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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
na počátku léta si člověk říká, že ho
(a především děti) čeká krásné dlouhé
období prázdnin. Ale než se člověk naděje, léto a prázdniny s úvalským letním
kinem jsou za ním a na dveře ťuká podzim a s ním i nový školní rok.
Letošní školní rok opět přivítá úvalské děti s novinkami. Podařilo se nám
dokončit projekt modernizace naší základní školy, která tak získala špičkově
vybavenou učebnu fyziky a chemie spolu s vysokorychlostním připojením školy
k internetu a meditační zahradou. Díky
projektu transformace školy, kterou
zastupitelstvo těsně před prázdninami
schválilo, bude mít naše škola od příštího roku každoročně výrazně více peněz,
které bude moci investovat do zkvalitnění výuky, ale i technického zázemí
a budov, ve kterých sídlí. Jednoznačně
tak potvrzujeme, že na kvalitě vzdělávání nám v Úvalech záleží.
Velkým letním tématem bylo sucho
a změny v krajině. Dnes je velmi „in“ přičítat toto změnám klimatu a způsobu
našeho hospodaření v krajině. Takže se
řešila chemie v polích, otázka nakládání
s vodou a sekání či nesekání trávníků.
Vláda řešila budování přehrad v severních Čechách (pokud tedy zrovna neřešila jmenování či nejmenování ministra
kultury) a uhlíkovou daň. Řešit problémy naší krajiny je však častokrát daleko jednodušší a méně nákladné, jen to
nevypadá tak mediálně efektně a není
to o jednom velkém kroku, ale spíše
o menších, provázaných krocích.
Jedním z nich je obnova polních
cest v krajině známá pod programem

1000+1 cesta pro krajinu. Cílem tohoto
programu, se kterým přišli zdola starostové a starostky obcí, je rozčlenit
stávající velké lány na menší, obnovou
bývalých polních cest, které zanikly
rozoráním, ale v katastru nemovitostí stále patří obcím. I v Úvalech takové
cesty máme a postupně je obnovujeme.
Letos začneme s obnovou polní cesty
z Vinice směr na Tuklaty, příští rok pak
s cestami na jihu města na hranici katastru s Přišimasy.
Zásadní změna nás čeká v lesním
hospodářství. Dnes je již prakticky jisté,
že bude-li sucho pokračovat další dva
roky, přijdeme o velkou část jehličnanů
v úvalských lesích, ale i o nemálo stromů listnatých. Obnova úvalských lesů
nebude snadná, nebude levná a bude
budit emoce, protože budeme muset
kácet (a následně sázet).
Jelikož však chceme úvalské lesy zachovat a rozvíjet, musíme změnit i přístup k hospodaření s nimi. Prvním krokem bude změna statutu úvalských lesů
a to z lesů hospodářských na tzv. lesy
zvláštního určení. Znamená to, že cílem
hospodaření v úvalských lesích nebude
těžba dřeva, ale údržba lesa a těžba tzv.
výběrovým způsobem (těží se jednotlivé
stromy, případně menší plochy, pokud
je to nezbytné ze zdravotního či bezpečnostního hlediska). Tato zdánlivě pouze
administrativní změna (která ale zabere
nějaký čas) znamená faktickou změnu
v přístupu k lesům. Věřím, že k lepšímu,
ale potrvá to.
Letošní léto přineslo i změny v úvalských ulicích. Akcí Blesk byla rekonstrukce ulice Škvorecká, která proběhla

téměř o dva roky dříve, než jsme plánovali, ale nabídka od Krajské správy
a údržby silnic byla z těch, které se neodmítají a obyvatelé Slovan tak mohou
mít radost z nově udělané komunikace,
autobusové zastávky, veřejného osvětlení a chodníku. Mohu v tuto chvíli konstatovat, že jelikož práce na rekonstrukci ulice 5. května probíhají velmi rychle
(a vše směřuje k tomu, že rekonstrukci
ukončíme s výrazným předstihem), chýlí se konci i náš cíl dát do pořádku hlavní přístupové komunikace do Úval (ano
vím, ještě zbývá ulice Pražská, ale ta je
vcelku ve velmi slušném stavu).
Kromě ulice Škvorecká se nám také
podařilo v létě zhotovit bezprašný povrch ulic v lokalitě Nad Okrájkem (ulice
Tovární a Nad Koupadlem) a z mapy
města jsme tak vymazali další lokalitu,
kde byly ulice stále v bahně. Určitě vás
zajímá, kdy se dostane na zbývající oblasti (Horní Úvalák, Štefánikova a okolí,
Palackého, Sovova, Mánesova, Poděbradova, v Zálesí, Pod Slovany, V Setých
a U Horoušánek). Bude to jedním z témat naší zářijové diskuse na zastupitelstvu, tak snad budu moci v říjnu napsat
více.
Jak vidíte, i když bylo léto, práce bylo
dost. Ale léto ještě nekončí a kdo to nestihl, tak se stále ještě může jít vykoupat
na letos znovuotevřené úvalské koupaliště.
Přeji vám slunné září, dobrý burčák
a užijte si Úvalské posvícení, Úvalský
kotlík, koncert Divokého Billa a všechny
další kulturní, společenské a sportovní
akce, které v Úvalech můžete navštívit!
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 27. 6. 2019

D

ne 27. června 2019
se opět sešli úvalští
zastupitelé na svém
„předprázdninovém“ jednání. Na 27. 6. připadá „Den
památky obětí komunistického režimu“, a tak nejprve
všichni přítomní minutou
ticha uctili oběti totalitního
režimu, který u nás vládl
do roku 1989.
Následně starosta města
seznámil přítomné o činnosti

rady města za uplynulé období od posledního jednání
zastupitelstva. Rada se zabývala především problematikou
koupě pozemků od Českých
drah, projektem dopravního
terminálu u nádraží, projektem svazkové školy, reformou
bytového hospodářství města
a přípravou regulace parkování v Úvalech.
Pan zastupitel Jaromír Gloc
seznámil přítomné se zápisem

z jednání finančního výboru
ze dne 10.6.2019. Předmětem
jednání bylo projednání návrhu rozpočtového opatření
č.2/2019, dále závěrečný účet
města včetně účetní závěrky
a zprávy auditora o výsledku
přezkoumání
hospodaření
za rok 2018. Dále se projednala účetní závěrka technických
služeb města a zpráva auditora o výsledku ověření účetní
závěrky za rok 2018. Zastupite-

lé tyto zprávy v průběhu dalšího jednání schválili.
Zastupitelé následně schválili závěrečný účet města Úvaly
a zprávu auditora o výsledku
hospodaření za rok 2018 se
závěrem bez výhrad. Dále bylo
schváleno rozpočtové opatření
č. 2/2019 ve výši příjmy a výdaje 239 107 201 Kč a účetní závěrka města Úvaly za rok 2018.
Zastupitel Dr. Petržílek poté
seznámil přítomné se zápisem
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z jednání kontrolního výboru
2/2019 ze dne 13.5.2019.
Zastupitelé rovněž schválili
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Technické služby Úvaly – 70 tis.
Kč půjde na fond odměn TSÚ.
Dále zastupitelé schválili záměr na prodej části (11 m2) pozemku č. 3929/72 ve vlastnictví
města Úvaly, druh pozemku
orná půda o celkové rozloze 22
m2. O koupi části pozemku požádaly soukromé osoby, neboť
sousedí s jejich pozemkem.
Důvodem koupě je vybudování nového oplocení pozemku,
které bude připojeno ke stávajícímu zábradlí od parkoviště.
Daný pozemek je pro veřejné
účely nevyužitelný a zdá se, že
se na něj při budování zástavby v lokalitě Nové Slovany prostě „zapomnělo“.
Zastupitelé revokovali své
usnesení č. Z-40/2017 ze dne
20.4.2017 týkající se uzavření
darovací smlouvy mezi Městem Úvaly a soukromou osobou na pozemky pod komunikacemi.
Zastupitelé neschválili uveřejnění záměru na prodej
části pozemku č. 950/1 o rozloze 110 m2 soukromé osobě.
Žadatel chtěl tento pozemek
před jeho nemovitostí v ulici
Hálkova odkoupit, s tím, že by
se rád postaral o jeho zušlechtění. Město však plánuje celkovou revitalizaci tohoto prostoru a z tohoto důvodu tento
záměr zastupitelé nepodpořili.
Zastupitelé schválili Dodatek
č.2 ke smlouvě se společností Nanette, s.r.o. Dodatek řeší
ponížení částky 3 000 000 Kč,
která by měla být investována
do oprav místních komunikací a chodníků v Horoušánkách o cenu pozemků, které
společnost Nanette, s.r.o.,
daruje městu, a to v hodnotě
1 707 420 Kč. Finanční částka
se tedy snižuje na 1 292 580 Kč.
Návrh tohoto dodatku byl
zpracován právním zástupcem
města a odsouhlasen společností Nanette. Rovněž byla
schválena darovací smlouva mezi společností Nanette
a městem Úvaly, na pozemky
č. 3268/346 o výměře 3204 m²,
druh pozemku orná půda, č.
3269/12 o výměře 87 m², vodní
plocha, č. 3268/347 o výměře
6626 m², orná půda a č. 3269/5
o výměře 1028 m², vodní plocha, všechny k.ú. Úvaly u Prahy. Zastupitelé v této souvis-

zari_2019.indd 3

losti uložili starostovi města
projednat se společností Nanette, s.r.o., možnost získání
části pozemků, tak aby mohlo
být vybudováno fyzické propojení stávajícího zasakovacího
pásu a propojovací meze směrem k Hodovské aleji.
Zastupitelé schválili uveřejnění záměru na prodej části
11 pozemků o celkové výměře
8391 m2 pro společnost Ředitelství silnic a dálnic. Jedná se
o pozemky, které budou trvale
zabrány na stavbu komunikace I/12 Běchovice – Úvaly.
Zastupitelé následně schválili realizaci akce Ředitelství silnic a dálnic ČR o pozemcích
ve vlastnictví města. Ředitelství
silnic a dálnic ČR připravuje
na území města stavbu dlouho očekávané přeložky komunikace I/12 Běchovice – Úvaly.
Tato akce zasáhne i pozemky
ve vlastnictví města na celkové
rozloze 11 977 m2. Na pozemky pro trvalý zábor o celkové
rozloze 8 391 m2 byl v předchozím bodě jednání schválen prodej těchto pozemků pro ŘSD.
Dočasným záborem do 1 roku
budou zabrány pozemky o celkové rozloze 443 m2 a dočasným záborem nad 1 rok budou
zabrány pozemky o celkové
rozloze 2623 m2. Dále budou
zřizována věcná břemena pro
společnosti CETIN, ČEZ a ŘSD
ČR, a to na pozemcích v trvalém záboru 443 m2 a mimo trvalý zábor 55 m2.
Zastupitelé
revokovali
usnesení č. Z 39/2019 ze dne
5.4.2018 ve znění: „Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr
na právo stavby a kupní smlouvy na pozemek pod stavbou č.
1826/2 dle geometrického plánu a ukládá starostovi zajistit
realizaci tohoto usnesení prostřednictvím OŽPÚR“, a to z důvodů schválení rozšíření zdravotního střediska a spolupráce
provozovatele s městem Úvaly, která byla schválena na zastupitelstvu dne 25.4.2019.
Po delší diskusi zastupitelé
rozhodli o změně právní formy právnické osoby Základní
školy Úvaly, příspěvkové organizace, z příspěvkové organizace zřízené dle zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
na školskou právnickou osobu
zřízenou dle zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský

zákon), a to ke dni 1.1.2020.
Současně zastupitelé rozhodli
o změně názvu ze „Základní
škola Úvaly, příspěvková organizace“ na „Základní škola
Úvaly“ s účinností dnem změny
právní formy na školskou právnickou osobu a o výmazu společnosti „Základní škola Úvaly,
příspěvková organizace“ z obchodního rejstříku ke dni změny právní formy na školskou
právnickou osobu. Základní
škola v Úvalech byla zřízena
již dne 13.9.1870. Zastupitel
pan Gloc navrhl upravit název
školy tak, aby nedošlo k záměně s budoucí základní školou
na Hostíně. Toto bude řešeno
později.
Zastupitelé pověřili v souladu se zákonem o obecní policii
určeného strážníka –velitele
Městské policie Úvaly Janu Královou plněním některých úkolů
při řízení Městské policie Úvaly,
a to v souvislosti s ukončením
pracovního poměru pověřeného strážníka vedením Městské
policie Úvaly paní Kateřiny Baštové.
Zastupitelé v předposledním bodě jednání schválili
kronikářské zápisy za rok
1993 a za rok 1994, které
velmi kvalitně zpracovala
Mgr. Alena Janurová. Paní Janurové bylo vysloveno poděkování za její záslužnou práci
pro město Úvaly.
V posledním bodě zastupitelé svěřili využití objektu „Pětašedesátky“ do správy Městskému domu dětí a mládeže Úvaly
od 1. 8. 2019, s tím, že byla
stanovena podmínka, že tento objekt mohou dle volného
harmonogramu využívat i jiné
subjekty působící ve městě, tak
jako tomu bylo doposud.
Zastupitelé se také zabývali
žádostí o udělení výjimky z dodržování nočního klidu, kterou
podala občanka Úval z důvodu pořádání soukromé oslavy
v její nemovitosti.
Podněty a připomínky zastupitelů se týkaly návrhu na po-
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jmenování ulic po bojovnících
za svobodu, ať již proti nacismu, tak i proti komunismu.
Tento návrh probere letopisecká komise. Diskuse se také
týkala i provozu na úvalském
koupališti, které bylo otevřeno nedlouho po jednání zastupitelstva. Nájemcem je
pro sezonu 2019 pan Martin
Slavík (provozuje současně
koupaliště na Hostivařské přehradě v Praze). Veškeré spotřebované energie a chemie
(stabilizovaný chlor) v rámci
areálu koupaliště budou následně přefakturovány nájemci areálu. Výši a typy vstupného
stanovil nájemce. Připomínky
se také týkaly vypínání veřejného osvětlení v pozdních
nočních hodinách. Primárním
cílem není úspora finančních
prostředků města, ale omezení světelného smogu produkovaného veřejným osvětlením
ve městě. Připomínka byla
vznesena i v souvislosti se záměrem osadit monitorovacími
fotopastmi areál „Stonehenge“
na Vinici.
Připomínky ze strany veřejnosti se týkaly petice dotčených obyvatel v oblasti ESSA
ve věci bezpodmínečného
nesouhlasu s rozšiřováním
provozu v rámci stávajícího
areálu „továrny“. Město bude
stát za svými občany a nebude
rozšiřování v žádném případě
podporovat a v tomto ohledu zastupitelé přijali příslušné
usnesení. Petici zastupitelé
vzali na vědomí a požadovali zpracování posudku o vlivu na životní prostředí (EIA)
a v případě kladného výsledku
studie EIA uspořádat hlasování dotčených občanů o tomto
projektu.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 27.6.2019 je zde:
https://www.youtube.com/
watch?v=1FX1fa3B2Dk
(délka jednání 3:55 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

