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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
toto úvodní slovo starosty čtete
v dubnovém vydání Života Úval, kdy již
tři týdny (lokalita U Horoušánek, Hodov a Zálesí) čelíte problémům způsobeným probíhající rekonstrukcí silnice
K Horoušánkům a dva týdny se vyrovnáváte s komplikacemi způsobenými
rekonstrukcí ulice 5. května.
Všechny tyto stavby, které realizuje
Krajská správa a údržba silnic (KSÚS)
nebo město Úvaly ve spolupráci
s KSÚS, mají jeden cíl. Docílit stavu, kdy
Úvaly a Úvalsko nebudou mít nejhorší
ulice a silnice ve Středočeském kraji.
Cesta k tomuto cíli je trnitá, ale postupně se daří. Jen v letech 2015 – 2019 dosáhnou celkové investice do uliční sítě
v Úvalech a na navazujících komunikacích celkové částky přes 220 milionů

Kč. Ještě před pár lety nepředstavitelná
suma. Proto až budete objíždět uzavírky nebo nadávat na prach a bláto ze
stavby, tak si vzpomeňte, jak to v Úvalech a na přilehlých komunikacích vypadalo ještě před 4 lety a jak to vypadá
nyní.
Spolu se stavbou silnic a ulic pokračuje i rekonstrukce úvalského koupaliště.
Betonáž bazénů je prakticky dokončena, instalují se technická zařízení a vše
směřujeme k tomu, abychom v létě
mohli koupaliště v provizorním provozu otevřít. Proč v provizorním? Nebude
ještě kompletně hotové nebazénové
zázemí (bufet, sprchy, toalety, zázemí
pro plavčíky). Přípravu tohoto nebazénového zázemí zdržely dlouhé diskuse
o jeho budoucí podobě, takže realizace
bude na řadě až po roce 2019. V letoš-

ním roce budou roli nebazénového zázemí zastávat kontejnery, ale věříme,
že příznivcům koupaliště to tak vadit
nebude, protože to hlavní – bazény,
bude v provozu.
Nejen stavbami však žije naše město. Duben je měsícem, kdy již bývá teplo, a tak mi dovolte, abych vás pozval
na úvalské Čarodějnice, jejichž odpoledne bude věnováno dětem a večer
zase pro změnu dospělým, kterým se
loni pojetí s večerním koncertem velmi zamlouvalo. Letošní Čarodějnice
budou mít novinku – v našem městě
poprvé použijeme úvalský designový
vratný Ekokelímek. Tak snad se vám
bude líbit.
Přeji vám hezký duben, krásné prožití Velikonoc a hezké jaro v Úvalech!
Petr Borecký, starosta města

Proč se kácelo na Úvaláku?
...... a bude se kácet i jinde?

V

březnu
vzbudilo
u části Úvalaček
a Úvaláků rozhořčení rozsáhlé kácení lesa
v oblasti horního Úvaláku
(lokalita Pražská), a dokonce kvůli tomu vznikl i dopis
od občanů.
Sebekriticky přiznávám, že
jsme zde podcenili komunikaci s občany a potřebné vysvětlení, co se vlastně děje.
Zkusím to napravit a omlouvám se za delší text.
Celá věc není o tom, že
by se vedení města
rozhodlo jen tak zničit
les na Pražské. Dřevo
je obtížně prodejné
(na trhu je velký přetlak dřeva), takže ekonomický přínos je minimální a v celkovém
součtu je spíše negativní (náklady na smýcení,
čistění a výsadbu nového lesa). Je také jasné,
že skácení lesa vždy

budí nevoli u obyvatel, takže
ani zde nemá žádný smysl
kácet jen tak.
Proč se tedy vlastně kácelo
na Úvaláku a ještě se kácet
bude?
Důvody jsou následující:
1) Zdravotní stav lesa. Stromy, které zdánlivě na první pohled vypadají zdravě,
jsou ve skutečnosti stromy dožívající, v některých
případech umírající. Smrky navíc samy o sobě jsou

horské stromy. Jejich
kořenová
struktura
tomu odpovídá – mělká a hustá
kořenová
soustava
obepíná kamenitý povrch v horách,
dává stromům stabilitu
a umožňuje čerpat vláhu.
Tato jejich výhoda se v nížinách mění na nevýhodu, kdy právě smrky
jsou nestabilní, náchylné k vývratům
a ohrožené suchem.
Porost na Úvaláku je
ke všemu napadený
kůrovcem a tesaříkem (viz foto stromu
– jasanu, který zvenčí vypadal zdravě,
ale uvnitř byl zasažen právě tesaříkem
a hnilobou) a rozvrá-

cený větrnými kalamitami.
Tato situace není problémem jen na Úvaláku, ale
i na Vinici nebo v Králičině, případně Klánovickém
lese.
2) Obnova původní struktury lesa – současná struktura úvalských lesů není
přirozeným stavem lesa.
To, že jsme zvyklí v lesích
v Úvalech vidět smrky,
borovice nebo akáty, není
původní druhová skladba.
Tou jsou především buky,
duby s příměsí modřínu, lípy a habru. V tomto
směru také probíhá po-
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stupná obnova úvalských
lesů (výsadby na Vinici
nebo nyní na Úvaláku).
Všimněte si, že při kácení byly právě tyto stromy
zachovány (pokud nebyly
v případě modřínu napadeny kůrovcem modřínovým). Tyto stromy jsou
také odolnější vůči suchu,
škůdcům a vývratům.
3) Veškeré zásahy v úvalských lesích a lesoparcích
jsou realizovány na základě doporučení odborného lesního hospodáře
(pan Sedláček z Lesů ČR)
a plánu lesního hospodářství města Úvaly. Podotýkám, že sama vedoucí odboru životního
prostředí, paní Renata
Stojecová, má lesnické
vzdělání, takže je také
odborníkem z oboru.

Na základě doporučení
odborného lesního hospodáře bude potřebné pokácet i smrkovou stěnu, která
zůstala po těžbě stát u rodinných domů. S přihlédnutím na to, že i v této skupině
stromů je kůrovec, je prakticky jisté, že v letošním roce
dojde k totálnímu napadení
a nutnosti, dle zákona o lesích, jejich odstranění.
Pokud bychom tak neučinili nyní, ale třeba o půl roku
nebo o rok později, vznikne
problém tyto stromy vytěžit a přiblížit k odvozní cestě, protože již letos na jaře
bude vykácený les na Úvaláku opět zalesněn a vznikne reálné riziko poškození
nově vysáze-

ných stromků.
Tyto stromky
budou sázeny
o velikosti mezi
80 – 120cm
a takto větší

Místní poplatek za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Do 15. 4. 2019 budou doručeny do všech domácností
složenky na úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Platbu, prosím, proveďte nejpozději do 30.4.2019 složenkou, bankovním převodem nebo přímo v pokladně
MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, II. patro v úředních
hodinách tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Výše poplatku pro rok 2019 zůstává nezměněna.
Upozorňujeme, že již není třeba vyzvedávat nálepky
a popelnice olepovat.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením odboru správního
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materiál byl zvolen z důvodů
masivního výskytu ostružiníku, který by malé sazeničky
udusil, a hojného zmlazování
nežádoucího akátu.
Nekácelo se jen na Úvaláku. Kácelo se i podél silnice na Dobročovice, kde
namísto starých proschlých
ovocných stromů, často poškozených hnilobou s výraznými dutinami v kmenech,
vzniká nová vysokokmenná
alej ovocných stromů. Tentokrát třešní a švestek, které
doplní loňskou alej jabloní
a hrušní.
Kácely se dle zákona
o lesích i kůrovcové souše
a polomy po těžkém sněhu
v borovém porostu u odpočívadla v lese u křižovatky
Praha-Kolín-Jirny. Nahodilá
těžba stromů napadených
kůrovcem byla provedena
i v porostech Na Vinici.
Je nutné si uvědomit, že současný stav úvalských
lesů je výsledkem kombinace
tří faktorů:
1) úvalské lesy dosáhly stáří mezi
70 – 90 lety
a s ohledem
na druh vysázených stromů

3

a prostředí, ve kterém
vyrostly, se přiblížily věku
dožití
2) úvalským lesům nebyla
desetiletí věnována péče,
kterou by zasloužily a nebyly průběžně zmlazovány a probírány v rozsahu,
který byl potřeba
3) rapidní změna klimatu
v posledních letech (horká
suchá léta, mírné zimy) oslabuje stromy a svědčí škůdcům.
Pokud bychom dnes nic
nedělali, do deseti let by
Úvaly z velké části o své lesy
přišly. Jelikož toto nechceme, tak dnes musíme dělat,
co děláme. Budu-li parafrázovat známé úsloví, tak milovník úvalských lesů dnes
musí mít tvrdé srdce a ostrou pilu.
Petr Borecký, starosta města

Upozornění pro cizince –
občany jiných členských států
Evropské unie
Upozorňujeme cizince – občany jiných členských států Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v Úvalech, kteří chtějí volit ve volbách do Evropského parlamentu,
že musí nejpozději v termínu do 14.dubna 2019 do 16 hodin
požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. O zápis lze požádat na MěÚ Úvaly, Arnošta
z Pardubic 95, odbor správní, kancelář matriky a evidence
obyvatel.
Odbor správní

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

ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.
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Aktuální informace z koupaliště

D

íky příznivému počasí se na rekonstrukci
kupaliště od poloviny
února opět pracuje.Vybetonované jsou všechny pochozí
plochy a přepadové žlábky.
Vše připraveno pro pokládku rozvodů vody v bazénové
části. 4.března proběhl už
druhý kontrolní den v tomto
roce a práce jsou v souladu
s harmonogramem.
11. března se uskutečnila
první informativní schůzka,
na které bylo vedení města
seznámeno s možností registračních systémů, které
v současné době trh nabízí. Po konzultaci s hygienou
bude provizorní kontejnerové zázemí pro 500 lidí. Připravuje se výběrové řízení
na pronájem koupaliště na
sezonu 2019.
Josef Polák, místostarosta
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Jarní úklid 2019 – INFORMACE

S

nastupujícím jarem přichází i pravidelný jarní úklid některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako na podzim roku 2018.

