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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
tentokráte svůj úvodník nebudu věnovat aktualitám z města, ale zcela jinému tématu. Minulý měsíc proběhly českými médii dvě zprávy. V Gdaňsku byl zavražděn tamní starosta,
shodou okolností přímo na dobročinném koncertu. Motivem duševně nemocného útočníka
byl nesouhlas s politikou strany, ke které starosta patřil. Jaromír Balda, který chtěl bojovat
proti islámu a migrantům tím, že kácel stromy
na železniční koleje, dostal v lednu zatím nepravomocně 4 roky vězení.
Oba tyto případy mají něco společné.
Oba zločiny spáchali evidentně pomatenci.
A k oběma zločinům vedly nenávist a strach.

Jasné varování pro nás všechny: rozdmýchávání strachu a nenávisti ve společnosti nemůže vést k dobrým koncům.
Nenávist je hnacím motorem nepřátel svobody a lidskosti. Ve třicátých letech 20. století vedla nenávist a fanatismus k nastolení
nacistického režimu v Německu, stejně jako
o desetiletí dříve ke komunistické diktatuře
v SSSR. A ve 40. letech k nastolení komunistické diktatury v Československu.
Stejně tak nenávist a netolerance zachvacuje nemalou část naší společnosti i v dnešní
době. Sluníčkáři, Vítači, Ekoteroristé, Pražská
kavárna, Havloidi. A mohl bych pokračovat
dál. Tahle negativní energie se pak přelévá dál

a šíří se jako mor naší společností. A to všechno v době, kdy se máme nejlépe v historii.
Mám velké obavy, co se bude dít, až nastane
krize. Jak budeme jako společnost reagovat?
Chci vás proto poprosit. Zkusme tu negativní energii porazit. Zkusme se každý jeden
z nás dívat na svět pozitivně. A pokud se něco
nepovede nebo není podle našich představ,
pojďme se s tím nějak vyrovnat. Protože budeme-li pozitivní, budeme-li mít důvěru sami
v sebe, dokážeme jako každý z nás i jako společnost velké věci. Negace a zášť z nás lepší
lidi a společnost neudělá.
Petr Borecký,
starosta

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 13. 12. 2018

P

oslední zasedání úvalského zastupitelstva v roce 2018 se konalo 13. prosince.
Nejprve složil zastupitelský slib zastupitel JUDr. Petr Petržílek, který nebyl přítomen na ustavujícím zasedání zastupitelstva
v listopadu. Prvním bodem jednání byla volba
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva,
kterým byl zvolen JUDr. Petržílek. Zastupitelé následně vzali na vědomí zápis z jednání
ﬁnančního výboru ze dne 29.11.2018. Obsáhlou zprávu přednesl nový předseda ﬁnančního
výboru Mgr. Jaromír Gloc. Následně zastupitel Gloc navrhl usnesení na rozšíření počtu
členů ﬁnančního výboru. Zastupitelstvo toto
těsnou většinou schválilo. Následně se strhla
debata ve věci volby 4 kandidátů na 3 nová
volná místa ve výboru. Nakonec došlo na tajné hlasování, ze kterého vzešla jména třech
nových členů ﬁnančního výboru – pan Ondřej Martinovský, Josef Zach, Hana Opálková.
Debata se týkala rovněž procesu komunikace
ve vztahu zastupitelstvo versus ﬁnanční výbor.
Body jednání z ﬁnančního výboru byly následně schvalovány zastupitelstvem. Nejprve
bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2018
ve výši příjmy a výdaje 246 251 387 Kč. Diskuse k tomuto bodu se týkala zejména rozpočtových kapitol a rozpočtových položek.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo bezesporu schválení rozpočtu města na rok 2019.
Místostarosta Kimbembe pohovořil o jednotlivých příjmových a výdajových položkách.
Diskuse se vedla o zadluženosti města, o zásobníku investičních projektů, o rekonstrukci
koupaliště, o možnostech škrtání v rozpočtu
a o daňových příjmech města a jejich reálném připsání na účet města v průběhu roku.
Po delší diskusi napříč zastupitelstvem byl
tento rozpočet schválen ve výši příjmy a výdaje 194 882 651 Kč. Pokud jde o rozpočet

roku 2019, bude tento rok patrně nejnapjatějším obdobím v rámci ﬁnančního hospodaření
města v období 2014–2022. V přímé návaznosti na rozpočet města byl schválen i rozpočet Technických služeb Úvaly. Tato městská
příspěvková organizace bude v roce 2019
hospodařit s objemem příjmů a výdajů ve výši
68 791 000 Kč.
Dále zastupitelé schválili úvěr Technickým
službám města Úvaly na pořízení vozidla –
dodávky do 3,5 tuny radlice a pluh na zajištění zimní údržby včetně příslušenství od společnosti UniCredit Leasing, a.s. V srpnu 2018
bylo vyhlášeno řízení na nákup vozidla, veřejnou zakázku vyhrála ﬁrma I - tec, s.r.o., v říjnu 2018 vozidlo značky Bonetti předala v celkové výši 2 548 623 Kč s DPH. Na rok 2018
je v rozpočtu vyčleněn příspěvek na nákup
vozidla 850 000 Kč, celkem se počítá s pětiletým splácením, a to z důvodu, že bude vozidlo
ﬁnancováno prostřednictvím úvěru.
Zastupitelé za spolek PRO Úvaly v dalším bodě jednání předložili návrh na zřízení
výboru pro územní rozvoj a výstavbu. Tento
návrh nebyl schválen. Zastupitelstvo následně
schválilo určeným zastupitelem pro územní
plán města pana Ing. Jana Černého.
Zastupitel Ing. Černý informoval přítomné
rovněž o problematice nezastavování spěšných vlaků Českých drah v Úvalech od nového graﬁkonu pro rok 2019. Starosta informoval, že důvodem je naplněnost kapacity trati
č. 011, o čemž byla samospráva MČ Praha
– Klánovice a Úvaly informována ze strany
ROPIDu. Po dokončení rekonstrukce „severní
trati“ v oblasti Lysé nad Labem bude možno
přistoupit i k posílení vlaků v dopravních špičkách od jízdního řádu 2019/2020 na „úvalské
trati“.
Zastupitelstvo rovněž vyhlásilo Programo-

vé dotace pro rok 2019: Neinvestiční podpora –provoz a údržba 2019 – objem ﬁnančních
prostředků ve výši 800 000 Kč. Neinvestiční
podpora – pořádání jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí
2019 – objem ﬁnančních prostředků ve výši
100 000 Kč. Mimo tyto ﬁnanční prostředky
jsou pro sportovní organizace a spolky, které využívají městský majetek (SK Úvaly, TC
Úvaly, Junák, MO ČRS) v rozpočtu na rok
2019 vyhrazeny ﬁnanční prostředky ve výši
900 tis. Kč. Zároveň zastupitelé uložili ﬁnančnímu výboru zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní
a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro
roky 2020 a další období.
Zastupitelé také schválili vybranou nabídku
na směnu dvou pozemků na křižovatce I/12
a ulice Dobročovická, oba o výměře 870 m2
(v místech budoucího kruhového objezdu)
od soukromého vlastníka, která splňuje podmínky vyvěšeného záměru, a následně schválili směnnou smlouvu na tyto pozemky. Zastupitelé také schválili kupní smlouvu na podíl
na pozemku pod chodníkem v ulici Pražská.
Dále byla schválena kupní smlouva města na pozemky podél Výmoly v soukromém
vlastnictví. Město Úvaly kupuje tento pozemek za účelem realizace akce Povodí Labe,
s.p., revitalizace vodního toku a břehů potoka
Výmola v Úvalech. Následně bude tento pozemek prodán nebo darován Povodí Labe, s.p.,
hodnota projektu je cca 20 – 25 mil. Kč, kdy
naprostou většinu těchto nákladů bude hradit
Povodí Labe, s.p.
Zastupitelé také schválili Dodatek č.1 k plánovací smlouvě pro lokalitu Vinice. Důvodem
vzniku tohoto dodatku je dědické vypořádání
po osobě – účastníku smlouvy, která zesnula
před jejím podpisem, a upřesnění účinnosti
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smlouvy pro účely katastru včetně doplnění
GDPR.
Byl rovněž schválen projekt: „Úvaly, Výmola, přírodě blízká protipovodňová opatření“.
Jedná se o revitalizaci vodního toku Výmola.
Tato akce zasáhne i pozemky ve vlastnictví
města. Pozemky evidované jako druh pozemku vodní plocha o celkové výměře 1298 m2
budou převedeny na Povodí Labe, s.p., v rámci Dohody o narovnání. Dále budou výstavbou
dotčeny pozemky, jejichž část (713 m2) bude
trvale zabrána stavbou, tzn., že bude nutné následně jednat s Povodím Labe, s.p., o prodeji
nebo daru městských pozemků do vlastnictví
Povodí Labe, s.p. Část pozemků (1046 m2)
bude pouze dočasně zabrána stavbou, tzn., že
budou využity pro stavbu a následně uvedeny
do původního stavu. V této souvislosti byla
rovněž schválena Dohoda o narovnání vodních ploch Povodí Labe, s.p.
Následně zastupitelé schválili bezúplatné nabytí zastavěného pozemku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města
v rámci akce "Chodník podél silnice č. II/101
v úseku ulic Klánovická a Purkyňova".
Následující bod vyvolal poměrně širokou
diskusi. Zastupitelé nakonec schválili návrh
cen vodného (50,98 Kč) a stočného (54,86 Kč).
Celkem Úvaláci od 1.1.2019 zaplatí za kubík
vody 105,84 Kč. Oproti roku 2018 byla cena
zvýšena o cca 7,5 % Důvodem zvýšení cen jsou
požadavky přijatých dotací OPŽP týkajících se
udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury.
Cena se zvedá kvůli zvyšujícím se prostředkům
na obnovu (nájemné), a to dle konsolidované
ﬁnanční analýzy obou projektů OPŽP – prostředky z nájemného dostane město a obnovu-

je za ně kanalizaci a vodovod. Nárůst cen dle
smlouvy s OPŽP musí být každý rok minimálně o 2% (akceptace SFŽP z roku 2015). Spotřeba vody v celých Úvalech je cca 270 000 m3
za rok. Ztráty v úvalské vodovodní síti dosahují
nyní jen 17 %, oproti dřívějším 45 %!
Dále zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2019 byla
opět ve vyhlášce stanovena sazba poplatku
684 Kč na osobu. Náklady za rok 2017 činily 6 140 414 děleno 6935 (6673 počet osob
s pobytem na území obce + 262 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 885 Kč. Celkem tedy
885 Kč – 684 Kč = 201 Kč. Město Úvaly tak
bude doplácet cca 201 Kč na občana (což činí
částku 1 393 935 Kč).
Zastupitelstvo udělilo plaketu města Úvaly
panu Miroslavu Kočárníkovi „in memoriam“.
Čestné občanství řeší obecně závazná vyhláška č. 2/2004, ve které je stanoveno, že čestné
občanství lze udělit žijícímu občanovi. Z tohoto důvodu byla panu Kočárníkovi udělena
plaketa města Úvaly (in memoriam).
Dále bylo uděleno ocenění Junior města
Úvaly 2018 Adéle Doležalové za vynikající výsledky ve společenském tanci. Ocenění
bylo předáno na XIX. městském plese dne
19.1.2019.
V posledním bodě téměř šestihodinového zasedání zastupitelé schválili ﬁnanční dar
ve výši 20 000 Kč pro pečovatelskou službu
od společnosti TOP EXPO, s.r.o.

