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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
držíte v rukou listopadové číslo Života
Úval. Listopad je zvláštní měsíc. Umí být
nádherný s modrou oblohou a zlatavým padajícím listím, ale také sychravý,
mlhavý s dušičkovou atmosférou, připomínající nám živým, že i nás jednoho
dne čeká cesta tam, odkud není návratu. Svátek všech svatých nám říká, že
má smysl o něco usilovat a žít nejen pro
sebe, ale i pro druhé, abychom v těch
druhých mohli dál žít v jejich dobrých
vzpomínkách. Dušičková doba je dobou, kdy se můžeme zamýšlet nad tím,
jestli jsme v našem životě již vykonali
něco, co nás přesahuje.
Takové činy vykonali ti, kteří uvedli
do pohybu události, jejichž kulatá výročí
si tento listopad připomeneme.
Tento listopad je totiž výjimečný. Oslavíme přesně 30 let od sametové revoluce, kterou Češi a Slováci opět získali svoji
na několik desetiletí ztracenou svobodu.
30 let je doba, během které dospěla první a dospívá druhá generace lidí, kteří se
již narodili ve svobodných poměrech.
Co je dnes pro nás 17. listopad? Pro
mnohé z mladé generace je to již jen
dějepis z divné doby před mobily, počítači, Evropskou unií, internetem a sociálními sítěmi. Ze školy možná vědí, že
byly nějaké demonstrace, Národní třída
a že byl svržen komunismus. Jinak jim
ta doba nemá na první pohled co sdělit.
Přitom ale v této době, i když si to možná neuvědomují, mají své kořeny.
Skoro 60% obyvatel České republiky
bylo v době pádu komunismu 10 a více
let, stále si tedy v sobě neseme paměť té

doby. Doby, ve které když člověka zastavil příslušník VB (dnes policie), aby mu
zkontroloval občanku, tak se hned svíralo srdce strachem. Doby, kdy se něco
jiného říkalo na veřejnosti a něco jiného
doma. Doby, kdy platilo heslo, „kdo nekrade každý den a hodinu, okrádá sebe
a svoji rodinu“. Doby, kdy česká města
byla utopena v šedi a chůze po chodníku připomínala chůze v tunelech lešení, která chránila chodce před padající
omítkou z neudržovaných činžovních
domů. Doby, kdy sehnat toaletní papír
nebo dámské vložky se rovnalo bojové
hře s nejistým výsledkem.
Ve své paměti si ale neseme i dobu polistopadovou, kdy dílem naivity nových
politiků, dílem nepsaných dohod mezi
novou a starou mocí a dílem prachobyčejných kriminálních činů byla spousta lidí okradena o své peníze, mnohým
zničila úspory inflace a v očích mnohých
nové demokratické pořádky navždy zdiskreditovala vrstva oligarchů a zbohatlíků, která si přivlastnila stát, jeho pravidla
a podivně zprivatizovala státní majetek.
Dědictví 17. listopadu 1989 je v tomto pro mnohé (a oprávněně!) nejednoznačné, i proto bychom si měli připomenout datum, které je ještě větším
dějepisem a to 17. listopad 1939. V tento
den němečtí okupanti uzavřeli v reakci
na demonstrace z 28. října 1939 české
vysoké školy, zastřelili 9 studentských
vůdců a 1 200 studentů odvezli do koncentračních táborů, z nichž mnozí toto
věznění nepřežili. Tento den byl v roce
1941 v Londýně vyhlášen Mezinárodním
dnem studentstva. Stal se dnem sym-

bolickým, reprezentujícím touhu (nejen)
studentů po svobodě, nezávislosti a samostatné národní identitě. Duch tohoto
dne, kdy o 50 let později komunisté brutálně rozehnali studentskou demonstraci na Národní třídě, byl inspirací, ze které
čerpala sametová revoluce.
Jak jsem již výše napsal, mnozí z nás
vnímají 17. listopad a dobu polistopadovou nejednoznačně. 30. výročí těchto
událostí by však mohlo již poskytnout
dostatečný odstup, abychom mohli
zhodnotit, jak úžasnou šanci nám tato
událost poskytla. Máme svobodu slova
a můžeme tak bez obav o svoji osobní
existenci nadávat na vše – prezidentem
či premiérem počínaje, starostou konče… Máme svobodu cestování. Můžeme sami rozhodovat o svých životech.
Dnešní politika a její představitelé,
kteří nás tak často znechucují, jsou poslední generací politiků, kteří ještě mentálně vězí v dobách předlistopadových.
Nová generace, ta polistopadová však
již ťuká na dveře a brzy převezme řízení tohoto státu. A je i na nás, abychom
této generaci dokázali zprostředkovat
příběh doby pro ně již dávno minulé,
který však doteď ovlivňuje jejich příběh
současný, jenž se zároveň stává příběhem budoucím.
Petr Borecký, starosta města
P.S. 30. výročí 17. listopadu si připomeneme v Úvalech sérií akcí – mimořádným číslem Života Úval, výstavami,
vzpomínkovou akcí a 16. listopadu v sobotu koncertem svobody. Moc se těším,
až se tam spolu potkáme.