Svoz objemných odpadů – termínový
kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy pana Davida Fidlera – Sběrné suroviny D.F. a proběhne od pondělí 8. dubna 2019 až do úterý
23. dubna 2019.
Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na každé
stanoviště v příslušný den přistaveny kontejnery dva.
První kontejner bude určen na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady a druhý kontejner bude
sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů.
(nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové
firmy bude sám určovat, do kterého kontejneru bude
odpad odkládán.
Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady.

Harmonogram svozu
Termín:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

8. dubna
9. dubna
10. dubna
11. dubna
12. dubna
13. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna
22. dubna
23. dubna

Číslo stanoviště
12, 26, 44
10, 37, 45
22, 28, 6
14, 21, 43
3, 19, 41
18, 25, 36
29, 33, 46
2, 5, 34
15, 35, 40
9, 16, 32
1, 31, 4
7, 13, 11
24, 38, 48
20, 39, 42
17, 23, 30
8, 27, 47

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Ulice Riegerova – trafostanice
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
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Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále odpady, které
jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem
sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory,
mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných
pracovníků svozové firmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout
nevhodné odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště NOVĚ ve všední den od 13.00 hod. a odváženy budou
po 19.00 hod., o víkendech budou přistavovány na výše
uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou týž
den po15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů, nebudou
na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů
budou průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje

15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32. Roh ulic Glűcksmannova, Šámalova
33. Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fűgnerova, Tyršova
38. Ulice Komenského a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská –bývalá pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice Osadní
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova
45. Střed ulice U Obory
46. Ulice Moravská
47. Roh ulic Bratří Čapků, Jiřího Gruši
48. Roh ulic Maroldova, Prokopa Velikého
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Dobrý anděl
Mezi obyvateli Úval najdeme
přes 70 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý
anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich
rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace
a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než
6 218 rodin, z Úval pochází 3 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme

přes 70. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý
den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá
transparentnost
Veškeré
příspěvky
dárců
nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře,
protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává
každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého
Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc
a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.
Markéta Křížová

Sběr použitých rostlinných olejů

V

ážení občané, jistě jste si všimli, že na začátku března
přibyly na vybraných stanovištích nové červené nádoby. Jedná se o uzamykatelné nádoby s víkem určené

duben_2019.indd 6

k odkládání jedlých olejů a tuků z domácností.
Na každé popelnici je
také srozumitelný
popis toho, co do ní
lze vyhazovat a naopak co do ní nepatří
(obrázek). Sběr potravinářských olejů odlehčí zejména
městské kanalizační
síti, která je jejich
vylitím do odpadů
v
domácnostech
zbytečně zatěžovaná. Jednou z hlavních
podmínek
sběru olejů je, že
se budou ukládat
pouze v dobře uzavřených PET lahvích. Interval vývozu bude prováděn
dle aktuální potřeby. Samotný sběr ze stanovišť budou
zajišťovat zaměstnanci technických služeb, které je následně předají k recyklaci smluvní společnosti Trafin Oil.
Nádoby na odkládání rostlinných olejů jsou umístěny
v kontejnerových stáních – v ulici Česká, Grégrova, Klánovická, Želivského, O. Březiny, Nerudova, Riegerova, O.
Pavla a Borová (viz. Mapa stanovišť).
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Záhonky v Husově ulici – jiný pohled

Z

áhonky v Husově ulici byly
předmětem jednání hned dvou
komisí – Komise pro výstavbu
a Komise pro životní prostředí. Komise pro výstavbu je nechce, na Komisi
životního prostředí jsme došli k většinovému závěru, že svůj smysl mají
– a velký. Prostor pro chůzi rozhodně neubírají, vždyť od vnitřního okraje záhonku k domům je
chodník široký 150 cm, tedy přesně tak široký, jak byl i dříve.
Ráda bych uvedla několik argumentů, proč mají zůstat součástí
této důležité úvalské „tepny“.
1) Záhonky tvoří přirozenou bariéru mezi prostorem pro chodce
a vozovkou s parkovacími zálivy.
Každému je jasné, že tady se chodí a tady se jezdí. Malým dětem,
ukázněným motoristům atd. A až

zeleň povyroste, znemožní vjíždění
na chodník, což se nyní zhusta děje.
A k otázce parkování – pokud zaparkuji, tak jak mám, tak prostor na vystoupení spolujezdce je dostatečný.
2) Záhonky mají význam pro vsakování dešťové vody v místě. Obecným

trendem je vytvářet takové ulice, aby
maximum dešťové vody zůstávalo tam,
kam spadne. Prospívá to mikroklimatu
ulice a konec konců i těm stromům
v ní. Cestou, jak toho dosáhnout, jsou
polopropustné povrchy, rabátka v ulicích, speciální obrubníky umožňující
vsak vody z komunikace. V západní
Evropě jsou tyto principy již mnoho
let praktikovány a veřejnost je bere
jako samozřejmost.
3) Estetická hodnota. Uznávám,
že teď je mizivá. Ale po dosazení záhonků třeba levandulí nebo jinými
nízkými a na údržbu nenáročnými
keříky vznikne podobný prostor,
jaký byl vytvořen třeba při spojovací
cestě k nádraží. A ten je přece hezký,
ne?
Takže – dejme jim šanci!
Mirka Borecká

kultura a volný čas

Lístky z úvalského kulturně společenského kalendáře
– zábavné i závažné akce v únoru a březnu 2019
15.2. Island – superlativy
Škoda, že náš měsíčník nemůže reagovat tak rychle jako sociální sítě, zejména fb, tam už je ohlasů na besedu na stránkách Kalových mnoho a nadšených, ale po letech v kronice
a časopise Úval to bude zapsáno natvrdo, neztratí se. Nemůžu najít slova, ani v nabitém sálku DPS jsem návštěvníky
nespočítala. A tak - hurá na Island, jen počítejte s deštěm,
větrem a překvapením na každém kroku či kilometru. Kalovi objeli ostrov, zabrousili i tam, kam se zájezdový turista nepodívá. Příroda asi jinde na světě nevídaná na malém
kousku země, který se každým rokem o pár centimetrů
zvětšuje, leží totiž na rozestupu dvou tektonických desek.
A opět informace od A do Z, co si račte přát, to se dozvídáte.
V průvodci se nedočtete. Cestovatelé pózují, než se zhaslo,
a pak odpovídají i na četné dotazy mezi promítáním. Nakonec slibují podzimní besedu.
16.2. Masopust – první ročník pořádaný
ve spolupráci Komise pro kulturu a MDDM, asi
napříště bude víc typických masopustních stvoření – …, ale šaškové, děti s vlastnoručně vyrobenými maskami v MDDM nebo rodinné výrobky posloužily k radostnému pružnému pochodu
za zvuku bubnování. Masky dostaly koblížek.
Oceňuji malou kobylku, fotka se bohužel nevydařila,
vrhám stín. Na náměstí hrála vesele
dechovka – kapela Junior – a děti
v maskách křepčily s rodiči a mezi
sebou a pochutnávali si všichni
duben_2019.indd 7

na opravdových únorových dobrotách, dvousethlavý dav
se přeléval, ubýval a doplňoval se. Dražila se prasečí hlava, zájem pramalý. To raději jitrničku a teplý nápoj. Za vším
stojí zejména dobří lidé z OUDIVu. Ovšem nebyl to první
masopust v Úvalech, jen první „novodobý“. Bývalá ředitelka
MDDM Jana Pospíšilová vzpomíná … „chodili jsme od roku
1991, nejdřív veselý průvod zamířil na městský úřad, potom
došel na náměstí. Navštívil všechny hotely, obchody i vinárny a skončil u cukrárny Pod kaštany, kde jsme slavnostně
pohřbili basu. Pomáhal tehdy asi 13letý Honza Bubák, měl
neskutečné znalosti a my koncipovali masopust podle něj…
měli jsme v košíku usmažené koblihy, vytancovávali jsme
nejen obchodníky, nesli světlo a dobrou náladu. Na harmoniku hrál Martin Pecka z Divokýho Billa. Ostatně vše je zaznamenáno v zápisech knih v MDDM a na VHS kazetách“.
Další vzpomínka na průvod masek je „školková“ – děti MŠ
(snad Kollárova) a dospělí na videu a černobílých
fotkách asi v roce 1997 pochodují v typických
maskách ze dvora městského úřadu na Pražskou. Bohužel jako
u mnohých dokumentů z archivu
není popsáno ani
rokem, ani jmé-

ny. Jsou
však dokladem, že
to ve městě „žilo“,
jak se říká. Dobře je,
že se tradice oživuje a příště bude víc
3/30/19 11:59 PM
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dobrovolníků ochotno se vtělit do kobylky či báby s nůší, co
si nese mlaďocha. Držme palce a přidejme se.
5.3. šel průvod masopustních masek náměstím a ulicí
Riegerovou kolem DVA „65“,
tak zhruba 2 třídy, v čele se
zpěvákem (není nutno, není
nutno, aby bylo veselo …),
pak malé děti s tradičními
maskami a vše uzavíraly 3
maskované paní učitelky. Nepodařilo se mi zjistit, kdo to
byl. Nicméně to bylo veselé.
8.3. poledne – tibetská vlajka je vztyčována za silného
větru u radnice.
8.3. odpoledne – Lístek s černým okrajem – smuteční lístek z kalendáře.
Již po sedmé se konal v Úvalech happening PAMATUJ!!, který
připadá vždy
na 8. března
a připomíná
židovské oběti
Hitlerovy zvůle. Žluté krokusy, dětské
kresby, čtení
jmen
úvalských
obětí
a vystoupení