Rekonstrukce koupaliště

S

tavební
činnost
byla v polovině
prosince zastavena. Stavební ﬁrma vyarmovala celý obvod
koupaliště včetně odtokových žlábků. Jsou
vybetonovány stropy
technického
zázemí
a asi 3/4 odtokových
žlábků. Jak jsme deklarovali, chtěli jsme prostavět v roce 2018 10
mil. Kč. Ve skutečnosti
jsme ale za přestavbu v roce 2018 proplatili faktury v hodnotě 8 847 253,00
Kč. Vzhledem k nejasnostem a nedodělkům byla Centroprojektu faktura
v hodnotě 1 460 358,00 Kč proplacena až ve druhém týdnu 2019. Celkem
je prostavěno 10 307 611,00 Kč.
Komise pro
výstavbu projednala na svém
zasedání projekt nebazénové
části koupaliště,
který výrazně
připomínkovala a doporučila
radě města znovu projekt nebazénové části
projednat.
Josef Polák
místostarosta

Místostarosta Polák informoval přítomné
o dokončení rekonstrukce chodníků v Pařezině,
o reklamačním řízení ve věci vozovky ve Smetanově ulici a o aktuálním průběhu rekonstrukce úvalského koupaliště. Ing. Černý hovořil
o participativním rozpočtu. Finanční výbor
dále rozpracuje možnosti implementace tohoto
přístupu občanské angažovanosti na přerozdělování ﬁnančních prostředků z rozpočtu v rámci Úval. Zastupitelka paní Havránková hovořila
o potřebě zeleně v rámci rekonstrukce ulice
5. května, která vede k úvalskému hřbitovu.
Připomínky občanů se týkaly problematiky
a technické údržby zasakovacího pásu v lokalitě U Horoušánek. Další dotaz se týkal aktuální
výše zadluženosti města, zveřejňování zápisů
z jednání rady města a komisí na webu města,
termínů jednání zastupitelstva ve vztahu k zápisům ze zastupitelstva. Ze strany některých
občanů byl vysloven nesouhlas s nezřízením
Výboru pro územní rozvoj a výstavbu.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 13. 12.
2018 je zde: http://www.youtube.com/watch?v=VrS5OtelZKg
(délka jednání 5:40 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Harmonogram zasedání
zastupitelstva v 1. pololetí 2019
21. 3. 2019
25. 4. 2019
27. 6. 2019

Programové dotace pro úvalské
sportovní, kulturní a zájmové
organizace a spolky vyhlášeny
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 12. 2018 usnesením
č. Z-28a/2018 vyhlásilo programové dotace pro rok 2019.
Vyhlášeny byly dva dotační programy:
Neinvestiční podpora – provoz a údržba 2019
Neinvestiční podpora – pořádání jednorázových sportovních,
kulturních a volnočasových akcí 2019
Žádosti lze podávat od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Upozorňujeme,
že k žádosti je třeba doložit výroční zprávu, zprávu z valné hromady
nebo zprávu o činnosti za předcházející rok.
Bližší informace a žádosti ke stažení na www.mestouvaly.cz/mesto/
spolky-sdruzeni-cirkve/.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením správního odboru

Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ředitel/ka příspěvkové organizace
Technické služby města Úvaly, p.o.
Druh práce a její charakteristika:
řízení a koordinace Technických služeb města Úvaly, p.o.,
zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb
a správy majetku zřizovatele.
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019 nebo dohodou.
Bližší informace na www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/uredni-deska/.
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Zastupitelstvo podruhé

D

ruhé zastupitelstvo na mne
zapůsobilo ještě více než
první. Jednání, které by
mohlo trvat tři hodiny, trvalo
nakonec hodin šest. Už to samotné mnoho vypovídá. Hodinové dohadování o množství
členů ﬁnančního výboru mohlo
působit až úsměvně, když by se
ovšem nejednalo o tak vážnou
věc. Zajímavým návrhem byl
návrh na zřízení výboru pro kontrolu územního plánu, který ne-

podpořili kolegové z Otevřených
Úval a ODS. Je to snad z důvodu,
že by se báli kontroly?
Dále pak jednání velmi prodlužovaly dotazy členů spolku
Pro Úvaly. Nevím, zda tyto dotazy byly proto, že po letitých zkušenostech si raději vše důkladně
ověří, než pro něco hlasují, anebo
zda je to jen způsob, jak na sebe
upozornit.
Nejdůležitější bylo hlasování
o rozpočtu města na rok 2019.

S tím, jaký byl návrh a jak se rozpočet města schválil, nejsem úplně spokojena. Zjednodušeně se
nabízely dvě varianty. První byla
odstranění 5 milionů z rozpočtu
města od developerů v návaznosti
na projekt OC Pražská, který je
však v současné době pozastaven,
a není tedy vůbec jisté, že město
tyto peníze v roce 2019 dostane.
Avšak tato varianta obsahovala
snížení rozpočtu na koupaliště.
Druhá varianta (pro kterou jsem

nakonec hlasovala) nabízela to,
že oněch 5 milionů v rozpočtu zůstane a nesníží se rozpočet na koupaliště. Všem je nám
ale jasné, že jestli město peníze
od developerů nezíská, stejně je
bude muset v rámci rozpočtových
opatření odebrat. Nicméně takhle
je alespoň nějaká šance. Teď jen
zbývá držet palce, ať tento napjatý
rozpočet dopadne ku prospěchu
všech občanů Úval.
Zdenka Jedličková

zprávy z města

Dopravní omezení v Běchovicích
od 18. 2. 2019

O

smnáctého února 2019 budou
zahájeny rekonstrukční práce na poslední etapě opravy
ulice Českobrodské v Běchovicích.
Tyto práce potrvají cca do poloviny června 2019. Provoz v místě
bude řízen kyvadlově semafory.

Průjezd však bude umožněn pouze
držitelům povolenek vydávaných
Úřadem městské části Praha – Běchovice. Z Úval tak budeme muset
směrem do Prahy využívat alternativní trasy přes Dubeč nebo dálnici
D11.
(red)

Poděkování za štědré Vánoce v Domově
seniorů Úvaly
DOMOV SENIORŮ ÚVALY děkuje všem dárcům,
kteří v adventním čase mysleli na naše klienty a svými ﬁnančními dary přispěli k jejich kvalitnějšímu životu. Zejména pak…
Teamu Dolce Gang, za již druhý ﬁnanční příspěvek
na zakoupení další velmi kvalitní antidekubitní
matrace pro ležící klienty.
Občanské aktivitě Zachraňme koupaliště, za ﬁnancování zdařilé kulturní akce pořádané v DS.
Paní Markétě Rydvalové, ve spolupráci se skauty
z Úval, za ﬁnanční příspěvek, který bude využit na
aktivizační činnosti v DS.
Jménem celého Domova seniorů Úvaly děkuje
Bc. Zdenka Jordánová, ředitelka domova

Informační systém TSÚ
– registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003796

Projekt Informační systém
Technické služby města Úvaly
realizovaný v IROP výzva č. 28
Tento projekt umožnil implementaci komplexního informačního systému pro práci TSÚ a propojení tohoto systému
s dalšími partnerskými systémy pro využití jeho potenciálu.
Prospěch z něho budou mít nejen TSÚ a její zaměstnanci,
kterým umožní zefektivnit a zkvalitnit jejich práci, Město
Úvaly jako zřizovatel, ale hlavně občané města Úvaly, jako
konzumenti služeb poskytovaných TSÚ a jeho IS.
TSÚ byly od svého založení zatíženy neexistencí vhodného primárního informačního systému. Propojení s infrastrukturou Města Úval a vazby na další informační systémy byly
limitovány finančními zdroji, které šly pochopitelně hlavně
do technického vybavení nové organizace.
Proto prostředky projektu IROP výzvy 28 přinesly možnost
čerpat dotační zdroje od státu a zásadním způsobem změnit
stav informačních systémů na TSÚ.
Došlo k implementaci moderních systémů pro zpracování
agend TSÚ, a to jak na poli agend vodného a stočného, tak
na poli účetnictví, statistiky, předávání informací na nový portál Města Úval, pro správu požadavku občanů i vnitrofiremní
komunikaci. Zřízena byla i nová serverovna s odpovídajícím
vybavením počítačové infrastruktury a stabilním propojením
do vyšší infrastruktury sítě Města Úval doplněná o monitorovací bezpečnostní prvky.
V neposlední řadě došlo k vybavení odpovídajících pracovišť technikou pro zpracování související administrativy i mobilní technikou využívanou na mobilních pracovištích při řešení úkolů údržby a správy infrastruktury a mobiliáře města.
Tyto prostředky budou sloužit i k lepší zpětné vazbě na požadavky občanů.
Závěrem je možné konstatovat, že projekt je plně implementován a v příštích měsících se jeho výstupy projeví v každodenní činnosti TSÚ ve prospěch všech vyjmenovaných skupin
příjemců.
Technické služby města Úvaly, p.o.
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Zpráva srážkoměrné stanice v Úvalech za rok 2018

M

ěsíc leden byl teplotně nadprůměrný, teploty byly nad bodem mrazu, po 15. lednu
několikrát zasněžilo, ale hned druhý den
sníh roztál. Ke konci měsíce se ochladilo.
Počátkem února několikrát sněžilo, ale sníh
vydržel jen do druhého dne. Koncem měsíce
přišly silné mrazy, 27. února klesla teplota
na –14,3°C, po několika dnech se zmírnily.
V březnu pršelo poměrně málo, větší srážky byly jen jednou – 10,2 mm, několikrát také
sněžilo, ale sníh hned roztál. Koncem měsíce
bylo velmi chladno,potom se oteplilo.
Duben byl měsíc teplý a suchý, pršelo pouze třikrát, z toho dvakrát byla bouřka a jednou
kroupy. Byly též velké teplotní rozdíly, střídalo se teplé a chladné počasí.
Květen byl také suchý a nadprůměrně teplý,
pršelo jen pětkrát, ke konci měsíce teploty dosahovaly téměř 30°C.
Na počátku června pokračovalo teplo a sucho, 9. – 13.6. přišly bouřky a déšť. Pak bylo

opět horko, 22. června se ochladilo o 15°C,
pršelo, teprve koncem měsíce se oteplilo.
V červenci pršelo jen pětkrát, z toho jen
jednou nad 10 mm. V poslední dekádě nastala
vedra, ke konci měsíce až 34°C, beze srážek.
I v srpnu bylo stále nadprůměrně teplo, jen
jednou napršelo nad 15 mm, jinak byly srážky nepatrné. V posledních dnech začalo pršet
a teploty klesly o 15°C.
V září teploty opět stoupaly ke 30°C, potom
se zase ochladilo, srážky stále podprůměrné.
Také říjen zahájil teplým a suchým počasím, ochladilo se až v poslední dekádě.Na
státní svátek celý den pršelo a teplota nepřekročila 5°C. Za dva dny se oteplilo o 15°C,
potom opět ochlazení.
V listopadu také pršelo jen minimálně
až poslední den napadl sníh, který vydržel.
Od poloviny měsíce bylo chladno, jinovatka
a mráz.
V prosinci to vypadalo, že příroda chce do-

hnat srážkový deﬁcit. Pršelo poměrně často,
i sníh padal, ale nevydržel. Střídalo se teplejší
počasí s chladným, na Vánoce obleva.
Celkově byl rok 2018 teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Na závěr rok
2018 v číslech:
Srážky za měsíc:
Leden:
24,1 mm
Březen: 30,5 mm
Květen: 19,7 mm
Červenec: 22,0 mm
Září:
39,5 mm
Listopad: 11,9 mm
Rok 2018: 371,0 mm

Únor:
Duben:
Červen:
Srpen:
Říjen:
Prosinec:

8,2 mm
13,4 mm
77,8 mm
36,9 mm
29,8 mm
57,2 mm

V roce 2018 spadlo nejméně srážek za sledované období od roku 1986. Do této doby to
byl rok 2003, kdy napršelo 411,3 mm. Nejvíc
to bylo v roce 2002 – 873,9 mm.
Ing. Jiří Veselý

názory čtenářů

Neshody mezi TJ Sokol Úvaly a vedením Města Úvaly

T

J Sokol Úvaly je více než
110 let součástí sportovního,
společenského a kulturního
dění v Úvalech. Dne 7. 1. 2019
jsem se sešel na pracovním obědě
se starostou P. Boreckým a oběma místostarosty J. Polákem a A.
Kimbembem. Mluvili jsme nejen
o budoucnosti sportu v Úvalech,
o nelehké ﬁnanční situaci TJ a o ﬁnancování sportu vůbec, ale například i o parkování na náměstí.

Komplikace s náměstím
TJ je rekonstrukcí náměstí
značně poškozena. Pomineme-li
slibovaný nehlučný asfalt, tak nás
velice trápí možnost zaparkovat
auta. Před restaurací a hotelem
byla vždy možnost zaparkovat,
ale nyní tam je autobusová zastávka. Jak to je možné. Copak
architekt, který plánoval náměstí,
si nevšiml hotelu, restaurace, bistra? A co teprve sokolovna a hala?
Kde mají návštěvníci sportovního
areálu zaparkovat? A aby toho
nebylo málo, v srpnu se přestěhovala radnice přímo proti areálu TJ. Dokonce ani zaměstnanci
úřadu nemají místa pro auta. Tajemnice úřadu paní Tesařová mě
požádala, jestli by TJ neumožnila
parkování 6 vozidel zaměstnanců
úřadu v areálu TJ. Tomuto požadavku jsme vyhověli, i když to
nám samotným velice komplikuje
situaci. Hosté ubytovaní v hotelu,
návštěvníci restaurace, účastníci sportovního dění, návštěvníci
úřadu a mnozí další si musí poradit, jak se dá. Že by bylo logické
umístit autobusovou zastávku jinde, kde je to rozumnější? Zeptal

jsem se na to starosty P. Boreckého a dostalo se mi odpovědi, že
dokud on bude starosta, tak zastávka zůstane tam, kde je.
Město podporuje sport
Do rozpočtu 2019 zařadilo Město 600tis. přímé podpory pro fotbal, tenis, rybáře, hasiče a skauty.
Dalších 900tis. se rozdělí na provoz a činnost všem sportovním
i nesportovním spolkům včetně
výše zmíněných. Na schůzce se
starostou a místostarosty jsem se
ptal, proč TJ a házená, jako nejúspěšnější a největší sportovní organizace v Úvalech není v přímé
podpoře zahrnuta. Odpověď zněla, že Město dává peníze do majetku Města a bude více podporovat spolky, které obhospodařují
městský majetek. Upozornil jsem
pana starostu a oba místostarosty na to, že majetek, který fotbal
a tenis obhospodařují, není majetek Města, ale spolků. Jediné,
co mají výše zmíněné spolky
s Městem společné, je, že majetek výše zmíněných spolků leží
na městských pozemcích. Tato
informace starostu i místostarosty
natolik zaskočila, že se dál v diskuzi na toto téma nepokračovalo.
Kde peníze vzít a za co je utratit
Provoz sportovního areálu TJ
na náměstí Arnošta z Pardubic
(hala, sokolovna, šatny, sociální
zařízení a všechny další prostory)
a s tím spojené náklady na topení,
svícení, teplou vodu, úklid, údržbu a mnoho dalších vedlejších
výdajů včetně daně z nemovitosti stojí ročně přibližně 1,4 mil.