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 1. 10. 2019

P

rvní říjnový den se
v sále DPS Úvaly sešli
městští
zastupitelé
na svém řádném zasedání.
Nejprve starosta seznámil
přítomné se zprávou o činnosti rady města za uplynulé období od posledního
– předprázdninového jednání zastupitelstva. Během
letní stavební sezony plynule pokračovala rekonstrukce
komunikace 5. května a příprava rekonstrukce Horního
úvalského rybníka. Předseda

finančního výboru Mgr. Gloc
poté prezentoval zápis z jednání finančního výboru ze
dne 9.9.2019. Předmětem
projednání bylo zejména
čerpání městského rozpočtu za období leden až srpen
2019 a návrh rozpočtového
opatření č. 3/2019. Následně JUDr. Petržílek, předseda
kontrolního výboru pohovořil o činnosti tohoto výboru
a zastupitelé i tento zápis
(3/2019 ze dne 26.8.2019)
vzali na vědomí.

Zastupitelé dále souhlasili
s poskytnutím individuální finanční dotace SK Úvaly
ve výši 100 000 Kč na financování oslav 100 let založení
fotbalového klubu. Finanční
prostředky budou využity
v průběhu roku na pořádání sportovních a kulturních
akcí, spojených s oslavami
výročí. Celoroční rozpočet
oslav je 420 000 Kč. SK Úvaly z.s. mělo garantované finanční prostředky ve výši
320 000 Kč.

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.3/2019
ve výši příjmy a výdaje
242 952 573 Kč. Více informací je k dispozici na webu města a případné dotazy občanů
je připraven zodpovědět místostarosta Kimbembe.
V dalším bodě jednání
úvalští zastupitelé delší dobu
diskutovali o možné změně
úrokové sazby u úvěru čerpaného od Komerční banky
z dubna 2019. Změna bude
mít následující parametry:
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objem a měna úvěru: maximálně 30 000 000 Kč, strukturovaná fixní sazba v maximální možné výši 1,0 % p.a.
+ pevná odchylka 0,50 % p.a.
(zastupitelstvem schválená
maximálně akceptovatelná
výše úrokové sazby k zafixování), doba uplatnění sazby:
maximálně do splatnosti
úvěru (maximálně tedy na 15
let). Zastupitelstvo však vyčká
na výsledek jednání finančního výboru o této záležitosti
a finální rozhodnutí o změně
úrokové sazby bude učiněno
v následujícím období.
Po delší a místy i poměrně vyhrocené debatě vzali
zastupitelé na vědomí informaci o připravovaném
„Zásobníku projektů města
Úvaly pro roky 2020 – 2024“
s tím, že zásobník projektů
bude projednáván v komisích rady města a že o něm
bude informována veřejnost.
Zazněly výtky, týkající se
nedodržování stanovených
projektů a jejich doplňování
o nové projekty. Zastupitelstvo již v roce 2016 schválilo
„Zásobník projektů města
Úvaly pro roky 2016 – 2020“.
Zásobník projektů pokrýval nejvýznamnější projekty
města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového
a nebytového hospodářství
a životního prostředí. Celkový objem zásobníku projektů
činil 780 mil. Kč, z toho byly
úspěšně realizovány projekty
v objemu 324 mil. Kč, dotace
činily 157 mil. Kč. Projekty
ze zásobníku byly mimo dotací financovány především
úvěry s tím, že zastupitelstvo
v roce 2016 stanovilo jako
horní strop pro dluh města
na částku 200 mil. Kč, reálně dosáhl dluh města částky
168 mil. Kč k datu 30.9.2019

