zprávy z města ®

Život Úval 8/2011

Město Úvaly

1/2019
Ročník 60

PF

20

19

Večerní radnice

Foto: Jan Poledník

Vánoční trhy v Úvalech, str. 9

Městský úřad
Zprávy z města
Názory čtenářů

leden_2019.indd 1

3
6
7

Jak tráví mladí hasiči podzim, str. 13

Kultura
8
Zprávy z MDDM
10
Organizace a spolky 12

Církev
Školství
Sport

Mladí karatisté na stupních vítězů, str. 17

13
14
16

Veřejné zastupitelsvo se koná 31. 1.
2019 od 18 hod v DPS.
strana 3
www.mestouvaly.cz

1/1/19 8:37 PM

městský úřad

Život Úval 1/2019

Před 50 lety se staly Úvaly městem
Prvního ledna 1969 Úvaly přestaly být městysem, a staly se městem.
V platnost totiž vstoupilo rozhodnutí Středočeského krajského národního výboru, které povyšovalo Úvaly z městyse na město. Úvaly mají tedy
coby město 50 let. Z hlediska města je to teprve krátká doba, z pohledu
člověka je to zralý věk. Za posledních 50 let se Úvaly výrazně proměnily
– vystřídaly se dva režimy, dva státy, ve městě žije od onoho data již třetí

generace obyvatel. Ale naše město je stále tady, a pokud se nestane něco
nečekaně zásadního, tak ještě dlouho bude.
Přejme si proto, aby i dalších 50 let života našeho města byla léta, kdy
život v Úvalech bude příjemný, město se bude rozvíjet a vzkvétat a jeho
obyvatelům se v něm bude dobře žít.
Vedení města

Zřízení možnosti online plateb městských poplatků
Elektronické úřední desky v lokalitách Náměstí Arnošta z Pardubic, Poliklinika Úvaly, Nádraží žel.st.: Tyto infopanely slouží pro
přístup k informacím a zákonem danému přístupu i informacím.
Úřad zde bude zveřejňovat aktuální veřejné informace, důležité
události a aktuality z města. Občané mají možnost prostřednictvím
těchto panelů sledovat a vyhledávat dokumenty týkajících se provozu města. Přístupnost těchto zařízení je neomezená 24h/denně.

Nové funkce IS Města Úvaly

Pro úřad:
Zlepšení pracovních podmínek a tím zefektivnění jejich činností
díky pořízení moderního aplikačního vybavení. Zároveň snížení
administrativní zátěže spojené s využíváním ICT.
Díky novému agendovému systému dochází k zjednodušení zveřejňování smluv do ISRS, elektronizaci schvalovacích procesů, rozšíření spisové služby o elektronickou úřadní desku.

Pro organizace:
Díky modernizace komunikačních kanálů již není třeba nějaká
data pořizovat nebo zjišťovat na různých úrovních. Lze je získat
jednodušeji pomocí prostřednictvím služeb od garantů informaProjekt realizovaný za podpory Evropského fondu pro recí.
gionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačníZefektivnění komunikace spolupráce se subjekty mimo veřejnou
správu.
ho programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.
Přiblížení se zásadě: „Obíhají informace, nikoliv občan“.

Reg.č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004789

Tento projekt již aktuálně má a postupně získává další pozitivní dopad Pro ﬁnance:
na zkvalitnění služeb, snížení administrativní náročnosti úředníkům,
Zefektivnění vynakládání veřejných prostředků – aktualizace
ale především občanům. Také zefektivňuje procesy ICT v MěÚ Úvaly.
a správa dat.
Město pořídilo informační systém, ve kterém budou evidovány údaje
o majetku města. Pořízený systém slouží i pro zveřejňování dokumen- Pro městskou policii:
tů do registru smluv, včetně anonymizace citlivých údajů, digitalizaci
Rozšíření informačního systému o nové agendy a stávajícího systédokumentů, elektronické podpisy dle eIDAS. Jedná se i o nástroj kommu o nové funkcionality
plexní systematizace a plánování. Díky ekonomickému systému GINIS
Napojení informačního systému na registry a ekonomický systém
získává občan možnost přehledu pohledávek.
úřadu.
Splnění legislativy úplnou elektronizací procesů MP
Dopady nových funkcí:
Propojení agend na AIS – spisová služba, přestupky
Pro občany:
Usnadnění přístupu občana k ekonomickým a ﬁnančním informa- Infrastruktura úřadu:
cím města
Pořízení serverů, datových úložišť, zálohovacích a virtualizačních
Zlepšuje otevřenost veřejné správy vůči občanům
technologií včetně posílení datové linky a bezpečnostního monitoSnižuje časovou náročnost úkonů díky zefektivnění vnitřních systémů
ringu sítě pro zvýšení kapacity a bezpečnosti úřadu.
Možnost kontroly závazků a možnost získání vybraných informací
z úřadu pomocí portálu občana (poplatek za psa, komunální od- Věříme, že i občané shledají tento projekt jako přínos a pokrok pro naše
pad). Možnosti zadávat či upravovat požadavky a aktivní služby. město směrem k modernizaci a aktuálnímu trendu digitalizace.
Možnosti notiﬁkací pomocí emailů, SMS
Vedení města
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rok se sešel s rokem a na mne opět padl
úkol napsat první Slovo starosty v tomto
roce. Dnes již víme, jaký byl rok uplynulý.
V soukromém životě byl bezpochyby u každého z nás jiný. Někomu se dařilo více, někomu méně, někdo se z našeho života ztratil,
jiný do něj vstoupil.
Každý z nás se v loňském roce snažil
po svém žít svůj život co nejlépe a žít i dobře
v našem městě. Ale protože jsme každý jiný

a každý máme své hodnoty poskládané jinak
a i jinak si představujeme ono slovní spojení
„žít dobře“, skončili jsme většinou starý rok
s pocitem, že jsme spoustu věcí nestihli a některé možná ani nestihneme.
Přál bych sobě, ale i vám, abychom měli
v sobě vnitřní nadhled, který nám dá sílu
smířit se s tím, že některé věci v roce 2019
opět nestihneme, ale dá nám odvahu se je
stihnout pokusit. Kromě věcí, které si lidé
obvykle přejí – tj. zdraví, štěstí, lásku a pe-

níze bych vám ještě chtěl popřát jednu věc.
Více času.
Více času sama pro sebe. Více času pro
vaše blízké. Více času pro lidi kolem sebe
a více času pro sledování a naslouchání přírody. Protože čas je jednou z nejcennějších
komodit. Protože existuje tisíce způsobů, jak
zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
Přeji vám vše dobré v roce 2019.
Petr Borecký,
starosta

Co nás čeká v roce 2019

Z

astupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet města a nyní
je tak možné popsat, co nás čeká v roce
2019. Rok 2019 bude rokem, který bude ﬁnančně velmi obtížný, což jsme věděli již při
schvalování zásobníku projektů v roce 2016.
Rozpočet města bude hospodařit podle předpokladů s necelými 195 miliony Kč. Na první
pohled to vypadá jako poměrně velké množství
peněz, je však nutné si uvědomit, že z tohoto
balíku si přes polovinu ukousne samotný provoz městského úřadu (37 mil. Kč), příspěvkové
organizace města (škola, školka, MDDM, technické služby – celkem cca 22 mil. Kč), a potom
energie, opravy, údržba městského majetku
a nákup služeb (cca 50 mil. Kč).

Nemalou částku budeme muset v roce 2019
také zaplatit na splátkách úvěrů a úroků (16
mil. Kč) a také budeme muset s bankou vyjednat nové podmínky revolvingového úvěru.
Jaké tedy budou hlavní investice roku 2019?
Největší část volných peněz poputuje, podobně jako loni na podzim, do rekonstrukce
úvalského koupaliště (cca 20 mil. Kč), dále
bude město investovat do výstavby vlastního
sběrného dvora (14 mil. Kč), rekonstrukce
odborných učeben fyziky a chemie na základní škole (6,7 mil. Kč), kamerového systému
(7,7 mil. Kč) a potom do rekonstrukce ulice
5. května. Rekonstrukce této ulice bude vůbec
největší akcí co do objemu peněz. Celkové náklady budou činit cca 58 milionů Kč, z toho

podíl města bude činit cca 12 mil. Kč. Celá
akce potrvá cca 15 měsíců. S výjimkou koupaliště jsou všechny výše zmíněné akce spoluﬁnancovány z dotací nebo ﬁnanční spoluúčasti
Středočeského kraje.
U všech dotačních akcí však platí jedno
pravidlo. Nejprve musíte celou akci zaplatit
a teprve pak vám stát nebo kraj pošle peníze. Letošní rok tak bude mimořádně náročný
na stabilitu městského rozpočtu a bude nutné
velmi dobře plánovat, kdy a jak které výdaje
realizovat. Tempo obnovy ulic v jednotlivých
úvalských čtvrtích tak v roce 2019 v porovnání s lety 2015 – 2018 výrazně zvolní.
Petr Borecký,
starosta města

Rozpočet 2019 byl schválen – co nás čeká?

Z

astupitelstvo města na svém
posledním zasedání v loňském roce, které se konalo
dne 13. prosince 2018, schválilo
rozpočet města na rok 2019.
Z mnoha různých racionálních
důvodů v letošním roce nepůjdeme cestou rozpočtového provizoria
a budeme komplexně připraveni
realizovat deﬁnované priority od
1. ledna 2019. Je tento rozpočet jiný
od rozpočtů v předchozích letech?
Ano. Bude maximálně úsporný.
Je třeba říci, že Úvaly mají z původního úvěru (110 mil. Kč) stále
ještě dluh ve výši 55 mil. Kč. To znamená, že se jej v posledních 6 letech
podařilo snížit o více než 55 mil.
Kč. Z nového revolvingového úvěru
bylo čerpáno 110 mil. Kč. V roce
2019 město Úvaly zaplatí na dluhové službě 33,1 mil. Kč (11,5 mil.,
původní úvěr a 22,6 mil. revolvingový úvěr), takže rok 2019 bude náročný a omezený na nezbytné priority.
Struktura příjmů
Na jednu stranu novela zákona
o rozpočtovém určení daní přinesla
vyšší příjmy všem obcím, na druhou
stranu však nařízení vlády zvyšují
povinné výdaje obecním úřadům
bez příslušné kompenzace.
Město bude hospodařit s předpokládanými celkovými příjmy 195
mil. Kč vč. rezervy (vlastní zdroje),

z toho – daňové příjmy činí 118 mil.
Kč, nedaňové příjmy 24 mil. Kč,
přijaté transfery 39 mil. Kč, z toho
investiční přijaté dotace činí 28 mil.
Kč (sběrný dvůr, kamerový systém,
dotace ZŠ, park Vinice, park Satjam). Tyto dotace jsou již přijaty.
Předpokládaná rezerva z roku 2018
činí 14,3 mil. Kč.
Struktura výdajů:
Předpokládané celkové výdaje
města činí 195 mil. Kč., je zde pokles oproti roku 2018, a to na neinvestičních výdajích (materiály, nákup služeb a opravy).
Běžné výdaje činí 112 mil. Kč,
z toho osobní náklady 37 mil. Kč,
neinvestiční výdaje 75 mil. Kč,
(materiál 61,6 mil. Kč, energie 6,7
mil. Kč, nákup služeb 24,2 mil. Kč,
opravy a udržování 11,7 mil. Kč,
neinvestiční příspěvky 870 tis. Kč,
neinvestiční příspěvkovéé organizace 22,3 mil. Kč, příspěvky spolkům
900 tis. Kč a ostatní výdaje 4,9 mil.
Kč). Je nutno také zmínit splátky
jistiny úvěru ve výši 11,5 mil. Kč
z původního úvěru a 22,6 mil. Kč
z revolvingového úvěru.
Investiční výdaje do majetku města zahrnují zejména rekonstrukce
kanalizací, komunikací a chodníků,
veřejného osvětlení, dále pak opravy a úpravy městských budov, škol,