korun. Kde TJ bere peníze? TJ
pronajímá pro potřeby tělesné výchovy ZŠ halu a tělocvičnu, Kolik to stojí? Město platí na účet TJ
700 tis. plus doplatek cca 200 tis.
za energie v hale. Přibližný rozdíl mezi náklady na provoz areálu a příjmy za pronájem pro ZŠ
činí cca 500 tis. Na schůzce jsem
vedení Města (P. Borecký, J. Polák, A. Kimbembe) dne 7.1.2019
požádal, aby se na rozdílu mezi
příjmy za pronájem a celkovými
náklady na provoz areálu Město
alespoň částečně podílelo. Mým
argumentem bylo, že drtivá většina nákladů je spojena se ZŠ.
Odpověď byla jednoznačná: NE,
nejsou peníze.
Sportovní infrastruktura, její
rozvoj v Úvalech a co na to Město
Na společném jednání 7. 1.
2019 jsem předložil návrh na výstavbu nových šaten, posilovny,
sauny, rehabilitace, zateplení haly
aj., včetně možnosti ﬁnancování
(5 mil.TJ včetně dotace z MŠMT
a 1,5 mil.město). Bylo mi řečeno,
že na spoluúčast nejsou peníze.
Město plánuje výstavbu svazkové
školy a její součástí bude i sportovní hala. Pokud je tedy cílem,
aby se házená a další míčové
sporty měly kde hrát a trénovat,
mělo by to vedení města jasně deklarovat. Pokud by zaznělo: „Házená bude mít k zápasům a tréninkům k dispozici novou halu
u svazkové ZŠ,“ pak by se dala
neochota spoluﬁnancovat zázemí
u haly pod sokolovnou částečně pochopit, přestože posilovna,
sauna, rehabilitace atd. v plánech
svazkové školy nejsou a stejně se

budou muset řešit. Na jednání nic
takového nezaznělo, snad se podobná deklarace objeví v reakci
na tento článek.
Co k tomu říct na závěr?
Na co jme hrdí.
Naše TJ byla od začátku své existence spojována s házenou. Sokol
v Úvalech byl a bude s tímto sportem vždy propojen. V první polovině dvacátého století jsme patřili
k předním týmům v Národní házené, ve druhé polovině pak k průkopníkům moderního handballu
na území Československa. A jak
jsme na tom dnes? V žákovských
a dorosteneckých kategoriích jsme
ve Středočeském kraji na samém
vrcholu, a pokud by existovalo nějaké celorepublikové měřítko kvality, budeme rozhodně patřit mezi
dvacet nejlepších klubů v celé
ČR. V seniorské kategorii je situace nepoměrně komplikovanější,
tady bych nás umístil až do páté
desítky, ale s výhledem na výrazný posun v nejbližších letech tak,
jak nám budou z dorosteneckých
kategorií přecházet hráči do kategorie nejvyšší. Za všemi úspěchy
úvalských házenkářů se ukrývá
ohromné množství práce, mnoho
času a peněz.
Co dál?
Dnešní sport a dění kolem sportu všeobecně je čím dál častěji
spojováno s penězi. Pro čtenáře
ŽÚ vysvětlím, jak se ve sportovním klubu hospodaří. Každý klub
si musí shánět peníze na svou
činnost z různých zdrojů. Například házená je ﬁnancována ze
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čtyř směrů. Podíl z hospodářské
činnosti TJ (pronájmy restaurace apod.), příspěvky od sponzorů (reklama v hale apod.), dary
a členské příspěvky hráčů (u dětí
rodičů), peníze z dotací a grantů
od státu (MŠMT, Město Úvaly
apod.). Náš klub má v podstatě
dvě možnosti, jak se výkonnostně seniorskou kategorií posunout.

Život Úval 2/2019
Můžeme si nakoupit hráče již
hotové a mít ihned výsledky, každým rokem postupovat do vyšší
ligy a během pár let hrát soutěže
nejvyšší. Nebo pracovat od základů a postupně vychovávat hráče a posunout se vždy až tehdy,
kdy na to máme kvalitu. To je ale
dlouhá cesta plná překážek a výmolů. Samozřejmě musíme po-

čítat s tím, že někteří hráči nám
z klubu odejdou a budou si hledat
místo na slunci ve vyšších soutěžích někde jinde, třeba jako profesionálové v Německu. My jim
to přejeme a jsme hrdí na to, že
jsme vychovali hráče, kteří dokáží uspět v zahraniční konkurenci.
A jako klub se s odchody hráčů
musíme umět vyrovnat, abychom

se mohli posunout dál. Chceme
jít cestou vlastních odchovanců.
A to stojí peníze, ale ty vynaložené peníze za to stojí. Teď už jde
jen o to, jestli Úvaly stojí o házenou.
Všem čtenářům ŽÚ přeji hodně
zdraví, vše nejlepší v roce 2019.
Jiří Dráb
TJ Sokol Úvaly

Neshody mezi TJ Sokol Úvaly a vedením města Úvaly
– jiný úhel pohledu

Z

ačíná se nám zde v Úvalech v poslední době rozmáhat takový nemilý zvyk,
že se obsahy neformálních rozhovorů
či konzultací následně ve více či méně pokroucené formě objeví v Životě Úval. A to
je i případ článku pana Drába. Když už se
tak ale stalo, rádi panu Drábovi znovu veřejně vysvětlíme to, co jsme se mu s kolegy místostarosty Kimbembem a Polákem
snažili vysvětlit při, jak jsme si mysleli,
přátelském rozhovoru u pondělního oběda.
Pan Dráb zmiňuje ve svém článku neshody s městem resp. jeho vedením ohledně
podpory sportu. Věc se má však z našeho
pohledu trochu jinak.
1) Město dlouhá léta různým způsobem
podporuje úvalský sport a volnočasovou
činnost. Z původní částky cca 600 tis.
Kč ročně vystoupala tato podpora v posledních 4 letech až na 1,5 mil. Kč ročně. Kromě této částky město pomáhalo
a pomáhá různým způsobem řešit buď
nenadálé nebo plánované investice úvalských sportovních či volnočasových aktivit a spolků. Jen pár příkladů z posledních let: dotace 2 miliony Kč pro Sokol
Úvaly na bílou házenkářskou halu, 400
tisíc Kč pro Tenis Úvaly na rekonstrukci kurtů, 200 tisíc Kč pro Junák – český
skaut na rekonstrukci klubovny, dotace
200 tisíc Kč pro SK Úvaly na novou
techniku, dotace 100 tisíc Kč pro účast
mladých házenkářů na turnaji ve švédském Göteborgu atd.
V této souvislosti je naprosto nesmyslná
informace o tom, že jsme prý byli zaskočeni tím, že tenis a SK Úvaly mají své
stavby na pozemcích města. Je to fakt,
který je obecně známý, nás spíše zaskočilo, jakým ekonomicky nesmyslným
způsobem pan Dráb argumentoval v souvislosti s podporou činnosti spolků, což
jsme od člověka, který má v kompetenci
hospodaření Sokola Úvaly, opravdu nečekali.
2) Souhlasíme s tím, že by bylo jedině dobře, aby mělo město Úvaly dlouhodobou
koncepci rozvoje sportu a volnočasových aktivit. V rámci této koncepce je
třeba dlouhodobě plánovat nejen peníze,
ale i organizační zajištění jednotlivých
akcí. Proto jsme již na konci minulého
volebního období požádali jednotlivé
organizace o vytvoření dlouhodobého

plánu investic, aby i město mohlo plánovat svoji případnou finanční podporu pro tyto akce. Jako pozitivní příklad
můžeme uvést úvalské rybáře, kde jsme
díky tomu mohli s rybáři uzavřít pětiletou smlouvu, na základě které se postupně dává dohromady majetek, který mají
rybáři ve správě. Podobné je to s úvalskými hasiči, tenisem a k témuž směřují
i jednání s SK Úvaly.
Se Sokolem Úvaly se bohužel zatím
takový plán vytvořit nedaří. Neupíráme vedení Sokola Úvaly velmi dobrou
práci s mládeží v oblasti sportovní, ale
v oblasti příprav investic je spolupráce
velmi komplikovaná. Již v době přípravy stavby „bílé“ házenkářské haly
jsme vedení Sokola Úvaly upozorňovali
na velmi problematické technické řešení
a na očekávané vysoké provozní náklady
(jde zejména o vytápění). Doporučovali jsme také takové řešení haly, aby v ní
bylo možné provozovat i jiné sporty, případně hřiště dělit na více menších hřišť,
a zvýšila se tak její využitelnost. Město
bylo v té době připraveno výstavbu takto
upravené haly podpořit i vyšší částkou,
než nakonec podpořilo.
A město podpořilo i provoz formou pro
Sokol velmi výhodné nájemní smlouvy,
kterou se Sokolem uzavřelo na dobu 10
let. Možná by nebylo špatné si uvědomit, že když si sečtete výši dotace, kterou město Sokolu poskytlo, s výší nájmu
a plateb za energie za 10 let, dojdete
k částce cca 11 milionů Kč, což by již
městu postačovalo pro spoluúčast na dotační výstavbu vlastní tělocvičny pro
školu na náměstí Arnošta z Pardubic.
Otázkou pak je, jak by Sokol bez příjmů
od města následně financoval svůj provoz …
Asi všichni pochopí, že zejména u investic vyššího rozsahu je třeba plánovat. Není možné očekávat od města, že
v době, kdy je již schválen rozpočet,
podle kterého se hospodaří, požádám
o mnohamilionovou dotaci a budu se
divit, když se dozvím, že to není na poslední chvíli možné.
3) Z pohledu městského rozpočtu jsou
roky 2019 – 2020 asi nejtěžší z celého
období osmiletého investičního plánu.
Musíme dokončit rekonstrukci měst-

ského koupaliště (20 až 30 mil. Kč),
zaplatit spoluúčast na rekonstrukci ulice
5. května (celková výše investice cca
58 mil. Kč), začít připravovat zkapacitnění ČOV (cena projektové dokumentace cca 5 mil. Kč), dokončit projektovou
dokumentaci svazkové základní školy
+ zahájit výstavbu (10 mil. Kč + celkové náklady 450 mil. Kč) a dostavět MŠ
Bulharská (18 mil. Kč). A kromě toho
dále pokračovat v rekonstrukcích veřejného prostoru. Nemáme tedy v nejbližších 2 – 3 letech finanční prostor dotovat
v milionových částkách záměr Sokola
Úvaly, byť uznáváme jeho prospěšnost.
4) Pokud se týká otázky vrcholového sportu, tak z pohledu města je jednoznačnou
prioritou práce s dětmi a mládeží. Na tu
směřuje také velká část podpory města
určená na provozní výdaje spolků a organizací. Vrcholovou úroveň (extraliga,
I. liga atd.) by si dle našeho názoru měly
zajišťovat spolky a jednoty sponzorsky,
bez účasti veřejných peněz. A že to jde,
dokazuje například úvalské karate, jehož sportovci vozí pravidelně medaile
z mezinárodních mistrovství.
5) Pokud se týká parkování na náměstí
a umístění autobusové zastávky, tak asi
jen dvě poznámky. Tou první je, že pozemky v areálu Sokola Úvaly (horní část)
patří z větší části městu Úvaly, město tak
jen využívá svůj majetek. Tou druhou
poznámkou je, že Sokol Úvaly v době,
kdy se rekonstrukce náměstí projednávala ve stavebním řízení a na setkáních
s veřejností, ani jednou nic nenamítal
proti umístění zastávky tam, kde je.
Přemísťovat teď zastávku je navíc finančně i technicky téměř nemožné. Jelikož bylo náměstí rekonstruováno z části
z dotačních peněz, není možné zasahovat po dobu udržitelnosti do rekonstruované vozovky.
Co na závěr? Shodneme se asi všichni, že
podpora od města pro sport a volnočasové
aktivity je důležitá. Aby však dobře fungovala, zejména v oblasti investic a dlouhodobé udržitelnosti, musí být jasná pravidla
a plánování. Tato pravidla teď na základě
pověření zastupitelstva připravuje finanční
výbor zastupitelstva.
Petr Borecký, Josef Polák,
Alexis Kimbembe
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Postřehy k článkům pana starosty a místostarosty z lednového čísla ŽÚ