s tím, že se jedná o strop
a nyní bude dluh průběžně
umořován s tím, že jednotlivé úvěry budou splatné v letech 2024, 2034 a 2037.
Zastupitelé rovněž vzali
na vědomí záměr předložit
zastupitelstvu na prosincové jednání vzor smlouvy dle
ustanovení § 88 stavebního
zákona a další nutné požadavky města s ohledem
na jeho udržitelný rozvoj další sjednané podmínky v souladu s § 1746 odst. 2 zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník (plánovací smlouva) pro
případy výjimky ze stavební
uzávěry dle čl. II. Opatření
obecné povahy č. 3/2019,
kterým se vydává stavební
uzávěra pro vyjmenované
stavby. Tato smlouva se týká
příspěvku ve výši 450 000 Kč
na každou dostavovanou bytovou jednotku v Úvalech.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o návrhu na zvýšení koeficientu
daně z nemovitosti z čísla
3 na číslo 5 a informaci, že
zvýšení koeficientu a daně
z nemovitosti (včetně určení daňového výnosu) bude
projednáváno a schvalováno společně se zásobníkem
projektů na jednání v prosinci 2019.
Zastupitelé schválili uveřejnění záměru na prodej
pozemku č. 2611/6
pro
společnost Ředitelství silnic
a dálnic ČR za účelem budování kruhového objezdu
na křižovatce komunikací
I/12 a II/101 (Praha - Kolín Jirny). Jedná se o část, která
vznikne oddělením jako pozemek o velikosti 50m2. ŘSD
nabízí za tento pozemek dle
znaleckého posudku cenu
12 650 Kč, tj. 253 Kč/m2.
Zastupitelé nesouhlasili se
zveřejněním záměru prode-

ji pozemku v Radlické čtvrti
v ulici Milíčova.
Byla rovněž schválena darovací smlouva věci nemovité mezi společností Úvaly
Development, s.r.o., (dárce)
a městem Úvaly (obdarovaný). Předmětem daru jsou
pozemky veřejné zeleně kolem chodníků na Hostíně.
Současně bylo schváleno
uzavření darovací smlouvy
na věci nemovité mezi společností Hostín Development,
s.r.o., a městem Úvaly. Jedná
se o pozemky, komunikace
a inženýrské sítě vybudované
a zkolaudované v etapě 1A
a 1B projektu Hostín.
Zastupitelé schválili podepsání smlouvy darovací se
Středočeským krajem ve věci
bezúplatného nabytí v rámci
akce „Chodník podél silnice
č. II/101 v úseku ulic Klánovická a Purkyňova“ (cca 580 m2).
Jedná se o pozemek pod již
existujícím chodníkem, který
vybudovalo město.
Zastupitelstvo
schválilo
kupní smlouvu na pozemek
č. 3270/2 mezi městem Úvaly
a společností Rengato, s.r.o.
Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Šámalova
o výměře 557m2 při kupní
ceně 90 000 Kč (tj. 162 Kč/m2).
Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o výpůjčce
mezi městem Úvaly a Základní školou Úvaly, kterou
se s účinností od 1.1.2020
vypůjčuje nemovitý majetek,
který tato škola užívá. Toto,
čistě technické usnesení bylo
přijato z důvodu nedávné
změny právní formy úvalské
základní školy.
Zastupitelé také zrušili
své usnesení Z-64/2019 ze
dne 27.6.2019 – Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019,
o nočním klidu ve městě Úvaly. Důvodem je stanovisko

Proč chceme zavést v Úvalech
plošné poplatky za novou výstavbu

N

a říjnovém zasedání zastupitelstva města jsme
představili Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 –
2024. Součástí představení tohoto
zásobníku byla i informace o návrhu na zvýšení daně z nemovitosti (věnuji se tomu v jiném článku).
Ze zásobníku je zřejmé, že velká
část investic města, která bude vy-
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nakládána v příštích letech, zcela
jednoznačně souvisí s neustávajícím nárůstem počtu obyvatel – jde
především o novou základní školu,
dostavbu školky, ale také o posílení vodovodu a rozšíření čistírny
odpadních vod. Jde o obrovské investice, které činí v součtu cca 700
milionů Kč.
I když na velkou část z nich lze

3

ministerstva vnitra, že uvádění rodinných oslav ve vyhlášce není možné.
Další bod se týkal obyvatelky z Horoušánek, týkající
se výstavby chodníku v této
lokalitě. Občanka podala
podnět k projednání této záležitosti na jednání zastupitelstva. Zastupitelé její podnět vzali na vědomí.
V rámci bodu připomínek
zastupitelka Mgr. Poláková hovořila o statistickém
vývoji a aktivitách v oblasti
mateřského a základního
školství v Úvalech. Zastupitel Ing. Černý hovořil o námětu na instalaci pamětní
desky k 30. výroční sametové revoluce.
Starosta
vyjmenoval
nadcházející
připravované kulturní akce,
které se vážou k tomuto významnému výročí. Podnět
zastupitele Černého projedná letopisecká komise.
Radní, pan Polák, zhodnotil
uplynulou první letní sezonu na úvalském koupališti. Doposud bylo do areálu koupaliště investováno
cca 37 mil. Kč. Zastupitel
Mgr. Gloc vznesl podnět
od občanů na zřízení toalety
na úvalském hřbitově. Město řeší i veřejné WC v oblasti
náměstí Arnošta z Pardubic.
Dotazy a připomínky z řad
veřejnosti se týkaly opravy výtahu v DPS. Pan Brajer
předal zastupitelům svůj
podnět, týkající se developerského projektu, o kterém se
bude jednat na příštím jednání zastupitelstva.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 1.10.2019 je zde:
http://www.youtube.com/
watch?v=_3qCZlyPzT4
(délka jednání 4:36 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