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

ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.
8/31/19 9:49 PM
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Modernizace ZŠ Úvaly

D

ne 28.6.2019 byla dokončena
„Modernizace Základní školy
v Úvalech“. Tato akce byla financována z dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, program č. 11703 IROP
(Integrovaný regionální operační program) pod názvem PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU Č.P.1283 V AREÁLU ZŠ
ÚVALY – identifikační číslo EIS: CZ.06.2.6
7/0.0/0.0/16_062/0003784. Celková částka dotace činí 6.282.020,04 Kč. V rámci

Meditační zahrada

této akce byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie v Základní
škole v Úvalech, včetně
konektivity celé školy,
učebních pomůcek a výukové a okrasné zeleně.
Modernizace
učebny
fyziky a chemie v objektu Základní školy v Úvalech zajistí podmínky
pro kvalitní výuku vzdělávacích oblastí člověk
a příroda a rozvoj přírodovědných kompetencí
žáků ZŠ Úvaly. Pořízením nového potřebného vybavení a pořízením moderních výukových pomůcek
zajistí materiálové vybavení potřebné
pro moderní, interaktivní a zážitkovou
výuku v daných předmětech. Realizací
stavebních úprav je zajištěn bezbariérový přístup do objektu základní školy a do učebny fyziky a chemie, tím je
umožněna sociální integrace na ZŠ Úva-

ly. Realizace výukové a okrasné zeleně
v objektu ZŠ Úvaly zajistí pozitivní vztah
žáků základní školy k přírodě a podpoří
jejich pozitivní vliv na přírodu a zároveň
pozvedne zeleň v areálu školy. Věříme,
že tato realizace uvedeného projektu zajistí rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností žáků Základní
školy v Úvalech.
Martin Šístek

Koupaliště otevřeno
Vážení spoluobčané,
jak jsme slíbili a jak jistě
všichni víte, 28. června 2019
jsme slavnostně otevřeli
po rekonstrukci úvalské koupaliště. Po měsíci provozu
mužeme říci, že technologie
koupaliště funguje bez závad a nájemce, kterého jsme
vybrali ve výběrovém řízení,
pracuje k naší spokojenosti. Díky počasí koupaliště
za první měsíc provozu – čer-

venec navštívilo 9300 osob.
Za nájemce, pana Slavíka,
mohu říci, že i on je spokojen s chováním návštěvníků
a chválí čistotu nejen na travnaté ploše koupaliště.
Dobře funguje i pronájem
lehátek a slunečníků, je i široká nabídka teplého i studeného občerstvení. Plavci si
pochvalují trvale vyznačené
dráhy pro nerušené plavání.
Podle zájmu probíhá i cvičení

ve vodě a na „suchu“ je možné se připojit ke společnému
cvičení jógy.
Jen bedna se zapomenutými věcmi se neustále stále
více zaplňuje.
Pana Slavíka jsem požadal,
aby pro zajímavost u pokladny, pokud to bude obsluha
stíhat, zaznamenali PSČ návštěvníků koupaliště. Po sezoně vše vyhodnotíme, jak
velký okruh občanů naše

koupaliště oslovilo, pomůže
nám to i do budoucna řešit
otázku parkování.
Můžeme si jen společně
přát hodně teplých a slunečných dnů do konce sezony
a spokojené návštěvníky.
Kdo z vás ještě koupaliště
a jeho služby nevyzkoušel,
jste srdečně zváni.
Josef Polák
neuvolněný místostarosta

Získá sport v Úvalech větší finanční podporu
ze Středočeského kraje?
Vážení sportovní přátelé,
Středočeský kraj zahájil k 1.7.2019
pasportizaci sportovišť. Všechny úvalské sportovní organizace a kluby tento krajský dotazník dostaly k vyplnění.
Oddělení mládeže a sportu Středočeského kraje tak chce získat aktuální
informaci o počtu a stavu sportovišť
na svém území. Pasportizace by měla
být ukončena k 31.12.2019 a měla by
sloužit do budoucna k efektivnější
a hlavně cílené podpoře sportu. V kapitole sportu nikdy nebylo a asi ani nikdy nebude tolik peněz, které by byly
potřeba. Přesto vás všechny touto cestou žádáme, abyste přistupovali k vyplnění dotazníku s patřičnou vážností,
a věříme, že sport v Úvalech, kde má
tak dobrou tradici a výborné výsledky,
z těchto finančních prostředků získá
maximální možný podíl.
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Bližší informace včetně odkazu na dotazník naleznete na:
https//www.kr-stredocesky.czúwebúregionalni-rozvoj/pasportizace

Dotazník by měli hlavně vyplnit vlastníci nebo dlouhodobí provozovatelé
sportovišť nebo sportovních areálů.
Josef Polák, neuvolněný místostarosta
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Podzimní úklid 2019 – INFORMACE

S

nastupujícím podzimem přichází i pravidelný podzimní
úklid některých odpadů z našich domácností. Úklid se
bude konat obdobným způsobem jako na jaře roku 2019.

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 14. října 2019 až do úterý 29. října
2019.
Stejně jako tomu bylo na jaře, 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

14. října
15. října
16. října
17. října
18. října
19. října
20. října
21. října
22. října
23. října
24. října
25. října
26. října
27. října
28. října
29. října

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 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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Úvalské posvícení
7.–8. září
Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
16 299,62 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z

Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vyřadili
16 299,62 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 185,49 MWh elektřiny, 9 390,87 litrů ropy, 865,18
m3 vody a 8,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 40,17 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 180,58 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až

na 4 roky nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných
míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr
je již v každé středně velké
obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý, kdo má zá-

jem třídit vysloužilé elektro,
si může najít nejbližší sběrné
místo na www.sberne-dvory.
cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového

produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Voda nad zlato III.

D

ruhou zastávkou na naší „vodní cestě“ je povrchový vodní
zdroj Želivka, ze kterého pochází pitná voda dodávaná do úvalských
domácností v oblasti Radlické čtvrti.
Vodárna Želivka je nejmodernější
a kapacitně největší úpravna pitné vody
v České republice, která byla uvedena
do provozu v roce 1972. Kromě Prahy zásobuje pitnou vodou i část kraje Vysočina
a menší oblasti Středočeského kraje.

zari_2019.indd 6

Zdrojem pro vodárnu je surová voda
z řeky Želivky, akumulovaná ve vodárenské nádrži Švihov, rozkládající se
na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny. Od ledna 1996 je tato nádrž zcela
naplněna a dochází pouze ke krátkodobým výkyvům hladiny v závislosti
na srážkách.
Součástí nádrže Švihov je čerpací stanice surové vody, úpravna vody Želivka
a štolový přivaděč pitné vody úpravny

do vodojemu v Jesenici. Namísto dopravy vody potrubím bylo zvoleno její vedení štolovým přivaděčem. Jeho výstavba
patřila k nejnáročnějším částem celého
komplexu a jedná se o dílo, které svými parametry patří k největším svého
druhu na světě – přivaděč měří 51,9 km
a podchází 11 obcí a osad, 34 potoků,
2 řeky – Blanici a Sázavu, 29 silnic a 2 železniční tratě.
Odběr vody z nádrže Švihov probíhá
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přes dvě odběrné věže (etážově), pěti
okny z různých hloubek podle stavu
hladiny vody a její kvality, která se průběžně každý den kontroluje.
Základní technologií úpravy vody je
koagulační filtrace (kontaktní čiření)
s dávkováním síranu hlinitého. Čiření
je základním technologickým procesem
při úpravě povrchových vod na vodu pitnou. Při odstraňování velmi malých částic je nejprve třeba dosáhnout zvětšení
částic koagulací (vytvořením sraženiny),
teprve poté je lze z vody oddělit, v tomto případě přímo na pískových rychlofiltrech. Po filtraci je voda odváděna
na ozonizaci, kterou se zlepší smyslové
vlastnosti vody (teplota, barva, zákal,
průhlednost, zápach, chuť). Zdravotní
zabezpečení vyrobené vody je zajištěno
dávkováním chlóru.
V poslední době se čím dál více hovoří o suchu a o potřebě efektivního
hospodaření s vodou.
Myslíte si, že jste v hospodaření s vodou ve vaší domácnosti dostatečně šetrní, nebo máte ještě
rezervy? Zde je několik tipů, jak
využít vodu v domácnosti co nejefektivněji.
1. Pravidelně kontrolujte jak vodoměr,
tak všechna zařízení spojená s vodou
(kotle, bojlery, záchody, vodovodní
baterie, uzávěry atd.). Předejdete tím
únikům vody, které vás mohou vyjít
pěkně draho.
2. Pořiďte si záchod s dvoufázovým (tří-
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fázovým) splachováním, naučte se
dešťovou vodu nachytanou do sudů,
ho správně používat a nesplachujte
zalévejte pokud možno ráno a ručně
do záchodu to, co do něj nepatří – bio
(oproti automatickému zavlažování
a směsný odpad z domácnosti, který
výrazně ušetříte).
patří do popelnice.
9. Pokud máte bazén – přikrývejte ho
3. Pořiďte si myčku na nádobí nebo myjv době nevyužívání – výrazně tím sníte nádobí v napuštěném dřezu a pak
žíte odpar vody.
ho jen opláchněte v tekoucí vodě.
Před vložením nádobí do myčky ho
Zkuste se oprostit od skutečnosti,
neoplachujte, zbytky stačí seškrabat.
že tekoucí voda v domácnosti je nedíl4. Zapínejte pračku a myčku na nádobí nou součástí našeho života, a začněte
jen když jsou opravdu plné.
přemýšlet nad každou použitou kap5. Pokud máte sušičku na prádlo, vyu- kou – uvidíte, že se to do budoucna
žijte vodu z ní (například na zalévání projeví nejen na vaší peněžence.
nebo úklid), místo abyste ji vypustili
Veronika Jáglová,
do kanalizace.
odborný zástupce provozovatele VaK
6. Nenechávejte puštěnou vodu během
Technické služby města Úvaly, p.o.
čištění zubů nebo
sprchu
během
mydlení.
vodu
7. Využijte
v
domácnosti
do poslední kapky – většinu vody
použité v domácnosti můžete využít na spláchnutí
záchodu
nebo
na zalévání (pokud v ní nejsou
obsaženy čisticí
prostředky). Při
odpouštění vody
dejte pod kohoutek nádobu.
8. Pokud máte za- Úpravna vody Želivka a vodní nádrž Švihov (zdroj https://www.
hradu – využijte pvk.cz/o-spolecnosti/fotogalerie-spolecnost/uv-zelivka/)

Dobře utajené dětské hřiště

T

ři stojany na houpačky, provazový žebřík a lano prozatím patří
mezi několik hracích prvků budoucího dětského hřiště na východním
okraji Vinice. Lom na kámen, který zde
byl v provozu do 40. let minulého století, byl po skončení těžby zasypáván
nejrůznějšími odpady včetně sudů se
zbytky asfaltu. Později byla provedena
částečná rekultivace. Hřiště je určitě
lepší než divoká skládka, je však otázkou, zdali byla tato lokalita, nacházející
se daleko od obytné zástavby, vhodně

vybrána. Z náměstí Arnošta z Pardubic
trvá cesta svižnou chůzí nejméně 20 minut. Využití nebude asi optimální. Vždyť
dětské hřiště mezi sídlem městského
úřadu a Výmolou je většinou prázdné.
Odlehlost místa může upoutat vandaly a různé nenechavce. Kromě toho je
povrch pozemku v současnosti pokryt
stovkami skleněných střepů pocházejících z někdejší skládky. Z rozsahu provedených prací v polovině srpna (osázení stromy, gabionová zídka, cesta) je
zřejmé, že finanční
náklady nebudou
nízké.

O realizaci dětského hřiště na Vinici
bylo rozhodnuto bez uvedení podrobnějších informací a veřejnost je postavena před hotovou věc.
Hřiště na Vinici může posloužit spíše
předškolákům. Starší děti mají smůlu.
U základní školy sice můžou hrát košíkovou, stolní tenis nebo odbíjenou, ale mnoho let nemají možnost předvést tělesnou
zdatnost při skoku vysokém, dalekém
nebo v běhu na šedesát metrů na kvalitní
dráze. Zaměření pozornosti na rozvoj atletických disciplín by mohlo pomoci k objevování žákovských sportovních talentů.
Text a foto Vladislav Procházka

MUDr. Maříková
DOVOLENÁ
17. + 18. 9.
24. + 25. 9.
Od 13. 9. do 27. 9. ordinuje MUDr. Pšenička
mimo 17.,18., 24., 25. 9.
Sestra je přítomna.
zari_2019.indd 7
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Postřehy z otevření a provozu koupaliště

Ú

valští i občané z okolí se dočkali. Díky referendu nezůstalo
zapomenuto. Téměř po 80
letech je místo původního,
tenkrát postaveného téměř
vlastníma rukama, po různých rekonstrukcích v pozdějších letech, úplně nové
moderní. 29.6.2019 bylo koupaliště otevřeno místostarosty J. Polákem a A. Kimbembem. Pan Polák přestřihl
pásku a připomenul úsilí, zejména posledních měsíců,
jaké na komplikovanou přestavbu, ne jen opravu, bylo
třeba vyvinout. To příchozí
tvořící se fronta ocenila potleskem a očima už pak hledala, kam se uloží. Za plotem
se svěže zelenala travička
(položen kobercový trávník),
nikde místo, které by umožnilo znečistit vodu. Vchody
do bazénů jen přes brodítka

a sprchy, tři bazény pro různé
účely. Byla snížena hloubka
a brzy se ukazuje, že je to výhodné pro snazší ohřev vody
sluncem. Bazény čistí programovatelný robot, plavčíci pozorně hlídají a vstřícně informují a usměrňují. Postupně
se během doby vychytávají
„mouchy“ a zlepšují se každým dnem služby pro veřejnost. Pružně přibývají drobnosti v možnostech nájemce
a provozovatelů stánků. Lidé
reagují na facebooku, leckdy
kritizují a druhý den nacházejí hledané. I o vybavení se
vedou diskuse a celkem každý pak chápe, že ne vše se dá
stihnout hned a napoprvé.
Pan starosta v internetových
novinách zmiňuje příští rok
i sportovní zázemí a herní
prvky pro děti. Nyní si musí
rodiny vystačit s vlastními
donesenými. Ve vodě se děti

vyřádí na nafukovací labuti
nebo pod vodními stříkadly.
Na druhou stranu se nad
návštěvností stahují trochu
mraky, protože léta s abnormálními vedry nějak vystřídalo léto takové normální.
Někdy je krásně, někdy prší,
což je víc než žádoucí.
Návštěvníci hromadně vyjadřují obdiv a kvitují, že je
koupaliště v provozu. Zpočátku motorizovaní nechápou kudy na parkoviště, ale
policie a pořadatelé zasahují
a informují, časem se vše dostává do pohody. Nakonec
jsou k vypůjčení i lehátka
a slunečníky. Jen seniorům
chybí pár laviček ve stínu,
kde dříve sedávali, a všem
z dáli viditelné hodiny.
Kdo má možnost přístupu
na internet, může být rychle
informován o dění na místě a zatelefonovat. Přečte

si i postřehy a komentáře.
Ostatní se dozvídají o našem
krásném koupališti od přátel,
od okolních městských úřadů nebo náhodou. Červnová
titulní strana Života Úval je
asi nepřilákala. Tak přejme
provozovateli ještě pěkné
září a nám vodomilům teplou vodu do konce sezony.
Kreativní
provozovatel,
podporovaný akční Simonou Mašatovou, přispívá
k atraktivnosti místa, tančí
se ve vodě, můžete si objednat masáže, po dohodě
se cvičí jóga, v srpnové neděli se koná pěnová párty,
a o týden později Summer
párty - disko s večerním plaváním. Možná bude i kouzelník, ne to je vtip, možná
bude i „hospodský kvíz“ pod
úvalským širým nebem, když
počasí dovolí.
Alena Janurová