P

ři četbě ŽÚ počátkem roku
2019 jsem narazil na rozdílné informace, které
jsou do jisté míry alarmující. Na jedné straně pod sebou
v měsíčníku jsou články pana
starosty a místostarosty nesoucí názvy „Co nás čeká v roce
2019“ a „Rozpočet 2019 byl
schválen – co nás čeká?
Starosta uvádí, že město
bude „platit na splátkách úvěrů a úroků 16 milionů“, kdežto místostarosta uvádí částku
33,1 milionů (11,5 milionu korun původní úvěr + 22,6 milionu korun revolvingový úvěr).
Pomineme-li drobnou chybu
v součtu ve výši jednoho milionu korun, není to 33,1 milionu ale 34,1 milionu, můžeme
uvažovat o tom, kdo z nich je
blíže skutečnosti. Dle všeho je
to tentokrát místostarosta. Pan
místostarosta ve svém článku

uvádí oněch 33,1 mil Kč jako
částku dluhové služby, což
jsou vedle splátek jistiny úvěru
i úroky z úvěru, v jiné části svého článku tuto částku prezentuje jako částku pouze splátek jistiny úvěrů. Jaká jsou fakta? Ze
schváleného rozpočtu 2019 zastupiteli města je možno vyčíst,
že výše dluhové služby (pozn.
autora dluhová služba je součet
splátek jistiny a úroků z úvěrů)
pro rok 2019 činí 36,2 mil Kč.
Jak spolu komunikují dva nejvyšší představitelé města při
správě financí města, když jejich informace směrem k veřejnosti jsou odlišné?
Které číslo tedy platí, pane starosto a pane místostarosto? Jaká
je plánovaná výše splátek úvěrů
a úroků na rok 2019? Je to 16 mil
nebo 33,1 mil nebo 34,1 mil nebo
36,2 mil nebo jiné číslo?
Starosta zřejmě již předjímá

„úspěch“ v jednání s KB o průběhu dalšího refinancování
města?
Výsledkem může být navýšení úvěru a zadlužení města,
možná také prodloužení doby
splatnosti úvěrů o další roky. To
vše na úkor budoucího rozvoje
města, kdy budou díky vysoké
dluhové službě chybět finance
na potřebné investice.
Vysoké zadlužení města by
mohlo vést k zavádění a zvyšování různých poplatků a daní,
které tvoří příjmovou stránku města. Mohou to být různé
poplatky za parkování či jiné
služby a v neposlední řadě daň
z nemovitosti. Bohužel může
vést také k prodeji nebo zastavení majetku města.
Nutno zde také poznamenat,
že po seznámení s povolebními
prohlášeními musí cítit odpovědnost nejenom koaliční part-

neři, ale i opozice, která proti
návrhu rozpočtu pro rok 2019
na posledním zasedání zastupitelů nedostatečně argumentovala rizika s tímto rozpočtem
spojená.
Kolik peněz použije město letos na investici do kamerového
systému? 7,7 mil Kč podle pana
starosty anebo 6,7 mil Kč podle
pana místostarosty? A kolik peněz půjde letos na rekonstrukci koupaliště? 20 milionů, jak
uvádí ve zmíněném článku pan
starosta, nebo 10 milionů, jak
uvádí pan místostarosta?
Poslední dobou se množí ze
strany vedení města odpovědi
typu“ každý má právo na svůj
názor, já mám poněkud jiný“.
Opravdu by, myslím nejenom
mě, ale všechny občany města
Úval zajímal skutečný stav financí města.
Ing. Peter Hrubý

Odpověď na článek pana Hrubého

A

no jsou to rozdílná čísla, protože
pan starosta psal o finanční situaci
v obecné rovině a ve vyčíslení dluhové služby omylem použil hodnoty roku
2020. Já jsem ve svém příspěvku okomentoval schválený rozpočet na rok 2019.
V rozpočtu roku 2019 na splátky jistiny
máme 33 980 518,- Kč (11 409 092,- Kč
splátka jistiny 1. úvěr, 22 571 426,-Kč první splátka na 2. revolvingový úvěr, který
musíme zaplatit do 15. 9. 2019 dle smluv

s KB vč. poplatku za úvěr) a úroky celkem
v roce 2019 činí 2 214 950,- Kč, dluhová
služba bude 36 195 468,- Kč.
V roce 2020 na splátky jistin bude
16 551 944,- Kč (11 409 092,-Kč splátka
jistiny 1. úvěr, 5 142 852,-Kč splátka jistiny 2. úvěr) a úroky celkem 1 330 315,- Kč.
Dluhová služba 17 882 259,- Kč.
Ve schváleném rozpočtu 2019 na koupaliště je 10 mil, ale víme všichni, že na
bazénovou část koupaliště je zapotřebí 30

mil, v rozpočtu 2018 bylo 10 mil, budeme
muset navýšit rozpočet 2019 o 10 mil. Kamerový systém bude stát 8,1 mil., tj. 6,6
mil dotace a 1,5 mil. vlastní zdroje.
Jednání s KB není o tom zvýšit dluh města, ale pokusit se zajistit ﬁnancovaní projektů města na rok 2019 bez navýšení dluhu.
Pokud pan Hrubý má pochybnost, na
webu města je rozpočet města, nic není tajné a děkuji mu za upozornění.
Ing. Alex Kimbembe

Pánové, jak to vlastně je?

V

minulém čísle ŽÚ (str. 3,
ŽÚ 12/2018) byly uveřejněny články starosty a místostarosty, které se zabývají plánem větších investic a rozpočtem
města na rok 2019. Pozorný
čtenář jistě zjistil při porovnání
nákladů na plánované akce (investice) nesrovnalosti a to v řádu
miliónů Kč.
Např. ve schváleném rozpočtu
je na rekonstrukci koupaliště uvedeno 10 mil. Kč. Ale starosta uvádí potřebnou částku na dokončení
rekonstrukce 20 mil. Kč. Osobně
si to vykládám tak, že rozpočet
města neumožňuje pokrýt celou
potřebnou částku, tj. 20 mil. Kč,
a tak se bude až v průběhu roku
řešit, kde a jak sehnat cca 10 mil.
Kč na doplacení koupaliště. Je to
ovšem jen moje domněnka, jaký
plán má vedení města na ﬁnanční
zajištění rekonstrukce koupaliště
by měli občanům města transparentně sdělit právě starosta

s místostarostou. Další rozdíl je
u plánovaných nákladů na pořízení kamerového systému, starosta
uvádí 7,7 mil. Kč, místostarosta
píše podle schváleného rozpočtu
na rok 2019 jen 6,6 mil. Kč.
Na první pohled se jeví rozdíly ve velmi důležitých částkách
na splátky úvěrů. Starosta uvádí
16 mil. Kč s komentářem, že jde
o splácení úvěrů a i úroků. Místostarosta píše jen o splátce jistiny původního úvěru v letošním
roce, která je ve výši 11,5 mil.
Kč. Rozdíl mezi částkami budou
zřejmě úroky, a to asi za jak původní úvěr, tak za revolvingový
úvěr (viz dále v textu). U původního úvěru se můžu zase jen domnívat, že jde o úvěr, který město
uzavřelo před cca 5 lety a kde
na začátku letošního roku byla
zatím nesplacená část cca 55 mil.
Kč. Město má ale i další, v tomto
případě revolvingový úvěr, který je v současné době vyčerpán

do maximálně možné výše 110
mil. Kč. U tohoto úvěru místostarosta uvádí letošní splátku
22,6 mil. Kč. Starosta se ve svém
článku nezmiňuje o tomto velkém
výdaji, ale píše, že se bude jednat
s bankou (KB,a.s.) o nových podmínkách revolvingového úvěru.
Městu by velmi pomohly větší
příjmy z celostátních daní (DPH,
daně z příjmu), než je prognóza.
Mimo jiné proto, že mezi příjmy
jsou počítány i příspěvky na infrastrukturu města podle plánovacích smluv ve výši 5 mil. Kč (viz
rozpočet na rok 2019 uveřejněný
na webových stránkách města).
Tento příjem je ale velmi nejistý,
protože se jedná o příspěvek investora výstavby obchodního centra
„Pražská“, který investor zaplatí
jen v případě, že bude moci v dané
lokalitě skutečně stavět. Zatím ale
platný územní plán Úval to neumožňuje. Buď se musí provést
změna stávajícího územního plánu

a nebo projednat a schválit nový.
Oba postupy představují náročný
postup (vyjadřuje se i veřejnost)
trvající minimálně několik, ale
spíše více měsíců.
Z výše uvedeného vyplývá, že
ﬁnanční situace města je velmi
obtížná. Nakonec to nepřímo přiznávají i oba čelní představitelé
města ve svých článcích. Jako
občan, kterému záleží na tomto
městě, mám v současné situaci
dvě přání.
1/ Především, aby město, respektive jeho vedení, zvládlo
hospodaření v letošním roce. Zdá
se, že ve srovnání posledních let
a výhledu na další období, bude
nejtěžší.
2/ Druhé přání je vlastně podnětem pro napsání tohoto článku.
Takže mám přání dostávat ať už
na stránkách ŽÚ nebo na webových stránkách města spolehlivé
transparentní informace.
Ing. Ivan Černý
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Městské zastupitelstvo hlasující a rozhodující

V

letošním roce začalo pracovat nové
zastupitelstvo. Petr Borecký, Ludmila
Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petra Fuxová, Hana Němcová z Otevřených Úval, Alexis Kimbembe, Miloslav Kolařík za ODS, Zdeňka Jedličková
za TOP 09, Jan Černý, Vojtěch Dvořáček,
Jaromír Gloc, Naděžda Kouklová, Zdeňka
Havránková za Pro Úvaly.
Byli jsme malou obcí, znali jsme se ze
školy, ze Sokola, z koupaliště, z tanečních
hodin, dříve jsme znali morální a odborné
vlastnosti celých rodin. Dnes se situace
změnila. Nevíme, kde kdo bydlí, odkud
přišel, jaké má vzdělání či politické názory, jaký má vztah k Úvalům a hlavně nevíme, jak se bude rozhodovat při hlasování
o budoucnosti Úval, když se na veřejném
zasedání budou řešit problémy zasahující
daleko do budoucna: územní plán a rozšiřování Úval, rozšíření čistírny odpadních
vod, svazková škola, podoba nové knihovny a zbourání rodného domu M. Majerové
na náměstí, otázka koupaliště a nový rozpočet včetně zadlužování města, parkování
kolem nádraží apod.
Město se opravdu překotně rozvíjí
a na nové zastupitele čekají nelehká rozhodování, mnoho hodin při studování podkla-

dů. Mimo činovníků města nelze vše obsáhnout, a tak bychom rádi věděli, jakému
problému se kdo chce věnovat, což lze jen
odhadnout podle profesního zaměření nebo
zájmů.
Pan starosta mi při soukromé schůzce
9. 11. vnukl myšlenku a připomněl záměr,
který se mi v posledních letech nepodařilo
realizovat, když se zvýšeným hlasem tázal:
"Co vy o mně a mé rodině vlastně víte?"
Odpověděla jsem, že vlastně nic a že je to
škoda, když už tu starostuje druhé volební
období. Před několika roky jsem hledala
na internetu a téměř nic nenašla.
I když píšu už třetím rokem městskou
kroniku (2016-2018), stále o předúvalském
působení zastupitelů mnoho nevím, některé jsem neslyšela na veřejném zasedání téměř promluvit, hlavním mluvčím je vždy
pan starosta. Moji prosbu lze zesměšnit
poukazem na internetové informace nebo
na předvolební programy stran a hnutí.
Na druhé straně mezi zastupiteli jsou známí lidé, kteří pro město pracují desítky let,
takže výčet by mohl zahrnout i předrevoluční období.
Nechcete se nám, milí zastupitelé, představit včetně uveřejnění vaší fotografie?
Kde a jak dlouho jste bydleli? Jaké máte

vzdělání? Jak vás ovlivnila výchova vašich rodičů. Jak velkou rodinu jste založili? Proč jste se rozhodli bydlet v Úvalech?
Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy
jste pracovali? Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky? Jste, nebo byli
jste členy nějaké politické strany? Co vás
pohnulo k rozhodnutí kandidovat v komunálních volbách? Jak budete pracovat pro
dobrou atmosféru ve městě? V jakém stavu
by mělo být naše město, abyste z komunální politiky odešli s pocitem splnění svých
cílů?
Pokud by se vás nějaká otázka nepříjemně dotkla, lze ji vypustit.
Demokratickým hlasováním jste získali
naši důvěru, rozhodli jste se věnovat svůj
čas a mnohdy zdraví správě města. Nesete
svou osobu, svou čest na veřejnost.
Občané mají právo být neustále zvídaví, kontrolující, mají právo na svůj názor,
k čemuž potřebují být informovaní. Předem
děkujeme, opakování je matka moudrosti.
Jako odvolávaná kronikářka bez písemně
podaných důvodů o odvolání myslím dále
na uchování pravdivých informací do budoucna.
PhDr. Lenka Mandová,
promovaný historik

Výbor pro výstavbu nebo komise?