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

ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou
službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na
úřední desce městského úřadu.
10/30/19 11:07 AM
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čerpat dotace, bude i tak dopad na rozpočet města enormní. Jít cestou dalšího
zvyšování dluhu města nechceme, musíme tedy hledat jiné cesty financování.
Jednou z těchto cest je zavedení
spoluúčasti stavebníků nových staveb na vyvolaných investicích města
formou příspěvků na infrastrukturu.
Výše tohoto příspěvku vychází na částku 450 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Znamená to, že pokud kdokoli
v Úvalech bude mít v úmyslu stavět
nové byty nebo rodinné domy, měl by
odpovídající částkou přispět na roz-

voj infrastruktury města (voda, kanalizace, škola, školka, ulice), aby Úvaly
i v budoucnu byly příjemným městem
pro život svých obyvatel. Pro nové stavebníky to znamená výrazné zdražení
nákladů na jejich stavby a tím i zdražení nových domů a bytů v Úvalech,
pokud však město nebude tyto platby
vybírat, nebude schopné budovat odpovídající zázemí, což bude znamenat
jediné – v podstatě stopku na veškerou novou výstavbu v Úvalech. To však
s ohledem na současnou legislativu
a nevýhodné smlouvy města v lokali-

tě Hostín není dlouhodobě udržitelné
řešení.
Město dnes již podobné platby inkasuje – jedná se o tzv. developerské poplatky, v tomto případě nejde o nic zcela
nového, nové je to, že se tyto platby rozšiřují i na individuální výstavbu jednotlivých stavebníků.
Zavedení těchto plateb bude předmětem jednání prosincového zastupitelstva a zcela jistě na ně dojde v souvislosti s diskusí o Zásobníku projektů
města Úvaly pro roky 2020 – 2024.
Petr Borecký, starosta města

Budeme v Úvalech zvyšovat daň z nemovitosti?

D

aň z nemovitosti je
jedinou daní, kterou
bez přerozdělování
státem město dostává jako
svůj příjem. Město má také
možnost
prostřednictvím
rozhodnutí
zastupitelstva
ovlivnit výši této daně. Základní sazbu této daně určuje zákon. Její výši ovlivňuje
koeficient velikosti města určený počtem obyvatel a výše
koeficientu, o kterém rozhoduje samotné město.
Pokud město nic nemění,
má koeficient hodnotu „1“.
Místní koeficient se neuplatňuje na pozemky vedené
jako orná půda, chmelnice,
vinice, zahrada, ovocný sad
a trvalý travní porost. Míst-

ní koeficient se týká zastavěných ploch a zpevněných
ploch používaných k podnikání. 24. 3. 2011 zastupitelé
Úval schválili navýšení místního koeficientu na zákonem
maximální možnou hodnotu
„5“, následně byla vydána
Obecně závazná vyhláška
č.2/2011.
29. března 2012 po petici proti zvýšení daně z nemovitosti a silnému odporu
místních obyvatel zastupitelé
schválili s platností od 1. ledna 2013 místní koeficient
daně z nemovitosti ve výši „3“,
která platí do dneška.
V souvislosti s připravovaným zásobníkem projektů pro
roky 2020 – 2024 je zřejmé,

že pokud budou realizovány
nezbytné prioritní projekty
související s růstem počtu
obyvatel Úval (svazková škola,
vodovodní bypass Jiren, terminál u nádraží, mateřská škola),
nezbudou v rozpočtu města
prakticky žádné volné peníze
na další pokračování v rekonstrukci úvalské uliční sítě.
Navrhujeme proto tyto peníze získat prostřednictvím
zvýšení koeficientu daně
z nemovitosti, kde by se tak
přímo obyvatelé města solidárně podíleli na dokončení
obnovy uliční sítě Úval v místech, kde se tak doposud
nestalo. S ohledem na výši
předpokládaných
nákladů
na obnovu uliční sítě (cca

37 mil. Kč), kde by částka
získaná zvýšením daně byla
plně investována do obnovy
ulic, lze očekávat, že by bylo
možné opatřit všechny ulice
v Úvalech zpevněným povrchem do konce roku 2027.
Pokud se týká dopadů
na rozpočet jednotlivých úvalských domácností, očekáváme,
že by tento dopad činil částku
cca kolem 1700 – 2 000 Kč ročně na jeden rodinný dům. Je
to moc nebo je to málo? Každý občan/občanka na to bude
mít asi svůj názor. Je jasné, že
člověk, který bydlí v ulici plné
bláta, se na to bude dívat jinak
než člověk, který žije v zrekonstruované části města.
Petr Borecký, starosta města

Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024

Z

astupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání
dne 23. 6. 2016 „Zásobník projektů města Úvaly pro
roky 2016 – 2020“. Zásobník projektů pokrýval nejvýznamnější projekty města v oblasti silniční infrastruktury, vodohospodářské infrastruktury, bytového a nebytového hospodářství a životního prostředí.
Celkový objem zásobníku projektů činil 780 mil. Kč, z toho byly
úspěšně realizovány projekty v objemu 324 mil. Kč, dotace činily
157 mil. Kč. Projekty ze zásobníku byly mimo dotací financovány
především úvěry s tím, že zastupitelstvo v roce 2016 stanovilo
jako horní strop pro dluh města na částku 200 mil. Kč, reálně
dosáhl dluh města částky 168 mil. Kč k datu 30.9.2019 s tím, že
se jedná o strop, a nyní bude dluh průběžně umořován s tím, že
jednotlivé úvěry budou splatné v letech 2024, 2034 a 2037.
V souvislosti s rozvojem města, tím, že některé prioritní

Informace o svozu BIO odpadu
Svoz BIO odpadu bude probíhat do konce listopadu
dle harmonogramu (2x za měsíc).
V období prosinec – únor 1x měsíčně a to v termínech
11. 12. 2019, 12. 12. 2019, 8. 1. 2020, 9. 1. 2020, 5. 2. 2020,
6. 2. 2020.
Od 1. 3. 2020 bude opět svoz BIO odpadu 2x měsíčně
v sudé týdny.
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projekty již byly realizovány a některé naopak získaly na větší
důležitosti, než se před 4 roky jevilo, je potřeba zásobník projektů aktualizovat.
Proto jsme předložili na říjnovém zastupitelstvu Zásobník
projektů města Úvaly pro roky 2020 – 2024 a tento zásobník
nyní předkládáme k diskusi veřejnosti.
Celkový objem tohoto zásobníku projektů činí 774 mil. Kč, z toho
odhadované dotace činí částku 597 mil. Kč. Prioritní projekty tohoto zásobníku, které tvoří přes 80% výdajů jsou následující:
Náklad

Dotace

Podíl
města

1. Novostavba svazkové 550 mil. Kč 467 mil. Kč 53 mil. Kč
základní školy

2. Dostavba mateřské

23 mil. Kč

12 mil. Kč 11 mil. Kč

3. Stavba vodovodního

55 mil. Kč

46 mil. Kč

9 mil. Kč

4. Výstavba sběrného

15 mil. Kč

13 mil. Kč

2 mil. Kč

5. Autobusový terminál

20 mil. Kč

12 mil. Kč

8 mil. Kč

6. Rekonstrukce

41 mil. Kč

29 mil. Kč 12 mil. Kč

školy

bypassu Jiren
dvora

u nádraží

městských ulic
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Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze
městem Úvaly. Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:
1) Komunikace: náklady cca 41 mil. Kč, podíl města
cca 29 mil. Kč
2) Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady cca 23 mil. Kč,
podíl města cca 2,5 mil. Kč
3) Bytový fond: náklady cca 10 mil. Kč, podíl města
cca 7,5 mil. Kč
4) Životní prostředí: náklady cca 106 mil. Kč, podíl města
cca 30 mil. Kč
5) Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství):
náklady 594 mil. Kč, podíl města cca 78 mil. Kč
Realizace je rozvržena do let 2020 – 2024 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie i na připravovaná
nová pravidla EU.
Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.

Financování
Zásobník projektů pro roky 2016 – 2020 byl financován
především úvěry, což vedlo k nárůstu finančního dluhu města, který se zvýšil z částky 77 mil. Kč v roce 2016
na 168 mil. Kč ke 30.9.2019, majetek města se zvýšil skoro
o 400 milionů Kč. Dluhová služba dosáhla výše 16.6%, zadlužení z pohledu zákona o rozpočtové odpovědnosti dosáhlo částky 152% (zákon stanoví maximální hranici 60%
z průměru daňové základy města za poslední čtyři roky).
Z pohledu bank je přesto hospodaření města bezpečné
a stále zde existuje prostor pro dodatečné úvěrové financování ve výši cca 30 – 40 mil. Kč.
Oproti minulým letům však nenavrhujeme financování prostřednictvím úvěrů, ale vícezdrojové financování. Zdroje na financování projektů ze zásobníků předpokládáme v horizontu
příštích 4 let následující:
1) standardní rozpočtové zdroje města, cca 60 mil. Kč
2) příspěvky stavebníků a developerů novostaveb na infrastrukturu, cca 58 mil. Kč
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3) prodej 50% pozemků na Vinici a prodej pozemků v Cukrovaru, cca 35 mil. Kč
4) dodatečný výnos z daně z nemovitosti v případě zvýšení
koeficientu 3 na koeficient 5, cca 20 mil. Kč
5) navýšený výnos z bytového hospodářství, cca 5 mil. Kč
V případě, že se některý z výše uvedených příjmů nepodaří
realizovat v plánované výši, bude potřeba v daném rozsahu
omezit nebo zcela zastavit realizaci vybraných projektů ze zásobníku projektů.
Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude
průběžně na základě projednání v orgánech města aktualizován a doplňován.
Nový zásobník projektů pro roky 2020 – 2024 najdete
ke stažení na webových stránkách města. Samotný zásobník
bude zastupitelstvo města projednávat na svém prosincovém zasedání.
Petr Borecký, starosta města

