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60 LET

Milí čtenáři,
letošní rok je pro Úvaly významný, a to hned dvakrát. Budeme totiž slavit dvě
kulatá výročí najednou. V listopadu oslavíme 30 let od sametové revoluce,
která byla bezesporu významným impulsem k návratu ke svobodě a demokracii. V říjnu oslavíme 60 let od vydání prvního čísla Života Úval. V průběhu
času se stal Život Úval nedílnou součástí života nás všech. V každé době
přinášel informace o dění v Úvalech a díky tomu vznikla unikátní úvalská novinová „kronika“, která zaznamenala aktuální témata doby. Jedno však mají
všechna čísla společné. Z Života Úval se nikdy nestal bulvár, vždy si s sebou
nesl punc informačního zpravodaje, který svým čtenářům přináší aktuální
informace o dění ve městě a jeho okolí. A tomuto historickému odkazu se
snaží být věrný i v současnosti.
Jistě jste si všimli, že Život Úval prošel mnohými změnami. Nejvíce je to
patrné v grafice, kde s rozvojem tiskových technologií a jejich cenou bylo
možné posunout grafiku do plnobarevného tisku. Změnou, kterou osobně
považuji za důležitější, je rozvoj obsahové stránky a aktivní přístup členů redakční rady a společenství stálých dopisovatelů. Dnes se již prakticky nemůže stát, že by redakční rada nevěděla o nějaké akci ve městě. Život Úval tak
může informovat skutečně o všem dění ve městě. S rozvojem města, spolkové činnosti a práce s dětmi se rozvíjí i jednotlivé rubriky, seriály či rozhovory
s významnými obyvateli.
Chtěl bych proto popřát všem lidem, kteří se podílí na tvorbě Života Úval,
hodně chuti do další práce. A vám, našim čtenářům, mnoho zajímavých témat, která vás osloví a třeba i v něčem inspirují.
Josef Štěpánovský

Šedesát let Života Úval

J

e jen velmi málo skutečností z 50. let minulého století, které bychom si
s hrdostí mohli připomínat. Mezi ně snad bezesporu patří Život Úval,
který bez přerušení vychází od října roku 1959. Měsíčník, na jehož tvorbě se podíleli a podílí generace Úvaláků, si opravdu trochu pýchy zaslouží.
Pokud se rozhlédneme po podobně velkých městech v okolí, tak srovnání
snese jen Českobrodský zpravodaj, který si drží tradici od roku 1962.
Rok 1959 nebyl pro Úvaly nijak výjimečným. Jedenáct let po „Vítězném únoru“ bylo městečko se všemi konsekvencemi dokonale „socialistické“, avšak
právě v této době se svými 5 tisíci obyvateli prožívalo svůj demografický vrchol pro 20. století. Úvaly takový počet obyvatel dokázaly překonat až zhruba
před deseti lety. Podstatnější je však obecná proměna společnosti v této době.
Dorůstala svobodomyslnější generace, která nebyla poznamenaná válkou
a hodnotově se podstatně odlišovala od té starší. Ti životem zkušenější nehledě na světonázorové přesvědčení dávno ztratili elán k veřejné činnosti a svůj
volný čas častěji věnovali kupříkladu tehdy modernímu médiu, tedy televizi.
Proto můžeme důvěřovat tehdejšímu předsedovi místního národního výboru, tedy starostovi, Antonínu Víškovi, který byl autorem vůbec prvního článku
Života Úval. Z jeho slov vyplývá, že smyslem rodícího se měsíčníku nebylo jen
informovat, ale rovněž probudit ve spoluobčanech zájem o věci veřejné. Úloha
to však byla nelehká. V průběhu šedesátých let můžeme na stránkách měsíčníku několikrát narazit na kritiku pasivity obyvatel městečka.
K samotným počátkům Života Úval by se slušelo zmínit, že nápad vydávat
měsíční periodikum vznikl v kulturní komisi národního výboru, kde ho v červnu 1959 prezentoval Jan Marek, který pak po léta také redakční radu vedl.
Časopis však nebyl jen dílem místního národního výboru, ale podstatně se
na něm podíleli členové Osvětové besedy. Kulturní organizace, která měla široký záběr činnosti. Podílela se kupříkladu na organizaci ochotnického divadla,
ale nabízela i hudební a taneční kurzy a výuku světových jazyků. Z našeho pohledu je důležité, že Osvětová beseda od roku 1959 zajišťovala jak redakci, tak
i tisk Života Úval.
Od počátku byl Život Úval zpoplatněn a byl k mání nejen v trafikách, ale rovněž se roznášel předplatitelům. Do června roku 1966 časopis nosili do schránek pionýři, poté už byl rozesílán poštovně. Grafická podoba časopisu byla
zpočátku velmi strohá. Průklepové blány a cyklostyl také mnoho možností neskýtaly, ale brzy se objevily první grafiky.
Život Úval primárně sloužil jako informační prostředek správy obce. Ale stejně jako dnes jeho stránky dávaly dostatek prostoru pro prezentaci činnosti
školy, místních spolků a organizací různého zaměření, ale i podniků a zemědělské a živočišné produkci státního statku. Přestože nechyběly ani úvodníky
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Co se psalo …
… v prvních číslech
Života Úval
Zn. Rady pro zahrádkáře
Zklamání z letošní úrody ovoce nebylo zaviněno jen počasím, ale hlavně
neošetřováním ovocných stromů. Většina majitelů stromů neprovedla postřiky stromů, takže těm pěstitelům,
kteří stromy ošetřili, nebyla ochrana
nic platná. Škůdci přeletovali z neošetřených zahrad na ošetřované.
Letošní poškození ovoce buď poučením, aby majitelé ovocných stromů tyto řádně ošetřovali. Se stromů
odstraňte plody napadené noniliosou.
Proti svilušce je v září doporučitelný postřik Fosfotionem.
Rašelina bude přihlášeným dodána
v listopadu, umělá hnojiva začátkem
října. Stromky jsou objednány.
… ZE SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
SČSP sdružuje přátele SSSR, kteří se zajímají o jeho kulturu, jazyk
a současné dění. V Úvalech pracují
dvě místní odbočky, po jedné mají závody Hefa a Masna.
… HLASY OBČANSTVA
Byli jste na autokarovém zájezdu s výborem žen z Úval na Náchodsku? Jestliže ano, tedy jste si jistě
všimli úpravnosti a pěkného vzhledu
pohraničních obcí, čistoty ulic, domků a té záplavy pestrých květů v oknech, na zahrádkách a v parcích.
Nyní každý jistě každý z nás porovnával nebo nahlas vzhled své obce,
v našem případě Úval.
Proč někteří občané si potrpí
na čistotu před svým vlastním domem a svůj popel sypou jinému občanu, kterého nemají v lásce, před
okna nebo k plotu. To se zrovna děje
v ulici Žižkově. Nebo do ulice Prokopa Velikého někdo rád nosí střepy,
plechovky a králičí kůže.
Vy občané, kteří toto provádíte
za tmy, věřte, že o Vás sousedé vědí
a jistě se Vám obdivují za Vaši statečnost.
…REDAKČNÍ OKÉNKO
Přečetli jste si, milí občané, prvé
číslo našeho časopisu. Pevně věříme, že mnohé se vám líbilo, ale víme
také, že některé věci podle vás nebyly podány správnou formou a některé
otázky chyběly vůbec. Chtěli bychom,
aby náš časopis se stal opravdovou
tribunou občanů a aby i oni, nejen
redakce, nám poslali svá přání nebo
stížnosti případně kritiky ve formě
příspěvku do časopisu. Příspěvky zasílejte neb osobně doručte do kanceláře Osvětové besedy. Upozorňujeme,
že uzávěrka každého čísla je vždy 10.
pro příští číslo.
…HOSPODAŘENÍ MNV ZA DOBU OD 1. LEDNA 1959 DO 30. ZÁŘÍ 1959
Aby naše občanstvo bylo informováno
i o finančním hospodaření MNV, po-
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politického charakteru, obzvláště v rámci různých výročí, nelze o měsíčníku
tvrdit, že by plnil funkci politické agitace. A to dokonce i poté, co se od raných
šedesátých let na tvorbě Života Úval formálně podílel i městský výbor KSČ.
Naopak přírodovědné či historické příspěvky dotvářely ve své době čtenářsky
zajímavý obsah.
Ačkoliv už z počátku vyzývala redakce čtenáře k aktivnímu přístupu, vznikla
rubrika s výmluvným názvem „Tribuna čtenářů“ až v roce 1965. Objevovaly se
v ní především dopisy mravokárného charakteru, upozorňující na různé nešvary. V případě potřeby na jednotlivé dotazy nebo spíše stížnosti reagovala redakce nebo představitelé města. Postupem času rubrika v Životě Úval zdomácněla
a pisatelé prostřednictvím ní veřejně diskutovali i historická témata. Není divu,
obecně se v té době rozvíjela celospolečenská diskuze, která vyvrcholila v roce
1968.
Obzvláště pro rok 1968 je Život Úval cennou a autentickou kronikou městečka. Zjevná eroze autoritativního vedení státu se v měsíčníku projevila
s určitým zpožděním, nicméně už v březnovém vydání je znát nezvyklá otevřenost jak ze strany místního národního výboru, tak i komunistické strany. Od května už měl Václav Dudař, který tehdy vedl redakční radu, plné
ruce práce. Na stránkách Života Úval začala probíhat otevřená diskuze nad
správou obce. Ta vyvrcholila v červenci a v srpnu v obviňování z nekompetentnosti a dokonce i v osobních útocích. V srpnovém vydání nadto tehdejší
předseda MNV Oldřich Hanuš veřejně ohlásil svou rezignaci, jelikož mu byly
dle jeho názoru kladeny za vinu nedostatky, za které neměl odpovědnost,
a především mu byl připomínán fakt, že v roce 1948 předsedal akčnímu
výboru Národní fronty v Úvalech. Pro vysvětlenou se jednalo o orgán, který
prováděl politické čistky napříč celou společností.
Nejen politika plnila roku 1968 stránky tehdy opravdu živého Života Úval.
Svou činnost opět zahájil a prezentoval Sokol a Junák. Tak jako celý stát, tak
i časopis ovlivnilo srpnové vojenské obsazení země. Traumatická událost se
přetavila do dvou mimořádných vydání Života Úval, kdy se vedení obce včetně
místní KSČ jasně postavilo proti okupantům a na podporu vlády. V listopadovém vydání se však už o srpnových událostech nediskutovalo a vyzývalo se
k „normalizovanému“ chování a kupříkladu vracení dopravního značení na svá
místa.
I na počátku roku 1969, kdy se Úvaly staly městem, do Života Úval přispíval
Junák a vzpomínalo se na Masaryka, ale dubnová čistka v komunistické straně
a nastupující tzv. normalizace měla nutné konsekvence i v obecních zpravodajích. Snad aby se vyplnilo bílé místo, tak se Život Úval zavedením rozsáhlé
rubriky „Černá kronika“ poněkud bulvarizoval.
V průběhu 70. a 80. let se kromě postupného vypuštění Černé kroniky Život
Úval v podstatě nevyvíjel. Na titulních stranách však nechyběly výrazné grafiky se strojeným politickým úvodníkem. Postupně se také lepšila kvalita tisku
a na konci 80. let se objevily první fotografie. Kvalitou svého obsahu se tehdy
časopis výrazně neodlišoval od počátku 60. let, dodržoval předepsanou strukturu a i na kvalitě byla znát jistá rutina. V prosinci roku 1989 vyšlo poslední
číslo pod společnou hlavičkou městského výboru KSČ, městského národního
výboru a Okresního kulturního střediska, které v roce 1982 nahradilo původní
Osvětovou besedu.
V lednu 1990 vznikla prozatímní redakční rada pod vedením Stanislava
Sedlmajera a měsíčník už byl nadále vydáván městským národním výborem
a posléze městem Úvaly. Změna nepřinesla viditelné zlepšení měsíčníku.
Kvalita tisku se výrazně zhoršila a ani obsahová náplň nezaznamenala výrazný posun, kromě postupné prezentace církví a vznikajících politických stran.
Pochopitelně se zásadně zredukovaly a také proměnily politicky tematizované úvody. Od roku 1992, kdy už redakce pracovala pod vedením Lenky
Mandové, se konečně zlepšila úroveň tisku a Život Úval byl „obohacen“ o novinku, a to inzerci. Časopis v průběhu druhé poloviny 90. let oživily občasné rozhovory, ale jinak se ani svým rozsahem neodlišoval od dob minulých.
Výrazná změna však nastala tím, že se od konce 90. let časopis distribuoval
bezplatně do všech domácností.
Na počátku roku 2001 se po rezignaci své předchůdkyně vedení redakční rady ujal Vladislav Procházka, za kterého se Život Úval postupně vyvinul
do dnešní moderní podoby, a to po stránce obsahově pestré a od roku 2008
i v konceptu grafického zpracování. Od počátku roku 2011 za redakční radu
odpovídal Vítězslav Pokorný, který udržel a dál rozvinul vysoký standard. O totéž se od roku 2015 snaží i dnešní redakční rada pod vedením Josefa Štěpánovského. Život Úval se nestal pouze informačním periodikem, ale pokud si
vypůjčíme zmiňovaný termín ze 60. let minulého století, tak i tribunou pro dialog a výměnu názorů nad minulostí, současností i budoucností města.
Za redakční radu Milan Bednář
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dáváme stručnou zprávu o nejdůležitějších položkách celkového rozpočtu. Jak byly položky plněny v příjmech
i ve vydáních:
Na místních daních, dávkách a poplatcích bylo celoročně rozpočteno Kč
306 200,- a do 30. 9. 1959 docíleno
Kč 224 745,- tj. 73% z celkové roční
částky.
Znamená to tedy, že splnění 75% nebylo docíleno. Většina občanů chápe
sice dobře své povinnosti vůči státu
a platí řádně daně i poplatky, ale
máme několik liknavých občanů, z nichž
někteří neplatí vůbec nic a druzí až
i po třetí upomínce.
Představte si, jak okrádají stát,
i když konečně zaplatí. Máme na mysli především poplatky z hospodářských
zvířat. Za prase činí celoroční poplatek Kčs 4,- za kozu za II. pololetí
Kč 9,50. Práce s vymáháním u jednoho
případu stojí jistě více než Kč 4,-.
Jakým způsobem bychom měli tyto občany
převychovat?
POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST
Děti jsou základem rodiny a jsou nadějí státu. Nechceme však mít děti,
do jejichž života zasvítila zář požáru a zapadl zápach kouře spáleniště.
A přece takto pokřivených dětí máme
stále více a více.
Prohlížíme-li
statistiku
požárů,
zjišťujeme bohužel, že na prvním místě v celostátním měřítku jsou požáry
založené dětmi…
…Vás, rodiče, slyším, jak namítáte:
„Ono se na děti leccos svádí,“ a nebo:
„Až budou ženy doma a muži dostanou
za svou práci více, pak to nebude.“
Jenže skutečnost je docela jiná a vaše
námitky nejsou zcela správné.
Každý požár je pečlivě vyšetřován
a jeho příčina musí být jasně prokázána. A v podobných případech děti
rozhodně nelžou. Spíše se tato nepěkná
vlastnost vyskytuje u samotných rodičů, kteří si myslí, že vyšetřující orgány svedou z cesty a děti tak
zachrání od viny. Tímto způsobem se
ještě napomáhá dalšímu křivení páteře
provinivších se dětí, které později
napodobují rodiče….
NĚCO PRO ZASMÁNÍ A JEŠTĚ VÍCE K PLÁČI
…A tak v chladu, v okně s rozbitým
sklem přemýšlím, budou-li někdy naše
komunální služby plánovat tak, aby
v každé době bylo dostatečné množství
skla v zásobě …
KAM TO VEZEŠ, ČLOVĚČE?
Ale … k Vinopalovům na Úvalák. Když
nemají sklo, tak ať dají do oken papír.
Zželelo se mi komunálních služeb města a nechci, aby měly ostudu (k tomu
kreslený vtip – na trakaři veze občan
role papíru, kolem háje na Pražské,
tenkrát možná ještě Rudé armády)
VÍTE, ŽE
V naší obci máme již 1107 popisných
domovních čísel a 82 ulic pojmenovaných v celkové délce 20 km?
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Slovo starosty