P

aní zastupitelka Havránková
v prosincovém čísle ŽÚ obsáhle vysvětlila, proč zastupitelstvo potřebuje výbor pro výstavbu a územní plán. Úhelným
kamenem argumentace je, že
v zastupitelstvu nejsou stavební
odborníci. Paradoxem trochu je,
že ze zákona předsedou výboru,
tedy tím, který by asi měl na zastupitelstvu referovat, musí být
zastupitel města, tedy v našem
případě neodborník. Ale budiž,
dnes je celkem zvykem, že politik může řídit cokoliv.
Z logiky věci ovšem ti odborníci nejsou ani v radě města,
neboť tato je složená ze zastupi-

telů. Má tedy rada města pravděpodobně stejnou potřebu těch
odborných stanovisek, jenom
podstatně častěji a operativněji
s ohledem na frekvenci zasedání
rady a mnohdy rychlý vývoj jednotlivých akcí.
Usoudila proto rada města, že
pro její práci je užitečnější komise pro výstavbu jako její poradní orgán, než výbor, a zavrhla i teoretickou možnost vzniku
výboru i komise jako plýtvání
lidmi a časem a zastupitelstvo
se k tomuto názoru těsně přiklonilo. Samozřejmě členy komise
jsou i nominanti opozice, takže
v přenosu informací k opozič-

ním zastupitelům nemůže být
problém.
Podotýkám, že v minulém volebním období se podle našeho
názoru tento model osvědčil. Má
to ještě jednu drobnou výhodu,
předseda komise nemusí být zastupitel, může to tedy být jeden
z těch vzývaných odborníků.
Očekáváme samozřejmě názory, že se koalice chce tímto
vyhnout jakési kontrole. Tak pro
pořádek uvádím, že případný výbor pro výstavbu není v žádném
případě kontrolní orgán. Těmi
jsou výbory kontrolní a ﬁnanční a vedení obou těchto těles je
v rukou opozice. Nadto ještě jsme

uznali, že tvorba územního plánu
je do značné míry politický úkol,
a podpořili jsme šéfa opozice,
pana Ing. Jana Černého, rovněž člena komise pro výstavbu,
na funkci zastupitele odpovědného za tvorbu územního plánu.
A na závěr ještě jedna poznámka. Rozhodovací odpovědnost v každém případě nesou
zastupitelé, bez ohledu na jakákoliv stanoviska či doporučení
výborů či komisí. A pokud by
jim náhoudou bylo zatěžko ji
přijmout, mohou se vždy vzdát
svého mandátu.
Za úvalskou ODS
Ing. Josef Martinovský

okénko knihovny

Víte, že můžete do svého čtenářského konta nahlédnout pěkně
z pohodlí domova?

D

íky našim knihovnickým on-line katalogům už nemusíte s každou svou žádostí
běžet hned do knihovny, hodně věcí si
můžete vyřídit z domova přes své čtenářské
konto. Na našich webových stránkách www.
knihovnauvaly.cz máte přístup do dvou on-line katalogů. Pro čtenáře doporučujeme spíš
katalog Carmen, ale záleží jen na vás, který
z katalogů vám bude při hledání knížek a vstupu do čtenářského konta příjemnější. Samozřejmě pokud při práci s webem knihovny
nebo on-line katalogem narazíte na cokoli,

s čím si nevíte rady – nebojte se nás zeptat,
rády vám vše vysvětlíme.
A jaké jsou nejčastější dotazy k práci
s on-line katalogem:
Kde katalog najdu?
Oba naše on-line katalogy najdete na webových stránkách knihovny www.knihovnauvaly.cz, a to na liště po levé straně.
Jak se dostanu v katalogu do svého čtenářského konta?

V odkazu Další možnosti si otevřete vaše
čtenářské konto. Zadáte číslo vaší průkazky
a pin ve tvaru rok, měsíc a den vašeho narození. Po přihlášení se zobrazí historie vašich výpůjček a možnost si knížky prodloužit. V katalogu Carmen je pin ve tvaru prvních šesti
znaků vašeho rodného čísla.
Jak poznám, že je knížka na regálu a můžu
si ji hned půjčit?
Rozkliknutím vybraného titulu se zobrazí
katalogizační lístek. Jeho součástí je tabulka,
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ve které zjistíte, je-li knížka v knihovně nebo
zda je vypůjčená. Pokud je momentálně vypůjčená, můžete si na ni udělat rezervaci.

na dané období a nemá žádné nevyřešené upomínky. Možnost rezervace se vztahuje pouze
na momentálně půjčené tituly.

poplatků (registrační poplatky nebo zaplacené či dlužné upomínky a vše si zkontrolovat).

Proč mi nejde určitý titul rezervovat?
Rezervaci na titul může provést pouze čtenář, který na svém kontě nemá žádný dluh. To
znamená, že má řádně zaplacenou registraci

Jak zjistím v katalogu, kdy mám platit
registraci na další rok?
V katalogu Carmen po přihlášení do svého konta si můžete otevřít historii svých

Na vaši návštěvu
– i tu elektronickou, se těší
knihovnice MěK Úvaly

kultura a volný čas

Lístky z kulturně společenského kalendáře
ještě z prosince 2018/ ledna 2019
15. 12. 2018
– dopoledne
Vánoční turnaj 2018, II.
ročník memoriálu
Jardy
Černého v kopané o putovní
pohár. Hodně
hráčů, nepatrně hostů, dobré jídlo v hospodě U Káši. Nadšení sportovci uhráli ten den
na zprvu zasněženém hřišti, později zasvítilo
sluníčko a poroztálo, každý s každým, podle
pravidel malé kopané, 15 zápasů. Pobyla jsem
přes dva a obdivovala výkony všech, zdálo se
mi (mně, netknuté fotbalem), že hrají s větším
zápalem než nejvyšší liga. Myslím, že i hráči
ocenili po zápase, např. obří řízek a salátek jak
od maminky, aj. chuťovky.
15. 12. večer koncert Jahodové duo v Centru volnočasových aktivit (CVA) Riegerova
65 – manželé Pavla a Jiří Jahodovi – violoncello a housle – se představili slovem a hudbou,
která byla
s citem vybrána a interpretována. Známé
melodie
– Habanera
z Carmen,
Brahmsův
Uherský
tanec, židovská veselá píseň, ﬁlmová hudba většinou
od Enrico (Ennio) Moricone. Jako sólistky
ND před týdnem, tak i zde nadchla volba
příjemných a oblíbených melodií, třeba známá scéna z Fantóma opery, uzpůsobená pro
dva nástroje samotnou interpretkou. Přestože
k nám přichází takoví umělci a zážitky až skoro domů, netřeba jezdit do dáli, stačí chvíle
chůze, návštěvnost bohužel klesá.
16. 12. v 16 hodin v DPS vánoční koncert
Komorního pěveckého sboru Christi – Ten

vánoční čas – svěží program zcela
nových písní se sólisty, kytarovým
vstupem a recitací žáků základní
školy s průvodním slovem dirigující paní Evy Nádeníčkové – hudební
cestování po Evropě a vzpomínkou
na zotavujícího sbormistra V. Pokorného navštívila obvyklá sestava
milovníků jejich repertoáru.
22. 12. Martin Vydra a hosté – 5. vánoční koncert – teplo jak na jaře dokonce
10,8°C – v sokolovně taky teploučko a zahřívá i koncert s vtipným úvodem do tmy a ticha – „vítáme
vás na koncertě
... a vypněte prosím své mobilní
telefony,“
…
a to i v japonštině, sólistkou
byla
Japonka
a na kontrabas
hrála její krajanka. K hostům patřil i dětský sbor
z Černošic a deset sólistů a hudebníků (program a jména v archivu kroniky).
Opět volba známých krásných skladeb
a operních árií v podání sólistů na špičkové
úrovni, koncert, jaký může závidět i přední
pražská scéna. Zcela zaplněný sál, šatna nestačila kapacitou, kvůli zájmu a frontě před
vchodem čtvrthodinové zdržení začátku.
O přestávce řada návštěvníků ocenila nabízené osvěžení – koláč a svařené víno v ceně
vstupenky. Standing ovation zcela namístě.
23. 12. Kostel Zvěstování Panny Marie
– Zvěstování Páně v Úvalech opět hostil
uvedení České mše vánoční Jakuba Jana
Ryby v provedení spojených sborů (Christi, Buštěhrad, Kladno) a úvalských občanů,
za doprovodu smyčcového kvarteta, se sólisty Věrou Vrškovou, Kristinou Kubovou,
Martinem Vydrou, Ondřejem Novákem, které dirigoval Jakub Novák. Tedy několikrát
osvědčené spojení, tentokrát již po osmé.
Obrovská návštěvnost za deštivého předvečera Štědrého dne, cestou zmoklým
náměstím za zpěvu a biblického slova
sdružení křesťanů a Betlémského světla
od skautů.

už během dne osamělými ranami, které děsí
pejsky, a těsně s 12 údery hodin trvá zhruba
20minutová produkce kolem dokola. Nestálo
by za to dotázat se mezi lidmi, zda
by nechtěli pomoci přírodě a omezit hlučnost? Některé světlice létaly docela potichu, jindy to prásklo,
až člověk poskočil. Někdo vystřeloval do výšky, někdo do dálky
těsně nad zemí, to bylo docela
riskantní, kam doletí a do čeho
se ve výši člověka strefí. Ovšem
pohled z výšky na Úvaly byl asi
úchvatný.
První další kulturní akce, pro kterou trhám
lístek z kalendáře, je už v novém roce.
6. 1. 2019 – v 17 hodin v DVA „65“ Tříkrálový koncert se swingovou kapelou Blue
Star – koncert nejen prvorepublikových skladeb – kapely, kterou jsme již v Úvalech obdivovali, tentokrát v 10 členné sestavě. Polovina
lístků zakoupena v předprodeji, další na místě
a do sálu byly přidávány židličky a zaplněny
i lavice kolem. Opěradla do zad tolik netlačila,
protože téměř každý se „vrtěl“ do rytmu neuvěřitelně poslouchatelných známých melodií.
Je dobré ocenit činnost komise pro kulturu
a na přelomu roku, zajištění akce pro stovku
návštěvníků, proběhlo bez zádrhelů a prodlev,
v době volného času pracovnic komise, jak je
obvyklé.
Alena Janurová

Sváteční dny a konec roku 2018 si každý užil po svém. Půlnoční soukromá
pyrotechnická show začíná netrpělivě
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8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen
a dětí, následně 10. až 12. července téhož roku bylo v průběhu dvou nocí
stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi
– Birkenau, se v průběhu let 1942 - 44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.

PAMATUJ!
„Je noc z 8. na 9. března 1944 a v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim - Březinka rukou nacistů a jejich pomahačů končí život 3 792 československých občanů – zavraždění muži,
ženy a děti se provinili jen tím, že se narodili jako Židé“.
Tito lidé byli první ze skupin rodinného tábora z terezínského ghetta,
která v roce 1944 zahynula právě v Osvětimi. Od této největší jednorázové hromadné vraždy v dějinách naší země uplyne v březnu právě
75 let. Je třeba také připomenout, že oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi – Březince, se v průběhu let
1942–44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.
Sdružení Geshem.cz v roce 2013 přišlo s nápadem důstojné připomínky této události v celé zemi. Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly
a naše město se k tomuto připomínání připojily, následně se připojila i Základní škola Úvaly a ve městě tak vznikla nová tradice. I při
letošním 7. ročníku happeningu PAMATUJ! budou v pátek 8. března
vokální sbory po celé ČR zpívat mimo jiné tři z písní, které zpívaly
před pětasedmdesáti lety oběti nacismu cestou do komor smrti: Shema
Israel – Vyznání víry, Hatikva – Naděje a Kde domov můj. I v Úvalech
na tomto místě dnes tyto písně zazní.
Jako občané České republiky, občané města Úvaly, vyjadřujeme
svůj zármutek nad ztrátou životů našich židovských spoluobčanů během holocaustu a přejeme si, aby memento šoku z připomenutí otřesné
události největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi
kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou
naši společnost k novému vzdělávání v oblasti smyslu naší existence,
životních priorit a společenských aktivit v duchu altruismu, humanismu, důvěry a empatie. Je potřeba takovýchto akcí – zlo se neděje jen
kvůli jeho strůjcům, ale i kvůli slušným lidem, kteří zapomenou nebo
zůstanou pasivní v tváři extremismu, rasismu a primitivním vášním
rozdmýchávajícího populismu. S písněmi blízkými obětem nejstrašlivějšího zla společných dějin uctíme jejich památku i připomeneme
potřebu se stavět aktivně zlu v nás i ve společnosti.
Happening Pamatuj! není náhradou za smuteční obřady pořádané
pro rodiny obětí holocaustu. Náš zpěv i recitace dětí ze základní školy
chtějí upozornit a probudit soucit ve zbytku společnosti, která
dosud přehlížela tuto tragédii s profesionální lhostejností, což se
projevovalo tím, že se všichni tvářili, jako by se nic bývalo nestalo. Neinformovanost a nezájem jsou silnými pomocníky xenofo- 15. 2. 2019
bie a extremismu. Dokonce kdosi na informaci o celonárodním
happeningu bezděky zareagoval stejným vyjádřením jako kdysi 16. 2. 2019
zločinec Adolf Eichmann, když se ho u soudu ptali, zda svých
skutků lituje: „Vždyť to ale přeci byli Židé“. Jako by být Židem
8. 3. 2019
nějak samozřejmě znamenalo předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“, což v nacistické terminologii znamenalo okamžitou
popravu.
22. 3. 2019
Nejedná se nám pouze o připomenutí tragické události, ale
o sdělení vize, kterou uvedené písně nesou: tradiční hodnoty,
smysl života, naději, víru a důvěru. A na obecnou otázku: Jaké
je v českých dějinách místo pro „dějiny těch druhých“, nejen 12. 4. 2019
po staletí zde žijících Židů, odpovídáme: Chceme, aby se tragédie holocaustu, až náš svět opustí přímí svědci těch dnů hrůzy,
nikdy nestala pouhou, postupně jen do dějin zasunutou událostí,
tu a tam umělecky připomínanou. Proto vystupujeme i v Úva- 13. 4. 2019
lech letos.
Dr. Vítězslav Pokorný
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Jaké kulturní akce chystáme?
Island – cestovatelská beseda
s promítáním fotograﬁí