9.3. v sobotu ve 20 h v sokolovně 5. klasický úvalský country bál – už od závor je vidět, kdo směřuje za spolkem Jonatán a jeho akcí, která
má také již svou tradici a i v minulosti
byla pořádána MDDM.
Horovi (a nejen oni,
všichni členové spolku obětují volný čas
Úvalům) svým zapálením pro muziku, která
rozproudí krev, dokáží
vrátit čas. Kdo má rád čtverylku, i ten, kdo neví, o co jde, se
může bavit. Rozptyl věkových kategorií byl široký, tančil střídavě každý, ale neuvěřitelným tempem. Skladby trvají několik minut, ale výuka i mnohem déle a já nechápu, jak to všichni vydrželi. Když skupina Holokrci zahrála jeden ploužák, tak
polovina tanečních párů stejně nezvolnila a místo pohupování se na jeden takt projela půlku sálu a nevypadla z rytmu. Samozřejmě, že vstupy souboru Klepeto (špičkové mladé stepařky a stepaři z Prahy
se již 10 let věnují dynamickému stylu zvanému clogging, který
kombinují s dalšími
tanečními styly. To, že
patří ke špičce ve svém
oboru, dokládá nespočet titulů MISTR České
republiky – podívejte se na youtube) ukázaly, jak to jde ještě
větším tempem, ale to je mládí. Na stolech pozvánka na Skotské hry v květnu, v nářaďovně opět plesové navršené dobré
chlebíčky.
Prožila, nafotila (masopust Vl. Procházka) a bavila se A. Janurová

žáků a sboru Christi,
skloněné
hlavy
zúčastněných,
to je jen trocha pocty,
která může
být projevena. Dojemné gesto dětí se žlutými svíčkami, každé jméno
povzneseno do výše a symbolicky uhašen plamínek u nepřeživšího.
Jaké kulturní akce chystáme?
12. 4. 2019 Zpěvačka Jana Rychterová,
forenzní genetička Halina Šimková
– nádherné zpívání a povídání
o genetice – vážně i s humorem

CVA č. 65
od 18 hodin

13. 4. 2019 Pomlázková – velikonoční posezení
s hudbou a pohoštěním

DPS
od 14 hodin

30. 4. 2019 Čarodějnice pro malé i velké

Hřiště pod
kostelem

17. 5. 2019

Mekka a Medina – přednáška
s promítáním

15. 6. 2019 Na vlně letního slunovratu
– koncert komorního sboru Christi

DPS
od 18 hodin
CVA č. 65
od 18 hodin

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

duben_2019.indd 8
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Ohlédnutí za jarním příměstským táborem
O jarních
prázdninách se
v domečku sešlo 25 dětí.
Navštívilo se Muzeum ocelových
figurín v Praze. Za vodními
radovánkami se zajelo do Kolína.
Na vyřádění nám postačil Toboga
park. Hodně zajímavostí o legu
jsme se dozvěděli na zámku
Chvaly.
Jana Krejsová

OUSAT

R

ádi bychom vám
představili zajímavý
projekt
nebo
spíše soutěž, kterou vyhlásila společnost ESERO
(EUROPEAN EDUCATION
RESOURS OFFICE), volně

duben_2019.indd 9

přeloženo Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné
agentury. Soutěž se jmenuje CANSAT a jejím cílem
je umožnit středoškolským
týmům postavit vlastní satelit, napodobeninu skutečné družice a dostat
se až do evropského
finále.
Tato
družice musí být velikosti
plechovky od limonády a do ní je potřeba
umístit všechny systémy (baterii, vysílací zařízení, senzory…)
Soutěž má v každé
členské zemi ESA (European Space Agency) své národní kolo,
jehož vítěz postupuje
do evropského finále. V úterý 29. 1. 2019
se uskutečnilo Národní semifinále 2019.
Utkalo se zde 14 týmů
a naši kluci z MDDM –
Adam Beyer, Jiří Růžička, Marek Fík a Matěj

Ira s jejich koučem Pavlem
Sýkorou (vedoucí kroužků
Vesmír a Elektrotechnik), se
probojovali do dubnového
finále. Je to velký úspěch,
protože kluci byli nejmladším týmem soutěže, který
se setkává nepravidelně,
nikoliv každý den ve škole
jako účastníci ostatní. Jejich
družice nese jméno OuSat
(Ouvalský Satelit), zároveň
tedy čestně reprezentuje
naše město. Pokud vás zajímají další informace, sle-

dujte jejich fb stránky Úvaláci Can Sat. Klukům držíme
palce do finále.
Za MDDM Jana Krejsová

3/30/19 11:59 PM
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školství

Jarní atmosféra v MŠ Úvaly

I

když už všichni netrpělivě vyhlíželi jaro a hlavním naším tématem bylo probouzení přírody, mláďata, svět
kolem nás a nadcházející roční období, stále vzpomínáme na únorovou masopustní
dobu plnou karnevalů. A byl to pořádný
„mejdan“. Ráno se
do tříd scházely různé pohádkové bytosti,
princezny, bojovníci,
lékaři, policisté. Třídy
byly barevně nazdo-

bené,
všude
balónky, hrály
veselé písničky, děti soutěžily a bavily se,
prostě jsme si
užili bezvadné
dny.

duben_2019.indd 10

Karnevalovou náladu jsme si na budově Kollárova udrželi i v představení

cirkusu Adonis, které předvedlo dětem kouzla, akrobacii a zábavu. Další cirkus zavítal i na budovu Bulharská.

V únoru nastalo
chřipkové období,
a tak si třídy
Žabiček a Rybiček vyrazily
posílit imunitu do solné
jeskyně v Českém Brodě. Pobyt v jeskyni totiž blahodárně
působí proti nemocem. Děti zažily něco nového a ještě se
projely vláčkem.
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My ve školce za planetami nemusíme až do vesmíru, ale vesmír
přijel za námi na budovu Pražská.
Úchvatný zážitek, kdy se během
chvilky ocitnete ve vesmírném prostoru, je opravdu nezapomenutelný. A když k tomu přidáme i téma
představení Mobilního planetária
„Jak měsíc putoval ke Slunci na ná-

11

vštěvu“, je jasné, že děti musely mít
krásný zážitek.
V dubnu 25.4.2019 se pak těšíme
na malé návštěvníky naší školky při
dni otevřených dveří, o kterém jsme
se zmiňovali již minule a který již pro
vás na všech třech budovách chystáme.
Jana Hájková

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

Asistent pedagoga
Hledáme kvalifikovaného pedagogického pracovníka na pozici ASISTENT PEDAGOGA. Jedná se o asistenci dítěti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Velice příjemné, přátelské prostředí. PODMÍNKOU kurz asistent pedagoga (i studující). Požadujeme kladný
vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost. Nástup 09/2019.
SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz

Barevný týden v úvalské škole

V

týdnu od 11. do 15. února 2019 se naše škola připojila akcí Barevný týden k projektu Hrdá škola organizace School United.
Každý den jsme měli do školy přijít v jinak barevném oblečení, a to v pondělí v barvách duhových, v úterý v červené,
ve středu v modré, ve čtvrtek v zelené barvě, pátek pak patřil barvě černé. Členové školního parlamentu denně obcházeli třídy a vyhodnocovali zapojení dětí. Sice ne všichni žáci
se akce účastnili, ale většina se snažila přijít alespoň částečně ve stanovené barvě a pomoci tak třídě získat i body

do školní soutěže. Přijít v modré a černé barvě bylo asi nejjednodušší.
Dokonce i učitelé včetně pana ředitele se snažili barevně
ladit podle pokynů pro příslušný den. Do akce se zapojily
i paní kuchařky, které nám připravily například šmoulí mléko či špenátovou polévku Pepka námořníka.
Barevný týden prověřil ochotu a snahu žáků i zaměstnanců školy zapojit se do společné akce.
Jan Řezáč, 9. A

Přednáška o úvalských
legionářích

V

pondělí 4. března navštívila naši základní školu
PhDr. Lenka Mandová. V rámci hodiny semináře z dějepisu bylo dětem napříč 2. stupněm
nastíněno pozadí 1. světové války a životní příběh místních legionářů. K vidění bylo prostřednictvím prezentace i několik dobových fotografií.
Mgr. Petr Horák

Jsme jeden tým – jsme „Hrdá škola“

C

elý týden 11. 2.–15. 2. 2019 se naše škola účastnila projektu „HRDÁ
ŠKOLA“. Každý den byla určena jedna barva oblečení. Do této barvy
jsme se daný den všichni sladili.
Bylo vidět, že všechny tento týden baví, účastnily se děti od prvňáků až
po deváťáky a učitelé rozhodně nezůstali pozadu. Prostě jsme si tento týden
všichni užili. Po chodbách chodily houfy zelenáčků, druhý den červeňáčků,
modráčků … a byli jsme všichni jeden fajn tým.
Všem moc děkujeme, že se zapojili, a těšíme se na další takové dny, které
nám tu školu zpestří!
Lukáš Kunc

duben_2019.indd 11
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Co nás čeká v dubnu?
2. 4.
4. 4.
5. 4.
8. 4.