S

končilo září a léto nejenom meteorologické, ale i to astronomické
je definitivně za námi a podzim
se ujímá své vlády. Letošní podzim je
výjimečný tím, že v listopadu oslavíme
již 30 let od pádu komunistické diktatury v naší zemi. Více se k tomuto tématu
rozepíši v příštím Slově starosty, teď mi
jen dovolte, abych vás informoval, že se
v Úvalech na tyto oslavy důkladně chystáme. Toto výročí si to zaslouží. Nepřehlédněte proto tematický plakát v Životě
Úval, který právě držíte v ruce, a hlavně
budeme rádi, když si na společné oslavy
30 let svobody spolu s námi najdete čas.
Při diskusích s lidmi, nejen o 17. listopadu, ale i o mnoha dalších věcech
nejen veřejného života si všímám, jak
důležité je kvalitní všeobecné vzdělání.
I proto je jednou z priorit města, abychom měli kvalitní základní školství. Ale
není to jen o základní škole (ať již veřejné nebo soukromé). Je to o vzájemném
spolupůsobení rodiny (zde je naprostý
základ!), základní školy, MDDM a dalších
kroužků a organizací, které třeba i neformálně vzdělávají naše děti. Jsem proto
moc rád, že se nám podařilo dohodnout
zapojení naší základní školy a MDDM
do programu DOFE (program vévody
z Edinburghu), který právě na dalším
rozvoji našich dětí a jejich schopností
staví (více na www.dofe.cz). Začínáme již
tento podzim. Patří sem ale i účast naší
základní školy na programu Erasmus,
spolupráce s Post Bellum a další aktivity.
Peníze, které dnes do školství vkládáme,
nejsou jistě malé. Efekt těchto investic
není hned měřitelný, ale z dlouhodobého hlediska se nám všem vyplatí.
S tím jak se pomalu, ale jistě blíží konec roku 2019 a přichází rok 2020, blíží
se k závěru i realizace zásobníku projek-

tů města pro roky 2016 – 2020. Realizace
tohoto zásobníku byla z větší části úspěšná, a tak připravujeme zásobník projektů pro období 2020 – 2024. Již dnes však
můžeme říct, že zásobník projektů pro
příští roky bude především ve znamení
pěti velkých projektů:
1) výstavba nové svazkové základní školy,
2) dostavba mateřské školy v Cukrovaru,
3) realizace vodovodního obchvatu Jiren
(tato přes 10 let připravovaná investiční akce bude mít za úkol zajistit budoucí dostatek vody pro Jirny, Úvaly,
Horoušany a další,
4) rozšíření čistírny odpadních vod
na cca 10 000 ekvivalentních obyvatel,
5) výstavba přestupního terminálu u nádraží.
Nutnost realizace těchto projektů je
spojena s neustálým růstem počtu obyvatel našeho města, na kterém je založen územní plán Úval schválený před
více než 10 lety. Infrastruktura pak tento
růst jen dohání. Chceme, aby Úvaly byly
příjemné místo pro bydlení a pro život
jak pro současné, tak i pro nové obyvatele Úval. I z těchto důvodů se minulá
i současná radnice snaží tempo výstavby
ve městě regulovat a regulaci budeme
i nadále zpřísňovat. Součástí této regulace je celý balík opatření, který jsme přijali v posledních čtyřech letech (stavební
uzávěra na nové bytové domy a rodinné
domy o více bytových jednotkách, developerské poplatky) a nově připravujeme
zavedení plateb – příspěvků na sociální a veřejnou infrastrukturu i u nové
individuální výstavby. Jsme si vědomi,
že tyto regulace mají a mnohdy budou
mít citelné dopady na nové stavebníky,
a to i z řad obyvatel Úval, ale jedná se
o nezbytné kroky. O konkrétní podobě
těchto kroků bude jednat zastupitelstvo

na svém zasedání dne 1. října a v době
psaní tohoto článku jsem neměl k dispozici výsledky tohoto jednání.
Další velkou výzvou je pro nás všechny
stav úvalských lesů. Lesy chřadnou po celé
České republice (viděl jsem z letadla Vysočinu a pak Českosaské Švýcarsko, kde je
to opravdu katastrofa) a Úvaly bohužel
nejsou výjimkou. Již dnes je zřejmé, že pokud bude pokračovat ráz počasí, jaký byl
v letech 2015 – 2019 i nadále, tak do deseti
let přijdeme o všechny jehličnany v lesích
a parcích (Nachlingerův park je jasným
příkladem), ale přijdeme i o nemalou část
listnáčů, a to i v ulicích (duby, lípy). Řešíme
dnes s odborníky, jak alespoň zmírnit průběh škod a jak obnovit úvalské lesy, aby se
byly schopné vyrovnat se změnou klimatu.
Před námi je několik variant řešení (kácet
a vysazovat, nekácet, nechat v lese soušky
a poskytnout prostor pro přirozenou obnovu lesa), věřím, že během podzimu spolu s odborníky zvolíme správnou strategii
tak, aby i nadále slogan „Úvaly – město
v zeleni“ platil.
Dostávám se na konec svého Slova
starosty. Na konec sezony se s koncem
září dostal i provoz koupaliště, které po 4
letech obnovilo svůj provoz. Byť není vše
dokončené, návštěvníci byli většinově spokojeni a i parkování se podařilo vyřešit přijatelným způsobem. Přes poměrně slušnou návštěvnost se potvrzuje, že provoz
koupaliště bude pro město v konečném
důsledku ztrátový, ale snad tuto ztrátu
vynahradí spokojenost návštěvníků, kteří si na koupališti užili hezké léto. Více se
o koupališti dočtete v samostatném článku pana místostarosty Josefa Poláka.
A co úplně na závěr? Přeji vám hezký barevný říjen, a pokud rádi chodíte
na houby, tak bohaté úlovky!
Petr Borecký, starosta města

Naše nové koupaliště v číslech po sezoně 2019

N

ejprve mi dovolte
poděkovat našemu
nájemci,
kterého
jsme vybrali pro letošní přechodnou sezonu. Pan Slavík a jeho parta se opravdu
snažili, úlohu zvládli opravdu
dobře a zaslouží si velké díky.
Vážení spoluobčané,
do této chvíle město za re-

konstrukci koupaliště vydalo
37 mil. Kč.
Naše poděkování patří,
firmám Centroprojekt a.s.
a STAKO, s.r.o., které rekonstrukci koupaliště projektovaly a prováděly. Vše fungovalo
bez závad a podle plánu. Jen
odhad na spotřebu chemie se
výrazně lišil od skutečnosti.
Městu zbývá ještě platit

200 000 Kč za pronájem kontejnerů. Nájemce uhradil městu za dva měsíce pronájmu
koupaliště 598 000 Kč, tj. vodné-stočné, energie a bazénová chemie. Koupaliště navštívilo cca 18 000 návštěvníků.
Na vstupném nájemce vybral
cca 1 300 000 Kč a z toho podle smlouvy uhradil městu
343 000 Kč. Je jen škoda, že

díky různým překážkám se
nám nepodařilo koupaliště
otevřít již v červnu. Zářijové
počasí , jak se zdá, koupání už
tolik přát nebude.
Nyní musí město uplynulé
měsíce vyhodnotit a řádně
připravit nové výběrové řízení, bude se jednat o koncesi
na další léta.
Josef Polák, místostarosta
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zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění
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ma?
Má být i nadále v noci v Úvalech tma?

V

polovině června letošního roku
jsme spustili projekt Tmavá obloha v Úvalech, kdy mezi 1.00 – 4.00
zhasínáme v Úvalech veřejné osvětlení
(VO). Od té doby uplynuly 3 měsíce, což
je dostatečně dlouhá doba, abychom
mohli zhodnotit efekt tohoto opatření.
Někteří občané se báli, že v důsledku
zhasínání veřejného osvětlení stoupne
v Úvalech kriminalita. Statistiky Policie
ČR ani městské policie však nic takového nepotvrdily.
Všechno má však své výhody i nevýhody (subjektivní pocit strachu některých
lidí ve tmě, obtížnější činnost záchranky nebo policejních hlídek), a proto se
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Válka proti plevelu na chodnících aneb Obejdeme
se bez chemie?

V

uplynulých týdnech
rezonovala v Úvalech
debata na téma likvidace plevele v ulicích za pomoci chemie – konkrétně
Roundupu.
Argumentace
probíhala ohledně případných zdravotních rizik pro
lidi a pro zvířata. I na základě
této debaty se zastupitelstvo
města usneslo, že musíme hledat cesty, jak použití
chemie při likvidaci plevele
v chodnících eliminovat nebo
alespoň omezit.
V uplynulých měsících
jsme proto zkoušeli různé
způsoby likvidace plevele.
Prvním způsobem bylo nasazení páry, které jsme zkoušeli
v ulici Jungmannova. Výsledek byl, že za jednu směnu (8
hodin, 2 pracovníci technic-

kých služeb) jsme zlikvidovali
plevel ve dvou třetinách ulice,
spálili 5 litrů benzinu, 20 litrů
nafty a spotřebovali 6 000 litrů vody. Dle mého názoru se
tady o ekologii nedá mluvit
ani v nejmenším.
Dalším přípravkem, který
jsme zkoušeli, byl přípravek
na bázi kyseliny pelargonové. Zde odpadají teoretická
rizika jako při použití Roundupu, ale zjistili jsme, že je
potřeba použít cca dvojnásobné množství přípravku
(což je ten menší problém),
ale především, že je tento
přípravek mimořádně toxický pro včely a čmeláky.
Jaký je tedy dosavadní výsledek? Nejúčinnější, ale také
nejpracnější, je mechanické
– ruční odstraňování (vytrhá-

vání) plevele. Tento způsob
likvidace plevele však vyžaduje dostatečné množství
pracovníků nebo brigádníků.
Bohužel, zájem o tuto práci,
byť město nabízelo slušné
platové podmínky, byl roven
nule. Chemie není ideální
řešení, ale v poměru cena/
náročnost na lidskou práci
a čas/efektivita je asi nyní
nejlepší.
Co je tedy možné udělat,
pokud nechceme používat
chemii při likvidaci plevele
v chodnících? Zde se asi ideálně hodí staré české přísloví – „zamést si před vlastním
prahem“ aneb vytrhat si plevel na chodníku před svým
domem. Chápu, o chodník
se má starat město a také to
tak v rámci možností dělá.