školek, cyklostezek a veřejného prostoru obecně.
Hlavní investiční projekty:
Výstavba sběrného dvora – 14,1
mil. Kč – celá akce by měla být hotova do konce roku 2019.
Kamerový systém – 6,6 mil. Kč
– celá akce by měla být hotova
do konce roku 2019.
Učebny fyziky a chemie – základní škola – 6,6 mil. Kč – celá akce
by měla být hotova do konce roku
2019.
Rekonstrukce koupaliště – 10 mil.
Kč – zahájeno v září 2018, dokončení roku 2019.
Byl bych velmi rád, kdyby se
tyto projekty podařilo realizovat
bez komplikací a v daném termí-

nu. K tomu vyvineme maximální
úsilí. Chtěl bych znovu říci, že
jsme k sestavování rozpočtu přistupovali maximálně zodpovědně,
není však bohužel možné vyslyšet
všechna přání.
Plánované běžné saldo je vyhovující a činí 35 mil. Kč (běžné příjmy
mínus běžné výdaje), což je 23,4 %
(doporučené rozmezí je 15 – 25 %).
Analýza nákladovosti k rozpočtovému určení daně (RUD), neboli příjmy města z daní v procentech (%),
má klesající tendenci oproti roku
2018, hlavně u investičních výdajů.
Celý rozpočet je samozřejmě
k dispozici na webových stránkách
města a je velmi podrobný.
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta města

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

ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.

3
leden_2019.indd 3

1/1/19 8:37 PM

městský úřad

Život Úval 1/2019

Přívětivý úřad

M

ěsto Úvaly mělo v roce
2018 nejpřívětivější
úřad vůči veřejnosti
ve Středočeském kraji a je
jedním ze tří nejlepších v celé
ČR v rámci obcí s pověřeným
úřadem.
Ve čtvrtek 29.11.2018 převzal starosta města Petr Borecký a tajemnice městského
úřadu Jana Tesařová na Ministerstvu vnitra ČR ocenění:
– nejpřívětivější městský úřad
ve Středočeském kraji
– 2. nejpřívětivější městský
úřad v celé ČR
Moc si tohoto ocenění vážíme, protože ocenění "Přívětivý
úřad" vychází z úrovně poskytovaných služeb pro veřejnost
a otevřeností obecních a měst-

ských úřadů vůči občanům
a jejich potřebám. Základní
hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či
běžných služeb v nadstandardní kvalitě. A za co jsme získali
nejvíce kladných hodnocení?
Především za rozsah poskyto-

vaných informací, elektronické
aplikace na našem webu (technická mapa města, investiční
mapa města, rozklikávací rozpočet atd.) a za vstřícný osobní
přístup úředníků při řešení potřeb občanů.
Vedení města

Trnitá cesta ke svazkové škole

J

iž necelé dva roky běží příprava projektu
svazkové školy v Úvalech. Projektu se účastní město Úvaly spolu s obcemi Sibřina, Dobročovice, Květnice, Zlatá a Přišimasy v rámci
Dobrovolného svazku obcí Povýmolí. Jak jsme
tedy daleko?
Slovy autora Knoﬂíkové války „Kdyby
jsme bývali věděli, co nás čeká, tak bychom se
do toho snad ani nepouštěli …“. Ale to je jen parafráze. Novou školu Úvaly a celý tento region
potřebují, tak nezbývá než bojovat.
První problém, kterému jsme čelili, bylo původně navrhované umístění školy v bezprostřední blízkosti zástavby na Nových Slovanech u ulice Polská. Obyvatelé v této části Úval se však
postavili proti, a to natolik razantně, že jsme se
spolu s ostatními obcemi domluvili, že školu
umístíme na místo sjednané již původní smlouvou mezi společností realizující projekt na Hostíně a tehdejším starostou města, panem Janem
Šťastným v roce 2008.
Zde jsme však narazili na tři problémy, jejichž
vyřešení se táhlo skoro celý loňský rok. Tím prvním problémem byl nesouhlas Ředitelství silnic

a dálnic, které blízko navrženého místa pro školu
plánuje postavit přeložku silnice I/12. Dojednání
podmínek pro výstavbu školy s ŘSD se táhlo až
do konce loňského podzimu, ale dnes můžeme
říct – podařilo se. U školy vznikne protihlukový
val, který bude ozeleněný a výsledné řešení nakonec bude prospěšné jak pro děti ve škole, tak
pro obyvatele jižních částí města.
Druhým problémem bylo, že přes lokalitu
vede rádiový paprsek Českých radiokomunikací, kde je nutné zajistit smluvně jeho přeložení.
Pokud se nestane nic nečekaného, bude v lednu
podepsána smlouva o přeložení paprsku a tím
celá věc vyřešena. Třetím problémem pak bylo
samotné naprojektování přístupové cesty, což
bylo vázáno na přípravu II. etapy projektu Hostín.
V současné době to tedy vypadá tak, že snad
již nic nebude stát v cestě k vydání územního
rozhodnutí a svazková škola by tak měla někdy
v průběhu března 2019 získat územní rozhodnutí. Potom potrvá zhruba rok až rok a půl doprojektování školy do fáze projektu pro realizaci
stavby a získání stavebního povolení.

Nastane nejtěžší část, a to samotné proﬁnancování výstavby školy. Při současných cenách
výstavby jsou celkové náklady na výstavbu
školy odhadovány na cca 450 milionů Kč. To
je částka, kterou ani Úvaly ani žádná z obcí
ve svazku obcí Povýmolí nejsou schopny dát dohromady, a tak je jasné, že bez pomoci státního
rozpočtu projekt nebude moci vzniknout. V současné době je úvalská svazková škola zařazena
do vládního programu výstavby základních škol
v prstenci okolo Prahy, problém je však rezervovaná výše alokace v částce 240 mil. Kč pro školu
v Úvalech. Je jasné, že i částka 210 milionů Kč
nezbytná pro doﬁnancování projektu je pro Úvaly a obce ve svazku nedosažitelná. V podobné situaci jsou však i další obce, které výstavbu škol
v rámci výše uvedeného programu připravují
(Ondřejov, Jenštejn – Podolanka atd.). Čekají
nás tedy další perné dva roky jednání a získávání
peněz pro realizaci této nezbytné akce.
Věřím však, že výsledek (pokud se podaří a já
věřím, že se podaří) bude za vynaloženou energii stát.
Petr Borecký, starosta města

Prezentace nového plánu regulace parkování v okolí nádraží již
za necelý měsíc!
Pozvánka

J

ak jsme již uveřejnili v prosincovém Životě Úval, připravujeme ve spolupráci s Fakultou
dopravní ČVUT v Praze pod vedením docenta Jiřího Čarského
návrh regulace provozu a parkování v oblasti okolo nádraží. Bude
se jednat o změnu, která bude mít
poměrně výrazné dopady na vás
všechny, kteří v okolí nádraží žijete nebo tam dojíždíte.
Dne 4.2.2019 vás proto všechny zveme na veřejnou prezentaci
návrhu a diskusi o tomto návrhu
do Domu s pečovatelskou službou
na náměstí Svobody 1570, Úvaly.
Petr Borecký, starosta města

na veřejnou prezentaci návrhu
regulace dopravy a parkování v okolí
úvalského nádraží

4. 2. 2019, 18:00, DPS
Prezentovat budou:
Petr Borecký, starosta města
Jiří Čarský, Fakulta dopravní ČVUT Praha
Místo a čas:
Dům s pečovatelskou službou,
společenský sál,
pondělí 4. 2. 2019 od 18:00
Z jednání bude pořízen videozáznam,
který bude k dispozici na Youtube
kanálu města.
Těšíme se na vás.
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Opravdu potřebujeme parkovací zónu kolem nádraží?

N

a veřejnosti se objevily první zmínky
o zřízení parkovací zóny kolem nádraží.
Zóna má být poměrně veliká, od náměstí
Svobody po Nerudovu ulici nebo po Prokupčák (Mlýnský rybník). Podle informací vedení
města v této zóně dnes v pracovní dny parkuje
kromě aut residentů zhruba 300 aut obyvatel
ostatních částí Úval a „přespolních.“

Z informací je zřejmé, že tito dojíždějící motoristé budou mít smůlu. Regulace je jedno z řešení
parkování kolem nádraží, na tom se s Otevřenými Úvaly a ODS shodneme. Nicméně je vhodná
doba na takto rozsáhlou regulaci? Co budou dělat
dojíždějící Úvaláci? Pojedou (neekologicky) autem až do Prahy? Jakou mají alternativu? Jsou
autobusy dostatečně posílené, aby obsloužily vět-

šinu Úvaláků v různých časech? K zavádění zón
se chystá veřejná diskuze a my jen doufáme, že
se nebude diskutovat jen o detailech předvybraného řešení, jako jsou hranice zóny nebo barvy čar
na ulici, ale že to bude diskuze o celém systému
dopravy pro všechny Úvaláky.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
Zastupitelé PRO Úvaly

Zastupitelé PRO Úvaly jednali s vedením města

Z

astupitelé za PRO Úvaly
(Havránková, Černý, Dvořáček) se jako zástupci spolku ve středu 21. 11. 2018 setkali
s vedením města, a to starostou
Petrem Boreckým a místostarostou Alexisem Kimbembem.
Témat jednání bylo více, mezi
hlavní patřila zejména územní plán,
připravovaný rozpočet na rok 2019,
příprava provozu koupaliště v roce
2019, dopravní terminál u nádraží,
svazková škola, OC Pražská anebo rozšíření zdravotního střediska.
Pokud dojde ke shodě postoje členské základny nejsilnější opoziční
síly s vedením města nad řešením
jednotlivých otázek a problémů,
budou je pak zastupitelé za PRO