Divadlo Minaret – představení pro žáky 1. A, 1. B
Kudy chodí písničky – školní kolo pěvecké soutěže
Zápis do 1. tříd
Velikonoční dílna spojená s edukací (lektor Muzea
Říčany) pro žáky 2. C
9. 4. Velikonoční tradice – návštěva muzea – žáci 4. A
Třídní schůzky – 1. stupeň
10. 4. Pěnkavův dvůr – Pohádka o zakleté princezně,
velikonoční výstava, ukázka řemesel, dílničky pro
žáky S1
Biologická olympiáda – okresní kolo
11. 4. Úřad práce – exkurze pro žáky 8. A, 8. B
Velikonoční dílna (velikonoční zvyky, ze života
motýlů, vytváření motýlů z plsti) – program pro
žáky 2. D, 2. E
Třídní schůzky – 2. stupeň
12. 4. Divadlo Horní Počernice – O neposedné pomlázce
– představení pro žáky S1
Zápis do 1. třídy – náhradní termín
16. 4. Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie C
(8. ročník)
17. 4. Velikonoční dílna (velikonoční zvyky, ze života
motýlů, vytváření motýlů z plsti) – program pro
žáky 2. A, 2. B
24. 4. Toulcův dvůr – program Superhrdinové mezi rostlinami pro žáky 3. C
Den Země – projektový den školy
24. – 29. 4. Výchovně-vzdělávací kurz – Dvůr Chotětice
pro žáky 2. A, 2. B
25. 4. Divadlo Metro – Na výletě v iSvětě – představení
pro žáky 4. D
29. 4. Přátelství a láska – přednáška pro žáky 8. B
Antisemitismus a holocaust – přednáška pro žáky
9. A, 9. B
30. 4. Toulcův dvůr – Mláďata na Toulcově dvoře – program pro žáky 3. A
Mgr. Lenka Foučková

Duha
Martin Vobiš
Když začne pršet
a slunce svítí
nad domem se objeví duha
barevná jako kvítí
Občas se objeví i druhá
Ze sedmi barevných pruhů
kreslí slunce
s deštěm duhu.

Poprvé ve Stavovském
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Úspěch basketbalistů na okresním turnaji

V

e čtvrtek 7. března proběhl v Brandýse nad Labem turnaj basketbalistů. V sedmičlenném turnaji základních
škol obsadili naši chlapci vynikající třetí místo, když dokázali z pěti utkání hned čtyřikrát zvítězit. Dívky pak dosáhly při
své historicky třetí účasti v turnaji na první zápasové vítězství.
Naši školu reprezentovali:
Chlapci: Matyáš Vaňous, Marek Zendulka, Tomáš Javůrek (9.
A), Jakub Hanzalík (9. B), Alexis Kimbembe (8. B), Matyáš Jura,
Richard Havlík (7. B), Jaroslav Špaček (7. A)
Dívky: Eliška Černá, Eliška Kučerová (9. A), Rozálie Krejčovesová, Tereza Uchytilová (8. B), Anna Kučerová, Katarína Hanzalíková (7. B), Kristýna Vápeníková (7. C)
Mgr. Petr Horák

Žáci ZUŠky uspěli na soutěži v Kolíně

D

ne 21.února se v Kolíně konalo okresní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, kterého se zúčastnili také žáci naší ZUŠky studující v Úvalech
a Českém Brodě s klavírními trii (housle, violoncello, klavír). Oběma souborům bylo uděleno první místo. Klavírní
trio I. hrálo v obsazení Johana Kochová-housle, Antonín
Koch-violoncello, Jakub Mikulec-klavír, klavírní trio II. Anna
Personová-housle, Antonín Koch-violoncello, Alena Trojanová-klavír. Mladí hudebníci předvedli romantickou skladbu Michaila Glinky Tři ruské písně, z klasicismu Cornelia
Gurlita Miniature Trio a skladbu Carla Böhma Alla Turka
pro housle, violoncello a klavír. Žáky připravili pedagogové Martina Sasková (housle), Jiří Čmugr (violoncello), Jana
Kolomá (klavír).

Všem žákům a jejich pedagogům srdečně gratulujeme
k úspěchu a přejeme hodně štěstí v krajském kole MŠMT
soutěže ZUŠ.

Za vedení ZUŠ Tomáš Charvát

P.S.
Žáci základní umělecké školy letos vystoupí na festivalu
Podlipanských hudebních slavností, který se každoročně
koná v červnu, mimo jiné také v Úvalech. Mladé hudebníky
čeká Koncert „ZUŠ ve městě“, na kterém se představí čtyři
úvalské soubory ZUŠ – Kapela Bílý dveře, Smíšený žákovský orchestr, dětský přípravný sbor a bicí soubor, které
se pilně připravují v prostorách úvalské „Pětašedesátky“.
Z brodských souborů vystoupí Jazz band ZUŠ a smyčcový
soubor. Všichni jste srdečně zváni.

organizace a spolky

Kam jsme se podívali aneb Ohlédnutí za rokem 2018

P

rvní zájezd Klubu důchodců
v roce 2018 se konal 28. června. Cílem byl zámek Veltrusy a Muzeum másla v Máslovicích.
Do obory zámku Veltrusy jsme dorazili za pošmourného počasí. Asi po kilometrové procházce oborou jsme si
prohlédli okolí zámku a sochy mistra
Brauna. Barokní sídlo rodu Chotků
vzniklo na vltavském ostrově. Areál byl
postupně přetvářen v přírodně krajinářský park. Ostrov Veltrusy je přírodní památkou a současně největším památkově chráněným parkem v České
republice. Zámek na půdorysu ondřejského kříže skrývá bohatě vybavené
interiéry s unikátními tapetami a orientálními sbírkami. Účastníci zájezdu si
prohlédli 1. okruh s názvem ,,Aristokracie: začátek konce“. Tento okruh nabízí
pohled do života a osudů posledních
majitelů veltruského panství Karla a Livie Chotkových. Šířeji jsme se seznámili
se šlechtickým prostředím, rolí šlechty
ve státní správě a jejím životním sty-
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lem. Po obědě v Zámecké restauraci jsme se vydali na cestu do Muzea
másla v Máslovicích. Toto muzeum je
umístěno v domečku o dvou místnostech. V první místnosti byla výstava
o dějinách Máslovic a přilehlém kraji
s ukázkami rostlin, zvířectva, ptáků, archeologických vykopávek, starých listin
a mnoho dalších zajímavostí. Ve druhé
místnosti byly ukázky všech nástrojů, které byly potřeba k výrobě másla
a k jeho skladování. Ve vitrinách bylo
velké množství druhů obalů másla.
Na výstavní ploše byly máselnice všech
velikostí a druhů. Měli jsme možnost
obdivovat šikovnost a vynalézavost
našich předků, s jakou dovedností
a důvtipem máselnice stále vylepšovali
a zdokonalovali. Také formy a nádoby,
do kterých se máslo ukládalo, měly
různé velikosti, tvary a vzory.
Byli jsme překvapeni, co historie se
do těchto místností vešlo a kolik toho
naši průvodci věděli.Výlet jsme zakončili zastávkou v Odolena Vodě, kde