Ale pokud by každý jeden občan adoptoval kus chodníku
před svým domovem za svůj,
Úvaly by vypadaly mnohem
lépe, nemuseli bychom vůbec používat chemii a pracovníci technických služeb by
se mohli věnovat jiné práci
pro nás všechny. Je mi jasné,
že padne argument – platím
daně a o toto se má starat
město. A je to pravda. Ale
přeci jen, není naší osobní
vizitkou nejen to, jak vypadá
náš vlastní dům, ale i prostor
v jeho okolí?
Jaký je na to váš názor?
Máte nějaký nápad, jak zakroutit plevelu v chodnících
krkem a bylo to reálné řešení? Budeme s kolegy(němi)
moc rádi za vaše nápady.
Petr Borecký, starosta

1000 a 1 cesta pro krajinu v Úvalech

S

ucho v krajině a ubývání biodiverzity bylo častým obsahem
titulků novin letošního léta.
A není divu. Se suchem a jeho dopady
se setkává každý z nás a úbytek hmyzu
je zcela markantní.
Přes 92 % území ČR postihlo zemědělské sucho, eroze ročně odnese 21
milionů tun půdy, jež odkrytá ztrácí
svou biologickou hodnotu, a tím ztrácíme půdu v hodnotě přes 10 miliard
Kč ročně, 87 % podzemních vod je znečištěno – to jsou důsledky nešetrného
hospodaření na obrovských půdních
celcích. Na zmírňování následků změny
klimatu a způsobu našeho nakládání
s krajinou vydáváme 5 miliard Kč ročně. Do zemědělských dotací vyplácíme
36 miliard Kč ročně. Teď si to znásobte
třeba deseti lety.
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Jednou z možností, jak pomoci krajině, je jednoduché obnovení historických polních cest. Proto vznikla iniciativa 1000 a 1 cesta pro krajinu, do které
se již nyní zapojilo více než 100 obcí
a měst v České republice, a mezi prvními jsou i Úvaly.
O co jde? Za komunistického režimu
bylo rozoráno mnoho mezí, remízků
a polních cest. Tento stav přetrvává
do dneška. Obnova polních cest je jedním z nejjednodušších nástrojů obcí,
jak podpořit udržitelnost vody v krajině.
Tyto cesty jsou zachyceny ve starých
mapách a často zůstaly ve vlastnictví
obce. Dnes jsou většinou součástí velkých zemědělských půdních bloků. Je
však poměrně snadné takové cesty znovu obnovit, čímž se rozdělí velká pole.
Kolem těchto cest je následně možné

vytvořit zatravněné protierozní pásy,
osadit je alejemi a často jsou vhodné
pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest. Běžná údržba všech krajinotvorných a protierozních opatření není
pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat i ve spolupráci se zemědělci.
Proto jsme se rozhodli, že uděláme
totéž i v Úvalech. Již letos začínáme cestami na Tuklaty a Přišimasy. Pokud by
to udělalo více než šest tisíc obcí, došlo
by k zásadní pozitivní změně naší krajiny. Tedy, nepotřebujeme vodní policii,
komise nebo pracovní skupiny. Potřebujeme něco opravdu dělat.
Začínáme již dnes.
Petr Borecký, starosta města
Renata Stojecová, vedoucí
odboru životního prostředí
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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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Voda nad zlato IV.

T

řetí zastávkou na naší „vodní
cestě“ jsou vodojemy.
Vodojem je vodárenský objekt,
který slouží k akumulaci vody. Účelem
vodojemu je vyrovnávat rozdíly mezi
přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů, zajišťovat potřebný tlak ve vodovodní síti a zabezpečit dostatečnou
rezervu vody pro případy výrazně zvýšené potřeby vody (např. při hašení požárů); to vše 24 hodin denně.
Vodojemy se budují jako podzemní či
nadzemní, v rovinatém území se používají vodojemy věžové.

Mnoho historických vodárenských
věží a věžových vodojemů je dnes kulturní či technickou památkou (např. Šítkovská vodárenská věž u Mánesu v Praze nebo věžový vodojem v Kolíně, který
slouží jako rozhledna).
Převážná část města Úvaly je zásobována přes dva vodojemy, Rohožník
a Úvaly-Jih, kam přitéká vodovodním
přivaděčem o průměru 300 mm voda
z Káraného.
Zemní vodojem Rohožník je ve vlastnictví Města Úvaly a nachází se v těsné
blízkosti silnice I. třídy 12 mezi Úvaly
a Újezdem nad Lesy. Byl postaven začátkem 70. let 20. století v rámci výstavby sídliště Rohožník v Újezdě nad Lesy
jako jednokomorový s objemem 1 000
m3. Akumulační komora je tvořená železobetonovou vanou a má obdélníkový
půdorys o rozměrech 15 x 21,3 m a výšku 4,0 m. Při rekonstrukci vodojemu
v roce 2013 byla akumulační komora
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rozdělena dělící stěnou na dvě samostatné nádrže o objemu 2 x 500 m3.

Zemní vodojem Úvaly-Jih je také
ve vlastnictví Města Úvaly a nachází se
u silnice 101 mezi Úvaly a Škvorcem.
Tento vodojem byl vybudován v roce
2014. Akumulační prostor představují
dvě komory o objemu 2 x 400 m3, které
jsou tvořeny železobetonovou nádrží obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,0
x 7,2 m a výšce přibližně 4,5 m. Vodojem
je zásobován přivaděčem o průměru
200 mm z vodojemu Rohožník a slouží
k zásobování jižní části města Úvaly.

Součástí obou vodojemů jsou automatické tlakové stanice
(zkratka ATS) – což
jsou stanice osazené
čerpadly, která čerpají vodu do vodovodní sítě Úval.
V obou vodojemech je z důvodů
hygienického zabezpečení vody dávkován chlornan sodný. Hladina volného
chloru je na obou
vodojemech denně

měřena. Akumulační nádrže vodojemů
jsou také pravidelně čištěny – samozřejmě až po úplném vypuštění jejich objemu do vodovodní sítě.
Řízení i sledování vodojemů je automatizováno a veškeré údaje jsou přenášeny do centrálního dispečinku provozovatele vodovodní sítě (Technické
služby města Úvaly, p.o.).
Vzhledem k tomu, že provoz vodojemů je závislý na přísunu elektrické energie, nezbytným vybavením jsou záložní
zdroje, které zajistí nepřetržitý provoz
v případě výpadku síťového napětí.
A na závěr pro zajímavost pár čísel:
– na vodovodní síť města Úvaly je napojeno už téměř 6,6 tisíc obyvatel,
– město Úvaly spotřebuje denně cca 910
m3 pitné vody – pro představu je to víc
než polovina plaveckého bazénu na koupališti Úvaly, který má objem 1 740 m3,
– ročně to představuje téměř 333 tisíc m3
(tj. asi 191 plaveckých bazénů na koupališti Úvaly).
A teď si zkuste představit, jaké by to bylo,
kdyby se srovnatelné množství vody muselo do města dopravit jinak než vodovodním potrubím – to by bylo navozených cisteren, natahaných kbelíků a nakoupených
lahví… Takže díky za každou trubku!
Veronika Jáglová,
odborný zástupce provozovatele VaK
Technické služby města Úvaly, p.o.

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé
republiky

ve středu 23. října v 17.00 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce,
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí jsou srdečně
zváni.
9/29/19 10:47 PM
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Všimli jsme si …
…že v létě i během září se trochu příroda umoudřila a sem
tam prší, což se projevuje obnovou zeleně zahrad a úlevou
zahrádkářům, že nemusí konvovat, což zase moc nevyhovovalo provozu koupaliště, které by v minulých 4 letech uzavření mohlo děsně vydělávat…
…že už babičky (nevím proč ne dědové) říkávaly, že když
táhnou mraky od západu, tak se nad Úvaly rozdělí a déšť jde
na Labe nebo na sv. Annu. Jenže podle mapy na fb města,
i často zmiňované v ČT, se na Labe dostává méně a méně
deště a spodní vody jsou na tom nejhůře. Patříme do oblasti téměř nejvíce zasažené suchem, právě k tomu teplejšímu
Polabí. Všude se mokro vrací k ročnímu normálu, ale žluté
a oranžové plochy sucha hrozí v naší blízkosti…
…že se zvedl prodej sudů na dešťovou vodu a skoro každá
zahrada využívá letošního slibnějšího daru z oblaků…
…že před začátkem
nástupu do školy úklid
v budově jede na kosmickou rychlost, přesto se odvažuji využít
nepřítomnost
žáků
a navštěvuji na chvilku,
po dohodě, půdu ZŠ.
Žasnu nad obřími trámy, co nesou krokve
vysokánské
střechy
nad mou hlavou. Vikýře prosvěcují prostor, kde stojí prastaré hodiny, které zdobily
školu od roku 1912, u nich se čas zastavil. Nicméně mě láká pohled z jednoho vikýře
na Úvaly, takto málo
viděné, a láká mě zvěčnit pro archiv a úvalské
občany změny dobře
patrné. Za pár dní je
uklizeno a děti jdou
vesele uplakaným ránem před osmou zase
do školy. Prázdninám
krásnou nedělí odzvonilo…
…že na webových stránkách města je výzva k hlasování
v soutěži o stavbu roku – náměstí, a že také na webu a facebooku Zachraňme koupaliště, z.s., jsou výsledky hlasování
příznivců o dotaci NADACE PARTNERSTVÍ na výsadbu ovocných stromů na cestě k rozhledně, grant spolek dostal. Bude
to opět sousedská akce, každý, kdo přiloží ruku k dílu, bude
vítán…
…že hospodáři přicházejí k rozumu a budou obnovovat
meze a cesty mezi lány…
…že asi nevíte, že existuje pro Úvaly historicky nejstarší sčítání lidu z roku 1754, které nechala provést Marie Terezie Savojská. Dokonce předběhla o 200 let demografické statistiky
a rozdělila sčítání na muže a ženy do kategorií např. od 1-15
let nebo poddané nad 50 let (teď se tím prokousávám pro
knihu o Limuzích … sděluje přes messenger fb Jan Psota, hezký postřeh, že?)
…že po ránu, když děti spěchají do školy, některé využívají koloběžky a velkou rychlostí jedou po chodníku Husovou
ulicí, aniž by vzaly v potaz, že někdo může vyjít z domu nebo
obchodu …
…že vrcholem všeho je chlapec jedoucí po Jiráskově ulici
na koloběžce, ne sice rychle, ale mobiluje při tom, těsně jej
míjí autobus. Samozřejmě bez doporučené helmy. Patrně nikdo z rodiny nečte Život Úval, kde policie nabádá k bezpečné
jízdě i chůzi …
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…že se lidí zajímají o chod města i přírodní prostředí. Využívají nabídky stránek města a ikonky Ptáte se starosty. Zajímali
je i přemnožení hraboši a užití Stutoxu, chování majitelů psů
a v neposlední řadě to nejdůležitější – bezpečnost chodců…
…že www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. Že má současně za povinnost provozovat
tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá
snadněji občanům komunikovat s úřadem. Že www stránky
chápe jako jednu z dalších služeb pro občany, a proto se vynasnaží v maximální
možné míře informovat
obyvatele o aktuálním dění v obci
nad rámec zákonem stanovených
podmínek…
…že náš stánek
kultury Centrum
volnočasových
aktivit v Riegerově ulici mění podmínky využití a navíc už dostal oficiálně své křestní jméno
PĚTAŠEDESÁTKA.
Zaznamenala a fotila
A. Janurová

ze zápisníku policie
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Parkování na Slovanech

S

lovany jsou už nějakou dobu předmětem diskusí
ohledně parkování. Oblast Nových Slovan je osazena
dopravními značkami OBYTNÁ ZÓNA.

Obytná zóna je ulice vytvořená s ohledem na zájmy chodců
a cyklistů. Je zpravidla navržená jako
prostor pro sociální
interakci či dětské
hry. Mohou sem vjíždět i motorová vozidla, ale pouze omezenou rychlostí a parkovat na místech k tomu určených.