Úvaly podporovat i v zastupitelstvu
města.
Hlavním tématem zasedání zastupitelstva 13. prosince byl rozpočet města na rok 2019. I na základě
jednání z listopadu se spolek PRO
Úvaly rozhodl podpořit rozpočet
na rok 2019, při splnění několika
podmínek a podnětů, které přitom
nejsou na překážku dalšímu běhu
investičních akcí:
Respektovat připomínky ﬁnančního výboru k rozpočtu na rok
2019 – ﬁnanční výbor požaduje nezapočítávání
nejistých budoucích
příjmů města.
Dotace přidělované
městem nebudou dis-

kutovat, jednat ani rozhodovat
zástupci samotných příjemců dotací. Bude zaveden jasný systém přidělování dotací
sportovním a zájmovým klubům, například dotace na žáka
a koeﬁcienty na základě úspěšnosti klubu.
Zavedení SENIOR taxi po vzoru Říčan nebo Českého Brodu
od června 2019 – zatím alokace
peněz v rozpočtu 150 tisíc.
Zahájení přípravy participativního rozpočet na rok 2020. Alo-

kovat řádově několik stovek
tisíc v rozpočtu, o kterých by
přímo hlasovali občané.
Nekrácení peněz na dokončení
rekonstrukce koupaliště.
K 10.12.,kdy musíme jako opoziční zastupitelé odevzdat tento článek, jsme neměli od vedení města
na naše návrhy reakci. Věříme nicméně, že se na široké podpoře rozpočtu dohodneme.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček,
zastupitelé PRO Úvaly

Děkujeme všem sponzorům, kteří finančně
nebo materiálně podpořili akci

Rozsvícení vánočního stromu
– stan Ježíškova pošta
• HENNIG CZ, spol. s r.o.
• Jiří Hovorka
• BOS, spol. s r.o.
• KC trans, s.r.o.
• ACÚ – Auto Centrum
Úvaly, s.r.o.
• ENERGOEKONOM,
spol. s r.o.
• Jan Bašta
• BELZA-GEO, s. r.o.
• BC Natrix, spol. s r.o.
• Pavel Běhavý
• STAVITELSTVÍ

• KROUTIL, s.r.o.
• HAHN Automation,
s.r.o.
• Almeco, s.r.o.
• Krutský, spol. s r.o.
• David Fiedler
• GEOKA, spol. s r.o.
• Roman Bubák
• Josef Kořínek
• Jiří Círus
• Svatoslav Nováček
FINO, s.r.o
• Martin Poledník
vedení města

Poděkování města vlastníkům
pozemků
Město Úvaly i v letošním roce realizuje výkup pozemků pod
komunikacemi za účelem sjednocení vlastnických práv
a povinností. Děkujeme všem vlastníkům za vstřícný přístup při jednáních a řešeních tohoto problému. Zejména
bychom rádi poděkovali těm vlastníkům, kteří své pozemky
pod komunikacemi městu darovali: Ing. Ladislavu Bukovskému z Horních Počernic, manželům Karlovi a Mileně Čapkovým z Klánovic a společnosti Slunečné terasy, s.r.o.
Vedení města
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Už jste spolu dlouho? Zajděte si na rande!

P

ráce, děti, termíny, únava, stres… Nedaří
se vám v každodenním shonu udělat si
čas na svého partnera či partnerku? Máte
pocit, že vašemu manželství schází jiskra?
Nedaří se vám dobře komunikovat? Nebo je
váš vztah skvělý, jen byste ho chtěli ještě trochu vyšperkovat a něčím novým obohatit? Co
si spolu zajít na rande?
Kurz Manželské večery tvoří série
osmi večerů. Každý týden vás čeká
romantická večeře při svíčkách jen
ve dvou, praktická přednáška (např.
na téma odpuštění, řešení konﬂiktů,
umění komunikace, dobrý sex…) a nakonec káva s dezertem, při které si budete moct v soukromí se svým partnerem o daném tématu promluvit. Žádná
skupinová cvičení se zde nekonají.
První večer proběhne v polovině února 2019 v Úvalech nebo blízkém okolí.
Přihlašujte se prosím do konce ledna
na e-mail: hanka.podstatova@seznam.
cz. Kurz je neziskový, platí se pouze

příspěvek na náklady spojené s jeho pořádáním.
Manželské večery jsou pro sezdané dvojice
i pro ty, kteří spolu dlouhodobě žijí bez manželského slibu. Jsou založeny na křesťanských
principech lásky a odpuštění, určeny jsou však
pro jakýkoliv pár bez rozdílu vyznání a život-

ní ﬁlozoﬁe. Pro každý pár, který na sobě chce
pracovat a společně investovat do svého vztahu. Cílem kurzu je podpora, upevnění a rozvoj
manželského soužití v České republice.
„Kurz mi pomohl myslet ne tolik na sebe,
ale hlavně na druhého, na svého manžela.
Poznala jsem více jeho pocity i potřeby,“
zhodnotila kurz jedna z deseti tisíc
účastnic a účastníků, kteří již v ČR
kurzem prošli. „Kurz nám pomohl
i tam, kde jsme mysleli, že žádný
problém nemáme. Navíc se dá aplikovat na všechny vztahy.“
Investice do vztahu se vyplatí!
Více informací o kurzu zjistíte
na www.manzelskevecery.cz, případně přímo u organizátora místního
kurzu.
Článek vznikl za podpory Nadačního
fondu Credo.
Hanka a Martin Podstatovi

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Úval a dalších devadesát
sedm rodin z Prahy-východ již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít
další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny
by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale
i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání
orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystroﬁi Duchenne,
cystickou ﬁbrózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je
možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé
České republiky.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí

pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail
a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční
pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová

Farmářské dobroty v Úvalech

K

aždý čtvrtek v podvečer se desítky místních občanů setkávají
Na Slovanech v ulici Lužická. Důvod? Vyzvedávají si zde farmářské potraviny, které si objednaly. Malí a střední farmáři totiž
skrze organizaci Scuk nabízí své potraviny. Lidé si je tam objednávají
a právě Úvaly jsou jedním z výdejních míst, kde si mohou zákazníci
jejich produkty vyzvednout. Jedná se tak o jakousi formu místního
hospodaření. Potraviny putují od výrobce přímo k zákazníkovi. Scuk
přináší koncept společných nákupů, který umožňuje výrazně snížit náklady na objednávku a vytváří okolo sebe komunitu lidí.
Mléko, mléčné výrobky, maso, marmelády, koření, zelenina nebo uzeniny. Nejen to je od našich farmářů
dostupné. Mezi naše dodavatele
patří například Stateček na Rachačkách, Kozín na Samotách, Bláhův
dvůr nebo Ekofarma Babiny.
Blanka Selixová,
organizátor Scuku
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Říjen a listopad 2018 v Úvalech
„Nestačí jen poznávat.
Poznat pravdu, to znamená
pravdu vyznat“
T. G. Masaryk roku 1905.

D

vacátý osmý říjen jsme slavili o týden dopředu, takže
poslední dozvuky babího léta přivedly i mladé rodiny
k prohlídce legionářského vlaku,
do průvodu s hudbou, legionáři,
hasiči a s manžely Masarykovými
v osobním autě jedoucím na náměstí s bohatým kulturním programem a pohoštěním včetně piva.
Den vyvrcholil nádherným ohňostrojem s historickým podtextem.
Symboly obou totalit, hákový kříž
a srp s kladivem, byly vystřídány
srdcem, symbolem lásky mezi lidmi v rodině či v obci, Ježíšovým
programem naší křesťanské civilizace, transformovaného do Masarykova humanismu. Oslavy byly
důstojné.
Společnost, kde byla do roku
1989 historie legionářů spjatá se
jménem T. G. Masaryka zakázána,
se z médií dozvídala o ﬁlozofovi
a profesorovi Karlovy univerzity,
o prvním čsl. prezidentovi, o jeho
myšlenkách, které prakticky činorodě uplatňoval; demokracie
je vzájemná důvěra mezi lidmi,
jedná se o diskusi dvou rovnocenných partnerů, kteří mají zájem
posunout spor až k vyřešení, život
v demokracii je především zodpovědnost v podobě drobné všední
práce pro společnost.
Je zajímavé, že v tomto roce už
nezazníval výsměch heslu husitů, jež převzal Masaryk na prezidentskou standartu: Pravda vítězí.
Nikdo již nezmínil, že naši vojáci
od Bílé hory nebojovali. Celý národ byl seznamován s hrdinstvím
čsl. legionářů ve Francii, Rusku
a Itálii, pokud tuto informaci nechal k sobě přes sluchátka na uších
proniknout.

Na své přednášce o T. G. Masarykovi jsem hovořila o vzdorovitém profesorovi, kterému
nebyla lhostejná jakákoliv křivda
jak proti Židovi Hilsnerovi nebo
proti k smrti odsouzeným Srbům
a Chorvatům v Zábřehu, tak otázka přežití a svobody českého národa ve středu Evropy. Masaryk
vždy zastával názor, že nejhorší
stav ve společnosti je lhostejnost,
nezájem o dění v obci. Pokud by
dobří a hodní lidé nebyli líní a poukazovali na nepravosti či dokonce
bojovali proti zlu, nebylo by zlo.
Bez obětí nelze nic získat.
Po 28. říjnu se zdá, že se česká
společnost žijící většinou bez znalosti teologie a ﬁlozoﬁe, tedy neukotvená, trochu zklidnila, protože
bylo mnohokrát řečeno, že bílá je
bílá a černá je černá. Je zdůrazňována potřeba pravdy pro vyrovnaný duševní stav, kdy člověk žije
v souladu se svým svědomím.
Poválečné ročníky slyšely toto
tvrzení v době tuhé stalinizace
doma šeptem, někdy ve škole.
Husákovská generace již vyrůstala v době lži, ostrých loktů
a preference bezohlednosti a kariérismu. S nejmladší generací se
domníváme, že vše je již navěky
dáno, a tak společnost ztrácí pojem o důležitosti národního celku, který má do Evropy přinášet
tradiční kladné hodnoty, neovládá
rodný jazyk v mluvené a hlavně
písemné formě, není hrdá na své
tradice a symboly. Neustálé změny
ve společnosti mohou být kladné,
nebo záporné, přílišné změny neurotizují.
Na radnici zasedli ve většině
staronoví zastupitelé. 37, 99 %
a 14,15 % získala koalice Otevřené
Úvaly a ODS ku 30,95 % Pro Úvaly a 10,77 % pro Top 09. Pro Úvaláky Kdo z koho hlasovalo 6,13 %.
Rozdíl mezi koalicí a opozicí je
pouze 4,28 %.