jsme si pochutnali na kávě a dortíku
v oblíbené cukrárně. Hezký zážitek
z příjemně prožitého dne nám nepokazilo ani deštivé počasí.
Druhý zájezd se konal 25. září
do zámku Libochovice a Muzea českého granátu v Třebenicích. Zámek Libochovice je jedním z nejkrásnějších raně
barokních zámků v Čechách. Je rodištěm významného českého učence Jana
Evangelisty Purkyně, který se narodil
na zámku dne 17.11.1787. Jeho život
a dílo přibližuje stálá specializovaná
expozice. Na zámku jsme si prohlédli
1. trasu, která nás provedla bydlením
a zařízením pokojů v době renesance,
baroka a klasicismu. Interiérová instalace ukazuje sbírky vzácných gobelínů, skla, porcelánu a unikátní barokní
kamna. Na výzdobě interiérů a hlavního tzv. Saturnova sálu se podíleli
italští štukatéři i sochař Jan Brokoff.
Po výborném obědě v restauraci Konírna jsme se vydali do Muzea českého
granátu v Třebenicích. Expozice muzea
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je umístěna v prostorách bývalého luteránského kostela z roku 1902. Nabízí ucelený přehled těžby a zpracování
českého granátu, kolekci současných
i historických šperků z českého granátu, repliku sady šperků Ulriky von Levetzov, poslední lásky německého básníka Johana Wolfganga Goetha, která
pocházela z nedalekých Třebivlic. V muzeu je k vidění třetí největší český granát vážící 2,642 gramů. České granáty si
návštěvníci mohou nejen prohlédnout,
ale také sami nasbírat přímo před muzeem v dovezeném granátovém písku,
což také naši senioři využili. V pokladně muzea si potom za 17,-Kč zakoupili
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malé skleněné lahvičky, do kterých si
nasbírané granátky uložili. Na závěr
zájezdu jsme se ještě vydali do Čokoládovny v Třebenicích, kde byla velká
nabídka různých druhů kávy, čokolád,
čokoládových dortů a pralinek, které
zde sami vyrábějí. Tím jsme příjemně
zakončili naše další putování za historií
a zajímavostmi naší vlasti. Přálo nám
i počasí, byl krásný podzimní den.
Rok 2018 jsme už tradičně zakončili dne 7.12.2018, kdy jsme si zajeli
do Lysé nad Labem, kde právě probíhaly Stříbrné vánoční trhy a Vánoční
knižní veletrh. Byla to opět příležitost
k předvánočnímu nákupu pod jednou

střechou. Ve výstavních prostorách
bylo velké množství stánků podniků
i soukromých prodejců. Každý si vybral
z bohaté nabídky zboží dárky pro své
nejbližší. Spokojeni a v předvánoční
náladě jsme se vraceli domů.
Poděkování patří Městskému úřadu
v Úvalech za finanční příspěvek pro
Klub důchodců Úvaly, který byl na tyto
zájezdy využit.
Děkujeme také řidičům firmy DOBROBUS za ochotu a vstřícnost při našich zájezdech, kterých se účastní
i hůře se pohybující senioři.
Za Klub důchodců v Úvalech
Eva Havlíková

Sportovní soutěž okrsku
v Nehvizdech

V

neděli 17. 2. 2019 se v nové hale
v Nehvizdech konala sportovní soutěž
mladých hasičů z okrsku č. 6. Nemálo
členů se podílelo i na její organizaci. Na start
šesti různých disciplín jsme postavili družstva
mladších žáků, starších žáků a ve spojení s SDH
Vyšehořovice také družstvo dorostu. Daný sportovní úkol vždy plnil každý člen družstva a musel ho zvládnout v co nejkratším čase. Výkony
pěti nejlepších závodníků se družstvu počítaly
do celkového hodnocení. Vzhledem k tomu, že
to byla pouze okrsková soutěž, byli jsme na oběd všichni doma. A přivezli jsme si medaile! Mladší žáci a dorost ty nejcennější a starší žáci stříbrné za druhé místo. Gratulujeme všem dětem, které soutěžily.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Mukařovské uzlování

V

sobotu 9. března jsme se zúčastnili tradiční soutěže
v uzlování na rychlost. Mukařovská tělocvična téměř
praskala ve švech pod náporem dětí z celého hasičského okresu. V mladší kategorii bylo 18 družstev, ve starší
17 a v dorostu 10. Za každé družstvo startovalo minimálně
pět dětí, jejichž čas se započítaval do hodnocení. Úkolem
každého závodníka bylo uvázat co nejrychleji 5 uzlů: lodní,
tesařský, zkracovačku, plochou spojku a úvaz na proudnici. Po skončení každé kategorie bylo samostatné vyhlášení, takže se pořád něco dělo. Nejdříve šli na řadu mladší
žáci a také jejich výsledek jsme se dozvěděli první- skončili na krásném druhém místě! Starší žáci postavili dokonce
dvě družstva! Družstvo B skončilo na 9. místě
a družstvo A na místě třetím! V dorostenecké
kategorii jsme spojili síly opět s Vyšehořovicemi a celek Úvice obsadil celkové 6. místo.
Velká gratulace
dětem za krásné
výkony a také
velké poděkování všem vedoucím, kteří se přípravě na tuhle
soutěž věnovali.
Alena Tesařová
SDH Úvaly
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Závod kočárků
Uvaláci, dá to práci, ale co neudělat pro legraci-……….
A oč tedy vlastně jde???
Závod kočarků se opět rozjede.
Kočárky se rozjedou, na stupně vítězů pojedou.
V Úvalech již pátým rokem, a tak registraci berte skokem.
/www.zavodykocarku.cz/
Kdy? 14.4.2019
Kde? Úvaly - Slovany fotbalové hřiště
Čas? od 14h registrace v 15h závod
Startovné? 50kč za startující celý team = výhodné!!!
S sebou: co nejvíce vlastních kočárků dětských i velkých,
popř. kolečko, trakař a vše, co se dá tlačit…..
duben_2019.indd 16

A proto přijďte celé i ,,půlené“ rodinky strávit dvě super
hodinky. Na společnou akcičku nezapomeňte vzít tetu,
strýce, babičku…. Nebo třeba jen soutěžícího kluka či
holčičku.
Kromě závodění se můžete těšit na dětské soutěže, retro výstavku, malování na obličej, bublinovou show, oheň – buřty
vlastní!!!
Pokud to počasí dovolí, objeví se na nebi i letecké modely.
A strollbola aneb kočárková tombola – za 5 kaček štěstíčko,
ať potěší se srdíčko.
Výtěžek z celé akcičky bude věnován, kde ho třeba jest, a tak
nám nezapomeň ho u registrace uvést.
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Danceport – druhé pololetí tanečního studia

V

únoru začalo v tanečním a pohybovém
studiu
Danceport
druhé pololetí taneční sezony, kterou zahájila skupina
našich seniorů vystoupením
hned na dvou plesech, v Úvalech a v Klánovicích. Všem se
jejich vystoupení velice líbilo,
odměnou byl vždy velký potlesk v celém sále. V dubnu
se chystají reprezentovat studio na regionální soutěži SUT

Prahy a středních Čech
v kategorii Show dance.
Stejně jako senioři pilně
trénuje i výběrová skupina MTV style. Děvčata
nyní čekají 4 soutěže, první z nich je soutěž CZECH
DANCE TOUR, které se
zúčastní, a to v kategorii
Freestyle. Svou choreografii pilují do posledních
detailů s cílem postoupit
na mistrovství ČR.

Práce lektorů, dětí, mládeže a seniorů vyvrcholí
v květnu, kdy se bude konat již šestá show celého
studia v Salesiánském divadle v Kobylisích. Poslední
volné vstupenky jsou k zakoupení na recepci tanečního studia.
Na letní prázdniny, od 22.
do 26.7. máme pro děti,
které baví tanec, nachystané taneční a pohybové
soustředění (kurz není

určen pouze dětem, které
pravidelně navštěvují kurzy
studia). Choreografie jim je
připravena tak, aby se cítily dobře, naučily se novým
dovednostem, poznaly nové
přátele.
Taneční kurz pro mládež
na sezonu 2019/2020 budeme již tradičně otevírat
v září, a to v neděli 15.9.2019
od 18:30 hod.
Za Taneční studio Danceport
Helena Wojdylová

okénko knihovny

Rozhovor s knihovnicí

K

oncem února ukončila své dlouholeté působení vedoucí městské knihovny paní Iva Krňanská .
Za dobu bezmála třiceti let , co zde pracovala, se stala samozřejmou součástí
úvalské kultury. Díky její neutuchající
píli a snaze prošla úvalská knihovna
dynamickým rozvojem, na jejímž konci
stojí moderní knihovna na malém městě, která si rozhodně nemůže stěžovat
na nezájem čtenářů. Poprosili jsme ji
tedy o rozhovor, o malé poodhalení
toho, jak to všechno vlastně bylo.

Jak jste se stala knihovnicí?
Po maturitě na střední všeobecně
vzdělávací škole (dříve a nyní opět gymnázium) bylo náhodou otevřeno nástavbové dvouleté studium na střední
knihovnické škole. To byla šance pro
milovnici knih a čtení. Ale knihovna
byla pro mne příliš statická, tak jsem
začala pracovat v Okresním kulturním
středisku Praha-východ jako metodik
pro vzdělávání. Po mateřské jsem byla
požádána, jestli bych byla ochotna vést
duben_2019.indd 17

propagační oddělení a tiskárnu. To
jsem dělala 20 let. Z úvalské knihovny
odcházela v tu dobu knihovnice paní
Švábová a já se náhodou v tu pravou
chvíli a pravý čas objevila u inspektorky pro kulturu na okrese a slovo dalo
slovo a bylo hotovo.
Jaké byly začátky v úvalské
knihovně?
Začátky byly docela krušné. Připadala jsem si jako v době F.L.Věka. Že
knihovny obecně mají málo peněz, to
jsem věděla, ale že je to až tak tristní,
to jsem netušila. První příležitost, kdy
nám byl z okresního rozpočtu nabídnut počítač, jsem rychle využila. Potom
jsem sehnala peníze na programy.
Za pomoci ředitelky Okresní knihovny
v Říčanech jsem navázala spolupráci
s firmou Lanius v Táboře, která tehdy
měla úplně úžasný knihovnický program pro malé knihovny. Když Lanius tvořil pro nás knihovnice program,
bylo to v podstatě na míru. V té době
mi hodně pomáhala parta čtenářek,