Rychlost 20 km/h
Zákaz stání mimo vyhrazené plochy, tzn. parkoviště. Zastavit se může jen například na vyložení nákladu nebo na vystoupení osob.
Řidiči musí umožnit chodcům bezpečný pohyb. V případě
nutnosti musí i zastavit vozidlo.
Naopak chodci a hrající si děti musí vozidlům umožnit průjezd.
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje vydalo stanovisko, že nelze rozšířit tuto oblast o další parkovací místa.
V obytné zóně jsou podle platných norem a předpisů parkovací stání pouze pro návštěvy dané lokality a nemá zabírat
více než 20% celkové plochy prostoru místní komunikace.
Při místním šetření bylo zjištěno, že lokalita Nové Slovany začíná vypadat jako odstavné parkoviště. A tudíž zde není pobytová
funkce nadřazena funkci dopravní. Dále bylo zjištěno, že slepá
pozemní komunikace vedoucí k podzemním garážím nemá parametry umožňující parkování vozidel.
Jedná se o obousměrnou pozemní komunikaci, kde ale chybí výhybny, případně vjezdy na pozemek, kde by se
mohla vozidla bezpečně vyhýbat.
Na základě tohoto stanoviska
Městská policie Úvaly začne řešit
parkování v obytné zóně v lokalitě
Nových Slovan. Nejprve upozorněním za stěrač, viz foto.
Jana Králová,
pověřený velitel městské policie

kultura a volný čas

Lístky z kalendáře úvalských
akcí utržené v září
3.9. zahájila v „65“ výstava, kterou zprostředkovaly technické služby v čele s p. Řepkovou – „Brána recyklace“ (putovní panely a interaktivní pomůcky zajistila neziskovka
EKO-KOM) nesmírně populárně ukazuje možnosti, prostředky a výsledky třídění domácího odpadu. Návštěvu
zatím započaly školy a s jednou třídou jsem si ji prohlédla. Už se tak nebojím o osud Země, ty děti měly většinou
upřímný zájem a věřím, že doma a ve svém okolí pobídnou všechny k poctivému třídění. Akorát je třeba dětem
zdůrazňovat, že už je prostředí natolik zdevastované, že
musí svými mladými silami reagovat ihned, a taky chudáci
se naučit žít s těmi residui, co už v sobě mají. V pátek bude
přednáška, pozvat každý své známé, stojí to za to, není to
samoúčelné ani populistické, fakt všichni začněme nebo
se odpadky zadusíme ... děti si užily i trochu srandičky viz
foto na fb (nakonec byla přednáška pro nemoc zrušena).

Kromě výstavy se udály hlavně dvě velké …
7.9. superakce v Úvalech, kotlík a posvícení, a vůbec si
nepřekážely. Lid se přeléval z náměstí pod kostel a zase
zpět, podle toho, kolik měl dětí s sebou. Ti právě bezdětní
spíš poslouchali Ondru Nováka coby DJ, jehož moderování
6. ročníku Úvalského kotlíku u Hospody na Dobrým místě bylo skvělým tahem. Jako celek, počínaje nesoutěžním
guláškem Libertas po 17. tým, se den absolutně vydařil,
včetně počasí a libé vůně. I děti si pochutnávaly na všemožných dobrůtkách, které zdobily stanoviště kotlíkářů,
a gulášcích po 15. hodině, pak si zaskočily asi na cukrovou
vatu a šílenosti, co lítaly s piráty z Karibiku na Černé perle
nebo jiných, dvojnásobně otočných atrakcích. Nejspolehlivější mi na pouti přišla snad jízda na ponících, ba ne tradiční autíčka na malém kolotoči…
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... zpět z posvícenské pouti na vyhlášení sedmnácti týmů ... odpočítávání ... konec hlasování! Jestli dobře počítám, hlasovalo
388 majitelů červených náramků a výhrou se může pyšnit tým: Říjen
1. místo se 64 hlasy – Úvalský kať/ď/ák, těsně na 2. místě Mls- 2019
ný huby – 62 hlasy a na 3. místě opět těsně s 61 hlasem (mně
tady chutnalo nejvíc) Úvalské čertice, čestný hlas odborné poroty
– dva z Master chef – dostali Březňáci z Moravy. Veselí zakončilo společné foto týmů s pořadatelem R. Martinákem. (Do ŽÚ
se bohužel nevešly pořízené fotografie a proto všechny snímky
najdete na fb a v archivu městských kronik).

Jaké kulturní akce chystáme?
2. 10. Mezinárodní den seniorů
18. 10. Koncert Jaroslava Hutky – českého
folkového hudebníka, písničkáře
20. 10. Křest knihy o M. Majerové – křtí
MUDr. Jan Cimický, přednáší PhDr.
Lenka Mandová, hudební doprovod
Martin Vydra (organizuje letopisecká
komise)

listopad
Večerní postřeh seniorky Věry Macháčkové na fb – Mohu říct, 2019
že ohňostroj byl SUPROVÝ, dívala jsem se z okna v domově seniorů a moc se mi líbil. Byla to alespoň maličkost z připravované
osobní účasti na POSVÍCENÍ. Snad napřesrok. Jak je vidět sledovanost byla.

Lístky z kalendáře v září se budou trhat ještě několikrát (14.9. Divokej Bill doma, 21.9. Václavská, 21.9. Babí léto se ZK na koupališti, 20.9.–22.9. Oktoberfest a Bavorské hody, 28.9. otevření pivovaru Libertas…), ale až po uzávěrce, tedy hodnocení v listopadu.
Trhala Alena Janurová

10. 11. Vernisáž výstavy „Konečně svoboda!“
s bohatým doprovodným programem
(pořádá MěK). Výstava potrvá
do 17. 11.
15. 11. Vzpomínkový večer s účastníky, aktéry
událostí listopadu 1989 (organizuje
letopisecká komise)
16. 11. Koncert – 30 let svobody – náměstí
v Úvalech

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

Vychází kniha Od Panenství k Divokému západu nejen
o Marii Majerové
„Vážení čtenáři, jistě se ptáte, proč otevírám tuto zapomenutou komnatu, vždyť dílo spisovatelky, novinářky, fejetonistky, básnířky, divadelní kritičky, političky, propagátorky rovnoprávnosti žen (v komunistických kruzích se nesměl používat termín feministka), členky
mnohých důležitých kulturních a sportovních organizací, skončilo pod nánosy prachu.
Dnes se nečtou daleko mladší autoři, ale v rámci vyrovnání se s minulostí bychom měli
poznat historická fakta. Měli bychom si o úvalské rodačce konečně udělat jasno, dějiny
a literární dění nejdou ze života společnosti vyškrtnout.”

T

ěmito větami uvádí
PhDr. Lenka Mandová
novou knihu s názvem
Od Panenství k Divokému západu, v níž se věnuje literárně
politickým událostem doby
života Marie Majerové, která
se nejprve jako spisovatelka
a později především jako nekompromisní obhájkyně socialistických myšlenek zapsala
do historie naší země. Záměrem autorky je především
ukázat charakterové vlastnosti
Marie Majerové, osvětlit peri-
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petie jejího života a okomentovat písemná díla. Věnuje se
její rodině, literárním vlivům
a vzdělání (byla ambiciózní samouk, uměla německy, francouzsky, anglicky a rusky), politickému vývoji od anarchismu,
sociální demokracie a komunismu přes dobu avantgardy
až nakonec ke stalinskému
komunismu. Ukazuje na spisovatelčino sociální cítění, snahu
o emancipaci žen a dětí, touhu
po nejkrásnějším světě bez sociálních a třídních rozdílů.

„Ve vztahu k jedinci však u ní
vítězila křesťanská láska nad
třídní nenávistí. Její neustálá
činorodost, touha po kontaktu
se čtenáři, v dětství přijatý katechismus s důrazem na etické
chování založené na desateru
Božích přikázání ji vedl k několikeré pomoci bližnímu.“
Majerová byla přívětivou
laskavou paní, měla mnoho
přátel v oblasti kultury, kterými
například byli S. K. Neumann,
F. Šrámek, F. Gellner, I. Olbracht, H. Malířová, A. M. Tilschová, herečka
R. Nasková, legionář V. Kaplický,
J. Lada, J. Seifert
a mnoho dalších
v zahraničí. Profesními přáteli se
stali F. X. Šalda a V.
Černý. Svým šarmem si Majerová
získávala přízeň
lidí, mezi mladými čerpala životní
energii. Majerová nebyla zkostnatělou národní
umělkyní, byla živoucím člověkem
se smyslem pro
humor, ráda se

smála. Neopomenutelný byl
vztah k rodné obci, kde se odehrává děj románu Nejkrásnější
svět. Úvaly často navštěvovala,
finančně podpořila stavbu kulturního domu, vybavení loutkové scény a místní knihovnu.
Další díla věnovala Kladnu či
krásám milované vlasti.
Kniha o Marii Majerové
vznikla na základě podnětu letopisecké komise. Lenka Mandová téma zpracovávala více
než tři roky. Poznatky čerpala
při studiu historických dokumentů v literárním archivu Památníku národního písemnictví, Národním archivu, Archivu
bezpečnostních složek, v Kartografickém ústavu a archivu
města Úvaly. Neoddělitelnou
součástí při přípravě textu
bylo prostudování desítek knih
od vědeckých pracovníků nebo
konzultace s historiky.
Cílem bylo získat mnohostranný a nezaujatý pohled
na rozporuplnou a ne jednoduchou povahu a na dílo spisovatelky se snahou o maximální
objektivitu a oproštění od jednostranného a zkresleného
úsudku. Knihu doplněnou nepublikovanými fotografiemi,
z nichž některé jsou z Úval,
vydává pražské nakladatelství
H&H. Křest se uskuteční 20. října od 17 h v Centru volnočasových aktivit, Riegerova 65. Letopisecká komise zve pamětníky,
všechny příznivce historie i lokální patrioty.
Vladislav Procházka
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Návrat Divokýho Billa domů, do Úval, do údolí Výmoly

D

nes už živoucí hudební legenda z Úval
– kapela Divokej Bill
si po dvou letech opět dala
dostaveníčko doma v Úvalech.
V sobotu 14. září 2019 se pod
modrou, a po setmění i hvězdnou oblohou konal jeden
z největších koncertů v Úvalech za poslední dekádu. Ještě
za světla se divákům představila nadějná mladá písničkářka Tereza Balonová, kterou
následně na pódiu vystřídala
další legenda – kapela Medvěd
009, která svými songy dostala
několikatisícový dav do správného varu. Po několika hu-
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debních přídavcích se krátce
po půl desáté publikum konečně dočkalo. Kluci z Divokýho
Billa nechali dav chvíli napínat
– přes pódium byl natažený
obrovský banner ke koncertu,
ale za několik chvil se celá kapela objevila. Štěpán na pódiu
hned začal plivat oheň, a to doslova. Na programu bylo čtvrt
stovky pecek z repertoáru 21
let staré, nejúspěšnější úvalské kapely všech dob. Billové
zahráli jak notoricky známé
hity z konce minulého tisíciletí,
tak i své novější písně a nakonec i pecky z nejnovějšího alba.
Při písni Unisono vyhecovali ti-

sícihlavý dav k rozsvícení svých
mobilních telefonů, které vykouzlily dokonalou atmosféru
pod úvalským kostelem, který
byl seshora osvětlen úplňkovým měsícem. Před půlnocí,
po několika písních navíc, si
někteří členové na pódium
pozvali nadějné posily – své
děti. Následovala i afterparty.
Koncert se vydařil po všech
stránkách, počasí babího léta
více než přálo, organizace byla
dobrá, ozvučení a světelné
efekty dokonalé, snad jen poněkud delší fronty na občerstvení mohou být pomyslnou
malou kaňkou. Nicméně všich-

ni návštěvníci dorazili do údolí
Výmoly především kvůli hudbě, nikoliv za proviantem...
Divokej Bill plánuje návrat
na úvalské pódium pod sokolovnu zase za dva roky
– nejspíš na podzim 2021.
Těšme se !
Ohlédnutí za touto bezesporu největší kulturní akcí bude
v příštím – listopadovém vydání Života Úval jistě více…
Marek Mahdal
redakce ŽÚ
a návštěvník koncertu
Foto: Roman Brajer,
Marek Mahdal
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Letní pobytový tábor MDDM Úvaly „Po Hedvábné stezce“