Pozvánka
Představení zásobníku projektů pro roky 2020 – 2024
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
zveme vás na představení nového Zásobníku projektů města
Úvaly pro roky 2020 – 2024. Jaké projekty považujeme pro budoucí Úvaly za nejdůležitější a proč? Jak chceme jejich realizaci
financovat? Opravdu je nezbytné zvýšit daň z nemovitosti?
Přijďte s námi diskutovat!

Kdy? – v pondělí 11. listopadu od 19:00
Kde? – ve společenském sálu v Domově
s pečovatelskou službou
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

Opravdová tečka za letošní sezonou na koupališti

S

edmého října 2019
definitivně skončila letošní sezona na koupališti. Značná část vybavení
bude v zimním období uložena v prostorách Technických
služeb Úvaly. Kompletní zazimování technologie provedla
v rámci smlouvy firma Centroprojekt ve spolupráci se
stávajícím nájemcem, panem
Slavíkem. Zbývá demontovat
a vrátit pronajaté kontejne-

ry. Velkou měrou se bude
na těchto pracích podílet firma Hovorka.
V minulém měsíci vyšel
článek, kde jsem děkoval
za práci firmám, které se podílely na rekonstrukci koupaliště. Ve výčtu nebyla uvedena právě firma Hovorka,
přestože její podíl na rekonstrukci byl výrazný, správně
řečeno snad výjimečný. Jako
příklad bych uvedl položení

travního koberce v areálu
koupaliště. Přemýšlel jsem
o tom, že si firma zaslouží samostatnou zmínku na stránkách našeho časopisu. Její
pracovníci odvedli opravdu
kvalitní práci a patří jim velké poděkování jak ze strany
vedení města, tak i určitě
ze strany všech koupajících
se. Úvaláci kromě toho mají
možnost pracovníky firmy
Hovorka vidět snad každý

den při práci v ulicích našeho města a sami mohou její
kvalitu ohodnotit.
V následujících dnech čeká
vedení města příprava koncesního řízení na dlouholetý
pronájem úvalského koupaliště. Budeme také vybírat dodavatele buněk a turniketového vstupního systému pro
nadcházející letní sezony.
Josef Polák
místostarosta

„Informace o probíhající stavební akci „III/10165, průtah
ulice 5. května, Úvaly“
Vážení spoluobčané
V průběhu měsíce září byly v ul.
5. května dokončeny veškeré přeložky sítí,
také se pokračovalo v zemních pracích
včetně sanací. Proběhla pokládka silničních a chodníkových obrub a bylo provedeno dokončení osazení všech uličních
vpustí. Pokračovala pokládka zámkové
dlažby v úseku 1. etapy. Byla dokončena výstavba veřejného osvětlení v úseku
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č.p.40 – č.p.138 včetně demontáže starých
stožárů VO v uvedeném úseku. Proběhlo
dokončení injektáže přípojek na zatrubněném potoku v úseku č.p.40-č.p.185.
V měsíci říjnu proběhlo dokončení zemních prací včetně sanací ,všech vrstev komunikace i osazení horních vpustí a obrub
tak, aby v týdnu od 28.10.2019 proběhla
pokládka asfaltových vrstev. Dále se pokračovalo v pokládce zámkové dlažby.

Byly zahájeny práce na doplnění zeminy
do plánovaných ostrůvků pro vegetaci
a bylo provedeno závěrečné čistění dešťové kanalizace.
Pokud vše půjde jako doposud a nenastanou nějaké předem nepředvídatelné okolnosti, je možné, že plné otevření této komunikace bude do konce
roku.
Odbor investic a dopravy

10/30/19 11:07 AM
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Voda nad zlato V.

