Srbová.
Pracovala roky v Úvalech jako kuchařka v hotelu Sport a poté
v závodní jídelně Masného průmyslu Úvaly. Měla zde hodně
kamarádů a přátel – věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Moje poděkování patří MUDr. Těšíkové, MUDr. Schmidtové
a sestřičce Michaele Lopatkové za péči, kterou jí poskytovaly.
Děkuji svému synovi Martinovi za vyřízení všech nezbytností,
které i přes svoji velkou bolest zařídil.
Srb Miroslav – manžel

Maminko, babičko, prababičko,
od roku 2015 trápila ses odchodem svého muže, našeho táty.
Šedesát čtyři let bylo vaše manželství pevné jak svázané dráty.
Tři roky vzpomínala, chřadla, všude viděla jsi svého Karla.
Díval se na tvé trápení zhůry, zavolal tě, ať nemáš žádné
chmury.
Usnula jsi a tvůj krásný sen, splnil se, už jste zase spolu každý
den.
Vzpomeňte s námi na její dobré srdce, co ke každému chovalo
se přátelsky, tak měkce.
Děkuji všem za projevené soustrasti.
Zarmoucení synové Karel a Jaroslav Vorlíčkovi

Děkuji panu starostovi Petru Boreckému
a pracovníkům Městského úřadu Úvaly za
blahopřání a květinový dar k mým
90. narozeninám..
Miroslav Lášek.

1. 9. 2018 oslavila paní Jarmila Žebrová své
80. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně zdraví
do let příštích jí přeje milující rodina.

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

Pohřební ústav

Pavel Kos

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

PODLAHÁŘSTVÍ

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

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

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

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA OSMILETÁ
GYMNÁZIA V KLÁNOVICÍCH
V případě zájmu nás kontaktujte
pripravse@gmail.com do 7. 10. 2018
M. Havelková a H. Korbelová
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Chceš být taky Okay
Pro novou prodejnu v Šestajovicích hledáme kolegy na pozice:
VEDOUCÍ PRODEJNY
PRODAVAČ
ADMIN. PRACOVNICE/POKLADNÍ
LOGISTIK
Nabízíme: – motivující platové ohodnocení – 18 000 až 45 000 Kč
– týden dovolené navíc
– perspektivní a stabilní práci

– zaškolení, možnost profesního růstu
– nástup možný ihned
Co očekáváme:
– spokojenost zákazníků je u vás na prvním místě
– vyhovuje vám dynamika a různorodost této práce
– jste týmový hráč
CHCETE VĚDĚT VÍCE, URČITĚ SE OZVĚTE NA:
email: job@okay.cz nebo telefon: +420 724 661 593

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144

Od září 2018 změna pracovní doby!
Ordinační hodiny /nově i v pátek/:
Po: 8 – 12
Út: 8 – 13, 11 – 13 jen objednaní
St: 8 – 13, 11 – 13 jen objednaní
Čt: 15 – 19, 18 – 19 jen objednaní
Pá: 8 – 11

Odběry krve: po, út, st, pá: 7,00- 8,00
!Nově pro naše pacienty!
možnost on-line objednávání přes
webové stránky
registrujeme nové pacienty
tel.: 731 460 902
e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
web: www.ordinaceuvaly.cz
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INTERNET

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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