Přejme staronovému vedení
i posílené opozici všechna jednání plná úcty, tolerance a pravdy. Demokracie se odráží v zodpovědnosti nejen při výstavbě
inženýrských sítí, ale i při tvorbě
mezilidských vztahů, sousedské

sounáležitosti, vzájemné vážnosti
a uchování tradic.
Demokracie není diktát zvolených nebo naopak lhostejnost, kdy
obyvatelé přijdou k volbám, aniž
by znali fakta a souvislosti.
PhDr. L.Mandová

Odvolej

V

pátek 9. 11. se uskutečnila
schůzka starosty Mgr. Petra Boreckého s kronikářkou PhDr. Lenkou Mandovou.
Bodem jednání byl požadavek
starosty, aby kronikářka rezignovala ze zdravotních důvodů.
Jako důvod, uvedl pan starosta,
je zpronevěření se práci kronikářky, její subjektivní názory
uváděné v kronice. Obecné sdělení nebylo podloženo žádnými
fakty. Bylo jí jen sděleno, že
její vevázaná příloha kroniky
o koupališti není objektivní.
(Kronikářka čerpala z odborných posudků a listin městského archivu, článku věnovala
50 hodin). Dále s překvapením
zjišťuje, že před hlasováním
všech zastupitelů na veřejném
zasedání zastupitelstva, které
může kronikářku ze zákona odvolat, je konstatováno panem
starostou, že bude odvolána.
Po dvojím zdvořilém pokusu
o autorizaci zápisu schůzky jí
bylo panem starostou sděle-

no, že jím iniciovaná schůzka
v pracovně starosty konaná
v pracovní den od 13 do 14 hodin byla soukromá.
Co je pravda. Starosta a jeho
spolupracovníci díky převaze
svých hlasů prosadí vše. Starosta připustí na veřejném zasedání dle platného jednacího
řádu časově omezenou diskusi,
kterou z moci svého úřadu kdykoliv přeruší, a potom koalice
odhlasuje odvolání. Zákon bude
zachován, ze svobod bude ukrojeno. V tom je jádro pudla. Ale
demokracie není autokracie.
Kronikářka se domnívá, že je
porušováno ústavní právo občana na svobodu svědomí, slova
a tisku, tedy demokratické svobody.
To už se zase nesmí vyjevit
vlastní názor opřený o písemná
fakta? Cenzura?
Poznáte pravdu a vyznáte ji
svým činem?
PhDr. Lenka Mandová,
kronikářka

Knížka Čsl. legionáři a Úvaly

M

noho lidí se mne ptá, kde si lze zakoupit knížku Čsl. legionáři
a Úvaly.
K minulosti Úval a našich dějin přispívá knížka Čsl. legionáři a Úvaly, již lze zakoupit v podatelně MěÚ a v městské knihovně. Město zařídilo dotisk, aby se občané mohli seznámit s dějinami
odvahy, zodpovědnosti a obětí čsl. legionářů při založení našeho
samostatného státu. Text se základními historickými fakty od roku
1914 až do současnosti je doplněn mnoha fotograﬁemi 64 úvalských
legionářů a jejich dobovými fotograﬁemi z Francie, Itálie a Ruska,
samozřejmě i z Úval. Nechybějí dobové mapy a fotograﬁe vojenských řádů a uniforem.
PhDr. L.Mandová, autorka

Poznámka k článku pana Ing. Jana Černého o povolebním vyjednávání

C

elý příspěvek je laděn v obvyklém osobně
konfrontačním duchu, a to samo o sobě
vysvětluje, proč se zastupitelé za ODS
rozhodli pokračovat ve stávající koalici. Pan
Černý má pravdu, že důvody byly do značné
míry osobní. Podle nás není normální někoho v předcházejícím volebním období veřejně
prohlašovat za šejdíře s obecním majetkem,
spojovat ho s údajnými, nikdy nevzniklými,
natož prokázanými škodami ve výši desítek
milionů a po volbách týmž lidem s úsměvem
nabídnout pozici místostarosty a člena rady
města. To je možná zvykem ve vysoké politice, vidíme to konec konců téměř denně, ale
na malém městě, kde žijeme spolu?
Nebudu se pouštět do diskuzí o tom, kdo
na úvalské politické scéně trpí nenaplněnými

osobními ambicemi, laskavý čtenář si jistě
na to vytvoří názor sám.
Chtěl bych se ale zastavit u věty, cituji:
„V moderním městě 21. století je také zcela obvyklé, že jedno místo v radě města má
i opozice“, konec citátu.
Během povolebního jednání nám byla předložena nabídka ve znění: tři místa v pětičlenné radě PRO Úvaly, dvě místa ODS. Starosta pan Černý, místostarosta pan Kimbembe.
O nějakém místu pro opozici ani řeč, naopak
ještě jaksi chybělo jedno místo, dříve přislíbené panu Petržílkovi, Úvaláci Kdo z koho.
Je tedy zřejmé, že ty zásady moderního města
21. století jsou v platnosti pouze v případě, že
v opozici jsou PRO Úvaly.
A na závěr k té myšlence jenom to, co je jas-

né všem soudným čtenářům a jistě i mladým
kolegům z PRO Úvaly. Náš zákon o městech
a obcích je vytvořen tak, že zastupitelstvo je
určitou paralelou sněmovny a rada je jakousi
vládou. A když je někdo ve vládě, tak už přece
není opozice, takže bych se docela rád seznámil s příklady těch měst v České republice,
kde je to zcela obvyklé, jak píše pan Černý.
Nelze se tedy zbavit dojmu, že tato výčitka
je jako obvykle jen marketingový trik v rámci nepřetržité volební kampaně spolku PRO
Úvaly.
Jinak se rovněž těšíme na plodnou spolupráci s opozicí a věříme, že diskuse se opět
přenesou z osobní do věcné polohy.
Za místní sdružení ODS
Ing. Josef Martinovský
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Domov seniorů rozezněly tóny Bachovy a Mozartovy hudby

V

e čtvrtek 6. prosince zazněly
v úvalském domově seniorů
vážné tóny. Konal se tam
totiž koncert, v rámci projektu
„Music for Seniors“, jehož autorem je ředitel Ústavu Antonína
Dvořáka pan Radoslav Kvapil,
jeden z nejznámějších klavírních
virtuosů doma i v zahraničí. Cílem celého projektu je umožnit
seniorům poslechnout si známé
skladby světových a domácích
hudebních velikánů. Senioři se
tak mohou nechat hudbou inspirovat, povzbudit, mohou prožít
příjemné dopoledne a nemusí nikam cestovat.
Poutavý program představily

klavíristka Barbora Prokopová
a violistka Kristina Fialová. Obě
jsou držitelky mnoha ocenění
včetně vynikajících umístění v domácích i zahraničních soutěžích.
A tak setkání s pozornými posluchači v Domově pro seniory bylo
pro ně milým zastavením. V programu zazněla Partita pro sólovou
violu J. S: Bacha, Sonáta F dur pro
klavír W. A. Mozarta. Autory dalších skladeb byly A. Piazzolla a R.
Schumann.
Upřímný potlesk klientů Domova seniorů prozradil, že dostaveníčko s vážnou hudbou nebylo
v Úvalech poslední.
(red)

Lístky z úvalského kulturně společenského kalendáře
– přelom listopadu a prosince
3., 10. a 15.11. Rozbíhající se trhy na náměstí patří také do společenského života našeho
města, a jak je vidět bude na náměstí hóódně stánků, kromě našich původních osvědčených dodavatelů ovoce, zeleniny a vajec,
přibylo koření, keramika, trdelník – ten láká
do dáli vůní, koláče ve stánku. Ale má i otevřeno Úvalské pekařství s osvědčenými vlastními výrobky. Dva vozy s uzeninami a sýry
a stánky s jinými pochutinami. Možná ty
dobroty přilákají v sobotní dopoledne (15.11.
i ve čtvrtek) úvalské obyvatele k pozdravení
se mezi stánky se sousedy. Jen je možná třeba
doladit vztahy a potřebnost sortimentu. Důležité je, aby se prodejci uživili, rozběhly se
„kšefty“ a občané byli spokojeni co do výběru
a kvality. To z oblasti spotřební.
16.11.
První
kulturní akcí pro
duchovno byly
„Lístky do památníku“ z repertoáru
naší
oblíbené stálice
v Úvalech – tria
Musica
Dolce
Vita – v zaplněném sálku DPS.
Nádherné dámy,
v šatech a ozdobách hlavy jako
z první republiky,
vybraly pro nás
vytrvalé návštěvníky krásné skladby a písně z české klasiky
– Blodek, Škroup, Smetana, Schneider-Trnavský, Dvořák, Fibich, Janáček, Novák. Přidaly
moderní skladbu žijící autorky Milady Červenkové – Pták, který provokoval. Celý program byl protkán humornými citáty z knížky
Ivy Hüttnerové a naladěn na notu vkládání milých připomínek do tolik dříve oblíbených památníků. Zdá se, že i několik dětských posluchačů se potěšilo. Ještě mezi školními dětmi
kolují památníčky? Nebo si dělají na památku
jen selfíčka?

17.11. Svatomartinský Comeback – pod
tímto názvem byste nehledali čtverylku, ale ti,
kteří holdují původnímu skotskému tanci, který rozvinuli nadšenci v Americe – viz wikipedie pro neznalé – Square Dance (Modern Western Square Dance, zkratka
SD) je tanec, který se
tancuje ve čtverylkách
na jednoduchou anglickou nápovědu. Samotný tanec je na místě vytvářen callerem
(vyvolávačem), který
tanečníkům do rytmu
napovídá jednotlivé
ﬁgury, jež tanečníci
okamžitě provádějí.
Z toho plyne jedinečný rys této taneční formy: tanečníci předem
neznají choreograﬁi, ale pouze ﬁgury,
z nichž se tanec skládá. Onu sobotu se
tančil skoro maratón ve dvou úrovních. Přijely
páry i jednotlivci, zblízka i zdaleka. Vládla výborná nálada, všichni byli usměvaví, povídaví
a vstřícní. Společenská aktivita lidi stmeluje.
Vstup pro netančící přihlížející volný. Pořádal SD Club Úvaly, který vznikl na jaře 2016
díky snaze Jany a Jiřího Horových. Známe je
ze spolku Jonatán a můžeme jen konstatovat,
že je neuvěřitelné, jak se několik lidí dokáže
angažovat ve prospěch ostatních jen proto, že
je to baví a nečekají žádný vděk.
24.11. a 25.11. Další svěží bonbónek – dvě

představení stoupající úrovně divadelních
ochotníků (mají v Úvalech velmi úspěšné
předchůdce) v sokolovně. Skoro hudební
komedii Světáci – námět a scénář Z. Podskalský a V. Blažek, režie S. Mašatová,
hrají členové divadla OUDIV – tolik
plakátek. Sokolovna však dokládá – jen
pár volných židlí, kolem stěn postávají fotící a natáčející, troufám si v sobotu
odhadnout počet bavících se diváků pár
desítek přes sto. Také si troufám říct, že
se herci úspěšně zhostili rolí bez nějakého
napodobování úspěšného ﬁlmu a velice
hutný text, který nutil být stále v akci, zvládli
bez chybiček. Perfektně vychytané přesuny
scény, koordinace „kulisáků“, uvěřitelné výkony jednotlivců. Paní režisérka měla šťastnou
ruku i nápad.