Všimli jsme si v létě …
... taky v Úvalech se konalo nebeské
představení, přestože ještě nebylo zhasnuto (světelný smog) tak podívaná stála za
to... (16.7. ve 23,30 zatmění měsíce)
… 29. 6. den první – otevření koupaliště
Hurá na otevření koupaliště – už v půl
desáté se tvoří fronta u pokladny, první
příchozí dostali dokonce u občerstvení šampíčko s jahodou zdarma. Stříhání
pásky máme na fotce a proslov na videu.
Pak delší čekání na zakoupení vstupenek
a výběr posezení na travičce. Fronta se
rozptyluje po loukách do stínu i na slunce.
Voda osvěžující, prý 23°C, někdo se třepe,
já jásám. Perfektní. Odpoledne děsně lidí,
hodně aut na parkovišti v Jirenské a hodně těch, co chtěli jet až k pokladně, policie
měla co dělat. Velitelka asi do večera přijde
o hlasivky. Ve vodě to není na stojáka, dá
se pořád pěkně plavat, voda čistá a bez zápachu chlóru. Záchody také poměrně čisté, trocha vody na podlaze kapající z plavek. Fronty u občerstvení uměřené a dost
odsýpající. Pořád v 16 h lidi přicházejí a někdo odchází. Kolem bazénů procházejí
od rána 2-3 plavčíci. Hodně lidí volilo stín,
který tam i odpoledne byl, a dalo se pořád
vybrat, kam si sednout a lehnout, ale tak
20 cm mezi dekami aj. lehacími prostředky. Dost lidí mělo malé stany – stínítka.
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Mrňata pobíhají ve vyvýšeném bazénku
a prolézají pod pršící houbou. Přicházející
se podivují trávníku. Hele, to je umělá travička!!! Nene, živá, položená a udržovaná!!!
Myslíte, že vydrží??? Určitě, věřím!!!
… 30. 6. den druhý na koupališti –
hustší, než jsme čekali
Ráno 10 minut po deváté pár živáčků
už ve vodě a plavání perfektní. Cestou
na koupaliště míjím příchozí a na plácku
před cestou ke koupališti potkávám velitelku městské policie s mladým brigádníkem od provozovatele, střeží a vysvětlují
už třem vtírajícím se řidičům, kde že je
jejich místo. Vše probíhá v klidu, lidé pomalu přibývají. Ovšem odpoledne … místo
není nafukovací, a tak podmínky koupání
označují děcka „to už není vo plavání, ale
vo cáchání“, já říkám, že je to na stojáka.
Pár temp se dá v drahách většího bazénu
udělat, ještěže je tam metr dvacet, zastavit
se a otočit se lze na palci. Fronty na občerstvení se dlouží, občas něco dojde. Všichni
se potýkají s počátečními, „jak říkají – porodními bolestmi“ a zvládají je s úsměvem.
Tráva prodělává zatěžkávací zkoušku, pod
dekami je svěží, pod chodidly v příchozím
pruhu trochu zašedlá a vadnoucí, snad
to do rána zvládne a povstane. Seniorům
chybí pár laviček, hůř se jim vstává ze
země. Přese všechno husté vedro vládne
spokojenost. Na zpáteční cestě v 16 h opět
na plácku u vjezdu hlídá policistka, brigádník a dobrovolně i profík od SCSA Security.
Včerejší nechápavci již na příjezdovce nestojí, povedlo se uhlídat.
… Den třetí – odpoledne 1. 7. hrozila
bouřka, ale nic z toho nebylo, jen drama-

tické mraky,
co udělaly
hezčí fotku
– ne modro nahoře
a
modro
dole,
všednodenní
klídek. Jen přeju dost návštěvníků kvůli
tržbám – ovšem plavání v poloprázdném
bazénu, to je něco omamného, jo a hlídání parkování funguje ...
… Den čtvrtý odpoledne 2. 7. – vzduch
chladnější než voda, příchozích o něco
méně, občerstvení ladí formu a nabízí širší
výběr, přibývá techniky, Orange osvěžuje
stabilně – na vodě je chvíli Labutí jezero
s bílou a černou zástupkyní (vlastně černá
je asi jiný pták). Všichni se baví nebo pilně
plavou. Personál masíruje svaly na víkend,
který tu bude coby dup.
… Den pátý – 3. 7. voda nadále paráda
25°C, pofukuje studený větřík a slunce
občas zakryje chomáček mračné vaty,
na koupališti jen „otužilci“. Ostatní si
nepamatují, že se dá koupat i za méně
teplého léta, kdy tropická vedra se míjela s naším srdcem Evropy. Aspoň si
personál odpočine.
… Den šestý – 4. 7. tak počasí se dnes
blížilo ideálu, sluníčko bez mráčku, nepříliš
vedro, voda úplně osvěžující (23°C), obsazenost přiměřená, na trávě asi zkušebně
dva přenosné vějířové rosiče, u občerstvení, jako bonus, lehátka pro konzumenty …
někdo si plave ve drahách svých 10 bazénů, jiní napravují záda pod proudy chrličů
vody (teda pořádný chrlení), další jen tak
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relaxují … ovšem rána jsou už
chladná (ale Anna ještě nebyla
v kalendáři), doplnit energii lze
i steakem a špízem na stáncích
občerstvení.
… Týden druhý – den sedmý 6. 7. – na koupališti sobota jak vyšitá, se vším všudy
všechno akorát. A překvapení
navíc – cvičení v bazénu s cvičitelkou Fit na vlně – si překvapivě užívali i pánové. Tak ať to vydrží i přes
předpověď nepříliš horkého července
(bohužel bez kapky deště). Potáhnem

to až do září
– končím postřehy, leda by
se zase objevilo něco super
tmelícího lid
obecný … zajímavá hláška
– tam nechoď,
tam chodí důchodci (beru to
jako kompliment ne jako diskriminaci).
… Měsíc druhý – dny ubíhají i na koupališti, kde je střídavě oblačno/poloprázdno – jasno/plno, k zapůjčení lehátka a slunečníky. Pěkná neděle 11. 8.
– krásný den, návštěvnost obrovská, natáčí se na youtube i každý, kdo má možnost – tanec ve vodě i pěnovou párty,
kdy nedočkavé děti zprvu ucpaly pěnový
fukar a vlastně nepustily pěnu do bazénu, museli zakročit plavčíci a pěně udělat
prostor. Byl to úžasný nápad. Ti, kdo nebyli ještě na koupališti, mohou navštívit
alespoň webové stránky nebo facebook
a uvidí plno fotek, ostatní si mohou nechat vyprávět … nebo číst ŽÚ.
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… houkání sirén a letní výjezdy
hasičů
8. 7. 2019 – padlý strom na komunikaci
– Úvaly, Pražská
8. 7. 2019 – požár obilného pole – Dobročovice
10. 7. 2019 - požár strniště – mezi Rostoklaty a Novou Vsí II
25. 7. 2019 – dopravní nehoda – silnice
Dobročovice – Škvorec
26. 7. 2019 – únik nebezpečných látek –
plyn – dopravní nehoda, nabouraný kiosek
s plynovou přípojkou – Úvaly, Klánovická
29. 7. 2019 – požár pole – strniště –Tuklaty
9. 8. 2019 - dopravní nehoda 3x osobní
auto – 8 km D11 směr Hradec Králové
… stále krásně kvetou obří květináče
na náměstí a truhlíky na mostě, zelenají
se rabátka a nově se upravuje a osazuje
růžemi dosud nevzhledný roh chodníku
u podjezdu proti pivovaru, kde už v srpnu voní chmel nebo slad? Díky dešti, který
často nad naším městem spustí, se celé
i náměstí pěkně zelená …
Víc se už nevejde postřehů od
Aleny Janurové

ze zápisníku policie

Bezpečně do školy

S

novým školním rokem se strážníci opět
chystají na ranní dohled nad nejfrekventovanějšími přechody pro chodce.
Přechody budou pod dohledem podle kapacit MP Úvaly
ve spolupráci s bezpečnostní
agenturou. Tímto apelujeme
na rodiče, aby dětem vysvětlili, jak se na přechodech chovat. Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první
řadě odpovídají rodiče – škola
může v rámci dopravní výchovy dát dítěti pouze základy,
praxi v reálném dopravním
prostředí musí zajistit rodiče.
Před začátkem školního roku
je vhodné s dítětem projít celou trasu, ukázat mu bezpečná místa k přecházení a vysvětlit zásady, jak bezpečně
přecházet, a to hlavně:
najít bezpečné místo k přecházení,
vždy se zastavit a rozhlédnout na obě strany,
nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
Ve snaze zpříjemnit si cestu
do školy děti používají různá
multimediální zařízení k poslechu hudby. Se zašpuntovanými slechy a pohledem
do telefonu se mění na „mobil zombie“. Nevidí, neslyší.
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O nebezpečí takového chování netřeba moc psát, jistě si
dokážeme představit, do jaké
situace se můžou dostat.
Cesta na koloběžce je rychlejší, ale je potřeba si uvědomit, že koloběžka je dopravní
prostředek a platí pro ni stejná
pravidla jako pro jízdu na kole
(na přechodu koloběžku vedu,
používám helmu atd.).
Velký
důraz
klademe
na přechod přes železniční přejezd. Je třeba dětem
vysvětlit, že pokud svítí červené přerušované světlo,
na přechod se nevstupuje.
Pokud se světlo rozsvítí, když
na přechodu jsou, v klidu cestu na druhou stranu dokončí.
Platí zde stejná pravidla jako
u přechodu pro chodce.
Ranní spěch je všudypřítomný a špatný spolujezdec
v autě. Spěchající rodiče velmi často ohrožují ostatní děti
ve snaze to své dovézt až
do školní lavice. Je potřeba si
uvědomit, že děti jsou schopny dojít pár metrů. Samozřejmě chápeme, že ne vždy
se povede odjíždět na čas,
ale není třeba děti vozit až
před dveře školní budovy.
Se začátkem školního roku
je třeba počítat se silnějším
provozem u školy a doporu-

čujeme přijíždět včas. Buďte
ohleduplní.
Přejeme dětem bezpečnou
cestu do školy jménem MP
Úvaly.

Více o bezpečnosti silničního
provozu na
WWW.IBESIP.CZ
Tereza Vejvančická
Městská policie Úvaly
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Lístky z kalendáře akcí v Úvalech utržené v červnu až srpnu
22. 6. k pomníku Arnošta z Pardubic ke 150. výročí odhalení přišla
po svých i 104 letá paní Svobodová,
do „65“ byla dopravena na vozíku
a absolvovala celý program, ostatní
hůře chodící mohli využít odvoz zajištěný městem.
O den později 23. 6. 2019
Restaurační zařízení chápou, že nejen mok a pokrm lidi přitáhne a zvyšují kulturní úroveň v Úvalech už delší dobu, ale moc se nepropagují. Tentokrát osobnost táhla.
Už od zimy se prodávaly vstupenky na koncert NA DOBRÝM
MÍSTĚ přes internet a pak jsme se dočkali. Ne, že bych byla
velký znalec hudby, prostě ráda poslouchám, co ladí uchu, ať
je to žánr jakýkoliv, a dostavím se na každou akci. Tentokrát
tleskám ve stoje a připojuju se k nadšení návštěvníků. Kdo je
Laco Deczi netřeba představovat. Má v kapele Celula New
York 25letého klávesáka, o něco staršího basáka a bubeníka.