děvčat ze základní školy. Moc jsme si
rozuměly. Nesmím také zapomenout
na civilkáře. Byli úžasní. V knihovně
jsme sice měli hodně práce, protože
zkatalogizovat celý fond do počítače
(cca 22 000), všechno znovu označit
a zabalit do nové fólie nebylo úplně
jednoduché, ale bylo při tom moře
legrace a bláznivých nápadů. A v roce
1999 jsme spustili elektronický katalog a výpůjční protokol. Prostě pořád
se něco dělo. Každý rok jsem žádala
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o granty z ministerstva kultury v rámci programu VISK. Někdy to vyšlo, někdy ne. Každopádně jsme postupovali
krůček po krůčku, počítač po počítači,
program po programu. Jinudy cesta
nevedla a nevede ani teď.
Byla knihovna na stejném místě
jako dnes? Jaká byla spolupráce
s městem?
Prostory knihovny se od roku 1986
nezměnily, rozšiřovat knihovnu není
kam, na výstavbu nové zatím nejsou
peníze a podle mého názoru v nejbližší době ani nebudou. Vždycky je
něco důležitějšího. Kanalizace, vodovod, škola, chodníky... Proto jsem
volila cestu kvalitního technického vybavení. Za těch bezmála 30 let, které
jsem v knihovně strávila, jsem poznala mnoho báječných lidí z řad čtenářů,
i těch, kteří se pohybují kolem kultury v Úvalech a poskytovali mi energii,
nápady a podporu. Obzvlášť musím
poděkovat vedení města, které poskytuje dostatečné finanční prostředky
na činnost a dokázalo vynutit na majiteli domu provedení rekonstrukce
prostor, kde knihovna sídlí.
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Ale abych nepůsobila příliš dokonale.
Mám za sebou i řadu hádek, vztekání
se, konfliktů a nepřátelství.

pořádat akce, ale nikdy není možno
omezit jejich základní funkci – knihy.
Děkujeme za rozhovor.
S Ivou Krňanskou rozmlouval

Josef Štěpánovský
Jak vidíte budoucnost knihovny?
Jsou
pořád
na okraji zájmu.
Mnoho jich trpí
Literární a výtvarná výzva pro všechny generace k 30. výročí
nedostatkem pesametové revoluce
něz a prostoru.
V
letošním
roce
uplyne
30 let od událostí sametové revoSoustřeďují sice
luce
v
listopadu
1989.
Zatímco
pamětníci přelomových dní
informace,
ale
pomalu
stárnou,
téma
svobody
a
demokracie je dnes stejně
těch
informací
důležité
a
aktuální
jako
tenkrát.
U
příležitosti kulatého výroje takové množčí
listopadové
revoluce
jsme
se
rozhodly
vyhlásit otevřenou
ství, že je někdy
literární a výtvarnou výzvu pro všechny generace Úvaláků (a
složité je získat
sousedů z nejbližšího okolí). Chceme, aby ve vašich dílech
a předat dál. Možožily vzpomínky těch, kteří události prožívali, ať už zpovzdáná je další cesta
lí nebo přímo v centru dění. Chceme ale dát prostor i těm,
knihoven v pro- kteří se raději zamyslí obecněji nad ideály a odkazem boje
pojení informační za svobodu a demokracii. Můžete nám přinést nebo poslat:
dálnice. Přesunu(i) osobní vzpomínkové vyprávění o událostech z roku 1989
tí do virtuálního v Úvalech a nejbližším okolí – buď formou vlastního memoásvěta. Rozhodně rového textu nebo jako rozhovor s pamětníkem, rodičem či
knihovny nemo- prarodičem;
hou suplovat kul(ii) povídku, báseň, fejeton, komiks nebo jiný literární útvar
turní akce v obci. na téma „co je to svoboda“;
Mohou se podílet,
(iii) výtvarné dílo na téma „co je to svoboda“.
poskytovat všeTexty by neměly přesáhnout 2 strany (3600 znaků), výtvarmožnou pomoc, né práce formát A2, prostorové objekty maximálně 20 cm³.

Děkujeme paní Ivě Krňanské za dlouholeté
pracovní nasazení a tvůrčí činnost, výsledky jejího
pracovního úsilí přispěly významnou měrou
k rozvoji knihovních služeb v našem městě.
Přejeme jí pevné zdraví, pohodu a spokojenost
v soukromém životě.
vedení města

Konečně svoboda!

Zúčastnit se mohou děti i dospělí, jednotlivci i kolektivy. Vaše
výtvory přijímáme do 15. září 2019. Vybrané práce představíme na podzim na výstavě a zařadíme je do výročního
sborníku. Pokud si nebudete vědět rady s psaním textu nebo
máte-li jiné dotazy, rády vám je zodpovíme osobně v knihovně nebo emailem na mek.uvaly@seznam.cz. Těšíme se na
vaše příspěvky.
Knihovnice MěK Úvaly

církev

Zamyšlení
Ježíš byl vzkříšen!

Ježíš vstal z mrtvých. To je základ a zároveň největší tajemství víry.Ježíšovo zmrtvýchvstání je tak mimořádnou
událostí, že jí v první chvíli nemohli uvěřit ani ti, kdo se
se zmrtvýchvstalým Kristem osobně setkali. Prázdný hrob
je pro všechny velká otázka. A v tu chvíli přichází skutečnost
přesahující dějiny. Ježíš se zjevuje živý, s tělem, kterého je
možné se dotknout, s ranami připomínající předchozí události. Ježíš se zjevuje svým vyvoleným čtyřicet dní. Přichází
nečekaně a na různých místech a ne vždy ho učedníci hned
poznají. Chce, aby si zvykli, že je jim nablízku, ať jsou kdekoli. Chce, aby ho očekávali a rozpoznávali. Odměnou je jim
duben_2019.indd 18

radost z jeho přítomnosti. Předává jim své poslání a zakládá
církev, o které hovořil již dříve jako o svém těle. Učedníci
se tak připravují na to, že po seslání Ducha svatého budou
nositelé Ježíšovy moci, že budou církví.
To, co prožili kdysi Ježíšovi učedníci, to můžeme zažít i my,
křesťané dnešní doby. I my se můžeme setkat se vzkříšeným Ježíšem v jeho slovu, v eucharistii , v modlitbě … v církvi. Církev je společenství lidí, za kterými stojí zmrtvýchvstalý
Ježíš. Připomeňme si biblickým textem z Matoušova evangelia jeho slavné vítězství:
„Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly
Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně
sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho
vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte
Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak
řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle
povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde
před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám
to.“ (Mt 28,1-7)
Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech
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Co psali v novinách
před … 80 lety

N

a titulní straně
„Národní politiky“
s hrůzou v mírové
době, která netrvala dlouho, pouhých 21 let, jedno
mládí člověka, se patrně
nevěřícně dočetli lidé následující autentickou zprávu … Netřeba komentovat,
jen je potřeba nezapomenout, jak bylo našim rodičům a prarodičům a těm,

co je očekával rasistický
pogrom. I takové dokumenty máme pečlivě uloženy v archivu městských
kronik, a to díky panu
Štorkovi.
Alena Janurová

sport

I. kolo Národního poháru dorostu a seniorů a I. kolo České
národní ligy žáků – 16. 2. 2019

Z

ávodní sezonu letošního roku
jsme zahájili v Jindřichově Hradci, kde se uskutečnilo 1. kolo
Národního poháru dorostu a seniorů
a 1. kolo České národní ligy žáků. K zápasům nám nastoupila značná část
našich dorostenců a vybojovali jsme
výborných 5 zlatých medailí a 1 bronzovou. Sáře Konečné se podařilo vyhrát pohár kombinace. Zvítězila v kata
i v kumite. Mnoho našich závodníků
startovalo v dorostenecké kategorii
poprvé a poprali se ☺ velmi pěkně. Vítězům medailových pozic gratulujeme!
Výsledky:
Mladší dorostenky
Sára Konečná – 1. místo kata
Zuzana Sokolová – 5. místo kata
Sára Konečná – 1. místo kumite
kata team – 1. místo
Mladší dorostenci
Ondřej Charvát – 1. místo kata
Josef Macoun – 5. místo kata
kata team – 1. místo
Starší dorostenci
Dominik Jakl – 8. místo kata
Filip Konečný – 3. místo kata
Dominik Jakl – 5.–8. místo kumite
Filip Konečný – 5.–8. místo kumite

V této soutěži spolu soupeří družstva
různých klubů napříč republikou, kdy
proti sobě může nastoupit až 10 družstev. Pořadí se pak ustanoví podle výsledků ze tří kol ČNL. Do letošní ligy
jsme postavili 2 družstva A a B. V družstvu A nastupovali: Kája Kytková, Tomáš
Tříska, Adam Janík, Ríša Vašek a Helenka Přechová. Družstvo B reprezentovali: Nela Martinovská, Majda Havlíková, Milan Chudiváni a Šimon Charvát.
Sport Úvaly A obhajuje loňské 3. místo.
Po tomto kole se umístilo na druhé
pozici. Družstvo B, malí žáci, soutěžilo
v lize poprvé, předvedlo velice krásný
výkon a skončilo na 10. místě. Týmu
A i B gratulujeme a přejeme hodně
štěstí do zbylých dvou kol.