Č

tvrtou zastávkou na naší „vodní
cestě“ je vlastní vodovodní síť
města Úvaly.
Město Úvaly je doslova protkáno více
než 40 km vodovodních řadů, kterými
je dopravována voda do vodovodních
přípojek k jednotlivým nemovitostem
ve městě. Vodovodní síť je ve vlastnictví
města a o její provoz se starají Technické služby města Úvaly (TSÚ), přičemž
dva provozní technici musí být v pohotovosti 24 hodin denně pro případ havárie.
Kvalita vody v síti je pravidelně kontrolována a výsledky rozborů, prováděných akreditovanou laboratoří, jsou
zveřejněny na webových stránkách provozovatele. Rozbor pitné vody se provádí každý měsíc na konkrétním místě,
které je uvedeno v záhlaví protokolu
o provedeném rozboru (z praktických
důvodů to jsou zpravidla veřejné budovy – TSÚ, ZŠ atd.). Předpokládá se, že
kvalita vody v celé síti je shodná. Je třeba
mít na mysli, že kvalitu vody, která vám
teče doma z kohoutku, může ovlivnit vodovodní přípojka a vnitřní rozvod vody
vaší nemovitosti. Pokud je vodovodní
přípojka či vnitřní rozvod v nedobrém
stavu, může být například voda teplejší
či zakalená, to ovšem provozovatel vodovodu nemůže ovlivnit. V některých
starších domech může z kohoutku téct
voda s příměsí olova a železa, které mají
nepříznivý vliv zejména na zdraví dětí.
Nezapomeňte, že vodovodní přípojka je
ve vlastnictví majitele nemovitosti a ten
se o ní musí starat tak, aby neohrozil
kvalitu vody nejen v přípojce, ale i v síti.
Kvalita vody v České republice patří
ke špičce v Evropské unii. Požadavky
stanovené českými právními předpisy jsou velmi přísné – u pitné vody se
mimo jiné sleduje 10 ukazatelů mikrobiologické (tj. bakteriální znečištění)
a biologické kontaminace vody a celkem 62 ukazatelů fyzikálních a chemických vlastností vody (různé chemické
látky – např. těžké kovy, pesticidy či
dusičnany), přičemž u 28 z nich jsou
povoleny maximální limity v řádech nanogramů na litr. Samozřejmě i výroba
pitné vody se neustále vyvíjí, stále se
zlepšují technologie a rozšiřují se sledované ukazatele.
V posledních letech se můžeme poměrně často setkat s různými nabídkami speciálních domovních technologií
na úpravu vody z kohoutku a snižování
její tvrdosti. Dovolujeme si upozornit
na skutečnost, že tyto technologie mohou významně snížit kvalitu pitné vody,
a dokonce představovat i zdravotní riziko, protože podporují vysoký nárůst
mikrobiologického (bakteriálního) znečištění. (Například přístroj na úpravu
vody Aqua Pro byl zakázán Českou ob-
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chodní inspekcí a byl okamžitě stažen
z prodeje.) Stejně tak tomu může být
i u různých přídavných filtrů na kohoutek, které mohou být zdrojem bakterií
a zvyšovat tak zdravotní riziko pro odběratele.
Stejně riziková však může být také
voda z domovních studní. Dnešním
trendem, a není tomu jinak ani v Úvalech, je maximální využití vlastních
zdrojů vody (studen, vrtů) i pro pitné
účely s vidinou ušetření peněz za odběr vody z vodovodní sítě. Bez ohledu
na to, že mnoho z těchto zdrojů není
„legálních“ (často úplně chybí povolení
k odběru podzemní vody nebo již nejsou platná, nemluvě o vrtech, které
jsou „vystrojeny“ na černo), je i u těchto zdrojů třeba provádět pravidelné
rozbory kvality vody. Na to však mnoho vlastníků „studní“ zapomíná, přestože zejména mikrobiální (bakteriální)
znečištění vody ve studních je časté
a může způsobit velmi nepříjemné
zdravotní komplikace.
Pokud dlouhodobě přerušíte odběr
pitné vody z vodovodu a pak se k němu
rozhodnete vrátit, je vaší povinností před obnovením odběru vody tuto
skutečnost nahlásit provozovateli vodovodu a nechat si přípojku (na vlastní
náklady) vydesinfikovat tak, aby byla při
dodávce vody dodržena její požadovaná kvalita. Uvědomte si, že již po týdnu
se voda „stojící“ v přípojce „kazí“ a může
být zdravotně závadná.
Co je ovšem zásadní v případě, že používáte vlastní zdroj vody, je zákonem
stanovený zákaz jakéhokoliv propojení
vody z vlastního zdroje (totéž platí i pro
vodu dešťovou) s vodou odebranou
z veřejného vodovodu. Není možné mít
pouze jeden rozvod vody v domě a tento využívat pro oba zdroje podle aktuální potřeby. Vždy musíte mít v domě dva
oddělené rozvody – jeden pro vodu ze
sítě a jeden pro vodu z vlastního zdroje.
Pokud byste propojili vlastní a veřejný
zdroj a došlo by změnou tlakových poměrů v síti k úniku vody ze studny (která neplní parametry pitné vody) do sítě,
mohlo by dojít ke kontaminaci dodávané pitné vody v celé síti, což by mělo nedozírné následky.
Vzhledem k tomu, že provozovatel
vodovodní sítě je plně zodpovědný
za kvalitu dodávané pitné vody a nemůže si dovolit ohrozit zdraví obyvatel Úval, plánuje TSÚ místní šetření
u všech vlastníků nemovitostí v Úvalech, kde je podezření na využívání
vlastního zdroje vody v rozporu s příslušnými právními předpisy i odběratelskou smlouvou.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že pokud využíváte vlastní zdroj
vody a tuto vodu po použití vypouštíte