Vybírá si určitě ke spolupráci špičky. Nadanějších moc nebude. Hrajou skvěle a čtenářům ŽÚ posílá světoznámý 81letý,
v úžasné životní kondici, pozdrav právě Laco.
Mezitím 6. 7. náboženská obec Církve československé
husitské
uctila památku upálení
Mistra Jana u Husova kamene v Rosenbaumově
parku.
18. 7. Xavier Baumaxa,
označovaný na netu jako
„(písničkář, hudebník) buránek regionálního charakteru, se

stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem“
není zrovna můj šálek kávy, ale informovat je třeba o všem,
co se šustne. Zůstanu jen na první písničku … ta podle názvu
konzervativní seniorku neurazí, no nezvládla jsem to, ale zpívat uměl a na Dobrým místě měl své posluchače.
25. 7. od začátku – míněno datově i hodinově – jedna
pecka za druhou. Laco Deczi
táhl osobností s odvahou zdrhnout a druzí s odvahou zůstat
a rebelovat – Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války.
Mezi tím písničkář Xavier Baumaxa. Kam na ně? Nemusíte do žádné arény. Rozhýbali
a donutili nás prožívat muziku
na dvorku Hospody Na dobrým místě. Romanu Martinákovi
a personálu velký dík za odvahu začít a pokračovat. Tady si
našli svou big beatovou skupinu jejich fanoušci. Kde se bere
ten výbuch energie i u starších pánů? Fanouškům jistě nebylo třeba vysvětlovat, kdy místo Veteránů nastoupilo kvarteto
a písničku Broňa zpíval každý. Sólo na SNB helmu z Národní
připomnělo, že bude výročí.
27. 7. na hřišti v Guth-Jarkovského Alavis PraHaHa Freestyle 2019 – o sportovním odpoledni s pejsky a létajícím talířem
informuje webová stránka uvaly.cz.
22. 8. vracím se Na dobrý místo – a užívám si, pro mne laika, nepojmenovatelný styl hudby, který
něžně i brutálně přitahuje své fanoušky
a Úvaly byly na seznamu „komorních“
koncertů velmi znělé
skupiny se zpěvákem
z Vanuatu (Melanézie) a některými známými z Blue Effects – prostě Vanua2
a fantastická hudba (dohledejte si na webu).
Celé léto – vždy ve čtvrtek – baví Úvaly Letní kino a trhá prý
rekordy, 500 návštěvníků na filmu Ženy v běhu, snad někdo
postřehy napíše.
Kromě těchto několika akcí v době dovolených je vidět,
že Úvaly žijí – město přece jen nezeje úplnou prázdninovou
prázdnotou – to ale ve vydařené dny lze říci i o koupališti.
Nádherné údolí s modrým safírem posazeným do zeleně
od 29. 6. plní svou funkci, za což jsou návštěvníci velmi vděčni. Samostatně stojí článek o otevření – seriál – foto postřehy
ze dvou měsíců provozu a v rubrice Všimli jsme si …
Alena Janurová

Uznání činnosti Ateliéru Krupka

N

a 16. trienále umělecké knižní vazby, které proběhlo
ve dnech 21. 6. až 18. 7. 2019
v Západočeském muzeu
v Plzni, obdrželi Miroslava
a Lubomír Krupkovi z Úval
další ocenění. Šestičlenná
porota jim udělila v kategorii autorské knihy Cenu Jiřího Hadlače za knižní objekt
Matematická poezie. Kromě
toho bylo možné na výstavě
spatřit další ukázky z tvorby
manželů Krupkových, na-

příklad autorské knihy Liber
aqua a Falešné bankovky
nebo bibliofilské výtisky
Apollinairových veršů pod
názvem Pásmo, Hrabalovy
Pábitele s doprovodnými
grafikami Oldřicha Hamery
a Jámu a kyvadlo od Edgara
Allana Poea. Jako obvykle se
všechny vyznačovaly originálními návrhy a náročným
řemeslným
zpracováním
s tiskem na ručním papíru.
Trienále je soutěžní výstava
výtvarných rukodělných kniž-

ních vazeb s tradicí od roku
1973. Cílem je propagace
knižní vazby jako uměleckého řemesla, výtvarné a řemeslné úrovně rukodělných
knihařů včetně porovnání
tradičních a nových vazebních a dekorativních postupů
a dovedností. Ve velké konkurenci více než třiceti vystavovatelů Miroslava a Lubomír Krupkovi obstáli se ctí.
Text Vladislav Procházka,
foto Lubomír Krupka

G. Apollinaire: Pásmo
zari_2019.indd 10
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Ještě Arnošt – 22. června 2019 na náměstí a v „65“

V

racíme se krátce k důstojnému
průběhu 150. výročí odhalení
pomníku Arnošta z Pardubic
v Úvalech. K soše na náměstí stejné-

ho jména se sešlo v den, kdy se konaly mnohé jiné slavnosti, řada občanů,
kterým historie města leží na srdci. Pan
starosta promluvil zasvěceně k události u pomníku za účasti praporu města
a klubu, kterou posléze objasnila výstava OTISK SLAVNÉHO JMÉNA, rok připravovaná Letopiseckou komisí, jejíž vernisáž si poté plně vzal pod svá odborná
křídla Klub přátel historie a přírody Úval
a okolí. Vzpomínkový večer moderovala Mgr. Petra Flagner a přítomní přednášející historici, kteří byli odborníky
na určitou část problematiky, odkryli
řadu veřejnosti neznámých skutečností a vazeb. Pozvání přijali: PhDr. Lenka
Mandová, Mgr. Milan Bednář, Jan Psota a PhDr. Jan Županič, PhD. Na pro-
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gramu, uprostřed výstavy historických
dokumentů, artefaktů a přehledů „života a peripetií“ sochy, bylo i promítnutí
snímku z řady „Světci a svědci“ o prvním
pražském arcibiskupovi (zakoupený pořad ČT1). Perlou večera bylo poselství
od 36. arcibiskupa pražského ThLic. Dominika Duky úvalským občanům. Překvapením byl i objev videodokumentu
a
fotografií
přenesení sochy z původního
místa
u trati na současné na náměstí. Klubu
vedeném Janem
Psotou
se
podařilo
zajistit audienci u arcibiskupa a sponzorské zajištění
filmového štábu J.O.P. Studia (3 lidé vč.
postprodukce) pro natočení videozdravice. Rovněž klubem byl zajištěn souhlas děkana Metropolitní kapituly u sv.
Víta k předložení a fotografování druhé
nejstarší písemné zmínky o Úvalech
z roku 1359 z veřejnosti nepřístupného
originálu Liber primus confirmacionum,
uloženého v Archivu Pražského hradu
ve správě Kanceláře prezidenta republiky. S výstavou a kopiemi archivních
zpráv, které získala Letopisecká komise z různých zdrojů i vlastního archivu,

i s filmovými vstupy a fotodokumenty, se mohla
seznámit i základní škola, které jsou materiály
ještě k dispozici v novém školním roce. Poděkování náleží městu
Úvaly za sponzorování
ál í podporu i spolupracovnía materiální
kům, kteří poskytli jinak těžko dostupné
dokumenty. Jsou jimi: Kancelář prezidenta republiky – Archiv Pražského hradu, Arcibiskupství pražské, Východočeské muzeum v Pardubicích, Metropolitní
kapitula u sv. Víta v Praze, Státní okresní archiv Praha – východ v Přemyšlení,
Univerzita Pardubice – Fakulta restaurátorství Litomyšl a Univerzita Karlova.
Hudebními vstupy středověkými tóny
zpestřila výstavu skupina Querella.
Za Letopiseckou komisi
Alena Janurová
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Kulturní léto na Dobrým místě

L

éto se přelomilo do své druhé
poloviny a úvalská kulturní instituce – Hospoda Na dobrým
místě – opět předvedla, že se výběrem
hudebních hostů celkem přesně trefuje
do zájmů kulturní veřejnosti. Nejdříve
v červnu Laco Deczi s kapelou ukázal,

že i takový žánr, jako je jazz, dokáže zaplnit nádvoří Dobrého místa. Laco se
s tím nemaže a celá kapela šlapala jako
namazaný stroj. V červenci pak proběhly na Dobrým místě hned dvě divácky
zaplněné hudební bouře – nejdříve se
svým specifickým pojetím písničkářství
(folk se tomu asi těžko dá říkat, co?)

dorazil Xavier Baumaxa. Zahrádka narvaná k prasknutí se válela

smíchy při snažení alespoň částečně
pochopit význam Xaviho textů. Byla to
ovšem mnohdy snaha marná, zato však
radostná. Ještě nedozněla ozvěna strun
Xaviho kytary, když na dlažbu hospodského nádvoří přihrčel nefalšovaný rockový cirkus – v podstatě dvojkapela Veteráni studené války a Vítkovo kvarteto.
Energie poctivého
muzikantství, která
se vznášela po celém okolí a dotvářela soundtrack k let-

nímu kinu, nabila naše město na dlouhou
dobu dopředu. Jak je vidět, léto na Dobrým místě bylo opravdu záživné. A kdo
si dělá plány na září, jistě si nenechá ujít
vrchol sezony – již 6.ročník Úvalského kotlíku, a to v sobotu 7. září. Úvaly žijou!
Jiří Tashi Vondráček

Jaké kulturní akce chystáme?
21. 9.

Václavská – k tanci a poslechu hraje pan Lhoták
v kulturním sálku DPS

18. 10.

koncert Jaroslava Hutky – českého folkového
hudebníka, skladatele, písničkáře

listopad
2019

oslavy sametové revoluce (výstava, Koncert
svobody, setkání s pamětníky)

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

zprávy z MDDM

Tábor pro dospěláky po xxx letech
Ahojky,
pokud jste, nebo jste byli
vedoucími, instruktory nebo
účastníky letních táborů
MDDM Úvaly, týká se vás tato
výzva. Vraťte se s námi do minulosti a užijte si víkendový tábor jako před lety. Náš domeček loni oslavil již 30 let a také
tábory jezdíme už 31 – 30 let…
Někteří jste se účastnili našeho setkání – tábora po XXX
letech v Račicích ....to bylo
po 20 letech, a protože se
tento táborový víkend vydařil a všichni se výborně bavili,
rozhodli jsme se toto setkání zopakovat. Loňský pokus
o tábor selhal na zářijovém
termínu, kdy byla spousta
lidiček teprve na dovolených nebo akcích, tak jsme
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se viděli jen v MDDM, kde se
nás postupně vystřídalo 22
a bylo to moc fajn.
Dohodli jsme se na novém
pokusu na letošní říjen, tak
se mi podařilo přesvědčit
vedoucího chaty v Ostružně,
aby posunul provoz alespoň
na první říjnový týden.
Tábor po XXX letech by se
konal o víkendu 4.–6.10.
v chatě Homole u Ostružna
(kousek od Jičína) Kapacita
chaty je 42 lidí.
Bohužel stále nemám kontakty na spoustu lidí.....
tak prosím, dejte vědět
dál...., dejte na facebook,
zavolejte těm, o kterých
víte, že se táborů účastnili,

předejte sourozencům, kamarádům...….Skomelňáci,
Choltičáci, účastníci Račic,
Jindrova, Pařezu, Svaté Kateřiny, Krkonošských základen
a dalších míst....byla jich celá
řada.
Termín mám zarezervovaný, ale musím ho závazně
začátkem září potvrdit.
Kdo má zájem, pište, volejte...kdo bude rychlejší ....má
místo zajištěné...podmínkou
je účast na kterémkoliv táboře a věk 18 +.
Program pro vás připraví
tým současných vedoucích
a můžete se těšit na soutěžní „kolečko“ v táboře o body
a ceny, hry v lese .../s ohledem k našemu „mládí“ letos
nebude Safari ani běhání

s hadráky/.. ale mini bojovka,
posezení s přáteli se vzpomínkami nad kronikami a videem
a ptákoviny nám vlastní ....
Pokoje jsou po 4 – 6 postelích s lůžkovinami, příjezd v pátek odpoledne cca
do 18:00 hodin, odjezd v neděli po dohodě dopoledne
nebo po obědě. Cena podle
počtu lidí 900 – 1000 Kč.
Podrobnější
informace
a pokyny pošlu přihlášeným
zájemcům ....proto prosím,
ozvěte se na mou emailovou
adresu – alena.navratilova@
mddmuvaly.cz,
případně
mobil – kontakt je na stránkách www.mddmuvaly.cz
Alena Navrátilová
a tým vedoucích
LT MDDM Úvaly
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Co nás čeká v září?
2. 9.
3.–6. 9.

26. 9.

Zahájení školního roku, vítání prvňáčků
panem ředitelem a panem starostou
Týden osobnostně sociální výchovy – tvoření
pravidel tříd, komunikační hry, etický kodex
školy „Máme všech pět pohromadě“
Adaptační kurz pro žáky 6. A a 7. B
v Outdoor Resortu Březová (Rokytnice
nad Rokytnou)
Dopravní výchova pro žáky 3. A na dopravním hřišti v Policejním muzeu v Praze
Plavání pro žáky 2.a 3. tříd
Návštěva výstavy Brána recyklace v DVA
č. 65
Mgr. Lenka Foučková

Prázdniny měly děti, škola ne

S

velikou radostí vyběhli žáci naší
základní školy na konci června
s vysvědčením na prázdniny.
Těšili se na letní dobrodružství, zážitky
a hlavně na pohodu a odpočinek, kterého si během volných měsíců zaslouženě
užijí. Zdálo by se, že i škola v létě odpočívá. Ale pravý opak je pravdou. V létě
je totiž třeba vše opět připravit na nový
školní rok.
Během výuky dostávají prostory školy dost „zabrat“, a proto jsme období
prázdnin využili k rekonstrukcím, opravám a realizaci novinek. A i když během
školního roku bylo instalováno a zajištěno velké množství vybavení a otevřena například i zbrusu nová počítačová
učebna, o prázdninách jsme se posunuli zase o další krok dále. V prostorách
školy to často vypadalo jako v mraveništi, v každém koutě byl vidět nějaký
řemeslník nebo náš školník s nářadím
v ruce:-). Již v červnu dostala nový kabát učebna pro výuku fyziky a chemie.
V létě jsme k ní dokončili i nový, plnohodnotný kabinet chemie. Ve vybraných třídách a chodbách budovy B byla
položena nová linolea, provedla se výmalba mnoha prostor, nakoupili jsme
nové lavice do dvou tříd, na budově D
byly namontovány nové šatní skříňky,
ve třídách budovy B byly instalovány
rolety na okna, byly vyčištěny všech-
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ny koberce a provedlo se nepočítaně
drobných rekonstrukcí a oprav (opravy
dveří, toalet, lavic, nefunkčních žaluzií,
instalatérské práce aj.) A až nějakému
žáčkovi dojde sešit nebo mu dopíše
tužka, může si nové zakoupit v automatu na školní potřeby, který byl umístěn
na chodbě školy.
Nezapomnělo se ani na jídelnu,
ve které se pracovalo na výkonnější ventilaci u profesionální myčky, aby
naše paní kuchařky vařily v příjemnějším prostředí. Zahájil se též projekt vybudování moderního chladicího boxu
namísto přetížených a zastaralých lednic. Ve spolupráci s městem Úvaly byly
u školní jídelny instalovány boxy na popelnice, byl natažen nový plot a položena zámková dlažba.
A co všechno podnikli a čeho se
účastnili naši učitelé? Hodně z nich se
v létě vzdělávalo a připravovalo materiály, pomůcky a výzdobu tříd na nový
školní rok. Na nejrůznějších školeních
též zjišťovali novinky, které by mohly našim žákům udělat výuku o něco
přívětivější, zajímavější a modernější.
Pedagogové navštívili řadu letních škol
(letní škola matematiky, letní škola komunikace, letní škola moderních učitelů
týkající se zajímavých aplikací, nápadů
a možností, jak využít ve výuce počítače a chytré telefony). Velmi početné za-

stoupení měla naše škola i na školení
Osobnostně sociální výchovy se zaměřením na práci třídního učitele. V rámci
projektu Erasmus+ se vydali tři kolegové do Anglie na vzdělávací kurzy, jejichž
cílem je zavádět anglický jazyk i do dalších předmětů (projekt CLIL). Naše škola se od loňského školního roku rovněž
účastní projektu MAP II (Místní akční
plán rozvoje vzdělávání) a podílí se
na mnoha projektech rozvoje školství
na území Brandýska. Jedním z nich byla
několikadenní letní škola pro učitele
v Brandýse nad Labem, které jsme se
též zúčastnili. Ze široké nabídky témat
přednášek a školení jsme si zvolili Využití tabletů ve výuce, Financování školy,
Novinky z aktuální legislativy nebo Efektivní komunikaci ve školství.
Jsem velice rád, že jsme do začátku
nového školního roku všechny naše
plány stihli a mohli jsme žáky přivítat
v novějším, přínosnějším a o něco hezčím prostředí.
Všem kolegům za jejich nasazení během prázdnin děkuji a již nyní se těším
na vše nové, co nás v dalším školním
roce čeká. Největším oceněním pro nás
bude, když se dětem bude ve škole líbit
a dozvědí se vše potřebné zajímavým
a poutavým způsobem.
Lukáš Kunc, ředitel ZŠ Úvaly
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Vaření s kuchařem