Aktuální pořadí družstev ČNL:
1. místo – Fight Club B
2. místo – Sport Úvaly A
3. místo – KK Kadaň a Klášterec
4. místo – SKBU Hostivař
5. místo – Fight Club A
6-7. místo – Shirokan Dojo
6-7. místo – SK Shotokan Neratovice
8. místo – SKP Hvězda Karlovy Vary
9. místo – Tsunami Prachatice
10. místo – Sport Úvaly B
Náš klub byl mezi rozhodčími zastoupen Tondou Brožíčkem a Milošem Ulrichem a podporu závodníkům poskytovala Jana Konečná a Honza Houžvička.
Za Sport Úvaly,
Miloš Ulrich

Medaile České národní ligy (ČNL našeho týmu jsou stále ve hvězdách.
duben_2019.indd 19
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Seminář shihan Hideo Ochi – 8. až 10. 2. 2019

S

hihan Hideo Ochi představuje
legendu japonského karate,
a to díky úspěšné dráze závodníka a instruktora karate. Shihan
Ochi vyhrál v letech 1966-1969 titul
mistra v kata i kumite na mistrovství
Japonska (které je často více ceněno
svou obtížností více než mistrovství
světa). Později byl i světovým šampionem v kata a vicemistrem v kumite.

duben_2019.indd 20

[Disciplína kata – sestava proti soupeřům v mé mysli a kumite - zápas
jsou odlišné disciplíny. Vyhrát obě
disciplíny je velmi těžké a vypovídá
i o velkém nadání a tréninkovém nasazení sportovce.] Od roku 1970 působil shihan Ochi jako šéf instruktor
v Německu. Vedl německou reprezentaci, která pod jeho vedením několikrát vyhrála titul mistrů Evropy
a získala medaile na mistrovství světa. Jako
instruktor působil na celém
světě. V České
republice zkoušel na konci 70.
let první černé
pásky (1.dany),
na počátku 90.
let byl trenérem
reprezentace
kata Českého
svazu
karate
a v polovině 90.
let výrazně přispěl k založe-

ní Českého sva
svazu
a zu
karate
Japonské
ponské
karate
asociace.
sociace.
ve
Trenérsky velmi
vvlnu
nu
ovlivnil 1. vl
p epr
české
reprea te
zentace karate
ka,
JKA (Růžička,
Bílý, Buzková,
vá,
Blažek,
Beeneš). V roce
ce
2016 dosáhl technického stupně
ně
9. dan (druhý
hý
nejvyšší techhnický
stupeň
peň
karate). Do Čech
přijíždí pravidelvide
e lně 24 let a vede
únorový seminář, kterého se zúčastňuje přes 200 cvičenců z celé střední
Evropy. Zacvičit si se 79 let zralou
legendou karate využilo 15 borců
z Úval. Velký obdiv shihanovi a těšíme se na další setkání.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
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Klánovickým lesem na kole
i po svých
V pražském Újezdu nad Lesy se v neděli 14. dubna otevře
sportovní sezona.
Koná se zde totiž závod kombinující jízdu na kole a běh.
Závodit mohou všechny věkové kategorie i handicapovaní
sportovci.
Akce, kde hlavní roli hraje kolo a běh, se pořádá letos již po jedenácté.
Závodníci odstartují během, poté přesedlají na kolo a cílovou
rovinku opět poběží. Délka trasy závodu se liší dle kategorie:
hlavní závod pro muže je na 3 km běh – 25 km kolo – 2 km opět
běh, pro ženy pak na 3 - 12 – 1 km.
Soutěží se také v dětských kategoriích holky/ kluci a samozřejmě kategorie ženy a muži. Ani na nejmenší organizátoři nezapomněli, pro ty je připraven speciální závod zvaný Mikroduatlon
a je určen sportovcům do šesti let.
Závod je také možný absolvovat v kategorii dvoučlenných štafet. Jeden z dvojice měří své síly v běžecké části a druhý v cyklistické.
Tradičně se akce účastní také handbikeři (speciální kolo
na ruční pohon pro handicapované – například vozíčkáře). Ti
závodí v rámci poháru Handicup.
Újezdský duatlon je známý svou pohodovou atmosférou, ale
i vysokou úrovní a krásným prostředím. Trasa závodu vede Klánovickým lesem po zpevněných cestách s minimálním převýšením, k účasti stačí tedy jen běžecké boty a kolo.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě
šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový servis,
jako je možnost umytí kola či masáží. Navíc děti se mohou těšit
na zábavný program po celý den.

Přihlaste se i vy na www.triprozdraví.cz nebo na místě v den
akce.
Újezdský duatlon je součástí 11.ročníku Újezd.net „Seriálu Tří
závodů pro zdraví“.
Další dva závody, které doplňují tuto trojici, je zážitkový závod
dvojic – Klánovický Mini Adventure konaný 12. května v Praze Klánovicích a MTB + Trail Run Úvaly (závod na horských kolech a terénní běh) pořádaný v sobotu 16. června 2019 v Úvalech. Sportovní sezona vyvrcholí 20. října Klánovickým 1/2 Maratonem.
Svým charakterem jsou tyto závody spíše komorní, ale o to
větší je na nich pohodová atmosféra. Ještě jste nebyli? Tak dorazte letos a udělejte něco pro své zdraví. Naše motto je: Když
zážitek je víc než výkon.
Více informací o duatlonu či celém seriálu závodů naleznete
na www.triprozdravi.cz.
Kontakt pro média:
Barbora Kalvach, Tři pro zdraví, z.s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com, tel: 731 585975

-beh-za-ujezdskou-sovou-14-roc/
nebo na místě startu od 8:00 hodin
a končí nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie.
Doporučujeme všem přihlášky přes
internet – urychlíte tím přihlašování
i výdej startovních čísel.
Michal Augusta, ŠSK Újezd nad Lesy Běh pro radost se přihlašuje pouze
na místě.
Startovné:
40,- Kč předžactvo a žactvo, 80,- Kč doŠSK Újezd nad Lesy – oddíl atletiky
rost
a dospělí.
– ve spolupráci
Podmínky
startu:
závodníci
startují na vlastní nebezpes Městskou částí Prahy 21
čí,
přihláškou
k závodu potvrzují svoji
pořádá 14. ročník lesního běhu
zdravotní způsobilost.
Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Tratě:
lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny:
běžci na prvním až třetím místě v kateDatum:
sobota 11. 5. 2019
gorii obdrží při vyhlašování poháry, meMísto:
lesní cesty, Pilovská 303, 190 16 Praha
daile a ceny od sponzorů závodu. Běh
21 – Újezd nad Lesy
pro radost je nesoutěžní. Každý závodGPS:
50.086915, 14.646138
ník, který dokončí závod, obdrží dárek.
Doprava:
metro B stanice Černý Most, odtud Občerstvení:
po doběhu každý závodník obdrží zdarautobus č. 250 a 261 do Újezda nad
ma občerstvení. Bude zde i stánek, kde
Lesy, zastávka Blatov, nebo autobus
si můžete občerstvení zakoupit.
č. 163 od metra A stanice Depo Hostivař Ostatní:
závody jsou zařazeny do Poháru
tamtéž, nebo vlakem do Klánovic a odPražských Běžeckých Nadějí 2018.
tud pěšky cca 20 minut
Běh pro radost je určen všem bez rozPřihlášky:
on line do čtvrtka 9. 5. 2019 do 24:00
dílu věku.
hodin na http://results.bezeckenadeje. Info:
Michal Augusta, e-mail: maugusta@
cz/events/beh-o-pohar-starosty-anebcentrum.cz, telefon: 602 299 011
Dovolujeme si pozvat všechny aktivní i rekreační běžce na náš
tradiční Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou, který
se letos koná v sobotu 11. 5. 2019 a je jako každý rok zařazený do
Poháru pražských běžeckých nadějí.
Přijďte strávit příjemný den v Klánovickém lese!
Na všechny se moc těší

BĚH O POHÁR STAROSTY
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
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Poznáte, kde to je?

P

oznali jste opravdu v hojném
počtu fotografii z února. Celkem 7 odezev měla otázka, kde
to je? Přidávám proto srovnávací sní-

mek tenkrát a nyní, všimněte si bílé
lampy v levých dveřích a zbytku umístění poštovní schránky vpravo.
alena. janurová@centrum.cz

Pro tentokrát lehká hádanka – kde to je? Těžší je určit kdy asi.

názory čtenářů

Cizokrajné keře a stromy omezují ptactvo v přírodě

C

izokrajné keře a stromy zaplavují
parky v českých městech. Okrasa
to sice je, ale tyto exotické druhy
dřevin poskytují výrazně méně potravy
zdejšímu ptactvu než původní druhy.
Kvůli sázení nepůvodních dřevin přicházejí o zdroje potravy místní druhy
živočichů.
Ať jede člověk do kteréhokoliv města
Evropy, všude vidí v parcích a stromořadích stejné druhy, např. platany, akáty, duby červené, akáty, pajasany
žláznaté, tuje, sakury. Podobně jako
volnou krajinu postihla i městskou zeleň
homogenizace, takže v parcích téměř
nepoznáte, zda jste v Helsinkách, nebo
v Barceloně. Obliba cizokrajných dřevin
došla tak daleko, že v současnosti jsou
vzácností spíše původní dřeviny.