DPS
od 18 hodin

Masopust

náměstí
od 12 hodin

Vzpomínkový happening
„Pamatuj“

náměstí
od 14.30 hodin

Cestoviny, tentokrát
z New Yourku“
– beseda s promítáním

DPS
od 18 hodin

Zpěvačka Jana Rychterová,
forenzní genetička Halina Šimková
– povídání o kouzelném světě
genetiky vážně i s humorem

CVA č. 65
od 18 hodin

Pomlázková – velikonoční posezení
s hudbou a pohoštěním

DPS

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
1/30/19 8:43 AM
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Hledáme nové zpěvačky
a zpěváky
Zveme ke zpívání do komorního pěveckého sboru
CHRISTI Úvaly.
Vládne zde atmosféra přátelství a dobré pohody, přijímáme všechny zájemce o sborové zpívání bez jakýchkoliv
požadavků. Zkoušky se konají vždy v pondělí od 18:00
do 19:30 hodin v Městském domě dětí a mládeže Úvaly,
Vítězslava Nováka 372. Případní zájemci se mohou také
hlásit na tel. č. 607120386.
Za koncertní činností sboru CHRISTI Úvaly se skrývá mnoho
usilovné náročné mravenčí práce vedoucího sboru a dirigenta Dr. Vítězslava Pokorného a zástupkyně vedoucího a varhanice Mgr. Evy Nádeníčkové při nácviku písní a hudebních
skladeb. Vždyť věkově je sbor CHRISTI nesourodý, zpívají zde
lidé na jedné straně kolem třiceti let, tak na druhé straně i sedmdesátníci a osmdesátníci. Ale navenek je soubor kompaktní a jednotný, zkrátka, jak se říká, dobrá parta. To si ale žádá
časté vyhledávání nových zájemců o sborové zpívání, členů
sboru. V současné hektické době je právě příjemným zastavením pěvecká činnost komorního sboru CHRISTI Úvaly. Říká se,
že hudba léčí duši, že má tu moc naplnit naše srdce pokojem
a radostí, krásou a dobrotou. Víte, že v hudbě existuje mnoho
různých stylů, ale umění léčit duši se asi nejvíce týká právě
duchovní a lidové hudby.
Rádi bychom, aby práce ve sboru CHRISTI při zpívání duchovní a lidové hudby vás přiměla ke zpomalení životního tempa
a dala vám možnost se v klidu zastavit, vydechnout a do dalšího životního běhu nabrat nové síly.
Dr. Vítězslav Pokorný

organizace a spolky

Statistika výjezdů úvalských
hasičů za rok 2018

V

průběhu roku 2018 byla
jednotka povolána Krajským operačním a informačním střediskem Středočeského kraje HZS k 86 mimořádným
událostem. Z uvedeného počtu
výjezdů to byl 28 x požár, 35 x
dopravní nehoda, 13x technická
pomoc, 2x únik ropných produktů, 3x únik plynu, 1x ostatní pomoc a 4x planý poplach.
V rámci územní působnosti zasahovala jednotka 35x v Úvalech,
1x ve smluvně zajišťované obci
Dobročovice, 47 x mimo naši
obec a 3x v rámci mezikrajské
výpomoci na území hlavního
města Prahy a Prahy - západ. Pro
úplnost ještě uvádím, že 2x z uvedených událostí byla naše jednotka vyslána na žádost zdravotní
záchranné služby na poskytnutí
první pomoci s automatizovaným
externím deﬁbrilátorem, s kterým jednotka již druhým rokem
disponuje. Celkem strávila naše

jednotka v loňském roce u mimořádných událostí úctyhodných
127 hodin. Z výčtu uvedených
zásahů bych připomněl náročné
zásahy u požáru chladírenských
hal v Mochově, kde naše jednotka zasahovala přes 30 hodin,
dále pak zásah u požáru skládky
v Úholičkách v okrese Praha –
západ, kam jsme byli povoláni
z důvodu střídání dlouhodobě
zasahujících jednotek a kde jsme
strávili cca 8 hodin. Dle výše
uvedených statistických údajů je
zřejmé, že nejvyšší počet výjezdů
byl opět na dopravní nehody, ale
oproti předloňskému roku se rapidně zvýšil počet zásahů u požárů. U naší jednotky to bylo o 55%
více zásahů u požárů než v roce
2017. K tomuto nárůstu přispěla hlavně letní extrémní sucha,
s kterými se potýkala celá Česká
republika.
Petr Rytina,
velitel JSDH Úvaly

Zimní schůzky mladých hasičů

V

pátek 7. prosince nás v hasičárně navštívili Mikuláš,
anděl a čerti. Každý, kdo
uměl básničku, nebo zazpíval písničku, dostal balíček s dobrotami.
Další týden jsme vyráběli dárečky
pro maminky – starší děti andílky
z dřevěných špalíků a mladší děti
věneček z papíru. Poslední pátek
před Vánoci uspořádali vedoucí
pro děti vánoční besídku, připravili stromeček a občerstvení,
děti si donesly dárečky a cukroví
na ochutnávku. Během vánoční
besídky nesměly chybět ani naše
tradiční vánoční
hry.
Začátkem
nového roku nás
na zahradě u hasičárny čekalo plno
sněhu, tak jsme
nelenili a postavili hned tři parádní
sněhuláky. Hrátky na zahradě
střídáme s časem
na učebně, kde
se
vzděláváme

nebo hrajeme různé hry. Za chvíli
se však už začneme připravovat
na první letošní soutěže. V pátek
11. 1. 2019 se konala valná hromada SDH Úvaly, kde se mimo
jiné hodnotila činnost v loňském
roce. Družstvo dorostenek Úvice
bylo oceněno krajským starostou
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska panem Oldřichem Lacinou, dostalo plaketu za vzornou
reprezentaci kraje na mistrovství
České republiky.
Alena Tesařová
SDH Úvaly
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D

raci, princezny, piráti, berušky, papoušek,
krokodýl, orel, tučňák, Sněhurka a sedm trpaslíků... Více než stovka veselých masek se
sešla v sobotu 12. ledna v úvalské sokolovně, kde
se konal již šestý ročník akce Kašparní, pořádané
spolkem Mámy v Úvalech. „Kostýmy byly opravdu
krásné a je vidět, že si na jejich výrobě dali rodiče
a děti záležet. Aby byly masky dokonalé, mohli si je
mrňousci nechat na místě doplnit malováním na obličej. Vybrat třicet nejlepších kostýmů opravdu nebylo jednoduché! Předseda poroty, pan místostarosta Josef Polák, z nich vylosoval deset výherců; ti si
z jeho rukou převzali ceny a diplomy. Odměny se
dočkaly ale všechny děti, pro něž jsme nachystaly drobné dárečky a pamětní listy,“ popsala Lenka Švehlíková z pořadatelského spolku. „Ceny
za nejlepší masku se dočkal i dospělácký kostým
– k naší radosti jich rok od roku přibývá! Letos
si lahev sektu odnesla rodinka přestrojená za vánoční stromeček,“ doplnila organizátorka.
Odpolednem provázel DJ a moderátor Petr
Krejčí, který rozpohyboval celý parket včetně
rodičů – i někteří tatínkové a maminky se zapojili do oblíbených tanců jako je mašinka nebo
ptačí tanec. Kašpárek na pódiu navíc děti naučil
spoustu veselých tanečků. O zábavu se postaral
také kouzelník PET, který si pro malé návštěvníky nachystal dvě vystoupení, provázel je na chůdách a v průběhu celého odpoledne motal zvířátka
z balónků. Zpestřením byla rovněž bohatá tombola.
„Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří do ní věnovali opravdu krásné ceny. Celkem se jich sešlo pěta-

Život Úval 2/2019

Šestý ročník Kašparního
se vydařil

sedmdesát! Zároveň také děkujeme Městu Úvaly za ﬁnanční
podporu. A samozřejmě velké díky patří
členkám spolku Mámy v Úvalech, jež se
na akci podílely, připravovaly ji a v kostýmech kašpárků provázely děti celé odpoledne. Máme radost, že se Kašparní v Úva-

lech stalo tradicí a navštěvuje jej čím dál
tím více lidí. Letošní účast byla rekordní,
dorazily takřka tři stovky malých i velkých
účastníků – a my jim tímto děkujeme a už
teď se těšíme na další ročník!“ dodává Lenka Švehlíková.
Za Mámy v Úvalech Tereza Křivská

Výprava do Kolína a okolí

V

sobotu 12. 1. 2019 se
uskutečnila první výprava
skautek a světlušek v tomto kalendářním roce. Jely jsme
navštívit město Kolín. Rozhodly
jsme se, že pojedeme až do Velkého Oseku, z kterého se pak
vrátíme do Kolína pěšky. Zde nás
totiž čekala výstava Josefa Lady,
na niž jsme se velmi těšily. I přestože byla velká zima a chvílemi
mrholilo, po celou cestu nám bylo
veselo.
Na nádraží se nás ráno sešlo
osm statečných a tři vedoucí. Vyrazily jsme do Kolína, kde jsme
přestoupily na vlak do Velkého
Oseku. Odtud nás čekala cesta
dlouhá asi 12 km. Během cesty
jsme si povídaly a prohlížely si
okolí. Téměř jediné společníky

na cestě nám dělaly kozy a v Kolíně labutě. Všechny jsme si
tuto procházku užily s úsměvem
na rtech a došly jsme bez problémů do Kolína. Zde jsme viděly
dřevěné sochy medvědů z animovaného seriálu Pojďte pane, budeme si hrát. Naše cesta ale pokračovala do centra města, kde jsme
se nejdříve chtěly trochu zahřát,
a tak jsme navštívily zdejší restauraci a daly si teplou polévku.
Druhou část naší výpravy tvořila výstava Josefa Lady, která byla
ve Viegertovském domě v Kolíně.
Zde jsme viděly spoustu obrazů,
ilustrovaných knih, kostýmů a kulis, které byly navrženy Josefem
Ladou. Byla zde také chodba, kde
byla spousta zajímavých aktivit,
jež byly tematicky spojeny s ce-

lou výstavou. V rámci této akce
tu také měli připravenou krátkou
animaci, kterou do výstavy nebylo možno nikde vidět.
Celá tato akce byla naším dalším společným zážitkem. Všech-

ny jsme ji zvládly, ačkoliv trochu
zmrzlé a mokré. Stálo to ale za to
a my se těšíme na další vydařenou
výpravu.
Za úvalské skauty
Kristýna Štafenová (Kitty)
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Pozvánka na výroční schůzi
klubu – nábor nových členů

V

ážení a milí čtenáři, Úvaláci
i přespolní, příznivci Klubu
přátel historie a přírody Úval
a okolí. Zajímají vás dějiny a přírodní dědictví našeho města? Už vás
nebaví sedět doma a rádi byste se
v rámci volného času aktivně zapojili do našich akcí, aktivit a projektů?
Máte příznivý vztah k přírodě kolem
nás a rádi byste přispěli k její ochraně? Chtěli byste se stát našimi kolegy a vydáte se společně se s námi
objevovat pozapomenutou historii
Úval a okolí?
Dovoluji si vás za své kolegy
pozvat na Výroční schůzi našeho
klubu, která se uskuteční v pátek
22. února 2019 od
18.30 hodin v sále
Hospody na dobrým
místě (náměstí Arnošta z Pardubic čp. 164).
Na výroční schůzi
proběhne volba rady
a předsedy klubu (roční
mandát), předneseme
výroční zprávu a ﬁnanční uzávěrku za rok
minulý, společně naplánujeme a sestavíme kalendář zajímavých akcí
a aktivit pro veřejnost
na rok 2019 a rozšíříme
naši základnu o nové
zájemce a aktivní členy.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí působí
ve městě od roku 2005, činnost byla
obnovena roku 2017. Mezi naše