S

kuchaři se nám v loňském školním roce
doslova roztrhl pytel.
Již od října 2018 jsem byla
v jednání s panem kuchařem
Tomášem Krátkým, členem
prestižního klubu Club des
Chefs des Chefs, kuchařem,
umělcem se zkušenostmi
z restaurací nejzvučnějších
jmen, který byl žákem Paula Bocuse. Ve Švýcarsku
vedl kulinářské kurzy tradiční francouzské kuchyně
i pro držitele michelinských
hvězd. Nyní pracuje jako člen
Gastro Teamu Bidfood. Již
na podzim loňského roku mi
přislíbil vaření v naší kuchyni.
Byl tak časově vytí-

žen, že jsme to mohli zrealizovat až 14. 6., takže v květnu a červnu to bylo opravdu
náročné, ale děti si to užily☺.
Společně jsme hledali možnosti, co a jak uvařit v naší
malé kuchyňce pro tolik dětí.
Hlavně jsme řešili oběd takový, který by děti v naší jídelně
uvítaly, o který si ve své anketě psaly a který jsme ještě
nevařily. Nad vším zvítězila
tortilla se zeleninou a drůbežím masem a na dvojce se
mohly děti těšit na lívance se
skořicovým cukrem a smetanovým krémem. Jako polévku jsme zvolili švédskou
hráškovou. A tak 14. 6. před
6. hodinou ranní přijel pan
kuchař a mohlo se začít.
Zabralo hodně času, než
se nakrájela všechna
zelenina, musely se
do náplně uvařit pepitky, které jsou letošním
hitem. Pepitky jsou luštěninovo-zeleninová su-

rovina ve tvaru zrnek. Jsou
vhodné do polévek, salátů,
jako
příloha,
ale i jako sladký
pokrm. Obsahují 95 % luštěnin (cizrna,
čočka, hrách)
a 5 % zeleninové složky (kukuřice, mrkev,
cuketa).
Jsou
přirozeně bezlepkové, jsou výjimečným
zdrojem vlákniny a bílkovin
výhradně rostlinného původu. Takže opět možnost,
jak děti mohou nenásilným
způsobem
zkonzumovat
luštěniny a zeleninu, kterou
musíme v rámci spotřebního koše dětem podávat. My
jsme zvolili variantu hrách cuketa.
Vaření s kuchařem, i když
jsem měla trošku strach,

aby vše vyšlo, dopadlo velmi dobře. Dětem moc chutnalo, chodily si přidávat jak
tortilly, tak lívance. Dokonce
nám přišly říct, že ten oběd
byl moc dobrý. Chválili jak
děti, tak dospělí. Pan kuchař
byl skvělý, kuchařky pracovaly také perfektně. Moc
jsme si to užili a už se těšíme
na nové strávníky v tomto
školním roce☺.
Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

organizace a spolky

Družstvo žen přivezlo medaile z krajského kola!!

V

polovině června se v Kutné Hoře
konalo krajské kolo v požárním
sportu dospělých. Okres Praha- východ reprezentovaly ženy z Úval.
Vítězné družstvo z okresního kola holky
doplnily dalšími závodnicemi z SDH Tehov, Doubek a Vyšehořovice. První den
se závodilo v běhu na 100 m s překážkami a ve štafetě 4x 100 m s překážkami. Běh na 100 m je individuální závod,
z družstva ho běží osm závodnic a časy
šesti nejlepších se sčítají do konečného výsledku družstva. Nejlépe se v této
disciplíně umístila Alena Tesařová, která
v novém osobním rekordu 18, 44 s. obsadila 3. místo mezi 87 závodnicemi. Velmi dobrý výkon zaznamenala také Klárka Klímová, která coby ještě dorostenka
stlačila svůj nejlepší osobní výkon poprvé pod 20 sekund (19, 89 s.). V součtu
časů se ve
„stovkách”

holky umístily na krásném 5. místě!
Ve štafetě 4 x 100 m s překážkami druhá
úvalská štafeta ve složení Klára Klímová,
Klára Potěšilová, Alena Tesařová a Sarah
Janoušková vyběhla bronzovou medaili za třetí místo! Holky tak přenocovaly
na průběžném 4. místě. V neděli přivítal
zavodníky na stadionu déšť, který však
do prvního startu požárních útoků ustal
a největší překážkou byl tak velký vítr.
V prvním pokusu se úvalským holkám
nedařilo, zradila je především hadice,
která nevydržela velký tlak vody a praskla. Ve druhém pokusu už to vypadalo
lépe, ale silný vítr zkomplikoval situaci
proudařkám a nástřik terčů trval déle,
než by měl. Z požárního útoku holky braly 7. místo, ale když se rozhlédly po konkurenci, tak bylo více týmů, kterým se
nedařilo. V celkovém součtu úvalské
hasičky skončily na 3. MÍSTĚ v krajském
kole, jen jeden jediný bod jim scházel

na místo druhé- tedy postupové na Mistrovství ČR. Takového úspěchu nedosáhlo v posledních dvaceti letech žádné
družstvo žen z Prahy- východ, velikého
uznání se jim dostalo také od rozhodčích z okresu, kteří na kraj “jezdí pískat”
každý rok a mají přehled. Za celé ženské
družstvo- kromě výše jmenovaných ještě Áďu Votočkovou, Verču Novákovou,
Báru Korbelovou, Káju Červenou, Vanesu Wohlhöfnerovou a Aničku Šimůnkovou- děkuji za podporu Vendy Klímové
a Pavlu Polákovi, že nás jeli na kraj jako
jediní ze sboru podpořit a pomohli nám
s kdečím. Posíláme také obrovské gratulace SDH Tehovec, které reprezentoval
i náš závodník Petr Zetek a pomohl tak
postupu družstva na mistrovství republiky z prvního místa! Praha- východ letos
prostě válela.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Mladí hasiči z Úval na krajském kole Hry Plamen

V

termínu 21.–22. června se v Mladé Boleslavi konalo krajské
kolo Hry Plamen starších
žáků. Vítězové okresů se sjeli bojovat o dvě postupová
místa na Mistrovství České
republiky nebo jen omrknout
atmosféru krajské soutěže.
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Naše starší děti patřily spíše
do té druhé skupiny, družstvo
SDH Úvaly na kraj postoupilo
po čtyřech letech- nikdo z aktuálních členů družstva ještě
na krajském kole nebyl, vedoucí už naštěstí ano, ale stejně se děti nedaly přesvědčit
k tvrdšímu tréninku. První den

se závodilo ve štafetě dvojic,
štafetě 4 x 60 m s překážkami,
štafetě CTIF a v závodu požárnické všestrannosti. V posledně jmenovaném jsme zaznamenali nejlepšího umístění
dne, a to šestého místa z 12
družstev. Po poslední disciplíně a po večeři jsme se ubyto-
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vali v nedalekém kempu a šli
brzy spát, abychom nabrali
síly na další den. V sobotu nás
čekal požární útok, v němž si
děti moc nevěřily po tréninku s krajskou požární stříkačkou z předešlého dne. Nicméně překvapily nejen sebe,
ale hlavně své vedoucí, když
předvedly parádní požární
útok a zaznamenaly další 6.
místo. V poslední disciplíně
– požárním útoku CTIF už se
zase moc nedařilo. Celkově

se naše děti umístily na 8.
místě! Na první zkušenost
s krajem kvalitní výsledek,
osobně doufám, že nadšení stávajícímu týmu vydrží,
a vzhledem k tomu, že z 80%
děti zůstanou ve stejné kategorii, mohli bychom se příští
rok těšit na lepší výsledek.
Veškerou radost a nadšení
z účasti v krajském kole nejen
dětí, ale i dorostenek, které
v krajské soutěži pokračovaly
po dětech, zkazil přístup ve-

dení sboru, které se za svou
mládež úplně nepostavilo.
Na třídenní krajskou soutěž
nám neposkytlo hasičskou
dodávku na převoz materiálu (a že ho bylo požehnaně
– do osobních automobilů
bychom se se vším neposkládali), protože se dodávka
„musela” zúčastnit hasičského dne v Újezdě nad Lesy
(mimo naši obec, okres, kraj).
Vedoucí mládeže navrhovali
náhradní řešení, aby náklad

15

z dodávky na hasičském dni
nechyběl, nic však nebylo
dost dobré. Tímto veřejně
děkujeme panu Vladimíru
Zetkovi za zapůjčení své
soukromé dodávky, opravdu nám vytrhl trn z paty,
a dvě družstva úvalských
mladých hasičů tak mohla
na krajské soutěži startovat.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Úvalské dorostenky závodily potřetí v řadě na krajské soutěži!

D

ružstvo dorostenek letos závodí třetí sezonu a také potřetí neskončilo v okresním
kole, ale postoupilo do kola krajského.
V uplynulých letech jsme spolupracovali s SDH Vyšehořovice, letos jsme postavili družstvo jen z úvalských členek
a do krajského kola jsme ho posílili Vanesou Wohlhöfnerovou z SDH Doubek
a Karolínou Hrdinovou z SDH Křížkový
Újezdec, Lucku Žibřidovou z SDH Mnichovice už považujeme za svou, závodí
s námi už druhý rok všude. Dorostenky
přijely na krajskou soutěž v sobotu 22.6.
v poledne a převzaly tak pomyslnou

štafetu od našich starších žáků. Po prezenci
a slavnostním nástupu
je čekala první disciplína – běh na 100 m
s překážkami jednotlivců – v dorostu běží 7
členů družstva a sčítá se
5 nejlepších výsledků.
Nejlepšího
úvalského
výsledku dosáhla právě
výše jmenovaná Vanesa, která poprvé běžela
pod magickou hranicí
20 vteřin a její osobní
rekord má nyní hodnotu
19,44 s. Stovkami jsme
první závodní den ukončili a přenocovali jsme na průběžném 7. místě z 11
družstev. V neděli nás nejprve čekala
štafeta na 4x 100 m s překážkami a tam
se vůbec nedařilo. S prvním neplatným
pokusem kvůli nevydařené předávce
a s druhým časem výrazně nad 70 s.
jsme rozhodně nebyli spokojeni. Na závěr nás čekal požární útok a ani jím jsme
si nespravili chuť, nejprve nás zradila
technika a potom dlouhý nástřik na jednom z proudů. V celkovém součtu holky
skončily na 9. místě ve Středočeském
kraji. Praly se statečně, ale nedalo se
ubránit srovnání s loňským rokem, kdy
naopak všechno vycházelo na jedničku
a navíc se největším soupeřům příliš
nedařilo a dorostenky nakonec postou-

pily z druhého místa na MČR. Letos to
bylo přesně obráceně, zbytečné chyby
a smůla, suverénní soupeřky. Na krajském kole se chyby neodpouští, konkurence ve Středočeském kraji je opravdu
veliká, vždyť vítězky z Pískové Lhoty se
nakonec staly mistryněmi ČR a druhé
postupující dorostenky ze Střezimíře skončily na 4. místě z 15 nejlepších
družstev v republice! Za obě družstva
děkuji za podporu na krajských soutěžích Vendy Klímové, Evě Mašatové, Áďě
Votočkové, Verče Novákové, Ráďovi Barochovi a Pavlu Polákovi, ať už za vedení
družstev, odvoz materiálu a závodníků
nebo další podporu, která všechny závodníky a závodnice hnala vpřed.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

21. letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici

V

tradičním
termínu
na přelomu července
a srpna se konal již
21. letní hasičský tábor. Naši
základnu ve Stříbrné Skalici
připravovalo průběžně skoro
20 hasičů od začátku prázdnin. Na tábor přijelo 39 dětí
ve věku 6–15 let, letos nám
chyběli instruktoři, ale s tím
jsme si hravě poradili, nejstarší děti byly skvělými kapitány svých družstev a o pár
let starší instruktory plně
nahradily. Hned první večer
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jsme se vydali s poněkud
zmateným vědcem a jeho
asistentem na Cestu časem.
A hned první táborové ráno
jsme se probudili v pravěku,
alespoň oblečení vedoucích
tomu napovídalo. A už to
jelo, vyrobit oštěpy, ulovit
mamuty, v Setonově hrnci
připravit večeři...a první den
byl hned pryč. A ty další taky
uběhly, ani nevíme jak. Ocitli
jsme se ve starověkém Egyptě, v noci potkali mumii, luštili
hieroglyfy a setkali se s míst-

ními bohy, ve starověké Číně
jsme vyráběli porcelán a pro-

cházeli Hedvábnou cestu,
ve starověkém Řecku jsme
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závodili na antických
olympijských
hrách
a procházeli Mínotaurovým labyrintem. V úterý
večer nás přivítali
rytíři ve středověku a další den
jsme se s nimi
vydali na výpravu
na zámek v Ratajích nad Sázavou,
v ten den jsme
také nejvíce zmokli, ale to nám nevadilo, prohlídka zámku
byla uvnitř. V novověku jsme potom vyráběli vlastní vynálezy a plavili se po vzoru Kryštofa Kolumba. Ve čtvrtek nás
také přijeli navštívit psovodi se psy od Policie ČR z Domašína.
Za návštěvu a oživení táborového programu jim moc děkujeme! V pátek jsme se strojem času přistáli v českém 20. století, ze starých hadic jsme si vyrobili s Tomášem Baťou boty
a po družstvech jsme nacvičili spartakiádní sestavy. V sobotu ráno jsme místo budíčku slyšeli výbuch, který znamenal,
že jsme se zase přesunuli časem a byli jsme v přítomnosti.
Čekala nás tradiční stříbrnoskalická olympiáda a odpoledne
pouť. Když jsme utratili všechny táborové peníze, mohla začít
závěrečná diskotéka. Pořád bylo co dělat, počasí s námi letos
spolupracovalo, žádné tropické teploty nás nepřepadly a občasný déšť jsme spíše uvítali jako příjemnou změnu. Závěrem
bych chtěla poděkovat všem účastníkům za pohodových 10
dní prázdnin, rodičům za důvěru v nás a hlavně všem vedoucím, kuchařkám a technické četě za zajištění všeho potřebného. Načali jsme tu třetí desítku táborů velice zdařile.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