1.12. Advent – na náměstí příprava stánků
od 10 h – pomalu se plní různými vánočními
a charitativními produkty. Po poledni rodiče
a děti proudí do školy kolem stánků, registrují,
kam pak zamíří, až se nabaží dětské produkce ve škole od 13h, prý bylo nabito. Po 14. h
se pomalu davy vracejí a rozprostírají mezi
stánky s občerstvením, různými drobnostmi
a svými „nákupy“ či jen příspěvky za možnost ozdobit si perníček, či nalepit ozdobu
a hvězdičku na tmavé nebe u stromečku, či zakoupit drobnost pro prospěch různých spolků
a potřebných, plní hodnoty adventu – být povznesený, spokojený a dobročinný. Děti nosí
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píše pan starosta
na svém fb, dovoluji
si citovat, avšak neplést se dál informací do článku, který
určitě napíše někdo
kompetetní.

adventní kalendáře z Ježíškovy pošty, dospělí
kouřící nápoje. U stánků není slyšet ani vidět,
co se děje na pódiu, ale kdo měl mezi účinkujícími příbuzného, ten tam byl a viděl a byl
šťastný. Teprve reprodukovaná vánoční hudba
po rozsvícení stromu je dobře slyšet, před ní
tušený a přenosem mezi sousedními čekajícími na zpožděné odpočítávání 10,9,...3,2,1 teď.
Svítí krásně náš úvalský vánoční strom ...
foto celé akce i ze školního adventního trhu je
v archivu kroniky od Vl. Procházky.
4.12. Hospodskykviz.cz – co to je, víte?
Vždy každé druhé úterý na Dobrým místě si
můžete osvěžit či doplnit znalosti. Simona
Mašatová je moderátorkou zhruba dvouhodinové akce, při které se všichni děsně baví
a někdy i škorpí. Vlastně je to trochu adrenalin
vsedě. Také už toto společenství Úvalských
nějakou dobu trvá a patří ke koloritu současné skupinové zábavy. Na Dobrým místě hraje
obvykle 5 čtyř až šestičlenných týmů. HK má
své webové stránky a např. 32 hospod ve Středočeském kraji je zapojeno do mezihospodské ligy, to jsou ty, kde se hraje každý týden.
Ať už nápad vzešel od kohokoliv (nepátrala
jsem na stránkách), byl výborný a pan Martinák na DM se přidal. Vyvíjí poměrně častou
zprostředkovanou společensko kulturní činnost – koncerty, besedy, festivaly, kvíz – je to
komerční, ale lidi to sbližuje. Kdo si hraje – je
pozitivní. Zdá se, že spolkový život překonal
krizi nucené zábavy totality, posttrauma změny systému a džungle demokratického života.
Bytí v Úvalech dostává směr a spojuje pomalu
sousedy, občany i návštěvníky.
5.12. Vánoční posezení pro seniory – trochu nedorozumění s datem konání – původně
12.12. pak nové plakátky, a ne všude, s datem
5.12. Snad to všichni nějak zjistili a přišli
na roztomilé vystoupení ... a nebyli zklamáni. Plný sálek DPS nejen seniory, ale 23 dětmi
2.B, které předvedly pásmo koled a skvělých
moderních dětských, přímo naučných, básniček. Paní učitelky to s dětmi umí a ony se
všem odvděčí, že je na nich ta „práce“ vidět.
Přáníčka, milé děti, chutné cukroví a dáreček
– úvalský hrnek s novým logem a ekologickou
taškou, to fakt potěšilo.
6.12. V sokolovně byl koncert základní
školy – „Máme v těch Úvalech fakt talentované děti a učitele ☺. Narvaná sokolovna
viděla adventní koncert naší základní školy,“

6.12. – Trhy na náměstí v adventním
čase – čtvrtek – trochu skomírají, ráno
jeden stálý úvalský
prodejce zeleniny,
v poledne navíc stánek s pěkně vypadajícími uzeninami
a stánek s čímsi
nakládaným,
jiný s bramborá-

kapel nijak neproniká do koncertního sálu
(nebo jen nepatrně).
8.12. V 18 h CVA Riegerova „65“ – se pomalu schází návštěvníci, kteří se prodírali davem na náměstí, zakupují lístky nebo je mají
koupené již dříve v knihovně. Zde je znát jiné
očekávání – poslech klasické hudby a zpěvu.
Dvě krásné pěvkyně – sólistky ND Stanislava
Jirků a Marie Fajtová a pianistka – profesorka Pražské konzervatoře Lenka Navrátilová – Adventní koncert vybraly tak, že si
každý oživil známé melodie a árie dnes už starých mistrů a nepotřeboval ani program. Koncert zakončily vánočními písněmi v původním
barokním podání. Zasloužené květiny od kulturní komise podtrhly slavnostní představení
i přídavek.

kem; jaká bude sobota?
8.12. Ráno – trhy – byly, ale už menší,
ne takový humbuk, pan Kalčík má dobré
sádlo a paní s vejci taky byla, pan Kočka
pravidelně, pak trdelník, nějaké teplé nápoje, ale zdá se, že to lidem stačí, mají své
obvyklé, tradiční.
8.12. Čerti v 17 h – I. úvalský Krampuslauf ze Šanova – Takový dav od bývalého úřadu na Pražské po náměstí Arnošta
z P. Úvaly ještě nezažily. Ani při povinných prvních májích. Většinou několik dětí
na jedny rodiče. Malé plakaly, větší byly za hr- 9.12. v 17 h - MDDM 100leté Vánoce – verdiny, jakože „kámo“ na čerta v hrozivé masce nisáž výstavy, ráno předtím soutěž v tanci
se svítícíma očima, ten vrčel a rachotil zvonci žáků MDDM v 10,00 v sokolovně (podrobně
na zádech. Nejdřív se ze dvora MěÚ ozýva- viz na jiném místě).
ly zvuky jak z hlubin, rudé světlo dávalo tušit
pekelné divadlo. Pak ztichlo a vyšel důstoj- Též v 17 h koncert ZUŠ – v CVA Riegerova
ně svatý Mikuláš s párem krásných Andělek, „65“ – hrají žáci i učitelé (určitě opět hojně
po chvíli napětí za rachotu, sirného smradu, navštívené rodiči nadaných dětí, ovšem pro
kouře a ohně, jisker a ječení dětí se valil proud nemožnost rozdvojení se, nelze zaznamenat
ohromných čertisek, běhajících mezi mantine- hlouběji do lístků z kalendáře).
ly lidských nedočkavců. V koloně pekelníků
nechyběl ani čertův stroj s vozem pro případné Vzhledem k uzávěrce pro podání článků
hříšníky a jiný se vzteklým (nebo utrápeným) do ŽÚ 10.12. nelze popsat bohatý kulturní
satanským psem v kleci. Spěchám na náměs- život v dalším týdnu. „Utrhnout“ další lístky
tí zachytit alespoň slovem atmosféru, fotit se z kalendáře bude možné až pro únorový časonedá. Míjím v protisměru davy s upřeným zra- pis. Ovšem dobré zprávy se nekazí a nevyvakem na Úvalák v obrovském očekávání, přes nou, jen nebudou čerstvé.
rameno vidím, že podle světel a ohňů kramalena.janurova@centrum.cz
puši postupují velmi
pomalu (já už vím,
Jaké kulturní akce chystáme?
že se nebojím), a tak
DVA č. 65
Tříkrálový koncert nejen
napětí pro čekající, 6. 1. 2019
od 17 hodin
prvorepublikových skladeb
kteří zaujímají strate– BLUE STAR v kompletní
gické postavení, bude
desetičlenné sestavě
ještě chvíli trvat. Cestou stánky v obležení 19. 1. 2019 XIX. městský ples
Sokolovna
a moderátor na maod 18 hodin
lém pódiu organizuje
lidi a děti, aby nechali 15. 2. 2019 Island – cestovatelská beseda DPS
místo pro čertiska.
od 18 hodin
s promítáním fotograﬁí
No to si počkají! Ale
Vzpomínkový happening „Pamatuj“
nikdo nevypadá zkla- 8. 3. 2019
na náměstí v 15. 30 hodin
maný, mají co konzumovat a na co se těšit.
DPS
Před 18. hodinou ještě 22. 3. 2019 Cestoviny, tentokrát
z New Yourku“
na náměstí nejsou, já
– beseda s promítáním
však jdu na koncert,
který se koná velmi
Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
blízko v „65“. NaštěsLenka Foučková
tí hudební produkce
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Vánoce pro chlupáče

N

a adventním trhu
1. prosince jsme už potřetí jako dobrovolníci fyzicky,
ﬁnančně,
ale
hlavně s nadšením a láskou podpořili
záměr Hanky Šťastné pomoci opuštěným
pejskům a kočičkám včetně podpory
kastračního programu pro kočičky. Tentokrát jsme shromažďovali peníze a dary
na Projekt Hope Praha – dočasná péče
o opuštěná zvířátka, který se momentálně stará také o úvalské pejsky.
Do naší perníkové dílničky přišly
spousty dětí, nádherný malovaný stromek
pomáhali vyzdobit děti i dospěláci. A tak

se na něm v průběhu odpoledne objevilo
hodně hvězdiček, ozdob a kostiček pro
štěstí.
Přišla i provozovatelka Projektu Hope
Praha Jana Plaňanská s pejsky. Byla příjemně překvapená, když přebírala vybrané peníze a množství hraček, pelíšků
a vodítek. Rádi bychom i jejím jménem
poděkovali Úvalákům za jejich skvělou
ppodporu. Děkujeme
Přejeme vám do
nnového roku hodně
ššťastných a naplněnných dní.
Zdenka
Havránková
Občanská aktivita
Zachraňme
koupaliště

zprávy z MDDM

Krásné zahrady

K

dyž jsem připravovala plakát jako pozvánku na besedu O krásných zahradách,
velkým problémem bylo vůbec
vymyslet název této přednášky.
Žádný totiž dostatečně nevystihuje její obsah a zaslouží si tedy pár
vět jako vysvětlení.
Pan Ing. Michal Šperling je
vystudovaný stavař a velký nadšenec pro ekologické a pasivní
bydlení. Na přednášce vám mimo
jiné představí přírodní dům, který
skutečně existuje a funguje jako
stavba třídy A, kam jsou řazeny
domy s vůbec nejnižší energetickou náročností. Tento pasivní
dům s krásnou mokřadní zahradou na střeše zaujal na světovém
vyhlášení Energy Globe Award
a o tento konkrétní projekt projevili zájem indičtí odborníci.
Po přečtení dalších řádků bude

zřejmé proč. Dům je dokonalým
propojeným systémem, který se
vzájemně doplňuje a šetří tak
energii. K vytápění kombinuje
například zemní výměník, fotovoltaiku a akumulaci energie.
Největším přínosem z mého pohledu je však mokřadní zahrada
na střeše, osázená krásnými rostlinami, které vylepšují okolní klima, poskytují pastvu včelám, ale
hlavně kořeny těchto rostlin čistí
používanou vodu v domácnosti.
Neuvěřitelné je, že od jara roku
2016 nebyla žádná voda vypuštěna do kanalizace. Myslím, že tato
přednáška bude opravdu velmi zajímavá a srdečně za MDDM zvu
všechny z řad odborníků i laiků,
kterým není jedno naše soužití
s přírodou a dopady našeho počínání na životní prostředí.
Jana Krejsová
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Úspěch TS Rytmus na MS disciplín WADF v Liberci
Ve dnech 18.–24.11. 2018 se konalo v Liberci Mistrovství světa tanečních disciplín WADF. Taneční skupina
Rytmus MDDM Úvaly získala zlatou
medaili a titul v kategorii mini dětí do
8 let v Contemporary Ballet s choreograﬁí Voda, voděnka. Stříbro v Urban Pop
– disko si vybojovaly děti z RII Disko
s choreograﬁí Symphony a 4. místo patří
dětem z RI A s Tancem v dešti v Contemporary Ballet dětí do 12 let. Dařilo se nám
i v sólových disciplínách, kde v obrovské
konkurenci startovala 4 děvčata – nejlepší
umístění – 6. místo vybojovala Anastasia
Petrová v kategorii dětí do 9 let.
Alena Navrátilová