Občanská aktivita ZK pomáhá

současné aktivity patří pořádání naučných vycházek po městě a okolí
– např. Škvorecká obora a Klánovický les. Účastníme se kulturních
a společenských akcí v regionu –
např. regionální kulturní akce Den
Země na Klepci (Přišimasy) a 100
let republiky (Škvorec). Loňský
rok přinesl úspěšný autobusový výlet s komentovanými prohlídkami
románského kostela v Tismicích
a hradní věže v Tuchorazi.
Pro více informací, dotazy
ke členství, zaslání stanov klubu
a potvrzení účasti na výroční schůzi nás prosím neváhejte kontaktovat
na emailu: klubuvaly@seznam.cz

Jan Psota
Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí

N

a závěr roku
jsme se zúčastnili
silvestrovské zábavy
pořádané Domovem
seniorů pro klienty
DS a DPS. Z původně plánovaného
ﬁnančního příspěvku se spontánně
vyklubalo něco většího a krásnějšího.
Po dohodě s paní
ředitelkou Jordánovou jsme se mohli
zapojit do programu a užít si zábavu
společně se seniory.
Přinesli jsme s sebou obraz Stromu
štěstí z adventní
akce pro chlupáče,
obraz „skládačku“
Ptáka ohniváka (autorkou obou obrazů
je Alena Janurová),
dárečky v podobě
domácího vánočního cukroví od členů
ZK a vánoční pohlednice. O přestávce hudebního vystoupení se účastníci zábavy mohli zapojit do tvoření pohádkového ptáka Ohniváka.
Vznikl kouzelný obraz, který si
v domově chtějí vystavit, takže
i v průběhu roku bude připomínat hezké chvilky.
Určitě se na něj přijdeme podívat.
Jana Kytlicová
za občanskou aktivitu
Zachraňme koupaliště

církev
Zamyšlení nad smyslem života
Ve starozákonní knize Kazatel čteme o pomíjivosti, o tom, jaký
užitek má člověk z veškerého svého pachtění….
My lidé vedeme aktivní život…Vzděláváme se ….pak v zaměstnání
podáváme určité výkony a zvyšujeme si vzdělání ve své profesi….
Vedle toho máme každý svou rodinu, domácnost, nakupujeme,
vychováváme své děti a staráme se o jejich blaho. O víkendu si
jezdíme odpočinout nebo prožíváme zvláštní chvíle…Máme
i své koníčky…
Náš způsob života se orientuje na činnost a výkony. Na jedné
straně nás to stojí síly, jsme unaveni, na straně druhé nás to vede
k zabývání se příliš málo základními tématy života.
Na čem v životě záleží? Jsme zde na světě od toho, abychom vydělávali velké peníze a dopřávali si luxus, nebo se stali nějakou
superstar? Odpověď nalézáme v knize Kazatel 2,22-23: „….Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za
žádostmi svého srdce.....? Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře....jeho srdce mu nedá spát
ani v noci. I to je pomíjivost.“
Písmo svaté nám ukazuje na pravou náplň života… Ježíš Kristus, chléb života, nás ujišťuje: „Kdo přichází ke mně, nikdy
nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (J 6,35).
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY hledá

Učitel/-ka MŠ

Asistent pedagoga

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 kvalifikovaného pedagogického pracovníka na pozici ASISTENT PEDAGOGA. Jedná se o asistenci dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Velice příjemné, přátelské prostředí. Nástup možný
IHNED. PODMÍNKOU kurz asistent pedagoga (i studující). Požadujeme
kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz

Zamyšlení nad literárním textem

P
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY
oznamuje:
Prázdninový provoz v letních měsících červenec a srpen 2019:
Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace
V období 1.7. – 26.7.2019 je mateřská škola uzavřena.
V období 29.7. – 30.8.2019 je mateřská škola otevřena.
Bližší informace najdete na stránkách školky a na nástěnkách tříd.

Když přijde dopis

D

nes už dopisy do schránek nechodí tak často. Nahradila je
elektronická komunikace. Mně
ovšem dopisů přišla celá hromada.
A jak se to stalo? Ve slohu jsme
probírali téma dopis. Učili jsme
se, jak má vypadat, co je důležité,
aby obsahoval. Jak je třeba dbát
na úpravu. A pak se každý rozhodl,
jaké literární postavě dopis napíše.
Slohová práce trochu jinak. Pak mi
ty dopisy přistály na stole!
Některé byly v láhvi, jiné přinesla
sova. Jeden obsahoval vlastnoručně
vyrobenou hůlku Harryho Pottera,
další byl napsaný morseovkou. Nechyběl pravý pečetní vosk, obrázky, voňavé barevné papíry a stužky.
I když tyto dopisy nebyly adresovány přímo mně, stejně mě potěšily.
Zkuste také někomu napsat dopis. Třeba mu uděláte radost ☺
Mgr. Alice Javůrková

Co nás čeká v únoru?

ři hodinách literatury poznáváme různá období, literární druhy, směry, žánry, spisovatele, a to především prostřednictvím textů. Častokrát ve slohu navazujeme tím, že o textech ještě dále přemýšlíme, rozvíjíme emoční inteligenci a kultivujeme svůj projev.
Tentokrát jsme se v hodinách literatury zaměřili na naturalismus v české literatuře. Přečetli jsme si úryvek novely Kuře melancholik od Josefa
Karla Šlejhara. Text byl o tom, jak osiřelé dítě neměli rádi a nechali ho
nemocné pomalu umírat. Zároveň nesnášeli jeho jediného kamaráda –
kuře, které se odlišovalo. Lidé postrádali soucit a lásku, převážilo zlo.
Mgr. Alice Javůrková

Tento úryvek z knihy je pro mě velmi depresivní. Připomnělo mi to
pohádku O ošklivém káčátku, jenže tady je kuře „melancholik“, a v té
pohádce je káčátko jen ošklivé. Je hezké, že to kuře mělo kamaráda
člověka. Myslím si, že je důležité, aby každý měl jednoho pravého kamaráda, a je jedno, jakou má pleť, jestli je to člověk, zvíře nebo jestli
je ten člověk (zvíře) oblíbený. Pro mě je důležité, aby byl ten kamarád
pravý, a radši budu mít jednoho pravého než sto falešných. Je dobře, že
se vždycky najde alespoň jeden dobrý člověk, i když to nekončí dobře. Konec mi připomněl pro změnu Julii a Romea. Spoustu emocí ale
ve mně vzbudila poslední věta: „Kuře se znepokojilo, zatípalo a úžeji
se přisunulo k mrtvému děcku.“ Je to pro mě docela depresivní věta, ale
zároveň hezká, že někdo byl s ním i v tu poslední chvíli.
Kateřina Bazalová, 9. B

Klub mladých diváků v předvánoční Praze

D

ne 9. 12. 2018 jsme s Klubem mladých diváků zavítali do Karlínského divadla na představení „Čas růží“. Tento muzikál je sestavený
pouze z písní Karla Gotta. Celé představení bylo nádherné. V první části nás seznámili s nejdůležitější postavou celého příběhu. Byla to dívka
z tajemného, nedokončeného obrazu. Hlavní postava, pán, který obraz
namaloval (postavu ztvárnil Josef Vojtek), vyprávěl. Druhá část byla velice dojemná a smutná, protože hlavní postava zemře. Holky to rozplakalo.
Celé představení bylo velmi propracované a úžasné. Myslím, že mluvím
za všechny, že se jim líbilo a doporučujeme se zajít podívat.
Děkujeme paní učitelce Alici Javůrkové, že nás tam vzala:)
Vápeníková Kristýna, 7. C, Uchytilová Tereza, 8. B,
Ulrich Filip, 8. B, Lhotský Adam, 8. B
Foto: Zdeněk Javůrek

Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
pololetní prázdniny
pro přihlášené zájemce kino se ŠD
11. 2.
Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška pro 5. D, 6. C
Moderní je nekouřit – přednáška pro 6. B
14. 2.
Muzeum policie – beseda pro 5. B a 5. D
25. 2.–3. 3. jarní prázdniny
1. 2.

Mgr. Lenka Foučková

16
unor_2019.indd 16

1/30/19 8:43 AM

sport

Život Úval 2/2019

Rozpis jarní části soutěže 2018/2019
Po podzimní části jsou muži na 10. místě, starší dorost na 1. místě a mladší dorost je na 6. místě (po 12 týmech). První a předposlední
kolo domácích zápasů hrajeme v neděli, ostatní v sobotu.
Muži 2. liga

Starší dorost 2. liga

Mladší dorost 2. liga

ne 24.2. 18:00 Úvaly - Slavia

ne 24.2. 16:00 Úvaly - Sokol Vrš.

ne 24.2. 14:00 Úvaly - Sokol Vrš.

ne 3.3. 17:00 Loko.Vršov. - Úvaly

ne 3.3. 15:00 Loko.Vršov. - Úvaly

ne 3.3. 13:00 Loko.Vršov. - Úvaly

so 9.3. 18:00 Úvaly - Třeboň

so 9.3. 16:00 Úvaly - Dvůr Králové

so 16.3. 17:00 České Buděj. - Úvaly

so 16.3. 17:00 Náchod - Úvaly

so 23.3. 18:00 Úvaly - Sezim. Ústí

so 30.3. 14:30 Louny - Úvaly

so 30.3. 12:00 Louny - Úvaly

so 6.4. 18:00 Úvaly - Pardubice

so 6.4. 16:00 Úvaly - Pardubice

so 6.4. 14:00 Úvaly - Pardubice

ne 28.4. 18:00 Úvaly - Chodov

ne 28.4. 16:00 Úvaly - Chodov

pá-po 19-22.4. www.PHC.cz

so 4.5. 14:00 Havl. Brod - Úvaly

so 4.5. 12:00 Havl. Brod - Úvaly

so 11.5. 18:00 Úvaly - Strakonice B

so 11.5. 16:00 Úvaly - Bělá p.B.

so 18.5. 16:00 Kutná Hora - Úvaly

so 18.5. 16:00 Str. Plzenec - Úvaly

so 9.3. 14:00 Úvaly - Třeboň
so 16.3. 15:00 Šťáhlavy - Úvaly
so 23.3. 16:00 Úvaly - Jablonec n.N.

ne 28.4. 14:00 Úvaly - Mělník
so 4.5. 14:30 Most - Úvaly
so 11.5. 14:00 Úvaly - Strakonice
so 18.5. 16:00 Dukla B - Úvaly
Jiří Dráb, TJ Sokol Úvaly

Aikidó

J

akmile jsme v polovině září zahájili novou aiki-sezonu, pro samé
cvičení jsme ani neměli čas psát.
Ve školním roce 2018 – 2019 vyšla startovní neděle na 16. září.
Opět se sešlo dost zvědavců, kteří si chtěli vyzkoušet toto japonské
bojové umění.

Jelikož v našem oddíle cvičí poměrně hodně dětí, rozšířili jsme dětské hodiny ještě o středeční tréninky. Takže aktuálně cvičí začátečníci
v pondělí (15:15 – 16:15 a 16:15 – 17:15) a ve středu (17:00 – 18:00),
pokročilí ve čtvrtek (17:00 – 18:00) a v neděli (17:00 – 18:00) a dospělí
ve čtvrtek (18:00 – 19:30) a v neděli (15:30 – 17:00).

Poslední víkend v září do Čech na svůj pravidelný seminář dorazil pan Gildo Mezzo (7. dan Aikikai) z Ženevy, který kromě aikidó
cvičí hodně i se zbraněmi, takže si čeští (včetně šesti
úvalských) i zahraniční aikidisté mohli oprášit katy ze
školy Kašima šin rjú kendžucu.
17. listopadu se slavil státní svátek, v Praze na Žižkově se ale v tomto víkendu sjeli opět aikidisté – tentokrát na pravidelnou Zimní školu ČAA. Náš ředitel
Technické komise ČAA, pan Daniel Vetter (6. dan
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Aikikai) ze Švýcarska si tentokrát pozval své přátele z Itálie. Na učení
se spolu s ním podíleli ještě Rino Bonanno (6. dan Aikikai) z Neapole
a Sandro Caccamo (6. dan Aikikai) z Říma. Mezi cvičenci jsou i úvalští
(včetně fotografa, který bohužel nesehnal nikoho, kdo by akci zdokumentoval místo něho).
Na začátku prosince nás na tatami přišli zkontrolovat dva pekelníci
pod dozorem laskavého Mikuláše. Ten chudák nevěděl, kam dříve skočit. Zjišťoval
od dětí, zdali nezlobily,
a hned zase
musel okřikovat ty dva
lotrasy, kteří
děti
pošťuchovali, brali
jim sladkosti
nebo je cpali
do pytle. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo. Nikoho neodnesli,
nikdo nedostal brambory ani uhlí, jen se všichni museli doma pořádně
umýt od té čertovské špíny.
Před Vánocemi jsme ještě
provedli misogi neboli očistu dódžó (tělocvičny) sekáním
mečem a kiai (energií v dechu křičením). Mile nás překvapilo,
že drtivá většina dětí vydržela
půl hodiny mávat těžkým bokkenem.
V našem spřáteleném oddíle
Aikido Kenkyukai Praha trvá
misogi hodinu (na přibližně 3 600 seků), necvičí zde ale děti. Také
z tohoto důvodu jsme zvolili kratší dobu, vzhledem k odolnosti našich
malých aikidistů to ale příští rok zkusíme natáhnout.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotograﬁí: Aleš Komárek, Pavel Skalický, Mirka Rynekrová
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Vánoční turnaj Sport Úvaly

V

ánoční čas nadešel a my ho oslavili turnajem karate. Soutěž se uskutečnila v neděli 16. prosince
v úvalské sokolovně a konala se v rámci oslav 100.
výročí založení republiky. Hlavním rozhodčím turnaje
byla Mgr. Jana Konečná a zápasy rozhodovali naši trenéři, rozhodčí a členové dorosteneckého oddílu. S organizací vypomohli i rodiče a naši kluboví příznivci.
Všechny děti a dospělí bojovali s úžasným nasazením. Divák mohl velmi snadno získat přehled o klubu karate, a to jak na poli sportovním, tak na poli
lidském.