ŽIVOT ÚVAL 9/2019

Pozvánka na Komentovanou
vycházku za osobnostmi
Úval
Vážení a milí čtenáři, Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí pro vás chystá na sobotu 5. října 2019 zajímavou vycházku
městem s názvem Komentovaná vycházka
za osobnostmi Úval. Sraz účastníků bude
ve 14.00 u budovy vlakového nádraží Úvaly (Jiráskova 287), odkud společně vyrazíme
ulicemi k domům, kde žili a působili spoluobčané Úval – osobnosti literatury, umění,
architektury nebo divadla a filmu. Vydejte se
s námi na 4 km dlouhou vycházku městem
po stopách Robinsonky, Obchodního domu
Máj, polámaného mravenečka, představitele továrníka Topola z filmu Kvočna nebo
krejčího z pohádky Dařbuján a Pandrhola.
Slovem bude provázet několik našich průvodců a můžete se těšit i na ukázky z tvorby
úvalských osobností.
Jan Psota
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Nábor nových dětí do kroužku
mladých hasičů

V

pátek 6. září se bude konat první schůzka kroužku mladých hasičů po prázdninách. Rádi přivítáme
i nové členy od 6 do 18 let. Scházíme se pravidelně
v pátek od 16 do 18 hodin, dorost od 15 let pak do 19 hodin
a ještě v další domluvený den. Schůzky probíhají v hasičském
domě v Úvalech (Klánovická 918) a na přilehlé zahradě. Jsme
převážně sportovní kroužek, účastníme se několika hasičských soutěží na podzim a na jaře, podrobně se o naší činnosti můžete dočíst v každém Životě Úval a také na facebookové stránce Mladí hasiči SDH Úvaly. Pokud nestihnete první
schůzku, nevadí, můžete přijít kdykoli během školního roku
mimo prázdniny. Budeme se na vás těšit!
Tým vedoucích kroužku SDH Úvaly

Pozvánka na zájezd Klubu
důchodců v Úvalech

K

lub důchodců v Úvalech pořádá dne 25.září 2019 (středa) zájezd do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře
a do Kláštera Klokoty. Odjezd od bývalého Městského
úřadu v Úvalech (ul.Pražská) v 7.30 hod. s možností nastoupení v 7.15 hod. na zastávce Skeříkov a 7.20 hod. na autobusové
zastávce u nákupního centra PENNY v Úvalech (zastávka U Pivovaru). Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14.00
do 15.00 hod. u p.Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou
službou v Úvalech(ne o prázdninách) nebo u p.Loskota na Slovanech. Za Klub důchodců srdečně zve
Havlíková Eva
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Letní taneční soustředění a nová sezona v Danceportu

J

ako každý rok se i letos o prázdninách uskutečnilo taneční soustředění tanečního a pohybového studia Danceport v Újezdě nad Lesy. Děti se pod vedením našich
lektorů naučily mnoha tanečním dovednostem a užily si
svoje kamarády.
V září naše tanečníky bude opět čekat mnoho novinek,
které si taneční studio Danceport připravilo na taneční sezonu 2019/2020.
Mezi oblíbenými kurzy nebudou chybět taneční pro mládež, taneční kurzy pro dospělé v mnoha stupních pokročilosti, cvičení pro ženy, taneční přípravky pro děti a další. Těšíme se na vás – tým lektorů tanečního studia.
Za taneční studio Danceport
Helena Wojdylová

Tábor úvalských skautů 2019

L

etošní první dva týdny prázdnin se pro
skauty a skautky opět
nesly v duchu skautského
tábora. Stejně jako loni jsme
i tento rok vyrazili na tábor
celé středisko. Tedy všechny
věkové kategorie spolu. Náš
tábor byl kousek od vesnice Zderadiny. Toto místo se
nám stalo na dva týdny domovem.
Na táboře jsme hráli mnoho her, vařili si na ohni, byli
jsme na výletě, spali pod širým nebem nebo třeba hráli
u ohně na kytaru a sledovali
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hvězdy. Měli jsme také celotáborovou hru, kde bylo
naším úkolem vyvinout léky
na nemoc, která napadla celý
svět, ale náš tábor zatím ne.
Nejen, že jsme se na dva
týdny vzdali technologií dnešního světa, ale také jsme
spolu strávili spoustu času
a zábavy, které bychom jindy
a jinde nezažili. Čas v přírodě,
v klidu a s kamarády jsme si
spolu všichni moc užili. Pravdou je, že na teplou peřinu
a rodinu se těšili asi všichni.
Celý tábor nám utekl jako
voda a byl moc fajn. Mys-

lím, že jsme si to všichni užili
a někteří by tam i klidně zůstali déle. Společné přežívání nám klapalo. Počasí bylo
také na naší straně. A co
víc? Naši dětští vědci dokázali zachránit celý svět před

hrozbou nemoci. Všichni
se těšíme na další tábory,
ale ještě více na to, že už se
za chvíli všichni zase uvidíme
na schůzkách.
Za úvalské skauty,
Kristýna Štafenová – Kitty
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3 děti a 4 rodiče z Úval podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále
Když rodinu zasáhne
vážné onemocnění
–
ať už rodiče
nebo dítěte
– dopadne
jeho tíha na
každého z jejích členů. Dobří andělé
dlouhodobě podporují rodiny s dětmi,
ve kterých se objevila rakovina nebo
jiné vážné onemocnění. Pravidelnými
finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou
či rehabilitací pacienta se rodiny snaží
z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace
Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci
– Dobří andělé – podporují tisíce rodin po
celé České republice. „I když peníze nikdy
nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády
v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace
podpořili Dobří andělé v Praze-východ
stovky dětí, z Úval konkrétně tři. Počet
nových žádostí o pomoc ale stále roste.
„Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě
potýká s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími.
Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl
rodiny podpořit, si může
zvolit výši částky i frekvenci
zasílání pomoci. Navíc má
možnost si přečíst příběh
konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách
nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první
příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce
vidí informace o rodině,“
vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče

představuje podpora Dobrých andělů
v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější
a mohou se tak více věnovat tomu, co
je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

okénko knihovny

Knihovna má nové logo

P

Představujeme vám
nové logo knihovny.
Co na něj říkáte?

řes léto jsme pro vás přichystaly
dlouho očekávané literární novinky. Těšit se můžete například
na Ledový dech Diany Gabaldon nebo
první díl nové historické ságy Vlastimila
Vondrušky Falknovská huť o osudech
sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách. Nezapomněly jsme ani na milovníky žánru fantasy
a sci-fi, kteří si můžou přijít například
pro dvoudílný román Spící obři od Sylvaina Neuvela, postapokalyptický román Vlci zimy z pera Tyrella Johnsona
nebo napínavý fantasy dobrodružný
příběh Warcross od skvělé Marie Lu.
Jak už možná víte, na listopad připravujeme výstavu k 30. výročí sametové

revoluce. Chtěli bychom, aby přiblížila listopadové události dětem a mladým, kteří
ji osobně nezažili, a mezi pamětníky vzbudila zamyšlení nad tím, co revoluce přinesla a jaký je její dnešní odkaz. Budeme
velice rády, když i vy přispějete drobným
střípkem z vašich osobních vzpomínek.
Vypravili jste se do centra dění, připnuli si
symbolickou trikolóru nebo jste jen zpo-

vzdálí sledovali, jak se události vyvinou?
Dokázali byste si vybavit své pocity? Byla
to radost, očekávání nebo obavy a nejistota? Z vašich malých historek bychom
chtěli složit pestrý příběh listopadového
dění, tak, jak ho prožívali dnešní obyvatelé Úval – ať jste byli před třiceti lety kdekoli. O svou vzpomínku se můžete přijít
s námi podělit do knihovny, tužky a papír
máme přichystané! Nebo nám ji pošlete
mailem na knihovna@mestouvaly.cz. Až
do 15. října se můžete zapojit i do naší
literárně-výtvarné výzvy Konečně svoboda! Více se o ní dozvíte v rámečku níže.
Vaše texty a díla budou také součástí
naší listopadové výstavy. Chtěli byste se
zapojit, ale necítíte se na to prezentovat
své vzpomínky a výtvory veřejně? Můžeme je vystavit zcela anonymně. Těšíme se
na vaši návštěvu i na vaše díla!
Knihovnice MěK Úvaly

Konečně svoboda! Literární a výtvarná výzva
Můžete nám přinést nebo poslat:
(i) osobní vzpomínkové vyprávění o událostech z roku 1989 v Úvalech a nejbližším
m,
okolí – buď formou vlastního memoárového textu nebo jako rozhovor s pamětníkem,
rodičem či prarodičem;
(ii) povídku, báseň, fejeton, komiks nebo jiný literární útvar na téma „co je to svoboda“;;
(iii) výtvarné dílo na téma „co je to svoboda“.
Texty by neměly přesáhnout 2 strany (3600 znaků), výtvarné práce formát A2, prostorové objekty maximálně 20 cm³.
Zúčastnit se mohou děti i dospělí, jednotlivci i kolektivy. Vaše výtvory přijímáme do 30. září 2019.
zari_2019.indd 18
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Zamyšlení
Každý člověk ve svém životě se musí rozhodnout, učinit
nějakou volbu, např. co si dát k obědu, co si obléknout, co
koupit atd. To jsou ovšem méně důležité věci, o kterých si
rozhodneme. Pak jsou závažnější záležitosti, kde se musíme
rozhodovat v otázce volby povolání, bydlení, vybrání si životního partnera – partnerky. Můžeme se také účastnit voleb
komunálních, parlamentních, voleb do vedení krajů, dokonce máme možnost si zvolit prezidenta, což je pro nás důležité. To všechno se však týká naší pozemské budoucnosti.
Z hlediska křesťanské víry existuje pro nás nejdůležitější volba, která rozhoduje o naší věčné budoucnosti. Všichni musíme udělat zásadní krok v této rozhodné volbě.
Jít ve svém životě dobrou cestou, která vede k věčnému životu, nebo se vydat cestou, na jejímž konci nás čeká smrt.
V Matoušově evangeliu 7, 13 – 14 čteme: „Prostorná je brána
a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo

tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“
Ano, široká cesta se zdá být snadnější, pohodlnější, kde se
cítíme dobře, nic si neodpíráme. Avšak tato cesta vede k věčnému odloučení od Boha. Druhá cesta je sice úzká, nepohodlná, někdy může být i cestou křížovou, která nám zkříží
plány, ale na konci nás čeká věčný život u Boha.
Rozhodnutí je na každém z nás, jakou cestu si zvolíme. Vybrat si tu dobrou cestu (úzkou), znamená přijmout Krista
do svého srdce, do svého života. V životě s Kristem už není
potřeba spekulovat či hledat odpovědi na otázky. Vždyť Ježíš
Kristus řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život (J 14,6).“
Této volby nikdy člověk nelituje. Kdo se rozhodne pro Krista,
nalezne svou cestu k životu a k Bohu.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

sport

Letní odpočinek v duchu aikidó

V

minulém čísle Života Úval
jsme avizovali, že po uzávěrce (konkrétně o víkendu 15. a 16. června) proběhnou
v Praze v našem spřáteleném
oddíle Aikido Kenkyukai Praha
zkoušky, na které jsme přihlásili
několik našich členů.
Zkoušková stáž probíhala (jako již tradičně každý rok) pod
vedením pana Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai), který nejprve s kandidáty drtivou většinu technik prošel, aby je pak mohl
v pozdějších odpoledních hodinách vyzkoušet.

Bylo vidět, že úvalští zástupci byli připraveni dobře. Anička s Kubou a Karlem si odnesli 5. kyu, Láďa úspěšně složil
zkoušky na 4. kyu a Aleš poskočil na 3. kyu. Všechny chválíme
za skvělou reprezentaci úvalského aikidó a moc gratulujeme!

V červenci skupinka úvalských
aikidistů vyrazila na hlavní událost
České asociace aikidó – týdenní
Letní školu, která opět proběhla
pod vedením pánů Daniela Vettera (6. dan Aikikai) a Miroslava
Kodyma (6. dan Aikikai). Kromě českých aikidistů dorazili i přátelé ze Švýcarska, Slovenska a Polska. Jednalo se už o 25. letní
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školu ČAA, čtvrtou
v Karlových Varech
a organizátoři si opět
připravili několik milých překvapení.
V průběhu celého
týdne se cvičilo:
– ráno na blízkém
hřišti hojo = stará
šermířská
škola,
s tlustým dřevěným mečem (hojo bokkenem),
– dopoledne v tělocvičně aikidó a
– odpoledne na hřišti zbraně – tentokrát s krátkou tyčí (jo).
Nově probíhala ráno i cvičení jen pro děti. Každý den je
vedl jiný učitel, hrály se různé hry a nakonec jim v neděli oba
hlavní nositelé 6. danů vyprávěli aikidistické pohádky. Všichni
účastníci si celý týden pochvalovali a vypadá to, že nás příští
rok přijede zase o něco více.
Po Letní škole to vypadalo, že bude klid, ale holandská
Aikikai o víkendu 26. – 28. července slavila 60 let od svého
založení a akci plnou zvučných jmen (cvičení vedl mimo jiné
pravnuk zakladatele aikidó Mitsuteru Ueshiba (Dojo-cho
Hombu dojo – na snímku), Christian Tissier (8. dan Aikikai),
Peter Goldsbury (7. dan Aikikai) a další) spojili s kongresem
Evropské federace aikidó.
Za Českou asociaci aikidó byli vysláni dva zástupci (Miroslav
Kodym a Pavel Skalický), kteří kromě trocha cvičení navázali
i kontakty se zástupci evropských organizací.
Srpen byl konečně
klidný, ale hned na začátku září (konkrétně 7.
– 8. září) dorazí do Prahy
učitel až z kolébky aikidó
– Hombu dojo. Na svůj
první seminář do Čech
přiletí shihan Hiroshi Fujimaki (7. dan Aikikai).
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V neděli 15. září budeme v Úvalech zahajovat šestou aikidistickou sezonu – jako obvykle ukázkovou hodinou, na které si děti budou moci vyzkoušet trénink aikidó a dospělí se vyptat na všechno
možné s tímto japonským bojovým uměním spojené.
A o dva týdny později pojedeme s dětmi do Prahy na již
19. dětskou stáž.