1. místo Voda, voděnka

2. místo Symhony

Jubilejní Vánoční cena MDDM Úvaly 2018

Anastasia
Moderna

Mažoretky

Karolína

V neděli 9.12. se sokolovna v Úvalech již po desáté naplnila tanečníky z celého mikroregionu při příležitosti
konání soutěže dětských tvůrců choreograﬁí – Vánoční
ceny MDDM Úvaly. Účastnily se děti z Kolína, Říčan,
Českého Brodu, Prahy a řady obcí v okolí Úval. Potěšil
nás nárůst domácích úvalských tanečníků. Spokojenost
s organizací akce, jejím průběhem i hodnocením poroty
byla zřejmá u soutěžících, rodičů i vedoucích zúčastněných tanečních skupin. Úroveň vystoupení byla rozdílná,
protože se účastnili jak pokročilí tanečníci, tak i úplní
začátečníci. Všichni se svědomitě připravili, byla znát
dobrá nálada a radost ze soutěžení. Odměnou byl tradiční
dáreček a diplom pro všechny a medaile pro ty nejlepší.
Alena Navrátilová

Míša

Táňa
Street
Disco
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Stoleté Vánoce v domě dětí

K

období adventu již řadu let patří výstava dětských prací kroužků Městského
domu dětí a mládeže v Úvalech. Prosincová výstava s názvem Stoleté Vánoce se
tematicky vrátila k nedávnému 100. výročí

vzniku Československa. Začleněním několika historických předmětů, převážně hraček,
mezi výtvarná díla ze současnosti se podařilo
nenápadně evokovat nostalgickou atmosféru.
Pod vedením lektorek oddělení keramiky Jany
Krejsové a Anny Sajdlové a vedoucí oddělení
estetiky a lektorky výtvarného kroužku Ivy Fíkové a lektorky Hany Novosádové děti zdárně
zpracovaly návrhy a podaly přesvědčivý důkaz, že v Úvalech není o talenty nouze. Návštěvníky také zaujal velký perníkový betlém,
který vytvořila Monika Chomátová. Vernisáž
výstavy v neděli 9. 12. ve zcela zaplněné galerii MDDM zpříjemnilo vystoupení ženského
pěveckého sboru Vocali za řízení Lucie Proko-

pové. Svěží melodie v podání sboru nacházejí
uznání u posluchačů, kteří u účinkujících oceňují radost ze zpěvu a smysl pro rytmus.
Zvolenou koncepci výstavy by se nepodařilo realizovat bez ochotné spolupráce několika
lidí. Vánoční stromek daroval Ing. Jiří Hásek,
houpacího koně, plyšového medvěda, kočárek, kávový mlýnek a promítačku zapůjčil Jindřich Hamerle, dřevěný domeček se zvířátky
půjčila Dana Zoubková, plyšového medvěda
a rybářský prut poskytl Jiří Konečný a krátký
videoﬁlm zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou. Při přípravě výstavy pomáhali pracovníci Technických služeb Úvaly.
Text a foto Vladislav Procházka

organizace a spolky

Mikulášský skautský ples

H

ned
z
počátku
prosince,
30. 11. – 2. 12. 2018, se někteří ze skautských vedoucích a rádců zúčastnili Mikulášského víkendu tzv. MiQuiku. Tato akce
začala již v pátek festivalem Polibek Múzy,
tedy kulturní a uměleckou soutěží. V sobotu
probíhaly různé semináře, které mohly obsahovat skautskou tematiku, ale mohli byste zde
najít od historických či přírodovědných přednášek až po témata z aktuálního dění. Jako
příjemné zakončení tohoto vzdělávacího dne
proběhl také Taneční večer. Všechny tyto akce
byly uspořádány pro skauty a skautky z celé
naší republiky. Byla to tedy možnost nejen si
zatančit a užít si krásný večer, ale také se seznámit či potkat s jinými skauty.
Ani úvalští skauti nebyli výjimkou a nenechali si tento program ujít. Nejvíce z nás navštívilo Taneční večer, který se uskutečnil v Kongresovém centru v Praze. Někteří z nás přijeli
jen jako účastníci, ale někteří na této akci pomáhali s provozem a organizací. Celkem se zde

sešlo přes tisíc skautů a skautek
z České republiky. Na akci jste si
mohli zatančit standartní a latinskoamerické tance, ale také jste
mohli jít do místnosti, kde byla
diskotéka. Ve velkém sálu, kde
se tančily společenské tance, hrála živá hudba a mohli jste si zde
oživit znalosti z tanečních. Pro
ty, kterým už vzpomínky z tanečních nepomohly, byly na chodbách rychlokurzy různých tanců.
Tím pádem byl tento večer určen
úplně pro všechny, jak pro úplné začátečníky,
tak také pro zdatné tanečníky. Ten, kdo si chtěl
od společenských tanců odpočinout či si chtěl
zatančit s velkou partou lidí naráz, mohl zavítat
na skautskou diskotéku. Jako zpestření jste se
o přestávkách mohli zúčastnit tanečních soubojů, do kterých jste se mohli na začátku večera
přihlásit. Účastníci byli vybíráni losováním,
protože zájem byl velmi vysoký. Celý večer

měl tudíž velmi pestrý program a sešla se zde
spousta zajímavých lidí. Pro zájemce byla v neděli ráno zorganizována také snídaně ve Skautském Institutu.
Celý tento víkend byl velmi pěkný. Pro většinu z nás to bylo příjemné zpestření a společné setkání. Myslím, že jsme si ho všichni moc
užili a už teď se těšíme na další skautské akce,
které proběhnou nejen u nás v Úvalech.
Kristýna Štafenová

Svaz postižených civilizačními chorobami
se představuje
Vážení občané Úval, rádi bychom vám představili naši organizaci. Jsme
základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami se sídlem v Jirnech, Šestajovicích a Zelenči, ve zkratce SPCCH v ČR, z.s.
Jako nezisková organizace tvoří náš příjem členské příspěvky, dary
a dotace od měst a obcí.

leden_2019.indd 12

Pro své členy pořádáme
pobytové zájezdy a výlety,
např. v červnu byl uspořádán
ozdravný pobyt v termálních
lázních Bükfürdő v Maďarsku. Ubytováni jsme byli
v hotelu Répce přímo u termálů. Uprostřed týdne byl
uspořádán zájezd a prohlídka
města Köszeg.
Začátkem září se uskutečnil ozdravný pobyt v Mariánských Lázních s návštěvou
zámku Kynžvart, kláštera
v Teplé a přírodní rezervace Kladsko.
V říjnu se uskutečnil dvoudenní zájezd na Moravu s návštěvou zámku Slavkov. Večer jsme poseděli u vínka s moravskými a českými písničkami a přespali v penzionu pod Kraví horou.
Zástupkyní členů z Úval je paní Eva Rážová.
V příštím roce opět připravujeme ozdravný pobyt v Bükfürdő v červnu, září bude ve znamení pobytu v Třeboni.
V říjnu se chystá dvoudenní zájezd na Moravu.
Eva Pilátová – jednatelka, Ladislav Csik – předseda

1/1/19 8:37 PM

organizace a spolky

Život Úval 1/2019

Listopadové schůzky mladých hasičů

V

listopadu jsme začali více času trávit v naší hasičské učebně. Ale
vzhledem k tomu, že nás je na kroužku čím dál víc, střídali se mladší a starší žáci o místo. Takže venku vždy probíhá jakási kondiční
příprava na jarní sportovní sezonu a uvnitř
se pro změnu vzděláváme. Letos plníme
odznak odbornosti preventista a preventistajunior. Ti, co ho splní, znají např. příčiny požáru, důležitá telefonní čísla, ví něco o skladování hořlavých a nebezpečných látek atd.
Zatím moc úspěšných preventistů nemáme,
starší žáci mají samozřejmě podmínky spl-

MO ČRS Úvaly Informuje
Výdej povolenek pro rok 2019
Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2019 bude probíhat v následujících termínech v technickém zázemí naší organizace.
Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).
5. 1. 2019

8 – 11.30 hod.

19. 1. 2019

8 – 11.30 hod.

9. 2. 2019

8 – 11.30 hod.

23. 2. 2019

8 – 11.30 hod.

16. 3. 2019

8 – 11.30 hod.