L

etní tábor MDDM Úvaly jsme uspořádali již
podruhé v Ostružně
u Jičína na chatě Homole.
V areálu s několika hřišti, velkým prostorem pro sportovní
soutěžení, bazénem a rozlehlým lesem v okolí prožily děti
14 dní s partou zkušených
vedoucích a kamarádů. Celotáborová hra zavedla děti
do příběhu dávných kupců
na cestě z Benátek do Číny
po Hedvábné stezce a zpět.
Obchodování, setkání s různými národy a z toho plynoucí

dobrodružství, byly inspirací
pro řadu her. Děti v nich plnily různé úkoly, učily se rychle
rozhodovat, kombinovat, počítat a překonávat překážky.
Získaly i poznatky z dějepisu a zeměpisu. Své znalosti
pak uplatnily v křížovkách,
vědomostních hrách a soutěžích, bojovkách, výtvarné
a sportovní činnosti. Zručnost
rozvíjely při výrobě zbraní,
koberců, papíru, kostýmů,
malování talířů a látek. Soutěžily v rámci oddílů i jednotlivců. Po obdržení objednávky

a peněz od benátského kupce karavany zakoupily vozíky,
pytle sena, koně a první zboží
na prodej a vyrazily na cestu přes Turecko, Arábii, Sýrii,
Persii, Himaláje, Mongolsko
a Rusko do Číny. Zastavily se
i v Tibetu, Japonsku, Vietnamu, Siamu a Indii, aby do Benátek dovezly vše, co ve jmenovaných zemích vytěžily,
vyrobily, vypěstovaly, ulovily
a zakoupily na tržištích za vydělané zlaťáky a stříbrňáky.
Cestou bojovaly s lupiči, nepřátelskými kmeny, v poušti

o vzácnou vodu. Podle uvážení nakupovaly koně, velbloudy nebo oslíky, tak aby mohly
úspěšně s karavanou projet
podle mapy k dalším zemím.
Velká část zboží byla skutečná, a tak se vozíky postupně
plnily. V cíli děti vše prodaly
a podle vydělaných peněz
a získaných bodů byly karavany po zásluze odměněny.
Parta vedoucích: Martin,
Kuba, Dan, Alena a Radek už
se těší na příští rok, kdy zavítáme mezi Vikingy.
Jana Krejsová

Ohlédnutí za příměstskými tábory MDDM Úvaly

L

etos se nám podařilo ještě rozšířit nabídku příměstských táborů a nabídnout opravdu pestrý program.
Děti se mohly rozhodovat mezi: Vědeckotechnickým
táborem, Výtvarným I a II, Turistickým I, II, III, Cyklististickým
a Tanečním táborem. Pokud připočteme i pobytový tábor
a taneční soustředění, bylo to celkem 10 táborů s celkovým
množstvím 343 dětí. Všechny nás opravdu těší tak veliký zájem a za rok se zase budeme těšit. Mně nezbývá než dodat,
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že děkuji všem vedoucím a lektorům, kteří se táborů účastnili
a vytvořili pro děti bohatý nápaditý a originální program.
Jana Krejsová
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Taneční soustředění
TS Rytmus MDDM
Úvaly

N

a 26. soustředění tanečníci
z TS Rytmus již po sedmé vyrazili do areálu rekreačního
střediska Louňovice pod Blaníkem.
Výuka probíhala na zastřešené terase nad jídelnou a ve 3 sálech v areálu. Tančil se Modern Dance, Disco
Dance, Street Dance, Electric Boogie
a všichni se zdokonalovali v technice tanců a gymnastice. Všech 104
účastníků – dětí i vedoucích, si prožilo skvělý týden plný tance a kamarádství. Tečkou za celým soustředěním bylo závěrečné vystoupení před
kamarády a rodiči, kde všichni předvedli, co se za 6 dní naučili.
Alena Navrátilová

školství

Letní škola pro pedagogy 2019

L

etní školu pro pedagogy známe v mnoha
různých
podobách.
Učitelé se mohou účastnit jednooborově zaměřených škol
pro pedagogy, které pořádají
různé vzdělávací agentury.
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Obvykle si za účast účtují i nemalé poplatky.
V ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav se díky projektu MAP II pro Brandýsko,
za kterým stojí MAS – Střední
Polabí, z.s., a město Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav,
se letos konala také jedna
Letní škola pro pedagogy.
Pro první ročník bylo vybráno
nejprve jen pár seminářů pro
učitele mateřských a základních škol. Na rozdíl od ostatních letních škol byly semináře pro pedagogy z Brandýska
bezplatné. Díky spolupráci
s MAP II pro Brandýsko se
Letní školy účastnili také zástupci z úvalských škol.
Úvodním seminářem začalo Úžasné divadlo fyziky
z Brna. Obvykle jezdí lektoři
se svým interaktivním programem především do škol
a zde demonstrují jednoduché pokusy, na kterých dětem a žákům vysvětlují zá-

kladní fyzikální jevy. V rámci
letní školy připravili lektoři
své programy hned na dvakrát - pro pedagogy mateřských škol a pro učitele základních škol. Semináře byly
koncipovány
interaktivně
a účastníci si měli možnost
většinu pokusů vyzkoušet
sami, tak aby je mohli snáze
přenést do výuky. Vzhledem
k tomu, že některé pomůcky nejsou snadno dostupné,
lektoři nabídli účastníkům,
aby si tedy některé z pomůcek rovnou odnesli. Fotografie a videa ze semináře jsou
k vidění na www.facenook.
com/mapbrandysko.
Dalším lektorem Letní školy
byl pan Ing. Michal Špitálník,
který přiblížil učitelkám ze základních škol práci s tablety
a doporučil několik možných
způsobů jejich využití ve výuce. Nejprve se účastnice

seznámily se zařízením samotným a následně jsme je
potkávaly v prostorách zámku v Brandýse nad Labem, jak
skenují QR kódy, aby rozklíčovaly zadaný úkol.
Speciálně pro učitelky z mateřských škol připravil ing. Špitálník prezentaci o tom, jak
lépe využít interaktivní tabule,
kterými jsou některé školky
vybaveny. I v tomto případě se
nejednalo o frontální výuku,
ale účastnice byly zapojeny
přímo do hry s jednotlivými
funkcemi a aplikacemi těchto multimediálních zařízení.
Na konci tohoto semináře
bylo slyšet hlasy: „Už se těším,
až vše v pondělí vyzkouším
s dětmi.“ Což organizátory Letní školy velmi potěšilo.
Dále byl v nabídce seminář
vzdělávacího centra Tereza
zaměřený na Badatelsky orientovanou výchovu (BOV).
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I tento seminář byl upraven zvlášť pro základní a mateřské školy. V rámci BOV se
účastnice vydaly s lektorkou do přilehlé
Panské zahrady, kde absolvovaly ukázkovou hodinu na téma ptáci. Dámy se navzájem inspirovaly a sdílely své zkušenosti, což bylo také hodnoceno velmi kladně.
Pro „fajnšmekry“ byla do programu zařazena Tvůrčí dílna „Já čtenář“ s prvky kritického myšlení vedená Mgr. Jitkou Predigerovou ze ZŠ Odolena Voda. I když tento
seminář probíhal o poznání v klidnějším
duchu než fyzikální pokusy a badatelské
učení, i od účastnic tohoto semináře je velmi pozitivní zpětná vazba.
Nejdelším, avšak nejžádanějším semi-

nářem celé letní školy byl seminář s tématem „Jak na efektivní komunikaci školy
s rodiči“ vedený Dr. Davidem Čápem. Zde
se účastníci dozvídali praktické tipy jak
na rodiče, aby komunikace fungovala.
Z reakcí přítomných bylo zřejmé, že pro
ně byl seminář velkou inspirací.
Když byl program více méně sestaven,
ozvaly se hlasy ředitelů, že by ještě ocenili
semináře na téma výkaznictví, financování a legislativa. Koordinátorky MAP II tedy
pružně zareagovaly a do programu ještě
zařadily dva semináře Dr. Moniky Puškinové na téma Financování veřejné školy
a Aktuální legislativní úprava. I tyto dva
semináře byly zcela naplněny.

Začátek nového školního roku
v MŠ Úvaly

Š

kolka byla první prázdninový měsíc uzavřena. Neznamenalo to, že by zde však
panoval klid a ticho. Na všech
budovách se pracovalo, budovalo
a vylepšovalo, abychom se v nadcházejícím školním roce posunuli
zase o krok dále. Vymalovali jsme
vybrané třídy na budově Kollárova
a celou budovu Bulharská, opravili
jsme zdi ve třídě Sluníčka a Berušky, vyměnila se linolea a osvětlení
ve třídách Jablíčka, Berušky, Sluníčka a Kytičky. Zmodernizovala se
výdejní kuchyň třídy Kytičky, kte-

rá dostala profesionální gastrovybavení. Již i děti ve třídách
Jablíčka, Kytičky a Berušky budou mít na toaletách větší soukromí, protože byly instalovány dělící stěny. A protože trávíme s dětmi hodně času venku, namontovalo se několik nových herních prvků na zahradě Kollárova. Nyní si již mohou
malí „řidiči“ nabrat benzín na fantastické čerpací stanici, zvídaví meteorologové mohou zkoumat vývoj počasí, sportovci
zaházet na téměř profesionální basketbalový koš a ostatní
zahrát venkovní
Člověče,
nezlob
se.
Bezpečnost dětí
považujeme v naší
školce za prioritu, a proto jsme
ve
spolupráci
s Českým červeným křížem uspořádali půldenní školení pro všechny zaměstnance v 1. pomoci pro děti. Lektorka prošla téměř všechny možné situace, se
kterými se můžeme u dětí setkat, a odpovídala na zvídavé
otázky.
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Ačkoliv Letní škola pro pedagogy teprve
skončila, koordinátorky MAP II pro Brandýsko již nyní plánují další aktivity pro pedagogy i rodiče pro školní rok 2019/2020
a také druhý ročník Letní školy pro pedagogy. Aktuální informace o plánovaných
aktivitách naleznete na www.mapbrandsko.cz a také na www.facobook.com/mapbrandysko. Nenechte si nic uniknout,
semináře v rámci MAP II jsou bezplatné.
Emilie Koťátková

Do nového školního roku jsme
vstoupili s novým logem a začlenili
jsme se tak do rodiny log úvalských
organizací. Námětem našeho loga
je přátelství, spolupráce, radost a
podpora.
Mateřská škola Úvaly se více
než aktivně zapojila do projektu MAP II (Místní akční plán
rozvoje vzdělávání pro území
Brandýsa a okolí, do kterého
naše školka spadá). MAP je
prioritně zaměřen na rozvoj
kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního
vzdělávání. Aktivit, které jsme
od června nastartovali, je několik. První je zapojení do výtvarné soutěže, ve které vítězné obrázky budou tvořit
ilustrace knihy o brandýských
strašidlech. Dále to byla účast
na Letní škole pro pedagogy.
Na programu byly přednášky a práce ve skupinkách na vybraná
témata. Pro naši práci jsme si zvolili témata Financování veřejné
školy, Aktuální legislativní úprava, Jak na efektivní komunikaci
školy s rodiči, Interaktivní tabule v MŠ a Úžasné divadlo fyziky.
Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu šablon, které nabízejí dotace a podporu pro školy a školky. Nyní jsme
v závěrečné fázi žádosti o finanční dotaci pro naši školku
na oblast podpory polytechnického vzdělávání a další oblasti
a projekty jsou v jednání.
A aby toho všeho nebylo málo, a protože jsme na naši školku pyšní, přihlásili jsme se do soutěže o nejkrásnější školu
a školku, kterou vyhlásila společnost Novadida. Nejlépe
hodnocené školy a školky získají jako odměnu finanční obnos na nákup didaktických pomůcek, hraček a pomůcek. Tak
snad se zadaří!
Je toho opravdu hodně a jsme rádi, že můžeme dětem nabízet kvalitnější prostředí pro jejich vzdělávání a pobyt v naší
školce. Všem přeji krásný nový školní rok a již nyní se těšíme na všechny novinky, zážitky a dobrodružství, které nás
ve školce čekají.
Bc. Jana Hájková
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Závěrečné předávání certifikátu v Anglolang
Academy of English, Scarborough, Yorkshire

Co nás čeká v říjnu?

1. 10.

2. 10.

3. 10.
4. 10.