Takže máme na rozjezd velmi nabitý program, detaily i další akce najdete v případě zájmu na našich stránkách (www.
aikido-uvaly.cz) nebo na stránkách ČAA (www.aikikai.cz).
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotografií: Pavel Skalický, Martina Kohoutová,
Miroslav Kodym a neznámí fotografové

Handball Úvaly
2019/2020

TJ Sokol Úvaly – CVIČENÍ PRO ŽENY ZAČÍNÁ
2. 9. 2019

J

iž 31. 8. 2019 odehrál A-tým své první
soutěžní utkání nastávajícího ročníku. V domácí hale jsme v rámci
1. kola Českého poháru přivítali Liberec.
Jak utkání dopadlo a zda jsme postoupili do dalšího kola, se můžete dozvědět
z našich webových stránek. Další utkání v domácí hale odehrajeme v sobotu
21.9. Náš A-tým jsme na letošní sezonu
výrazně posílili o šest hráčů. Tři přešli
z kategorie staršího dorostu, kde na jaře
pomáhali vybojovat postup do nejvyšší
soutěže, a další tři jsou posily z jiných
klubů. V srpnu jsme ještě testovali další
hráče a uvidíme na začátku září, zda se
na spolupráci domluvíme. Naši příznivci
a nejen oni se tak mají na co těšit.
Starší dorost si po dvou letech opět zahraje první ligu. Cílem je udržení soutěže a to nebude vůbec jednoduché. Letní
příprava začala 5. srpna, její první fáze
trvala tři týdny, další čtyři týdny máme
na vyladění formy a hned první domácí
utkání v sobotu 21. 9. ukáže, jak na tom
jsme a jak náročná soutěž nás čeká.
Mladší dorostenci se v nadcházející sezoně představí opět ve druhé lize
2. liga muži
so 21.9. 18:00 Úvaly – Dolní Cerekev
ne 29.9. 17:00 Slavia – Úvaly
ne 6.10. 18:00 Úvaly – Kutná Hora
so 12.10. 18:00 Havl. Brod – Úvaly
so 19.10. 18:00 Úvaly – Třeboň
so 2.11 18:00 Úvaly – Strakonice B
ne 10.11. 10:30 Sezimovo Ústí – Úvaly
so 23.11. 17:00 České Budějovice – Úvaly
so 30.11. 18:00 Úvaly – Loko Vršovice
ne 8.12. 17:30 Pardubice – Úvaly

a měli by se držet
V pondělí cvičíme:
v horní polovině taod 19:00 do 20:00 cvičení pro starší ženy
bulky. Budou to mít
od 20:00 do 21:00 cvičení pro zlepšení pohybových
složitější v tom, že
schopností – věk není žádnou překážkou
budou vypomáhat
Ve čtvrtek cvičíme:
i v dorostu starším,
od 19:30 do 20:30 kondiční cvičení na velkých gym.
a tak uvidíme, jak se
balónech
s tím tým vypořádá.
Starší žáci ročníku
Informace: Hanka Dudová 777 331 236
2005 se v této sezoně zaměří na Žáříjna a i oni se nejvíce těší na několik víkovskou ligu, celorepublikovou soutěž cedenních turnajů, které je v letošním
pro 25 nejlepších týmů ČR. Nejprve se roce čekají. Prvním je 6. až 9. září Háale budou muset do hlavní soutěže kva- zenkářský festival v Lovosicích.
lifikovat přes středočeský přebor, z kteNejmenší kategorie házenkářů začne
rého postupuje přímo jen vítěz. Náš v září teprve trénovat. Od pondělí drudruhý tým starších žáků složený z kluků hého září přivítáme nové spoluhráče,
ročníku 2006 bude sbírat zkušenosti jak budou probíhat nábory na Základních
ve středočeském přeboru, tak v různých školách v Úvalech a okolí, děti se budou
turnajích. Oba týmy starších žáků se zú- seznamovat s házenou. Pokud jste čláčastní několika velkých turnajů. Hned nek dočetli až sem a máte doma syna,
6. až 9. září se představí na Házenkář- vnuka či jinak spřízněného chlapce ročském festivalu v Lovosicích a určitě se níku 2009, 2010, přiveďte ho k nám.
hráči i rodiče těší na velikonoční Prague Handball Úvaly – víc než jen sport.
handbal cup.
Veškeré informace o našem klubu
Mladší žáci („A“-2007 a „B“-2008) (tréninky, zápasy, kontakty atd.) najdete
mají před sebou rok plný turnajů. Kaž- na našem webu www.hazena-uvaly.cz.
dý zápas pro ně bude výzvou ukázat,
Jiří Dráb
co v nich je. Doma se představí 5. a 20.
1. liga starší dorost
so 21.9. 16:00 Úvaly – Šťáhlavy
so 28.9. 14:00 Rožnov p.R. – Úvaly
ne 6.10. 16:00 Úvaly – Dukla
so 12.10.14:45 Nové Veselí – Úvaly
so 19.10. 16:00 Úvaly – Jičín
so 2.11. 16:00 Úvaly – Plzeň
ne 10.11. 14:00 Lovosice – Úvaly
ne 17.11. 16:00 Úvaly – Frýdek-Místek
ne 24.11. 15:00 Karviná – Úvaly
so 30.11. 16:00 Úvaly – Kopřivnice
ne 8.12. 17:00 Zubří – Úvaly

2. liga mladší dorost
so 21.9. 14:00 Úvaly – Mělník
so 28.9. 15:00 Náchod – Úvaly
ne 6.10. 14:00 Úvaly – Dukla B
ne 13.10. 16:00 Most – Úvaly
so 19.10. 14:00 Úvaly – Jičín
so 2.11. 14:00 Úvaly – Strakonice
so 9.11. 14:00 Sokol Vršovice – Úvaly
ne 17.11. 14:00 Úvaly – Jablonec n.N.
so 23.11. 15:00 České Budějovice – Úvaly
so 30.11. 14:00 Úvaly – Loko Vršovice
ne 8.12. 15:30 Pardubice – Úvaly

Tenisová hala Úvaly bude
v provozu od pondělí
14. října 2019
Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698,
Úvaly, na stávajících antukových kurtech.
Pro dlouhodobé rezervace prosím piště
na tsuvaly@centrum.cz, nebo tel. 725 334 363.
Rezervace na jednotlivé hodiny budou spuštěny
13. října.
Těšíme se na vás!
zari_2019.indd 20
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Rozpis zápasů podzim 2019 - muži, dorost a žáci
Středočeský kraj muži A podzim 2019 – I. B třída
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

24.08.2019
01.09.2019
07.09 2019
15.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
13.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
17.11.2019

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16,00
16.00
15.30
15.30

Vysoká – Úvaly
Úvaly – Kralupy 1901
Milovice – Úvaly
Úvaly – Škvorec
Kosmonosy – Úvaly
Úvaly – Stará Boleslav
Hlubice – Úvaly
Úvaly – Bakov
Hovorčovice – Úval
Úvaly – Lužec
Chotětov – Úvaly
Byšice – Úvaly
Úvaly – Libčice

Středočeský kraj podzim 2019 – I.A třída dorostu skupina C
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Sobota
Sobota
Sobota
Neděle

24.08.2019
31.08.2019
07.09.2019
15.09.2019

5. kolo Sobota 21.09.2019
6. kolo Neděle 29.09.2019
7. kolo Sobota 05.10.2019
8. kolo Sobota 12.10.2019
9. kolo Sobota 19.10.2019
10. kolo Sobota 26.10.2019
11. kolo Neděle 03.11.2019

10:15 SK Úvaly – FC Tuchoraz
10:15 Štítarský SK – SK Úvaly
10:15 SK Úvaly – FK Čáslav „B“
10:15 FK Viktorie Velký Osek
– SK Úvaly
10:15 SK Úvaly
– TJ Sokol Jestřabí Lhota
10:15 TJ Slavoj Vrdy – SK Úvaly
10:15 SK Úvaly
– SK Český Brod
10:15 SK Úvaly – TJ Sokol
Družba Suchdol
10:15 FK Uhlířské Janovice
– SK Úvaly
10:15 SK Úvaly – TJ Mnichovice
10:15 AFK Pečky – SK Úvaly

poznáte se?

B

1. kolo Neděle 25.08.2019 10:15 SK Úvaly
– Sokol Měšice A
2. kolo Neděle 01.09.2019 14:30 Slavia Louňovice
– SK Úvaly
3. kolo Neděle 08.09.2019 10:15 SK Úvaly
– Viktorie Jirny
4. kolo Sobota 14.09.2019 10:15 SKK Hovorčovice
2007 – SK Úvaly
5. kolo Neděle 22.09.2019 10:15 SK Úvaly
– Aero Odolena Voda
6. kolo Sobota 28.09.2019 11:00 Viktoria Sibřina modrá
– SK Úvaly
8. kolo Neděle 13.10.2019 10:15 SK Úvaly – SK Bášť
9. kolo Sobota 19.10.2019 10:15 Sokol Klecany – SK Úvaly
10. kolo Neděle 27.10.2019 10:15 SK Úvaly
– FK Brandýs - Boleslav
11. kolo Neděle 03.11.2019 11:30 Spartak Čelákovice
– SK Úvaly
12. kolo Neděle 10.11.2019 10:15 SK Úvaly
– 1. FC Líbeznice
13. kolo Sobota 16.11.2019 10:15 Slavia Radonice
– SK Úvaly
Začíná nový ročník 2019-2020 a před našimi družstvy stojí
velká výzva postupně vrátit úvalský fotbal tam, kam přirozeně
patří. Je to úkol pro vedení fotbalu, trenéry, hráče a všechny
příznivce a diváky. V době, kdy se nedaří, je především nutná
podpora diváků, ale i vedení města. Věřím, že se to může během 2 až 3 let podařit.
Přeji družstvům zdar a pokusím se zúčastnit všech domácích zápasů, aby moje podpora nebyla pouze teoretická.
Ing. Petr Jankovský

názory čtenářů

Poznáte, kde to je?
ude posvícení, vždycky trochu problém
s datem, která že to
je neděle (první v září před
svátkem Marie), ale otázka
tentokrát zní. Víte, kde vznikla tato fotografie? Kdepak
stál tento kolotoč? Bohužel
velmi špatná fotografie je
z roku 1933. Odpověď už
v redakci máme i fotku sou-

Praha – východ › 2019 – OPMŽ, skupina B

časného místa, ale necháme
vás hádat.
Můžete i sami poslat snímek z procházky po Úvalech
a připomenout místa, kde se
něco v minulosti zajímavého
konalo. Ráda obohatím archiv.
Děkuje
alena.janurova@centrum.cz

Poděkování za finanční
příspěvek

Z

O SPCCH
Jirny, Šestajovice,
Zeleneč uspořádal pro své členy
ozdravný pobyt
v termálních lázních v Bükfürdő
v Maďarsku. Týdenní pobyt proh
k se zúčastnilo
úč
il 50 čl
ů
běhl v době od 15. 6. – 22
22. 6
6., tohoto
roku
členů.
Byli jsme ubytováni v hotelu Répce v přímém dosahu lázní,
ubytování bylo slušné, jídlo vynikající. V lázních byla nově otevřena zážitková část, a tak jsme střídali bazény s termální vodou, plavecké bazény, různé vířivky a v neposlední řadě cvičení
v bazénech. Měli jsme i půldenní výlet do nedalekého pěkného
městečka Kőszegu, městečko bylo starobylé a všem se líbilo.
V letošním roce se zvýšil počet účastníků z Úval na 14. Podle
ohlasu účastníků, byli všichni spokojeni, týden využili k odpočinku a načerpání nových sil.
Děkujeme touto cestou Městskému úřadu v Úvalech
v čele s panem starostou Boreckým a zastupitelstvu za finanční příspěvek, který nám pomohl spolufinancovat tento
ozdravný pobyt.
S přátelským pozdravem
Ladislav Csik, předseda ZO SPCCH
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Poděkování
Děkuji touto cestou panu Petrovi Rytinovi staršímu. Za to
že 22.6. 2019 při koncertu na oslavách výročí založení SK
Úvaly, pohotově a bezchybně pomohl jednomu z návštěvníků, který měl zástavu srdce a tímto mu zachránil život.
S díky Michal Němec

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala občanům Úval, kteří v referendu rozhodli o zachování koupaliště, a spolku
Zachraňme koupaliště za jejich úsilí o prosazení projektu.
Z koupaliště máme radost i my „Újezďáci“.
Petra Bílková s rodinou, Újezd nad Lesy

Koupaliště v Úvalech je opět
otevřené
Koupaliště v Úvalech opět slouží lidem
k aktivnímu odpočinku i zábavě.
Děkujeme vám všem, kteří jste hlasovali v referendu pro obnovu koupaliště
a během 3 let svoji aktivitou podpořili
obnovu a otevření koupaliště.
Věříme, že se po 3 měsíčním zkušebním provozu koupaliště v tomto roce
můžeme těšit na jeho dokončení v roce
2020.
Přejeme koupališti hodně šťastných let
a ať slouží ke spokojenosti návštěvníků.
Zachraňme koupaliště, z.s.