20. 4. 2019

8 – 11.30 hod.

nění těžší než mladší, mezi kterými
jsou první 4 preventisti- junioři: Jiří
Nepivoda, Jan Kučerka, Antonín
Brabenec a Tomáš
Černuška. Do jara
by k nim měl přibýt ještě alespoň
jeden kamarád,
abychom splnili
jeden z okruhů
celoroční činnosti
mladých hasičů
a měli tak v pořádku
kroniku.
Od všeho učení a zkoušení jsme si odpočinuli
v pátek 16. listopadu, kdy jsme jeli
na výlet do pražského muzea ocelových ﬁgurin. S vedoucími jsme uhodili hřebíček na hlavičku- letos jsme se treﬁli výběrem, protože všech 22
dětí, které s námi jely, bylo nadšených. V muzeu jsou vystavené exponáty
vyrobené z kovových součástek např.z vraků aut. Vše je vybroušeno do žádoucího tvaru a navíc se na vše dá sáhnout nebo to i vyzkoušet. Můžete si
třeba vlézt do auta, točit volantem, půjčit si zbraně od známých ﬁlmových
postav. Kluci i holky si tam našli to svoje a nadšeně si o tom vyprávěli ještě
při zastávce na zpáteční cestě ve fastfoodu,který na výletě nikdy nesmíme
vynechat.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Rybářský ples
se bude konat v sobotu 2. 2. 2019
od 20:00 hod. v sále TJ Sokol Úvaly.
Vstupenky si můžete zakoupit v prvních dvou
termínech prodeje povolenek k lovu ryb,
popřípadě u Vlastislava Kolaříka
tel. 737877880.
Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček

Upozornění: Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té
MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.
Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček

církev
Křesťané v Úvalech
V listopadu loňského roku se sešli křesťané z různých křesťanských společenství v Úvalech ke společným písním
v doprovodu kytar a houslí, chválám, modlitbám a Božímu Slovu, aby tak vyjádřili společnou jednotu. Klíčovým tématem
byl biblický výrok „JEŽÍŠ JE SVĚTLO“.
Zároveň toto téma provázelo i modlitební stráž v předem výstižně připravené modlitební místnosti CB, kde křesťané mohli
naslouchat v tichosti, rozjímat nad Božím světlem a modlit se za ostatní naše bližní, aby se i oni stali SVĚTLEM SVĚTA.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH
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Vánoční vzpomínky ze školky

V

ánoce jsou sice již za námi, ale jejich dozvuk je stále v nás. Všichni s nostalgií vzpomínáme, jak jsme jedno z nejkrásnějších období v roce prožili a co všechno jsme stihli zažít. A v naší školce
toho nebylo rozhodně málo.
Všechno to začalo již v listopadu,
kdy nám vánoční atmosféru navodila
krásná divadélka. Ať už to bylo Divadlo Kůzle („Cesta do Betléma“), kouzelnické představení, hudební program
Petra Kubce („Kde se vzaly Vánoce“)
nebo představení Vánoce. Podnikli
jsme i adventní „výpravu“ do starých
časů do skanzenu v Kouřimi a děti jistě potěšil i výlet vlakem do Českého Brodu na Čertí pohádku.

Zároveň děkujeme všem, kteří si byli nakoupit v našem stánku. Výběr byl opravdu veliký a každý si přišel na své. Koupit si návštěvníci
trhu mohli svícny, andílky, tajemné krabičky, vonné pytlíčky, papírové
dekorace nejrůznějšího druhu a spoustu dalšího. A protože o výrobky
dětí byl opravdu zájem, získala školka krásných 8.191,-.

Slavnostní večer plný vánočních písniček, představení a vánočního tvoření si děti užily se svými nebližšími na vánočních besídkách.
A vzhledem k tomu, že po vánočním cukroví, kávě a čaji se na besídkách jen zaprášilo, usuzujeme, že i rodiče strávili ve třídě příjemný
večer s dalšími rodiči dětí a hlavně se svými dětmi.
Velice děkujeme všem dětem,
které se účastnily rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí
v Úvalech. Jen učitelky a děti
vědí, kolik práce takové vystoupení stojí. Ale z výsledku jsme
byli nadšeni a podle potlesku,
kterým byly děti odměněny, nejen my.

Hned na začátku prosince jsme měli ve školce vzácnou návštěvu. Dopoledne děti na své nebeské cestě navštívili Mikuláš, anděl a dva nezbední čertíci. Byli to rozverní dva čertíci, kteří občas zazlobili, ale do pekla
si nakonec nikoho neodnesli. Vždyť po tom, co děti přednesly básničky
a písničky, museli i tihle dva nezbedové uznat, že jsou to moc šikovné děti
a všem spolu s Mikulášem rozdali sladkou nadílku.
Jana Hájková

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY hledá

Učitel/-ka MŠ

Provozní zaměstnanec (uklízeč/-ka)

Požadujeme min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika (i studující), praxe ve školství výhodou, znalost PC (MS
Office, internet), podmínkou hra na hudební nástroj, kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost.

Hledáme spolehlivého provozního zaměstnance na úklid a zajištění dalších pomocných činností v rámci provozu MŠ. Nástup možný
od 02/2018 (výkon práce je na budově Bulharská 1900) nebo od
04/2018 (výkon práce je na budově Pražská 525).

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz

Semináře na téma šikany pro učitele a rodiče žáků ZŠ Úvaly

P

edagogický sbor ZŠ Úvaly v průběhu listopadu 2018 absolvoval školení
na téma „Šikana – týká se to i mě?“.
Lektorka Mgr. Helena Vlčková si pro pedagogy připravila téma formou přednášek
a workshopů. V rámci přednášky si učitelé připomněli stadia šikanování, to, jak je
ve třídě rozpoznají a jak mají zasáhnout.
Během workshopu si jednotlivé aktivity pro
práci se třídou vyzkoušeli na vlastní kůži.
Lektorka Mgr. Helena Vlčková se dlouhodobě věnuje psychologickému poradenství
pro děti a jejich rodiče, krizové intervenci
a vzdělávacím aktivitám pro odbornou veřejnost. Specializovala se na pěstounské rodiny
a působila jako okresní metodik rizikového

chování v pedagogicko-psychologické poradně.
Škola ji proto oslovila i ohledně realizace
semináře pro rodiče našich žáků. Seminář
proběhl 26. 11. 2018 na půdě školy a nesl se
v duchu svého názvu: „Šikana – týká se to
i mého dítěte?“ Nejprve lektorka seznámila
účastníky s pojmem šikana a pak se zaměřila na to, jak rodiče mohou rozpoznat, že
je jejich dítěti ubližováno. Z otázek účastníků se otevřela diskuze, na kterou lektorka
reagovala doporučeními, jak s dětmi doma
promlouvat a jak podporovat jejich sebevědomí a sociální dovednosti.
Mgr. Michaela Pejchalová,
školní psycholožka
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Střípky ze školní jídelny

P

átého prosince byste čerty v naší škole
potkali na každém kroku. Také v naší
školní jídelně tento den vařily opravdové čertice, opravdu jsme si to užily. Kuchařky pro naše děti připravily pravou čertovskou
polévku, pekelné koule s rajskou omáčkou
a kolínky a jako dvojka byly nudle sypané
andělským popelem. Samozřejmě, že byly
děti odměněny nějakou pochoutkou. Za to
nám vracely prázdné talíře a chodily si přidávat, protože tento den jsme vařily pouze
na jejich přání.
Každý den v prosinci jsem do jídelníčku zařadila jeden tradiční vánoční pokrm
nebo surovinu. Děti ochutnaly pokrmy jako
za dob našich prababiček, např. oukrop, kal-

doun, šoulet, vánočního kubu,
knedlíky se strouhanými jablky
a skořicí, ořechy, sušené ovoce a nesměla chybět ani ryba.
Na vánoční jarmark kuchařky
pekly jako každým rokem linecká kolečka.
Jsem moc ráda, že se nám prosinec opravdu povedl a vše nám
vyšlo. Stává se z nás kvalitní
tým, který to v našich podmínkách nemá vůbec jednoduché.
Jsem ráda, že kuchařky jdou
s nadšením do každé nové myšlenky, každého nového receptu a za to jim patří můj
velký dík.
Pavlína Stehlíková

Naše motto:
„Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou
něčeho dobrého, ale pravděpodobně získáme
něco lepšího.“

Nezapomněli jste na čočku?
Na Nový rok obědvejte čočku
– nosí peníze
Čočka pochází z Přední Asie
a je součástí lidské potravy již
od neolitu. Po sojových bobech
a konopí má čočka třetí nejvyšší
obsah bílkovin ze všech rostlin
– 26 %. Díky tomu tvoří v mnoha částech světa velmi důležitou
složku stravy. Je tomu tak zejména v Indii, jejíž obyvatelstvo tvoří
z velké části vegetariáni. Jednotlivé druhy čočky se od sebe liší jak
velikostí semen, tak barvou, jež
může být žlutá, oranžová, hnědočervená, zelená či černá.
Semena čočky se vaří poměrně krátce, zejména menší druhy,
u nichž je odstraněna slupka. Připravuje se z nich levná a výživná
polévka. Často slouží jako příloha
ke kuřecímu či vepřovému masu.
Mnohdy se též kombinuje s rýží,
která se vaří zhruba stejnou dobu.
Pokrmu z čočky a rýže se na Blízkém východě říká mujaddara či
mejadra. V Indii je velmi oblíbeným pokrmem khichdi, jež vzniká,

když se obě složky vaří společně
v jedné nádobě. Mnohem méně
obvyklé je míchat čočku se sýrem.
Čočku je nejlepší konzumovat
naklíčenou jako salát, protože
vařením se zničí velká část výživných látek.
Jedna porce (100 g) obsahuje
50 % uhlohydrátů a má energetickou hodnotu 315 kcal. Obsahuje
hojně železa, měď, zinek, selen,
draslík, hořčík, chrom a molybden, značné množství vitaminů
skupiny B, především B5 a B6,
kyseliny pantothenovou a listovou, stopové množství nikotinamidu, aminokyselin, trypthofanu,
methioninu a fenylalaninu.
Komu čočka způsobuje nadýmání, může zkusit v konečné fázi
přípravy jídla přidat saturejku.
S rozvahou by měli čočku jíst
nemocní dnou, neboť 100 g obsahuje 115 mg purinových látek
(vepřové maso jich má 150 mg).
Ale s o to větším úspěchem si z ní
mohou připravovat obklady: uvařená, rozmačkaná čočka smícha-

Poděkování
Děkujeme městu Úvaly a výtvarníkovi
Kryštofu Kotíkovi za další streetartovou
výzdobu chodby školy, tentokrát na téma
fyzika a chemie.
Vedení školy

ná s moukou se přikládá na bolestivá místa. Tato pasta urychluje
i hojení krvácejících ran.
Čočka je lékem proti červům,
průjmu a silné menstruaci. Blahodárně působí při odtučňovacích
kúrách. Prospívá při cukrovce,
chudokrevnosti či řídnutí kostí. Velmi dobře působí na tvor-

bu červených krvinek, pozitivně
ovlivňuje imunitní systém, při
nedostatku železa chrání před infekcemi. Zevně pomáhá jako obklad na otoky a zduřelé žlázy. Při
zácpě podáváme čočkový odvar
s olejem a špetkou soli.
Pavlína Stehlíková,
vedoucí školní jídelny

POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY
aneb naše PRAVÁ PEKELNÁ
1 lžíce másla či 2 lžíce oleje, 1 malá cibule najemno nasekaná,
1 stroužek česneku najemno nasekaný, 1 malá mrkev, 140 g
červené čočky, 1 bobkový list, 400 g konzerva loupaných rajčat,
rajský protlak, kurkuma, římský kmín, pažitka, sůl a pepř podle
chuti
Tuk zahřejte v hrnci, přisypte cibuli a mrkev a asi 5 minut opékejte dozlatova. Ke směsi přidejte
prolisovaný česnek, kurkumu, římský kmín a protlak. Koření nechte
asi minutu rozvonět a pak přidejte
plechovku loupaných rajčat, propláchnutou červenou čočku a vývar. Pozvolna vařte 20 minut. Na závěr dosolte a přidejte pažitku.