Z parků a zahrad se navíc exotické
a invazivní dřeviny šíří i do příměstských lesů a do volné přírody, což se
týká hlavně akátů a pajasanů, které postupně zamořují zdejší lesy. Např. akát
je jednou z nejexpanzivnějších dřevin.
Má toxické listí, tam, kde spadá, se nic
jiného neuchytí a zajišťuje si prostor
sám pro sebe.
Odborníci varují před těmito invazivními druhy z důvodu nedostatku
potravy pro zdejší ptactvo. Plody z původních keřů a dřevin zajišťují ptákům
důležitý zdroj potravy hlavně na podzim a v zimě. Dále odborníci apelují
na odpovědné architekty, projektanty
a zahradníky, aby se v městské zeleni
zaměřovali výhradně na výsadbu původních druhů.

Jedině tak lze zajistit druhovou rozmanitost živočichů, která v posledních letech klesá. Kvůli používání chemických
postřiků v zemědělství a neodbornému
výběru dřevin s omezeným množstvím
potravy výrazně ubývá druhů ptactva –
upozorňuje Biologické centrum Akademie věd České republiky.
Převzato: z deníku PRÁVO ze dne
11.2.2019
Jen tolik jsem chtěla ještě podotknout
k vykácení původních lip na náměstí
a jejich nahrazení invazivním druhem
platanem. Přírodu bychom měli chránit, nikoli ji ničit. Mějme na paměti odpovědnost vůči budoucím generacím.
Irena Medková

Víte, co je KPZetka?

P

o přečtení zajímavého
článku o Scuku v lednovém Životě Úval
bych ráda upozornila na podobně zaměřenou iniciativu,
jejíž další sezona propukne
v druhém květnovém týdnu.
V Úvalech zahájíme letos již
4. rok fungování naší KPZetky
s biozeleninou ze Svobodného statku na soutoku. KPZ je
v našem případě zkratka pro
komunitou podporované ze-
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mědělství. Jde o systém založený na přímém vztahu mezi
spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí
bohatství úrody i riziko neúrody. Zjednodušeně řečeno
my víme, kdo a jakým způsobem pro nás pěstuje zeleninu. Na statku zase vědí,
kdo si jejich výpěstky kupuje,
a mají jistotu celosezonního
odběru. Mezi hlavní cíle KPZ
skupin patří místní produkce

a spotřeba místních potravin, podpora šetrného hospodářství, spolupráce mezi
lidmi a pěstování vztahu
k jídlu.
Úvalská KPZetka odebírá
kvalitní a rozmanitou zeleninu z biodynamického hospodářství Svobodného statku
na soutoku v Českých Kopistech. Každých 14 dní dostaneme podíl složený z toho, co
aktuálně roste. Cena je stálá

během celé sezony. Máme
možnost statek navštívit
a poznat místo, odkud pochází „naše“ zelenina. Máme
možnost se během předávání bedýnek potkávat. Máme
možnost jíst zeleninu, která
roste přirozeným způsobem.
Chcete-li vědět víc, podívejte
se na https://www.svobodny-statek.cz/bio-dynamicke-zemedelstvi/kpz.
Jitka Štefková
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Chceme být Úvalům dobrými sousedy aneb Sliby firmy
ESSA CZECH versus realita rok poté

J

taková, že tam je materiál dosud skladovaný uvnitř, kde potřebují uvolnit
místo. Po těchto zjištěních jsem měl
chuť do celé záležitosti lidově řečeno
hodit vidle, což jsem sdělil i panu Marouškovi, ten mě ovšem vehementně
ujišťoval, že nadále vše poběží dle dohody a ať to nedělám, že halu a jídelnu nutně potřebují k dalšímu provozu.
Nejsem nelida a chybu může udělat
každý, takže jsme věci nechali volný
průběh, jak byla tato vstřícnost „opětována“ se dozvíte vzápětí.
Nadále jsem samozřejmě urgoval
slíbený protihlukový val, k čemuž jsem
po několika urgencích koncem dubna
dostal jen pár neumělých výkresů, jejichž provedení by snad i v prvním ročníku průmyslovky bylo klasifikováno
nedostatečnou. Dále jsem se dozvěděl,
že na této věci začali spolupracovat
s městem a na přelomu května a června proběhne schůzka na toto téma. To
se opět nestalo, načež přišly prázdniny
a s nimi kravál náklaďáků a bagrů v 7
hodin ráno prodlouženého víkendu,
Essa začala stavět halu. Na mou stížnost jsem dostal od pana Marouška
lakonickou odpověď, že kdyby se nezačalo brzy ráno, tak se nic nestihne,
vyřízeno. Následovaly horké měsíce
loňského léta a s nimi po celé dny otevřená vrata do lisovny s hlukem
společenská kronika
rozléhajícím se
po širokém okolí. Lidem v hale
Vítáme nové spoluobčánky
je vedro, opět
Karolína Strnadová
vyřízeno, nám se
Přejeme, aby vyrostla ve zdravou a šťastnou občanku našeho města.
sypou kačky a vy
Dubnové životní jubileum
si trhněte nohou.
80 let – Petr Fischer
Po prázdninách
Navždy jsme se rozloučili
v září konečně
Věra Kliková
proběhla slibo-

e tomu právě rok, co jsme si v ŽÚ
přečetli rozhovor s novým ředitelem lisovny Essa Czech na Hodově
Ing. Marouškem, ve kterém nás ujišťoval, jak jim záleží na vztazích se sousedy a jak on sliby plní. Toto výročí je
myslím dobrá příležitost k rekapitulaci, jak tato velká slova obstojí v konfrontaci s realitou.
Mé první setkání s p. Marouškem,
a vlastně první návštěva lisovny v životě, proběhlo v září 2017. Seznámil
jsem ho s problémy, které nám tu lisovna způsobuje, on mne s náčrtem
záměrů a rozešli jsme se s tím, že mne
bude o věcech, které mají vliv na okolní
obytnou zástavbu, respektive jejich realizaci předem informovat. Konkrétně
jsme mluvili o nové hale pro skladování, nové jídelně a protihlukovém zemním valu, na kterých se mělo v nejbližší
době začít pracovat. Další schůzka proběhla v únoru 2018, kdy jsem byl dost
nemile překvapen tím, že žádosti o povolení nové haly a jídelny jsou v rozporu s domluvou již podány na stavebním
úřadě, zatímco ve věci protihlukového
valu se neudělalo nic. Dále jsem zjistil,
že se v žádosti celkem nepokrytě lže,
že do nové haly bude přesunut materiál dosud skladovaný venku, čímž dojde ke snížení hluku, pravda je ovšem

duben 2019

Věra Švandová
Richard Saidl
Helena Kudrnová
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

osobní
V březnu nás navždy opustil náš tatínek a dědeček
Richard Saidl ve věku nedožitých 80 let.
Za rodinu

Markéta a Richard
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vaná schůzka, kde byly prezentovány
návrhy „řešení“. Těmi jsou vysazení
stromů, které jak známo na hluk mají
vliv minimální, a dále pak protihlukový
val, respektive stěna. Oboje 2 metry
(!!!) od hranice pozemku v místě, které
je minimálně o 7 metrů níže než podlaha hal. Ve zkratce, šestimetrový val/
stěna v sedmimetrovém dolíku, tedy
efektivní výška minus jeden metr, posouzení jejich vlivu na hluk pro jistotu
nezpracováno vůbec. Požadavek, aby
byl val/stěna umístěn v úrovni haly pan
Maroušek odmítl, přeci si nerozdělí pozemek, i když tvrdí, že žádné rozšíření
neplánují. Kdo chce, ať si tomu klidně
věří, z přítomných to nebyl nejspíš nikdo. Občané se rozešli rozčarováni
i vyjádřením starosty Boreckého, který
nemá s případným rozšiřováním lisovny žádný problém, a to se závěrem, že
se do řešení zapojí hlukař města.
A zde prozatím příběh končí, od září
uplynul podzim a zima, půl roku pryč
a nestalo se nic. Lisovna má postaveno, co potřebovala, a okolí je jí evidentně ukradené, po roce a půl jsme stále
na bodu nula. Chováním k okolí i pod
novým jménem pak pokračuje v duchu
tradic Essa Czech, španělského majitele a ředitele Ludvíka. Bylo asi trochu
naivní předpokládat opak, nicméně
člověk se znovu a znovu pokouší věřit,
že jedná se solidním partnerem. Nebyl
by velký problém torpédovat povolení jakékoli výstavby v lisovně, už jen
na základě existujícího posudku EIA
a místo haly a jídelny by měl pan Maroušek dodnes jen spory. Vstřícnost
z naší strany byla jednoznačně chyba
a za sebe mohu slíbit, že už se nebude
opakovat. Na rozdíl od pana Marouška
mám totiž ve zvyku své sliby plnit.
David Zapletal

inzerce

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
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Vykoupím
staré knižní pozůstalosti, sbírky
poštovních známek, fotograﬁí,
pohlednic,
dokumentů apod.
731 489 630
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Naše úklidová firma
nabízí jednorázový, pravidelný či generální úklid domácností
a kanceláří, domácnosti, úklid po malířích a řemeslnících.
Mytí oken, čistění koberců a žehlení prádla.
V případě zájmu
tel. kontakt 777/161575, 777/313760,
email: uklidzcukru@seznam.cz, web : www.uklidzcukru.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize,
opravy,
Telefon: 775 132 921
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav

Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
duben_2019.indd 25
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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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