9. 10.
16. 10.
18. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
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Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd
Vítání občánků – kulturní vystoupení žáků na akci
města
Den seniorů – kulturní vystoupení žáků na akci
města
Dopravní výchova – Muzeum policie Praha pro
žáky 3. B a 4. B
Jak se chránit v nebezpečných situacích – program
pro žáky 2. A, 2. C
Jak se chránit v nebezpečných situacích – program
pro žáky 2. B, 2. D
Dopravní výchova – Muzeum policie Praha pro
žáky 3. D, 4. A
Preventivní vlak – program pro žáky S2, 7., 8. a 9. tříd
Dopravní výchova – Muzeum policie Praha pro
žáky 3. E, 4. C
Jak se chránit v nebezpečných situacích – program
pro žáky 2. E
Jak se stát dobrým kamarádem – program pro žáky
3. D
Dopravní výchova – Muzeum policie Praha pro
žáky 3. C, 4. D
Divadlo Gong – představení pro žáky 4. A, 4. C
Jak se stát dobrým kamarádem – program pro žáky
3. A, 3. E
Jak se stát dobrým kamarádem – program pro žáky
3. B, 3. C
Divadlo U Hasičů – představení Kocour Modroočko
pro žáky 1. tříd
Moc slova – program pro žáky 6. A, 6. B
Image nebo charakter – program pro žáky 7. A, 7. B
Image nebo charakter – program pro žáky 7. C
Moc slova – program pro žáky 6. C
Exkurze a beseda v Městské knihovně v Praze pro
žáky 4. B
Mgr. Lenka Foučková
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Z kroniky třídy 7. B
První týden školního roku 2019/2020
Pondělí: V pondělí jsme byli ve škole jen
jednu hodinu. Dostávali jsme všelijaké papíry a rozvrh a poučení. Dostali
jsme také klíčky od našich skříněk.
Úterý: V úterý jsme se rozdělovali na
skupiny a dělali jsme pravidla a různé
scénky z filmů. Dále jsme hráli zvířátka a tvořili skupiny podle zvuků. Udělali jsme dvojice, jeden z té dvojice si
zavázal oči a ten druhý ho vedl,
poté se ta dvojice vyměnila. To
bylo cvičení na důvěru.
Středa: Říkali jsme si, kde jsme všude
byli a kam bychom se chtěli ještě
podívat. Dostávali jsme se do Area
51 heslem. A měli jsme radost,
když se to podařilo. A dostávali
jsme bomby do druhého patra na
likvidaci jako tým. Ve středu k nám
na poslední dvě hodiny přišla nová
paní učitelka na angličtinu. Hráli

jsme s ní nějaké hry ve třídě na seznámení a pak jsme s ní šli ven hrát hry.
Čtvrtek: Ve čtvrtek jsme šli se třídou
na eko výstavu do Pětašedesátky. Pak
jsme před školou hráli různé týmové
hry, potom jsme vyráběli výzdobu do
třídy. Pak jsme si povídali o plastech
v moři a slepovali ve skupinách auta,
která sváží odpad.

První den ve škole
Vítáme naše prvňáčky v Základní škole Úvaly,
přejeme všem hodně úspěchů
a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Za tým ZŠ Úvaly
Zdeňka Křížová
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Pátek: V pátek k nám do třídy přišla
psycholožka Míša, se kterou jsme si
zahráli týmovou hru. Pak jsme dodělávali výzdobu třídy, která se nám moc
povedla. Máme třídního maskota –
barevný větrák, který budeme zdobit
podle ročních období. Také jsme trénovali komunikaci a ukázněnost při
hře Městečko Palermo. Na závěr jsme
si psali oceňující vzkazy.
Naše paní učitelka Javůrková dostala
od nás tato ocenění: ☺ SUPER DNY.
HODNÁ. POCHVALA ZA PŘÍJEMNÝ TÝDEN. SUPER. SPOLUPRÁCE. MEGA UČITELKA. POCHVALA ZA TO, ŽE JSTE TO
S NÁMI PŘEŽILA. TRPĚLIVOST. ZA SKVĚLÝ TÝDEN. ☺ My jsme většinou oceňovali na ostatních, jak nám šla SPOLUPRÁCE. ☺
Tereza Tourková a Natálie Mašatová, 7. B

B

První týden ve škole

ěhem prvního týdne ve škole
probíhala osobnostně sociální výchova. Žáci s paní učitelkou tvořili
pravidla třídy, hráli různé hry a každý si
namaloval svůj vlastní portrét.
Pavla Chmelenská

9/29/19 10:47 PM
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Úvalský kotlík

valský kotlík – soutěž ve vaření kotlíkového guláše – má na své vařečce již 6. zářez. V sobotu si pod organizačním vedením Hospody na Dobrým
místě dalo sraz 18 týmů z celé republiky, aby
změřily své síly v disciplíně maso-cibule-vývar-paprika. Poté, co principál celého dne
Ondra Novák zahájil hromadným startem
gulášové klání, zaplály na stanovištích ohně
a nadšené skupinky začaly dávkovat suroviny do kotlíků. Ač soutěž, celé klání se neslo
v uvolněné a přátelské atmosféře, kterou nenarušil ani dopolední déšť. Vyhrát však mohl
jen jeden tým a to ten, který nejvíce okouzlil
chuťové buňky návštěvníků Úvalského kotlíku. Tento rok se to podařilo místnímu týmu
s názvem „Úvalský kaťák“, jejichž guláš byl
netradičně doplněn o cibulové chutney a rajčatovou salsu. Letošní ročník také přinesl
novinku, a to odborné hodnocení celkového
výkonu „Masterchef“ poroty ve složení Lea
Skálová a Miroslav Polák. Srdce těchto dvou
zkušených a náročných porotců si nakonec
získal tým „Březňáci“. Objektivní vítěze tedy
známe, subjektivně jsou stejně nakonec vítězi všichni - tvůrci gulášů, kteří tvoří skvělou
akci s unikátní atmosférou a návštěvníci,
ochutnávači, kteří odchází dobře najedeni.
Nezbývá, než se těšit na příští ročník.
Text a foto: Jiří Tashi Vondráček

Hasičská sportovní družstva na prahu nové sezony vítězila

N

a konci prázdnin se v Ústí
nad Labem konalo Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev mužů a žen. Tím
se završila sezona 2019 a my v okrsku č. 6 na Praze- východ jsme o týden
později, v sobotu 7. 9. otevřeli sezonu
novou. V Šestajovicích se konalo nejzákladnejší- okrskové kolo postupové
soutěže v požárním sportu. Běžel se
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jenom požární útok a SDH Úvaly postavil družstva mužů a žen v kategorii
mladší. Muži závodili první, ze začátku
se jim moc nedařilo, ani ve druhém
pokusu to nebylo dobré, ale dostali
ještě pokus třetí, protože ve druhém
pokusu nefungovala časomíra. Nakonec v čase 31, 45 s. zvítězili v kategorii mužů a zajistili si tak účast na jarním okresním kole. Po mužích
přišly na řadu ženy. Úvalské
družstvo postavilo na start
úspěšnou krajskou sestavu.
V prvním pokusu byl opět
problém s terči, ve druhém
pokusu se dařilo lépe – 28,
88 s. Třetí pokus se pak lépe
nevydařil. Holky s přehledem
vyhrály ve své kategorii, postoupily do okresního kola
a navíc získaly putovní po-

hár starosty Šestajovic za nejrychlejší
útok dne! Po letech tedy nahradily své
mužské kamarády, ale i tak putuje pohár do Úval. Poděkování patří nejen
závodníkům za vzornou reprezentaci sboru, ale také Vendy K. a Evě M.
za pomoc s organizací soutěže a manželům Šindelářovým v roli rozhodčích.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

9/29/19 10:47 PM
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Den otevřených dveří záchranných složek
– hasiči, městská policie a Policie ČR
19.10.2019 před Hasičárnou v Klánovické ulici, Úvaly
Komise pro prevenci kriminality města Úvaly vás zve na akci „Den otevřených dveří záchranných složek
– hasiči, městská policie a Policie ČR“, která se uskuteční dne 19.10.2019 od 9.00 hod do 12.00 hod před
Hasičárnou v Klánovické ulici, Úvaly. V rámci této akce bude součástí prohlídka Hasičárny a také bude
předvedena veškerá výstroj Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech. Budou zde ukázky činnosti Policie
ČR a městské policie. Pro děti budou připraveny různé hry. Přijďte se podívat, budete určitě spokojeni.

okénko knihovny

Chystáme pro vás výstavu Konečně svoboda!

V

minulých číslech Života Úval jsme vám
představily literárně-výtvarnou výzvu Konečně
svoboda! a slíbily podzimní
výstavu. Přípravy jsou teď
už v plném proudu, a tak se
s vámi můžeme podělit o pár
detailů ze zákulisí i z doprovodného programu, který
k výstavě chystáme.
Výstava vás provede nejdůležitějšími událostmi roku
1989, od Palachova týdne
k volbě Václava Havla prezidentem. Snažíme se, aby
si v expozici každý našel, co
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ho baví. Pro zvídavé máme
přichystané fotografie, dobové filmové záběry i knížky
k listování, pro hravé deskovou hru a kvíz, pro milovníky
umění zase obrázky malých
i větších školáků. Výstavu
v Pětašedesátce zahájí vernisáž v neděli 10. listopadu
v 17 hodin. Navštívit ji můžete po celý následující týden až
do neděle 17. listopadu vždy
v odpoledních hodinách.
Každý večer se můžete navíc těšit na doprovodný program. Pozvání přijalo netradiční smyčcové trio String

Ladies, které svým osobitým přístupem k hudbě
dokáže zaujmout publikum
bez rozdílu věku. Můžete se
také přijít podívat na dokumentární filmy. Dva z nich
vám můžeme představit
už teď: pro rodiče s dětmi
promítneme film Jak to říct
dětem, který natočili účastníci 17. listopadu 1989, kteří se prostřednictvím hraček
a animace snaží zprostředkovat zážitky z Národní třídy svým dětem. Film 1989:
Z deníku Ivany A. je poskládán ze skutečných de-

níkových záznamů, úryvků
z dobového zpravodajství
a tisku, soukromých dokumentů a fotografií a popisuje poslední rok komunistického
Československa
pohledem tehdejší středoškolačky. Stylem vyprávění
může zaujmout jak ty z vás,
kteří mají na sametovou
revoluci vlastní osobní
vzpomínky, tak i mladou generaci, která zná
události jen z učebnice dějepisu. V pátek
15. listopadu pak proběhne v kulisách výstavy beseda s pamětníky,
kterou pořádá letopisecká komise.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Knihovnice MěK Úvaly

9/29/19 10:47 PM
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„…neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův“
(Jeremiáš 15,20b)
Ústy proroka Jeremiáše k nám promlouvá Hospodin a slibuje nám svobodu a spásu. Připomíná nám, že je jediný,
kdo nás může a chce spasit. Že na nás čeká. My však musíme otevřít oči i srdce a přijmout ho. On nás totiž přijal
už dávno. Vždy tu byl a je pro nás. Ať máme strach, vztek,
ať jsme šťastni, opojeni láskou, na pochybách, nebo jsme
si jisti svou cestou, ve zdraví i v nemoci. Hospodin Bůh je
neustále tady a stále nám opakuje, že je tu pro nás. Že vždy

čeká, až se konečně rozhodneme přijmout tu svobodu
a spásu, kterou nám nabízí.

Hospodine, náš Stvořiteli,
prosíme, dej, ať tebe i druhé přijímáme tak, jako ty
přijímáš nás.
Amen.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

sport

Hiroshi Fujimaki šihan v Praze

N

a první víkend v září (7. – 8. 9.
2019) dorazil až z daleké země
vycházejícího slunce šihan Hiroshi Fujimaki (7. dan Aikikai). Déle jak
roční intenzivní komunikace s centrálou
světového aikidó (Hombu dojo v Tokiu)
tak konečně přinesla své ovoce.

Sensei Fujimaki přistál na letišti
v Praze ve čtvrtek večer a v pátek vyrazil
na poznávací procházky Prahou. Začali
jsme v žižkovském parku, pokračovali
Pražským hradem a Karlovým mostem
a náročný den byl zakončen prohlídkou
haly, kde již bylo na víkend položené tatami.
Sobota i neděle už probíhaly
v duchu aikidó. Přestože byl sensei v Čechách poprvé, velmi rychle našel s místními společnou řeč
a čtyři dlouhé tréninky si všichni
pochvalovali. Že se nejedná o ledajakého učitele svědčí i fakt, že
dorazili aikidisté ze Srbska, Nizozemska a vzdálených Filipín.
Samozřejmě nemohli chybět ani
zástupci z Úval.
V pondělí si sensei Fujimaki
ještě nakoupil pár suvenýrů pro

své blízké a po obědě nasedl do letadla
směr Mnichov a následně Tokio.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly
(www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotografií: Petr Karlach
a Otakar Horejš