Co nás čeká v lednu?
Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
5. 1.–12. 1. Lyžařský výcvikový kurz
7. 1.
E-bezpečí – přednáška pro učitele
E-bezpečí – přednáška pro rodiče
15. 1.
Ochrana mořských želv – program
pro 9. třídy a 7. C
Hudební nástroje – hudební výukový program pro 2. B, 2. C,
2. E, 3. D a 5. A
17. 1.
E-bezpečí – přednáška pro 6. třídy
18. 1.
E-bezpečí – přednáška pro 7. třídy
24. 1.
Zeměpisná olympiáda – školní
kolo
25. 1.
Římané – divadelní představení
pro 6. třídy
29. 1.
Cesta ke chlebu – program v Toulcově dvoře pro 5. B
Mgr. Lenka Foučková
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Jsme pyšní na naše žáky i kolegy

P

Žáky doprovázela kapela – paní učitelka
na klavír, na kytary žáci Josef Sandner, Jan
Viktora a Jakub Havel, na bicí náš kolega Vojta Holub.
Obrovský aplaus diváků byl zasloužený. Pěvecké výkony dětí byly úžasné, a to nejen díky
nadání, ale také soustavné práci učitelů i dětí.
Zásluhou takových učitelů se teprve nadání dětí
rozvine a vynikne. Je pro mne úžasné sledovat,
jak paní učitelky Trojanová, Jiřičková i Chicu
dokáží odhalit a rozvinout dětské talenty.
Děkujeme.
Za vedení školy Lenka Foučková

řed Vánoci se v sokolovně uskutečnil již
tradiční vánoční školní koncert. Na pódiu
se vystřídaly minimálně dvě stovky dětí
od nejmladších prvňáčků až po deváťáky, jako
host zazpíval i bývalý žák naší školy Josef
Helfer.
Nejprve jsme si vychutnali koledy, které
zpíval sbor mladších žáků za doprovodu akordeonu paní učitelky Anastasie Chicu.
Poté vystoupili žáci se svým pásmem
koled pod vedením paní učitelky Jiřiny Jiřičkové za doprovodu klavíru. Osmákům se
také velmi povedla rytmická instrumentální

skladba, kterou zahráli na boomwhackery.
Ve druhé polovině programu vystoupil
početný sbor starších žáků pod vedením
paní učitelky Věry Trojanové. Slyšeli
jsme nejen sbor, ale i spoustu skvělých
sólistů. Vánoční písně, koledy, písně
české i anglické populární hudby. Děti
znám od jejich prvních krůčků ve škole, takže mi jejich výkony vháněly slzy
do očí.

sport

Zápasy a umístění – podzim 2018 – fotbal
Muži krajská soutěž 1.A třída

12. So 10.11 10.15 Úvaly – Mnichovice
13. So 17.11 10.15 Štírský SK – Úvaly

Zápasy – výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne

11.08
19.08
26.08
02.09
08.09
16.09
23.09
30.09
06.10
13.10
21.10
27.10
04.11
11.11
18.11

10.15
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.00
14.00
13.30

Čelákovice – Úvaly
Úvaly – Luštěnice
Český Brod B – Úvaly
Úvaly – Čáslav
Záryby – Úvaly
Úvaly – Pšovka – Mělník
Semice – Úvaly
Úvaly – Rejšice
Kosmonosy – Úvaly
Divišov – Úvaly
Úvaly – Vlašim B
Pěčice – Úvaly
Úvaly – Lysá nad Labem
Mnichovo Hradiště – Úvaly
Úvaly – Dolní Bousov

3:2 np
0:1
6:1
2:4
7:1
2:1 np
2:1
2:1
4:2
1:2 np
0:1 np
5:1
2:6
2:0
1:4

Muži skončili na posledním – 16. místě s 9 body.

1:4 (1:2)
12:1 (7:1)

Dorostenci skončili na 12. místě ze 13 účastníků s 6 body.

Mladší žáci okresní soutěž Praha-východ – skupina B
Zápasy – výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

So
Stř
So
So
So
So
Ne
Ne
So
St
So
Ne
So

01.09
05.09
08.09
15.09
22.09
29.09
07.10
14.10
20.10
07.11
03.11
11,11
17.11

10.15
17.30
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
17.30
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Brázdim
Sibřina – Úvaly
Bášť – Úvaly
Úvaly – Kostelec u Křížků
Čestlice – Úvaly
Úvaly – Jirny
Líbeznice – Úvaly
Úvaly – Klíčany
Klecany – Úvaly
Úvaly – Měšice
Dobřejovice - Úvaly
Vyžlovka – Úvaly
Úvaly – Struhařov

18:0 (8:0)
4:3 (0:0)
2:4 (2:2)
7:1 (3:1)
4:3 (2:2)
7:1 (2:0)
1:8 (1:3)
22:1 (14:1)
4:1 (3:0)
7:0 (3:01)
7:3 (1:1)
1:1 (1:0)
2:3 (2:0)

Dorost krajská soutěž 1.B skupina

Mladší žáci skončili na 6. místě ze 14 účastníků s 22 body.

Zápasy – výsledky

Hodnocení je velmi těžké. Faktem zůstává, že muži dopadli katastrofálně. V zimní přestávce s tím je nutné něco udělat. Jedinou cestou je
tvrdý trénink a změna přístupu ke hře.
Dorostenci skončili předposlední a platí o nich téměř to samé jako
o mužích, roli může sehrát i spolupráce s rodiči.
Mladší žáci nám udělali radost a musíme jen doufat, že v nastoupeném trendu budou pokračovat i na jaře 2019.
Je třeba vyzdvihnout výbornou práci trenérů mini žáků a přípravky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

So
So
Ne
So
Ne
So
So
St
Ne
So
Ne

01.09
08.09
16.09
22.09
30.09
06.10
06.10
24.11
21.10
27.10
04.11

10.15
10.15
10.15
10.15
10.00
10.15
10.15
9.45
10.15
10.15
10.15

Český Brod – Úvaly
Úvaly – Čáslav B
Peky – Úvaly
Úvaly – Velký Osek
Jestřábí Lhota – Úvaly
Úvaly – Kutná Hora
Úvaly – Kutná Hora
Úvaly – Vrdy
Uhlířské Janovice – Úvaly
Úvaly – Suchdol
Mukařov – Úvaly

7:0 (3:0)
0:2 (0:1)
10:0 (4:0)
2:5 (1:4)
9:1 (3:1)
0:5 (0:1)
0:5 (0:1)
0:6 (0:4)
2:3 (0:3)
0:2 (0:1)
1:6 (1:4)

Všem příznivcům fotbalu v Úvalech přeji úspěšný nový rok 2019 a fotbalistům navíc lepší výkony pro potěšení fanoušků. Pokud bude následovat tvrdá zimní příprava, tak věřím, že vše nakonec dobře dopadne.
Ing. Petr Jankovský
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Poznáte, kde to je?

Život Úval 1/2019

Mikulášský čas nastal
i pro úvalské karate

J

ak již nadpis nabízí, i k nám do klubu přišel čas oslavit Mikuláše.
Oslavili jsme si ho ale trochu jinak, sešli jsme se již tradičně na přátelském turnaji. Letošní Mikuláš CUP se konal ve sportovní hale
v Praze na Jižním Městě. Před zahájením nás přišel pozdravit i Mikuláš
s čertem, kteří nám přinesli sladkosti.
Tento turnaj byl pro naše závodníky nad míru úspěšný a máme mnoho medailových umístění. Vybojovali jsme si 12 zlatých pozic, 6 stříbrných a 2 bronzové pozice.

Medailové umístění:
Matěj Hurda – 1. místo v kata i kumite (mini žáci)
Ríša Vašek – 1. místo v kata (mladší žáci)
Dan Švaňa – 1. místo v kumite (mladší žáci)
Julča Csatlos, Darja Hrušková a Gabča Mastná – 1. místo v kata
tým (starší žákyně)
Kája Kytková – 1. místo v kata a kumite (starší žákyně)
Tomáš Tříska – 1. místo v kata (starší žáci)
Tomáš Tříska, Ríša Vašek a Šimon Charvát – 1. místo v kata tým
(starší žáci)
Sára Konečná – 1. místo kata i kumite (mladší dorostenky)
Pepa Macoun – 1. místo kata (mladší dorostenci)
Majda Havlíková – 2. místo v kata a kumite (mini žákyně)
Filip Kadeřábek, Martin Vysušil a Matěj Hurda – 2. místo v kata tým
(mini žáci)
Bára Brýdlová, Majda Havlíková a Kája Hynarová – 2. místo v kata
tým (mini žákyně)
Ondra Charvát – 2. místo v kata (starší žáci)
Kája Kytková, Pepa Macoun a Ondra Charvát – 2. místo kata tým
(mladší dorostenci)
Bára Brýdlová
– 3. místo v kata
(mladší žákyně)
Gabča Mastná
– 3. místo v kata
(starší žákyně)
Gratulujeme k úspěchům našich závodníků
a děkujeme rodičům
za podporu, kaučům
a také našim rozhodčím.
A aby toho nebylo
málo, tak si v pekle
myslí, že moc zlobíme. Mikuláš s čertem
za námi pak přišli ještě
jednou, a to v úterý při
tréninku.
Za Sport Úvaly
Miloš Ulrich

J

e tu jedna zimní hádanka pro pamětníky, ale i pro pozorovatele přírody. Možná jim reliéf krajiny a obrys domu v pozadí připomene
místa minulých nebo současných toulek okolím Úval. Možná by
i pátrači po geokeškách získali od archivu kroniky města pomyslný
bod, kdyby našli odpověď. V lesích a pahorcích se zeleným okolím
města procházejí mladé rodiny a třeba mají i ony pozorovací talent.
Nebo žáci základní školy. Je to prostě výzva pro všechny, kdo čtou náš
Život Úval.
alena.janurova@centrum.cz

osobní
Dne 6.12.2018 jsme se navždy rozloučili s naší maminkou
paní Paulinou Šťovíčkovou.
Děkujeme všem za projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

společenská kronika
leden 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Samuel Slavík
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého
a šťastného občana našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
Helena Bendová
Eva Kroutilová
Paulina Šťovíčková
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast

Již 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 zákonného zástupce. V případě zájmu
o zveřejnění se obraťte na správní
odbor MěÚ Úvaly, na email marie.
cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281
091 528, mobil 723 929 928.
Marie Černá – matrikářka

inzerce
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Soukromá výuka německého jazyka nebo jógy v Úvalech a okolí.
Lekce skupinové, ve ﬁrmách i individuální. Cena dle velikosti skupiny, místa
výuky, délky lekce a četnosti.
Cílem mých lekcí je učit se s radostí, zajímavě a pomocí různých metod.
Mgr. Eva Šimánková, E.Simankova@seznam.cz, 608 109 743, FB Sakurajóga

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav

Pavel Kos

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