Firma Tawesco Automotive již opět stojí na nohou.
Na řadě je zdravý rozvoj firmy a zaměstnanosti v Úvalech

U

plynuly dva roky, během nichž
se zcela proměnila tvář lisovny
a svařovny v Úvalech, která již
plně patří české firmě Tawesco Automotive. Přestože podnik jel od samého
začátku naplno, jeho vlastník byl kvůli jiným, méně úspěšným investicím v problémech. Přitom výpadek výroby v Úvalech by způsobil několika významným
evropským automobilkám značné problémy. Za těchto okolností jsme byli požádáni jako dodavatel pro automobilový průmysl s dobrou pověstí a dlouhou
praxí, abychom podnik převzali, což se
nakonec po nelehkých jednáních s bývalým španělským vlastníkem podařilo.
Firma, kterou dobře znáte, je nejvýznamnějším průmyslovým provozem
a také největším zaměstnavatelem v katastru Úval. Svou produkcí zásobuje
špičkové světové automobilky již 18 let
a podle všech prognóz můžeme předpokládat, že má ještě další desetiletí
existence před sebou. Díky schopnostem našich zaměstnanců i moderním
technologiím dodáváme evropským

automobilkám díly ve špičkové kvalitě.
Spolupracujeme zejména se společnostmi ŠKODA AUTO, PORSCHE nebo
VOLVO. Precizních lisoven a svařoven je
ale po celé Evropě nedostatek. A toho
jsme si dobře vědomi a musíme se současnému vývoji přizpůsobit – už kvůli
tomu, že patříme mezi stabilní zaměstnavatele v Úvalech.
S tím souvisí i naše plány do budoucna. Chceme na našem stávajícím pozemku, kde dnes stojí lisovna se svařovnou, postavit nižší a vzhlednější budovu
svařovny, která bude nedílnou součástí
výroby.
Hluková stopa výroby se nezmění,
nárůst dopravy bude nevýznamný (počet projíždějících kamionů se zvýší jen
nepatrně, ze současných 15 na nějakých 20 či maximálně 25 za den. Přitom
po komunikaci Jirenská projede denně
7 725 vozidel všech druhů, z toho přes
200 kamiónů a více než 1500 dodávek.
Co se změní, bude vzhled areálu, a to
výrazně. Domníváme se, že výhrady,
které někteří občané Úval proti našemu

podniku mají, jsou zapříčiněné zejména
tím, jak fabrika vypadá a jak kontrastuje s okolní obytnou zástavbou. Proto
v souladu s moderními trendy plánujeme zazelenění celého areálu, který
bude mít nejen funkční, ale i estetický
vzhled.
Při plánované výstavbě haly tak stále
myslíme na své okolí, ve kterém žije část
z vás. Přemýšlíme, jak rozvíjet areál, aby
svým vzhledem okolní lokalitě spíš přidával a ne bral, jak je tomu nyní. Moderní trendy v průmyslové architektuře dokáží lehkou průmyslovou výrobu,
jako je ta naše, zkrášlit a zazelenit. A to
chceme i my, obzvlášť v Úvalech, které
jsou spíše rezidenční než průmyslovou
zástavbou. Jsme odhodláni touto cestou jít a budeme rádi, pokud nás přitom
vy, občané Úval a naši sousedé, na ní
podpoříte. Budu vás nadále průběžně
informovat o novinkách, které chystáme, abyste měli větší a správný přehled
o tom, co se děje ve firmě Tawesco
Automotive.
Jan Maroušek, jednatel společnosti

Jak pan starosta neplní své sliby dané občanům

B

ylo, nebylo …. takto
většinou začínají pohádky, ale toto není
pohádka ….
Byl podzim roku 2018
a nový vlastník lisovny v Úvalech na Hodově, společnost
Tawesco Automotive, s.r.o.,
(bývalá ESSA Czech), pozval
obyvatele přilehlých úvalských částí na společné setkání v rámci akce „Chceme
být dobrými sousedy“. Všem
v Úvalech je známo, že soužití obyvatel lokalit Hodov
a Hájovna bylo od počátku
provozu lisovny problematické hlavně kvůli hluku pocházejícímu z jejích útrob. Setká-
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ní se konalo za účasti vedení
společnosti, starosty města
pana Boreckého a občanů
z okolí. Proběhla prezentace firmy a diskuse. Na přímý dotaz občanů, zda firma
Tawesco hodlá současnou
lisovnu rozšiřovat, zazněla
z úst ředitele lisovny pana
Marouška jasná odpověď, že
na pořadu dne je stabilizace
společnosti a že v horizontu
5–10 let jakékoliv rozšíření
lisovny nepřipadá v úvahu.
V úterý 11. 6. 2019 se koná
na parkovišti u plaveckého
klubu Natrix v Úvalech setkání obyvatel Hodova a V Setých se zástupci rady města

v rámci akce „Řekněte nám
to napřímo!“. Tohoto setkání
se účastní za radu města pan
Borecký, Polák, Kolařík a cca
20 obyvatel. Po asi hodinové
diskusi týkající se místních témat, kdy už občané pomalu
odcházejí do svých domovů,
vytahuje pan Borecký obří
výkres s „posledním bodem
programu“ – záměr společnosti Tawesco na trojnásobné rozšíření lisovny,
přestěhování pobočky firmy
z Letňan sem do Úval, nárůst
o 50 kamionů denně (25 tam
a 25 zpět) a o dalších 120
zaměstnanců. Občané jsou
v šoku a zprvu nevědí, jak

na nastalou situaci reagovat,
tak připouštějí možnost jednání.
Po tomto setkání se zástupci obyvatel Hodova jedou osobně podívat do Letňan, kde se v současné době
nachází výroba, která se má
stěhovat sem do Úval. Jsou
zděšeni, protože provoz je
velmi hlučný a zcela jistě nesplňuje podmínky nerušící
výroby.
V neděli 16. 6. 2019 se
v úvalské části Hodov koná
schůzka obyvatel této části,
kde se jednohlasně vyslovuje zásadní nesouhlas se
záměrem rozšíření lisovny
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a domlouvá se sepsání Petice s vyjádřením tohoto nesouhlasu.
V pondělí 17. 6. 2019 se
koná na křižovatce u hájovny
setkání obyvatel úvalské části
Hájovna a Zálesí se zástupci rady města ve složení pan
Borecký, Kimbembe, Kolařík.
Účastní se ho cca 50 místních
obyvatel a 3 zástupci obyvatel lokality Hodov jako hosté.
Po diskusi týkající se místních
témat i zde pan Borecký jako
poslední bod programu vytahuje výkres se záměrem
trojnásobného rozšíření lisovny. Zde však již naráží
na výrazný odpor obyvatel,
kteří mu opakovaně sdělují, že s rozšířením lisovny
zásadně nesouhlasí a nesouhlasí s ním ani v případě
tzv. kompenzací. Zástupci
obyvatel Hodova panu Boreckému sdělují výsledek schůze
na Hodově a to ten, že obyvatelé Hodova se dohodli na sepsání Petice s vyslovením
zásadního nesouhlasu se
záměrem rozšíření lisovny.

Obyvatelé lokality Hájovna
a Zálesí se připojují k Petici.
Pan starosta a zároveň člen
rady města pan Borecký se
tedy dozvídá o výrazném
odporu místních obyvatel
a na základě toho slibuje,
že město Úvaly se postaví
za své občany a záměr rozšíření lisovny nepodpoří.
Ve středu 26. 6. 2019 se
koná schůze tří komisí města – komise pro výstavbu, dopravu a pro životní prostředí.
Na programu je mimo jiné
i projednání záměru rozšíření
lisovny společnosti Tawesco.
Jednání se účastní i ředitel
lisovny pan Maroušek a jako
host i pan starosta Borecký.
Z občanů dotčených částí
nebyl nikdo pozván. Pan
ředitel lisovny zde lobbuje
a přesvědčuje členy komisí, aby dali záměru rozšíření
zelenou a tak se i stává, protože pan starosta Borecký
zamlčuje odpor a nesouhlas obyvatel dotčených
záměrem a členy komise
neseznamuje s Peticí.

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 v dopoledních hodinách je na podatelnu Městského úřadu
Úvaly podán originál Petice
s vyslovením zásadního nesouhlasu se záměrem rozšíření lisovny.
Týž den, ve čtvrtek 27. 6.
2019, se od 18 hod koná veřejné zasedání zastupitelstva
města. Projednání záměru
rozšíření lisovny je na základě návrhu pana zastupitele
Černého zařazeno jako bod
programu. Všichni zastupitelé jsou informováni o předání Petice a o zásadním
nesouhlasu občanů se záměrem. Přítomní občané Hodova a Hájovny očekávají
to, co jim pan starosta Borecký slíbil … že se město
jednoznačně postaví za své
občany a záměr zamítne.
A to se, bohužel, nestalo.
Pan starosta slib nedodržel. Místo toho přijalo město pouze usnesení, že bere
na vědomí Petici občanů.
Záznam z jednání je možno
zhlédnout na https://www.
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youtube.com/watch?v=1FX1fa3B2Dk (lisovna se řeší
mezi 1:00:40 až 2:00:10).
V pohádkách vždy vítězí
dobro nad zlem. Tak i my,
obyvatelé lokalit Hodov a Hájovna věříme, že vše dobře
dopadne a zástupci města
se postaví za své občany
a nedopustí výrazné zhoršení jejich životních podmínek
a znehodnocení nemovitého
majetku. Podotýkám, že občané přilehlých lokalit řeší
téma rozšíření lisovny již
poněkolikáté. Naposledy to
bylo v roce 2012, kdy tehdejší vlastník lisovny spol. ESSA
Czech chtěl továrnu rozšířit,
ale zdaleka ne v tak velkém
rozsahu jako současný vlastník. Tehdy občané dotčení
tímto záměrem taktéž vyjádřili nesouhlas Peticí. Tehdejší vedení města (koalice
ODS, OÚ a ČSSD se starostou
panem Šťastným) vyslyšelo
hlasy svých občanů a záměr
rozšíření lisovny zamítlo.
Renáta Ryšavá

Úvalské chodníky a glyfosáty – Jak na tom jsme nyní?

B

yť nápad ohledně výzvy občanům k svépomocnému pletí vzešel před několika měsíci
z pera zastupitelů města a od člena TOP
09, nechali jsme se jím inspirovat a dne
23. června letošního roku jsme zorganizovali další „plecí“ akci, která se pokusila
množství glyfosátů v našich ulicích snížit
a ukázat další z možných cest boje proti
kontroverzní chemii. Proti užívání chemických přípravků na bázi glyfosátů začíná brojit z důvodu jejich pravděpodobných nebezpečných účinků čím dál více
zemí a organizací, včetně WHO (Světové
Zdravotnické Organizace). Vedení města
a Technických služeb města Úvaly (dále
TSÚ) bylo na akci mailově upozorněno,
požádáno o podporu a přizváno.
Akce se zúčastnilo celkem 18 osob (12
dospělých a 6 dětí). Lokalita pletí byla volena z ulic v centru města, které nám byly
jmenovitě doporučeny TSÚ. Vybrali jsme
ulici Maroldovu. Velkou část chodníku zde
tvořily dlaždice, zarostlé plevelem po celém obvodu. Společná práce v proměnlivém množství účastníků trvala od 9:30 h
do 12.50 h. Protože zajistit odklizení vytrhaného množství plevele by bylo následně nad naše možnosti, akci jsme ukončili.
V pondělí jsme pytle odvezli do sběrného
dvora. Na námi vypletém úseku jsme vytrhali 70 kg plevele. K akci se dokonce k naší
velké radosti připojila svou prací i malá
skupinka občanů na Slovanech, která nás
předem se svým záměrem seznámila a vy-
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jádřila tak svou podporu. Všem dobrovol- střiků glyfosátovými přípravky tak bude
níkům děkujeme za účast!
ubývat a že pokud k nim dojde, město
Co nás ale na celé této situaci nejvíce o nich bude nás občany předem inforzaráží? Z jakého důvodu nebylo na ob- movat a při jejich aplikaci samozřejmě
vyklých místech možno předem dohledat dodržovat bezpečnostní list. Jako dobrý
informace o postřiku chodníků v úval- nápad se nám jeví vzhledem k rovnému
ských ulicích, který se prováděl v centru přístupu k informacím všech občanů vyměsta zrovna v době několika dnů před užití v první řadě místního rozhlasu a dokonáním naší akce a o němž jsme se plňkově také městského webu, webu TSÚ
bohužel dozvěděli až zpětně v průběhu a facebooku města.
Hana Šťastná Čapková a Lucie Mitáčková
letních prázdnin. Informace o plánovacistychodnik@seznam.cz
né chemické likvidaci plevele jsme před
plecí akcí bedlivě hledali a hlídali
a na příslušným místech bohužel
společenská kronika
nenašli. Mohlo se tak pravděpodobně i stát, že by byl dobrovolnicky vyplet chodník, který byl jen
Vítáme nové spoluobčánky
několik dnů předtím postříkán.
Vojtěch Rytina
Dne 25.července jsme se následPřejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťastného
ně sešli s vedením města, TSÚ a se
občana našeho města.
zastupitelkami za Pro Úvaly a TOP
09 na radnici. Diskutovaly se další
Navždy jsme se rozloučili
možnosti, jak chodníky ekologicky
Stanislav Zadák
šetrně zbavovat plevele, např. poVšem pozůstalým vyslovujeme upřímnou sousužitím bezglyfosátových prostředtrast.
ků na hubení plevele, které pracují
Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jmés přírodní látkou kyseliny pelargóna narozených dětí, životní jubilea a jména
nové. Město si vzalo za své aktivní
zemřelých v rubrice Společenská kronika. Uvépodíl na dalších plecích akcích. Bust jméno a příjmení je možné pouze s písemdeme rádi, pokud se podaří naným souhlasem dotčené osoby, případně
cházet více alternativních cest boje
jejího zákonného zástupce. V případě zájmu
s plevelem. Právě v tom vidíme
o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ
klíč, jak učinit úvalské chodníky
Úvaly, na email marie.cerna@mestouvaly.cz
nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928.
pro nás, naše děti i domácí mazlíčky bezpečnějšími. Věříme, že poMarie Černá – matrikářka

září 2019
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OSOBNÍ
Děkuji za přání
k životnímu
jubileu panu
starostovi.
Jitka Lulová

ŽIVOT ÚVAL 9/2019

Děkuji obci baráčnické Úvaly
a rychtářce Haně Černé
za blahopřání k mým
85. narozeninám.
Děkuji Klubu důchodců
a paní Havlíkové za
blahopřání k mým
85. narozeninám.
Gertruda Bachurová

Dne 5. září tomu bude
rok, co nás navždy
opustil milovaný
manžel, táta a bezva
kamarád, Václav
Urban. Prosím
o krátkou vzpomínku
všechny, kteří jej znali.
Rodina Urbanova

Dne 3. září
vzpomínáme
nedožitých 99 let
naší maminky
a babičky pí
Hany Vosátkové.
Se vzpomínkou
rodina
Vosátkova

V září a v listopadu
uplyne 20 let od
úmrtí manželů
Františka a Anny
Šemberových.
Stále vzpomínají
rodiny
D. Formanové
a E. Strnadové.

inzerce
Hledám slušného a spolehlivého pracovníka
(ne zahradnickou ﬁrmu) pro sekání trávy a údržbu živých plotů
na mém pozemku o rozloze cca 4000 m2 v Přišimasech.
Proﬁ vybavení od fy Stihl a traktůrek mám.
Pracovat lze ve všední den nebo v sobotu,
doprava na pracoviště vlastní.
Tel. 605 231 880

Hledám slečnu, paní zkušenou v úklidu
do rodinného domu, nekuřačku, milou,
spolehlivou, bezúhonnou, pracovitou,
pečlivou pro dlouhodobý pravidelný úklid
2x v týdnu,
po, pá od 9-17 hodin
v Úvalech u Prahy.
Plat dohodou – Kč/hod. s výplatou 1x měsíčně.
Tel.: 736 665 046
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ÚČETNÍ FIRMA V ÚVALECH
přijme ﬁnanční nebo mzdovou účetní na plný úvazek. Znalost
účetního softwaru POHODA výhodou. Nabízíme příjemné
pracovní prostředí a dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu prosím volejte:
+420 602 528 670

PŘÍPRAVNÉ KURZY
NA OSMILETÁ
GYMNÁZIA
V KLÁNOVICÍCH
V případě zájmu nás
kontaktujte
pripravse@gmail.com
do 7. 10. 2019
M. Havelková
a H. Korbelová

Doučování angličtiny pro začátečníky
a mírně pokročilé v Úvalech
v odpoledních/večerních hodinách.
Kontakt:
dita.eng1@gmail.com
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
AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

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

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&
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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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