Sára Konečná – DOROSTENKY kata i kumite
Klára Průchová – KARATE PRO ŽIVOT kata i kumite
Klubové akce nevznikají bez příprav a zapojení mnoha našich příznivců. Velký dík všem organizátorům. Velké poděkování i podporovatelům našeho klubu: Městu Úvaly a MŠMT České republiky.
Za Sport Úvaly
Miloš Ulrich

Nejcennější medaile a tedy vítězi svých kategorií
se stali:
Adam Charvát – MINI ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 9. kyu kata
Brázdil Ondřej – MINI ŽÁCI 9. kyu kumite
Chudivániová Tereza – MINI ŽÁKYNĚ 9. kyu kumite
Havlíková Magdalena – MINI ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 8.-6.
kyu kata
Matěj Hurda – MINI ŽÁCI 8.-6. kyu kumite
Havlíková Magdalena – MINI ŽÁKYNĚ 8.-6. kyu kumite
Martinovská Nela – MLADŠÍ ŽÁCI 9.-7. kyu kata
Zapletal Adam – MLADŠÍ ŽÁCI 9.-7. kyu kumite
Martinovská Nela – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 9.-7. kyu kumite
Charvát Šimon – MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 6. kyu a výš kata
Charvát Šimon – MLADŠÍ ŽÁCI 6. kyu a výš kumite
Neff Louisa – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 6. kyu a výš kumite
Tříska Tomáš – STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ kata
Zvoníček Vojtěch – STARŠÍ ŽÁCI kumite
Kytková Karolína – STARŠÍ ŽÁKYNĚ kumite
Josef Macoun – DOROSTENCI kata
Miloš Ulrich – JUNIOŘI kata
Filip Konečný – JUNIOŘI kumite
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Rozpis zápasů – jaro 2019 – fotbal
Muži krajská soutěž 1.A třída
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

10.03.
16.03.
24.03.
31.03.
07.04.
13.04.
21.04.
27.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
01.06.
09.06.
15.06.

14:30
15:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
10:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Úvaly – Čelákovice
Luštěnice – Úvaly
Úvaly – Český Brod B
Čáslav B – Úvaly
Úvaly – Záryby
Pšovka Mělník – Úvaly
Úvaly – Semice
Rejšice – Úvaly
Úvaly – Kosmonosy
Úvaly – Divišov
Vlašim B – Úvaly
Úvaly – Pěčice
Lysá n.L. – Úvaly
Úvaly – Mnich. Hradiště
Dolní Bousov – Úvaly

Dorost krajská soutěž 1.B skupina
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

So
So
So
Ne
So
So
Ne
So

30.03.
06.04.
13.04.
21.04.
27.04.
04.05.
12.05.
18.05.

10.15
14.30
10.15
10.15
10.15
14.00
10.15
10.15

Úvaly – Český Brod
Čáslav B – Úvaly
Úvaly – Pečky
Velký Osek – Úvaly
Úvaly – Jestřábí Lhota
Kutná Hora – Úvaly
Vrdy – Úvaly
Úvaly – Uhlířské Janovice

23.
24.
25.
26.

Ne
So
Ne
So

26.05.
01.06.
09.06.
15.06.

10.15
10.15
10.15
10.15

Suchdol – Úvaly
Úvaly – Mukařov
Mnichovice – Úvaly
Úvaly – Štítarský SK

Mladší žáci okresní soutěž Praha-východ – skupina B
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

23.03.
31.03.
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.

10.15
14.00
10.15
10.15
10.15
14.00
10.15
10.15
10.15
09.30
10.15
10.15
10.15

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

Rozhodl jsem se vám napsat kompletní rozpis jarní části výše uvedených soutěží. Pokud dojde ke změně, tak vás budu průběžně informovat.
Doufám, že zimní příprava povede k posílení týmů a výsledky tomu
budou na jaře odpovídat.
Ing. Petr Jankovský
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Tenisové turnaje

B

ěhem zimní sezony probíhají
v tenisové hale v Úvalech kromě tréninků i turnaje. Ten poslední prosincový přinesl napínavá
utkání mezi hráči kategorií Babytenis (8-9 let) a Mladší žáci (10-12 let).
Finalisté: 2. místo Tobiáš Martinovský, 1. místo Patrik Baar,
3. místo Jonáš Dvořák.

Finalisté Mini 12-18

Finalisté Baby 12-18

Finalisté Mini 1-19

V prosinci a v lednu proběhly 2 turnaje kategorie Minitenis pro hráče do 7 let. Do Úval přijeli borci z celé České republiky a měli jsme tak možnost vidět opravdu krásná utkání.
Finalisté prosincového turnaje: 1. místo Oliver Vala, 3. místo Tobiáš Blaščík, 4. místo Šimon Písařík, 2. místo Matyáš Blaščík
Finalisté lednového turnaje: 2. místo Tereza Válková, 1. místo Matyáš Weigert, 3. místo Matyáš Blaščík.
Gratulujeme!

Výbor tenisového klubu TC Úvaly, z.s., svolává

VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pátek 1. 3. 2019 od 18.00 hodin
v restauraci OSVĚŽOVNA na kurtech TCÚ
s tímto programem:
1. Zahájení – organizace jednání
2. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2018
3. Zpráva revizní komise
4. Plán činnosti na r. 2019
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
V Úvalech dne 11. 1. 2019
Výbor TC Úvaly z.s.

historie

Kroniky a kronikáři v Úvalech

Ú

valy, stejně jako jiná města a obce pořizují kronikářské zápisy, do nichž „zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím“, jak doslovně uvádí platný zákon 132/2006 o kronikách obcí.
První pamětní kniha naší obce, tehdy ještě
nazvané „Ouvaly“, je z roku 1780 a zachycuje
z velké části informace o vlastnických poměrech obce. Především v počátcích byly zápisy
psané německy, latinsky, nesoustavně. Poslední zápis v této knize je z roku 1906 a týká se
zrušení hřbitova u kostela.
Systematičtěji začala být kronika vedená teprve po vydání zákona 60/1920 „O pamětních
knihách obecních“, který stanovil obcím povinnost vést kroniku. V průběhu téměř sta let
zachycovalo proměny obce i celé společnosti
postupně 9 kronikářů. Část z nich byli kantoři
na úvalské škole (Jan Štancl, Jaroslav Bedrna,
Josef Vanický), někteří pouze lokální patrioti
a lidé zapálení pro historii (Marie Plundrová,
PhDr. Stanislav Sedlmayer, Ing. Miloslav Breda, Dr.Vítězslav Pokorný), nyní máme kronikářkou promovanou historičku (PhDr. Lenka
Mandová). Bez ohledu na profesi bylo vždy
poctivou snahou kronikářů zachytit vše zásadní, co se v obci událo.
Většina z našich kronikářů se musela z různých důvodů vypořádat nejen s aktuálním
zápisem daného roku, ale i se zápisy retrospektivními, ať už práci na kronikách přerušily historické události (II.sv. válka), nebo

osobní důvody kronikáře. Tak např. v roce
2017 PhDr. Lenka Mandová jako přímá aktérka dění této doby dopracovala kronikářské
zápisy za roky 1990 a 1991. V současné době
Mgr. Alena Janurová na základě podkladů,
přípravných zápisků a rozpracovaných textů
kronik tehdejších kronikářů i časopisu Život Úval dokončuje dosud nezpracovaný rok
1992 a čeká ji práce na dalších letech (1993
až 2003).
Kronikáři to nikdy neměli snadné. Do roku
1990 byla jen krátká období, kdy mohli popisovat události tak, aniž by z textu po přečtení
nebyla patrná značná dávka autocenzury. Koneckonců kroniky schvalovali straničtí funkcionáři v čele obce. Zmíněné retrospektivní
záznamy mají ještě další úskalí. Kronikář již
ví, jak vše dopadlo (např. jestli se slibovanou
školu podařilo postavit). Z těchto důvodů se
našim kronikářům ne vždy podařilo situaci
pouze neutrálně popsat.
K tomu, aby kronikářský zápis co nejvěrněji a neutrálně popisoval skutečné události
(u města naší velikosti není snadné obsáhnout
veškeré dění), slouží proces projednávání kronikářského zápisu.
Kronikářský zápis nejprve kontrolují členové letopisecké komise. Na základě jejich
připomínek dochází k doplnění i opravě některých informací. Jakýmsi druhým stupněm
kontroly správnosti uvedených údajů je rada
města a dále zastupitelstvo. Ještě po schválení
zastupitelstvem mohou podle zákona o kro-

nikách 132/2006 do textu nahlížet a své připomínky k obsahu kroniky vznášet i občané
Úval starší 18 let. Tyto eventuální připomínky
občanů znovu projedná zastupitelstvo a rozhodne o případných úpravách a jejich formě,
protože jen městské zastupitelstvo zodpovídá
podle zákona o kronikách za to, že kronika
věrně zobrazuje skutečnost.
V současné době již druhý rok probíhá projednávání kronikářského zápisu za rok 2016.
Jedná se o první kronikářský zápis PhDr. Lenky Mandové jako oﬁciální kronikářky města.
Dopracované zápisy z let 1990 a 1991 napsala
po dohodě s městem jako člen letopisecké komise. Oba texty byly schváleny bez jakýchkoliv připomínek při prvním projednávání. Proč
to nelze v případě kroniky roku 2016? Mohu
se jen domýšlet. Věcné připomínky dostane
letopisecká komise až v nejbližších dnech.
Snad je příčinou fakt, že text popisuje děje ne
příliš vzdálené a některé události uvedeného
roku jsou stále ještě citlivé. Pro všechny zúčastněné je pak těžší si zachovat odstup, najít
způsob, jak vidět a popsat život našeho města objektivně, s odstupem a bez emocí. Jako
letopisec a občan si přeji, aby se to podařilo
a vznikl kronikářský zápis, který co nejpravdivěji vykreslí obraz našeho města i nás všech
„pro informaci a poučení budoucích generací“, a hodlám tomu přispět.
Zdeňka Havránková, předsedkyně
Letopisecké komise Rady města Úvaly,
zastupitelka za PRO Úvaly
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Poznáte, kde to je?

V

archivu městských kronik se ještě nacházejí poklady (možná máte ještě podobné doma) a dnešní hádanka (zatím bez rozluštění) možná ani není z Úval. Pokuste se prosím zamyslet, kde tento obchod se Smíšeným zbožím byl.
A vzpomeňte ještě na hádanku minulou. Už víme, kde lávka přes potok byla díky
následujícímu e-mailu: … „v lednovém čísle ŽÚ je stará fotka s mostkem přes Výmolu. Bydlíme v Horově ulici, a tak tento pohled známe. Sice více zarostlý a zastavěný.
Myslíme si, že cesta vede na Ztracený Korec.Výmola je dnes po vybagrování koryta
bez tůní a větších ryb. Ale keškařům se zde daří a na sousedním mostku mohou ulovit
jednu kešku. S pozdravem Dana Z.“… a já vám paní Z. moc děkuji, před jarem, než se
olistí stromy, se zajdu podívat a fotografovat a srovnávat. Janurová.
Na adrese alena.janurova@centrum.cz nebo v podatelně uvítáme odpovědi.

osobní

společenská kronika
únor 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Jakub Žáček
Richard Ernest
Přejeme, aby vyrostli ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
Ludmila Fischerová
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

Dne 1. ledna 2019 k mé velké bolesti, opustila
mne milovaná manželka
Ludmila Fischerová.
Všem, co jste ji poznali jako hodnou a laskavou
ženu, za vzpomínku a projevenou soustrast
děkuji.
Petr Fischer
Maroldova 1203
Úvaly

inzerce
Žehlení

pro domácnost
www.zehleniuvaly.cz
+ 420 774 884 659

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize,
opravy,
Telefon: 775 132 921

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, staré tiskoviny, sbírky
pohledů, známek apod.
Telefon: 731 489 630

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou.
Telefon: 606 527 091

Almeco, s.r.o.,
Škvorecká 1803,
Úvaly
ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZU
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pavel Kos

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

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

Almeco, s.r.o.,
Škvorecká 1803,
Úvaly
ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZU
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení,
stravenky a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.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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