Karate sport Úvaly v Japonsku

L

etní měsíce patří k období relaxace, cestování a často ke vzdělávání. My karatisté ze Sport
Úvaly jsme propojili tyto
symboly léta a vyjeli se vzdělávat a poznávat kolébku karate Japonsko.
Naše japonská výprava
s osmi členy Sport Úvaly:
Aničkou Břešťákovou, Honzou Houžvičkou, Verunkou
Hrůzovou, Davidem a Filipem Mackovými a Sárou,
Filipem a Janou Konečnými
odletěla v polovině června
do hlavního města Tokia.
Zde jsme navštívili známé
turistické atrakce: jeden
z mála dochovaných chrámů Tokia Asakusu, Tokio
Tower, bláznivou křižovatku
Shibuyu plnou lidí a reklamních neonů, Akihabaru, čtvrť
specializující se na obchody
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s elektronikou, a nadměrně vysokou horskou dráhu
u Tokio Domu. Naším cílem
byla ale také dvě významná
doja, místa zasvěcená cvičení
bojovým sportům, dojo senseie (učitele) Naky a centrální
dojo Japan Karate Association Honbu dojo. Sensei Naka
již 14 let pravidelně přijíždí
do České republiky předávat
své vědomosti, jeho klub leží
v blízkosti stanice Myogadani
nedaleko centra a sídlí v základní škole. Výuka dětí předchází výuku dorostu a dospělých. Učitelé jsou držitelé
vysokých technických stupňů
dan. Během výuky se skupina
rozdělí na malé týmy a jednotliví mistři učí jen několik
jedinců. V dojo lze vnímat
úctu k učitelům a tradičnímu
japonskému umění. Honbu
dojo se nachází také poblíž

centra a představuje mekku
karatistů. V tříposchoďové
budově sídlí světová organizace Japan Karate Association a jsou zde umístěny dvě
ohromné tělocvičny. Každý
člen asociace si může za malý
poplatek zacvičit s nejlepšími
instruktory světa. Tréninky
probíhají pravidelně dvakrát
denně. Dva tréninky dopoledne a dva odpoledne. Celá
budova má nádhernou vznešenou atmosféru. Výuka probíhá samozřejmě v japonštině. S trochou štěstí se mezi
cvičícími objeví Japonec mluvící anglicky, který se vždy
ochotně věnuje cizincům.
Z Tokia se naše výprava přemístila šinkanzenem
do Nagoyi. Všichni jsme jeli
poprvé rychlovlakem. V rychlosti 280 km za hodinu jsme
projeli podél posvátné hory

Fudji. V Nagoye jsme si půjčili
ohromné auto Toyotu (název
si nepamatuji. V Japonsku
jezdí spousta aut, které v Evropě nevidíme, často krabicového vzhledu ☺), do kterého
jsme se velmi pracně poskládali. Umisťování našich
zavazadel a nás samotných
bylo tak zajímavé, že všichni
zaměstnanci půjčovny aut
vyšli ven na ulici a s úsměvem nás pozorovali. Nakonec
jsme velmi naložení vyrazili
(Anička s kufrem na klíně)
na sever do hor centrálního
Honšu, které bývá pro svůj
vzhled nazýváno japonskými
Alpami. Cesta byla malebná, pomalá, ale velmi veselá. V Japonsku se nejen jezdí
vlevo, což pro našeho šoféra
Davida, jenž má za sebou
pobyt v Austrálii, nebyl takový problém, ale především
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se jezdí mnohem pomaleji.
Všude platí 50 km za hodinu,
kromě dálnice, kde se může
jet 100 km za hodinu. V centrálním Honšu jsme strávili
4 nádherné dny, viděli jsme
srdce japonských Alp oblast
Kamikochi, krásný vraní hrad
Matsumoto (černé barvy, se
střechou připomínající letící
vránu), navštívili jsme starý
úřednický komplex šogunátu
v Tokayamě, včetně mučírny
a krásné zahrady.
Po návratu do Nagoyi jsme
se přemístili na jih do původního císařského města Kyota. Po zhlédnutí opuštěného
císařského paláce jsme byli
oslnění krásným chrámovým komplexem na jihovýchodě města Fushimi Inari,
který bývá nazývaný svatyní
tisíce bran. Tento komplex
se nachází v zalesněném
kopcovitém terénu, na kterém jsou umístěny chrámy
a chrámečky, jež jsou spolu
propojeny zdánlivě nekončícím průvodem oranžových
bran. Ti, co viděli film Gejša,

pamatují, jak hlavní hrdinka
běží těmito bránami. Svatyně
je zasvěcena bohyni plodnosti, hojnosti a rýže Inari.
Z tohoto důvodu jsou téměř
všechny brány sponzorovány
velkými a malými firmami,
které si u bohyně „kupují“
prosperitu a jejichž jméno je
vyraženo na zadní části bran.
Druhým symbolem chrámu
jsou lišky. Lišky jsou vidět
v různých velikostech a v různém provedení jako sochy
v chrámech a na hrobech,
jako rytiny na náhrobcích, ale
i vyšité na ochranných pytlíčcích, jenž lze zakoupit v jednotlivých chrámech.
Hodina jízdy na sever
od Kyota se nachází další původně císařské město Nara.
Historická Nara leží ve velkém lesoparku kopcovitého
rázu a jejím symbolem jsou
volně běhající a za úplatu
velmi přítulné laně a jeleni,
kteří představují v japonské
mythologii posly bohů a jimž
můžete koupit u hodných
babiček a dědečků jelení su-

šenku. (Pozor u neopatrných
turistů může dojít k malé
kolizi. Jakmile jde o žvanec,
neznají bratra a klidně zlikvidují i dárce. Známe z vlastní
zkušenosti ☺). V Naře se nachází chrám Kasugo Teisho,
jenž je se svými bronzovými
a pozlacenými lampami zařazen do světového dědictví
UNESCO, a v chrámu Todaijdji sídlí se svými 130 kg zlata nejvyšší sedící pozlacený
budha na světě, který měří
16 metrů a váží 500 tun.
Šinkazenem se naše výprava vrátila zpět do Tokia, aby
si ještě v Japonsku zacvičila
s japonskými instruktory, dokoupila suvenýry pro rodinu
a přátele a užila pořádného
tokijského šrumce.
Náš tým byl v Japonsku
nádherných
dynamických
12 dní. Viděli jsme spoustu
památek, užili si dopravního
ruchu velkoměsta Tokia s ne-
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skutečným počtem tras metra a vlaků a velkého množství putujících lidí. Ochutnali
jsme výbornou japonskou
kuchyni od sushi a ramenu
po super wagyu (usmažené maso a zelenina výborné
kvality na grilu umístěném
na stole) na tokijské Shibuye. Poznali jsme vyhlášenou
pohostinnost
japonského
národa. V horských hotýlcích
jsme vstoupili do japonských
lázní onsenu (etiketa zde
nám trochu dělala problém).
A v neposlední řadě jsme
měli možnost zacvičit si s japonskými mistry. Doufám,
že tato poznávací cesta týmu
Sport Úvaly nebude poslední
a že se nám v následujících
letech podaří poznat i jiné
části Japonska.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně

Letní soustředění Sport Úvaly

D

ruhá polovina srpna patří
na Máchově jezeře ve Starých
Splavech borcům karate ze
Sport Úvaly. Pravidelně zde pořádáme
dvě soustředění. První soustředění je
určené dětem do deseti let, druhé starším deseti let včetně dospělých.
Cílem soustředění není jen zdokonalovat se v karate a získávat lepší fyzickou kondici, ale také pěkně strávený
čas celého týmu. Letos jsme se vypravili
do Bradavic. Děti obdržely pár dní před
odjezdem zvací dopis a následně pak
byly uvítány učitelským sborem Bradavic. Moudrým kloboukem byly rozděleny do kolejí Zmijozelu, Havraspáru,
Nebelvíru a Mrzimoru. Malí čarodějové
po celé soustředění sbírali body pro své
koleje z tréninků, týmových her a denních aktivit. Vyráběli košťata a běhali
s nimi štafety, hráli famrpál, stavěli lesní domečky, absolvovali bradavickou
olympiádu a spousty jiných aktivit. Vý-
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sledek mezi týmy
byl jako vždy velmi
těsný (často rozhodují dva nebo
tři body). Vítězem
prvního soustředění se stala kolej
Nebelvír a druhého Havraspár. Vedle týmové soutěže
probíhal i souboj
o titul bojovník
soustředění. Děti, které získají nejvíce
bodů, vyhrávají cenu z Japonska. Bojovníky prvního soustředění se stali: Matěj
Hurda, Toba Martinovský, Pavlík Štěpánovský a Honzík Javašov. Druhé soustředění vyhráli: Adam Zapletal, Šimon
Charvát a Naty Kadlubová.
V každém sportovním klubu by se
mělo usilovat o pozitivní vliv na osobnostní růst sportovců. Všichni máme radost, když náš tým vyhrává, zlepšuje se
a je úspěšný. Pro nás pedagogy je ale důležitější, jaký člověk vyroste z našich dětí.
Soustředění hodnotím velmi pozitivně.
Děti nejen poctivě a houževnatě pracovaly na trénincích a při hrách, ale chovaly se
k sobě velmi pěkně. Moc jim všem děkuji
a těším se na další společné chvíle.
Velké poděkování patří trenérům
a pedagogům našeho klubu: Davidu
Mackovi, Honzovi Houžvičkovi, Verče
Hrůzové, Filipu Konečnému, Dominiku
Jaklovi, Sáře Konečné, Elišce Vyskočilové
a Pepovi Prouzovi. Zvláštní poděkování

věnuji našim zdravotnickým a přátelským rukám Janičce Šrámkové a Janičce
Schmidtové. V neposlední řadě děkuji
svým trenérským kolegům, kteří dlouhodobě spolupracují se Sport Úvaly
a pravidelně za námi dojíždějí do Splavů
Pétě Cífkové a Steenu Carlssonovi.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně
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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!

Klánovický terénní půlmaraton nabídne zajímavý program
Pátý ročník již věhlasného závodu se koná v neděli 20.10.2019.
To, že je považován za jeden z nejkrásnějších závodů podzimu, dokazuje již nyní zcela naplněná
kapacita hlavního závodu. Běh Klánovickým lesem se tak stává oblíbenou destinací nejen českých
ale i zahraničních běžců. Na trasu půlmaratonu a 10 km se jich vydá 1500.
Barbora Kalvach, Tři pro zdraví

Výsledky a rozpis SK Úvaly podzim 2019
srpen až říjen
Další zápasy:

Muži A:
Výsledky:
1. kolo So 24.08.2019 17:00 FK Vysoká – SK Úvaly
2:4 (0:1)
2. kolo Ne 01.09.2019 17.00 SK Úvaly – FK Kralupy 1901
4:1 (1:0)
3. kolo So 07.09.2019 17.00 AFK Milovice – SK Úvaly
3:1 (2:0)
4. kolo Ne 15.09.2019 16.30 SK Úvaly – TJ Sokol Škvorec
4:2 (1:1)
Další zápasy:
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

22.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
13.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
02.11.2019

16.30
16,00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00

Kosmonosy – Úvaly
Úvaly – Stará Boleslav
Hlubice – Úvaly
Úvaly – Bakov
Hovorčovice – Úval
Úvaly – Lužec
Chotětov – Úvaly

Rozhodl jsem se pro formát od jednoho čísla Života Úval ke
druhému tak, aby diváci a příznivci kopané měli jasný přehled
o fotbalovém dění.
Výsledky jsou zatím příznivé. Vítězství se Škvorcem bylo
upracované, ale zasloužené. Je však nutné nepolevit a bojovat doslova na krev. Pozitivní příklady máme. Například naši
basketbalisté na MS (SP). Nevyhrává vždy ten relativně nejlepší, ale ten s největší touhou po vítězství.
Dorostenci:
Výsledky:
1. kolo So 24.08.2019 SK Úvaly – FC Tuchoraz
4:1 (2:1)
2. kolo přeloženo na Ne 10.11. 2019 10:15
Štítarský SK – SK Úvaly
Poznámka: Původní termín: 31.08.2019 10:15
3. kolo Ne 08.09.2019 SK Úvaly – FK Čáslav B
7:2 (5:0)
4. kolo Ne 15.09.2019 10.15
FK Viktorie Velký Osek – SK Úvaly
1:5 (0:2)
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5. kolo So

21.09.2019

6. kolo Ne
7. kolo So

29.09.2019
05.10.2019

8. kolo So

12.10.2019

9. kolo So

19.10.2019

10. kolo So

26.10.2019

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

Dorostenci sehráli 3 zápasy a všechny vítězně. Co je pozitivní, je zvyšující se úroveň hry.
Skutečný stav družstva prověří až venkovní zápasy. Pokud
bude hra kolektivní a bojovná po celý zápas, nemám o výsledky obavy. V prvním zápase venku dorostenci zvítězili. Jsou
tedy zatím stoprocentní.
Žáci:
Výsledky:
3. kolo Ne 08.09.2019 10.15 SK Úvaly – Viktorie Jirny
3:0 (1:0)
2. kolo St 11.09.2019 18.00 Slavia Louňovice – SK Úvaly
1:4 (0:1)
4. kolo So14.09.2019 10.00 SKK Hovorčovice – SK Úvaly
12:0 (4:0)
Další zápasy:
5. kolo Ne
5. kolo Ne

22.09.2019
22.09.2019

16.30 Kosmonosy – Úvaly
10:15 SK Úvaly
– Aero Odolena Voda
6. kolo So
28.09.2019 11:00 Viktoria Sibřina modrá
– SK Úvaly
1. kolo Ne 06.10.2019 10.15 SK Úvaly
– Sokol Měšice A
Poznámka: Původní termín: 25.08.2019 10:15
8. kolo Ne 13.10.2019 10:15 SK Úvaly – SK Bášť
9. kolo So
19.10.2019 10:15 Sokol Klecany – SK Úvaly
10. kolo Ne 27.10.2019 10:15 SK Úvaly
– FK Brandýs – Boleslav
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Jeden zápas byla taková malá ochutnávka, která však ukázala dobré vedení družstva. Kluci hráli s nadšením a porazili
velmi dobrého soupeře. Dobrý příslibem je i jejich brankář.
Snad se konečně najde i pro Úvaly. I druhý zápas se jim vydařil. Třetí zápas byl velký výklep. Snad to byla náhoda.
Žáci mají i dobrý infomační servis na FB, je jen škoda, že se
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nevytvoří tým pro všechna družstva. Začátek sezony je dobrý,
ale nepřeceňujme dobré výsledky a pracujme na dalším zlepšení. Obdivovatelé USA by si měli uvědomit, že tam v každém
městečku vždy svým dětem fandí celá rodina a také přátelé
a spolužáci. Berme si pozitivní příklady a přístupy.
Ing. Petr Jankovský

poznáte se?

Poznáte, kde to bylo?

N

ejdříve vysvětlení hádanky v září, kolotoč stál na křižovatce ulic Boženy Němcové a Prokopa Velikého.
Dnešní snímek ukazuje demolici domu a na vás,
vážených čtenářích, je, zda uhodnete, který dům a ulice to je,
a který rok.
A opět zazní výzva, napište prosím, nechť upřesníme detaily
historie Úval v různých dobách a najdete-li doma nějaký „fotografický poklad“, poskytněte na adresu alena.janurova@centrum.cz nebo do podatelny.
Alena Janurová

názory čtenářů

Poděkování

M

UDr. Petra Hrabánková v roce
2014 věnovala Jiřímu Štorkovi kroniku, kterou po dlouhá
léta uchovávala a opatrovala rodina
Těšíkova. Se souhlasem paní doktorky
pan Štork v srpnu 2019 daroval tuto
kroniku sportovního a společenského dění z let 1947 až 1965 do archivu
města Úvaly. Město již u příležitosti
výstavy městských kronik, které posléze putovaly do Státního archivu k digitalizaci a uložení, archiv již zpracoval
tuto nádhernou soukromou kroniku
a uložil ve skenech barevných kreseb
jako popisů akcí, jejichž autoři jsou různí a identifikovaní panem Vl. Kolomým
v září 2015 na vložených poznámkách.
Zájemcům je možné předvést tuto památku promítnutím.
Oběma „donátorům“ patří velký dík.
Alena Janurová

I v Úvalech si můžeme jednoduše
připomenout 17. listopad 1989

B

líží se 30 let od sametové revoluce
a i v Úvalech se
chystá
vzpomínkových
akcí – výstava, koncerty,
vzpomínkový večer s pamětníky a další. Já mám
však 17. listopad spojen
se zásahem komunistické
policie proti studentské
demonstraci, a proto se
snažím každý rok dorazit
na Národní třídu a zapálit
tam svíčku. Vloni jsme si
poprvé tímto způsobem
připomněli tuto událost
i v Úvalech. Pro svíčky jsme našli i vhodné a důstojné místo, a to podstavec pod
stožáry vlajek na náměstí Arnošta z Pardubic. Zapálit svíčku pod českou vlajkou
Jan Černý – zastupitel
se prostě hodí. Mohla by se z toho v Úvalech stát tradice.

Tawesco Automotive v Úvalech: pravda bez spekulací

F

irmu Tawesco Automotive, původně
známou pod názvem
ESSA CZECH, spol. s.r.o.,
není v Úvalech potřeba dále
představovat. Využiji této příležitosti pro uvedení všech
spekulací na pravou míru.
Zatímco v minulém čísle Života Úval (9/19, s. 22) vás
ředitel Tawesca Automotive předběžně informoval
o našich budoucích plánech,
nyní bych vám některé z nich
představila podrobněji. Po-
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važuji to nejenom za nutné,
ale i rozumné, protože v zářijovém číslem Života Úval se
objevila celá řada falešných
údajů a nepravd o stávajících
i budoucích projektech naší
firmy.
Začnu u zmiňovaného rozšíření areálu. V současnosti
pracujeme na tom, aby v našem areálu v Úvalech vznikla úplně nová hala určená
pouze pro svářečské práce
a hlavně zakrytí prostor, kde
probíhá otevřená manipu-

lace s materiálem a šrotové
hospodářství. Náš pozemek
má dostatečnou rozlohu pro
využití volných kapacit a halu
postavit v areálu. Čili, nebudeme zabírat další volný
pozemek v Úvalech určený
například pro výstavbu rodinných domů či rezidencí.
Jakmile bude hotová vizualizace celého areálu, rádi vám
ji představíme a popíšeme,
tak jak jsme navrhovali již
na setkání se sousedy, které
jsme uspořádali 18. 5. 2019.

Dále pak chceme více zapracovat na současné podobě
stávající haly – lisovny. Původní vlastník sice chtěl značně
rozšířit lisovnu, my chceme
pouze rozšířit zakrytou plochu za účelem odhlučnění.
O žádné trojnásobné navýšení lisovny tedy nejde, jak
bylo napsáno v dopisu obyvatelky Úval (Život Úval, 9/19,
s. 22). Nabízí se tedy otázka,
kde pramení tento zdroj informací? Protože od nás ne.
Naopak, náš záměr s sebou
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nese řadu výhod. Nejen, že
hluk nenaroste, ale zastřešení manipulace s materiálem
ubere i na hluku, který je
v normě, ale bude ještě více
optimalizován. Proto pracujeme i na současné podobě
areálu, aby kvalitativně vyhovoval nejenom našim pracovníkům, ale i blízkému okolí.
Do plánovaných změn zásadně nezapadá stěhování
další lisovací výroby do Úval.
Jak víte, firma Tawesco Automotive má halu (lisovnu)
i v pražských Letňanech. Ano,
výroba lisovny z Prahy-Letňan se skutečně přesune, ale
nikoli do Úval, ale do Kopřivnice, kde má mateřská
společnost Tawesco, s.r.o.,
rovněž klíčový výrobní areál.
Tímto chci uvést na pravou
míru nepravdivé informace
o přesunutí lisovny do Úval,
které se objevily ve zmiňovaném textu úvalské obyvatelky (Život Úval, 9/19, s. 22).
V Kopřivnici, kde je areál pro

ŽIVOT ÚVAL 10/2019

rozšiřování výroby plně uzpůsoben a vybaven, plánujeme,
mimo jiné i pro tento účel,
nové investiční záměry do lisovacích technologií. Zkrátka, Úvaly se o žádnou další
lisovnu rozšiřovat nebudou,
nedávalo by to smysl. Konsolidování lisování do jednoho střediska v Kopřivnici je
pro nás mnohem vhodnější
a strategičtější rozhodnutí.
Úvaly budou strategické z pohledu kompletace produktu.
Krátkým shrnutím – plánujeme celkovou úpravu areálu
v Úvalech, ale nikoli na úkor
obyvatel a sousedů, kteří žijí
v blízkosti pozemků Tawesco
Automotive. Registruji také
klamavou informaci ohledně
razantního navýšení počtu
projíždějících nákladních aut.
Rozhodně se nejedná o desítky kamionů navíc, jak opět
nesprávně uvádí text obyvatelky Úval. Spočítali jsme, že
provoz se zvýší jen ze současných 15 na cca 25 za den,

společenská kronika

říjen 2019
Vítáme nové spoluobčánky

Teodor Soukup
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťastného občana našeho
města.

Navždy jsme se rozloučili

Josef Vyskočil
Olga Hylanová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených dětí,
životní jubilea a jména zemřelých v rubrice Společenská kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pouze s písemným
souhlasem dotčené osoby, případně jejího zákonného zástupce. V případě zájmu o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, na email marie.cerna@mestouvaly.cz
nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928.
Marie Černá – matrikářka

pro zajištění návozu lisovaných dílů pro kompletaci,
a toto tvrdíme od počátku.
Je důležité zmínit, že z průzkumu průjezdnosti vyplývá, že po komunikaci v okolí
našeho podniku projíždí více
než 1600 nákladních vozidel
a dodávek za den, včetně
kamionové dopravy. Existující provoz se tedy z drtivé
většiny netýká naší výroby.
Změna o 10 nákladních vozidel představuje navýšení
o 0,6 %, což je absolutně zanedbatelné. Silné vytížení
silnice, a s tím spojený hluk,
je způsoben hlavně faktem,
že tuto trasu volí také mnoho osobních automobilů.
Konkrétně se jedná o zhruba trojnásobný počet oproti nákladním autům, a to je
více než 7500 vozidel za den.
Z celkového počtu přesahujících 7500 motorových
vozidel, pak navýšení o 10
nákladních vozidel reprezentuje navýšení o 0,1 %.
Závěrem mne velmi mrzí,
že se v Úvalech najde prostor
pro spekulace a nepravdy,
které vyvolávají zcela zbytečné a negativní emoce.
Abychom této situaci předešli, uspořádali jsme v květnu
setkání s vámi, našimi sousedy, kde jsme všechny pozvali a dali všem prostor pro
jakékoli dotazy. Rovněž jsme
tehdy navrhli sestavit komu-

nikační výbor, abychom vás
mohli pravidelně a pravdivě
informovat, co se u nás děje.
A to ne z důvodu, že by to
byla zákonem daná povinnost, ale proto, že chceme
být absolutně transparentní.
A hlavně, za účelem pragmatické a efektivní komunikace
mezi dotčenými stranami.
Zatím ovšem vítězí pouze demagogie, spekulace a poškozování dobrého jména nejen
naší společnosti, ale také
dobrého jména Úval samotných. Znovu tedy nabízím komunikační výbor, kde zveme
zástupce všech dotčených
stran, který nám nabídne
vhodnou „půdu pro zakořenění“ efektivní komunikace
bez dezinformací ke spokojenosti všech zúčastněných.
Denisa Materová
Marketingová manažerka
a člen představenstva PROMET
GROUP, a.s., vlastníka
společnosti Tawesco
Automotive, s.r.o.
Děkujeme všem dopisovatelům za jejich příspěvky k tématu ESSA-TAVESCO. V tuto
chvíli považujeme téma již
za vyčerpané. Proto další
příspěvky na toto téma již
nebudou zveřejňovány.
Děkujeme za pochopení.

Za redakční radu
Josef Štěpánovský

osobní
Dne 9. 10. 2019 by se dožil 100 let pan Miroslav Kvíz
a 25. 10. 2019 by se dožila 97 let paní
Bohumila Kvízová.
Stále vzpomínají s láskou dcery s rodinami.

inzerce
Almeco, s.r.o., Škvorecká
1803, Úvaly

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

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost.

Pro zajímavý vzdělávací projekt hledáme řidiče skupiny C
nebo D. Jízdy se přizpůsobí vašim možnostem. Vhodné i pro
aktivní seniory s chutí zkoušet nové věci.

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, stravenky
a dobrý pracovní kolektiv.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@cokolady.cz

Pro více informací volejte 777 002 379.

Podmínky ochrany osobních údajů v naší společnosti jsou veřejně
dostupné na stránkách www.almeco.cz v sekci GDPR.
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přijme do svého rozšiřujícího se kolektivu
pracovníka na pozici SKLADNÍKA.
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921
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Vykoupím staré knižní pozůstalosti,
sbírky známek, pohlednic,
staré tiskoviny apod.
731 489 630

Hledá se Pomocný skladník
Firma v Horních Počernicích (Xaverov),
hledá středně zdatného muže na pomocné práce do
skladu. Vhodné i pro vysokoškoláky,
Kontakt: volnamista@sauveterre.cz

9/29/19 10:47 PM
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

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

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&

08/7,0(',$

1*$



499,-

8ŗÈYHMWHVLVWDELOQÈDVSROHKOLYÄSĵLSRMHQÈ
SUR]¼NODGQÈSU¼FLV,QWHUQHWHP
VXUIRY¼QÈHPDLO\FKDW9R,3EXêWHY
NRQWDNWXVHVYØPLSĵ¼WHOL

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

2SWLFN¼LQIUDVWUXNWXUDQHMPRGHUQöMwÈY\VRNRNDSDFLWQÈEH]GU¼WRYÄVSRMHSUDYLGHOQ¼
PRGHUQL]DFHEH]NRPSURPLVŉWUYDOØGRKOHGDVHUYLVVÈWöWRYwHSUR9¼VYNYDOLWö1*$
1H[W*HQHUDWLRQ$FFHVV VQHMOHSwÈPSRPöUHPFHQDYØNRQQDWUKX

CZK



3RFLĿWHQDGVWDQGDUGQÈNYDOLWXD
U\FKORVW1*$SĵLSRMHQÈVSOĥXMÈFÈ
Q¼URèQÄSRŗDGDYN\GHƬQLFHç7µSUR
OLQN\Y\VRNÄNYDOLW\+UDMWHQ¼URèQÄ
KU\VGÈOHMWHYHONÄREMHP\GDWY\XŗLMWH
YLUWX¼OQÈVYöWLQWHUQHWXQDPD[LPXP

5R]wLĵWHVLMDNØNROLYWDULIRVOXŗEX,379Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech,
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