do kanalizační sítě města, musíte mít
tuto skutečnost uvedenu v odběratelské smlouvě s provozovatelem kanalizace (TSÚ). Pokud tomu tak není, jedná
se z pohledu provozovatele o nedovolené vypouštění, tedy vypouštění odpadních vod „načerno“, za které vám hrozí
smluvní sankce 5.000 Kč a samozřejmě
dodatečný doplatek stočného v odpovídající výši.
Máte-li pocit, že jste něco zanedbali,
neváhejte se obrátit přímo na TSÚ, kde
vám ochotně poradí a doporučí konkrétní řešení.
K dalším nešvarům dnešní doby patří
nákup balených vod ve velkém množství, přestože nám teče kvalitní voda
až „do kuchyně.“ Nemá smysl zde diskutovat o kvalitě balené vody, ta se řeší
dlouhodobě a je kolem ní mnoho otazníků. Podstatně větším problémem je
ekologický dopad balených vod, které
představují pro životní prostředí mnohem větší zátěž než voda z kohoutku
právě díky balení a dopravě. Doprava
je převážně nákladní automobilovou
přepravou, která snižuje kvalitu našeho
života hlukem a znečišťováním ovzduší. Vlastní PET lahve pak zatěžují přírodu nejen jako odpad, ale škodí i jejich
výroba, která je náročná na spotřebu
vody, elektrické energie a ropy. V České
republice se vytřídí přibližně jen polovina PET lahví a mnoho jich končí právě
v přírodě. Navíc čerpáním pramenitých
a minerálních vod z hlubinných vrtů se
připravujeme o neobnovitelný zdroj
vody, který velmi rychle ubývá. Dříve
byly minerální vody používány jen k léčebným kúrám lázeňských hostů a ti ji
nabírali pouze z pramenů vytékajících
na povrch. Je obecně známo, že nadměrné pití minerálních vod není pro
zdraví prospěšné.
Na závěr si shrňme klady používání
vody „z kohoutku“:
– je jednou z nejkontrolovanějších „potravin“ na českém trhu,
– je okamžitě dostupná ve velmi dobré
kvalitě a v dostatečném množství,
– je čerstvá a zdravotně nezávadná,
– je asi 100krát levnější než balená voda,
– nezatěžuje životní prostředí,
– nemusíme ji nosit,
– nepodílíme se na zbytečném čerpání
hlubinných podzemních zdrojů vod.
Přemýšleli jste někdy o tom, kolik
vás skutečně stojí voda z vodovodu?
Tak věřte, že to je méně než 7 Kč
na osobu za den….. Co si za to dnes
koupíte?
Veronika Jáglová,
odborný zástupce provozovatele VaK
Technické služby města Úvaly, p.o.

10/30/19 11:07 AM
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Všimli jsme si …
… že je nutné sledovat dění i v okrajových částech Úval.
Jezdím spíš jen stále jedním směrem tam a zpět přes náměstí, kde se sice soustřeďuje společenský život a informovanost
o něm, ale sousedské akce se dějí (vypůjčuji si „autorizovaný“ název úvaly.cz) i za humny. Hledám tímto dopisovatele
ze Slovan, Hostína, Radlické čtvrti, Setých, Pařeziny, Hodova,
Zálesí ad., aby nedocházelo k opomenutí rozvíjejícího se města. Budoucí čtenáři Života Úval by mohli nabýt dojmu, že byly
Úvaly stále jen „noclehárnou“ Prahy.
… že na fb města se objevila navečer zpráva 6.10. Dny
architektury Úvaly – setkání s arch. M. Šiškou a starostou
P. Boreckým na náměstí – v 10 hodin jako jediná účastnice
jsem byla podrobně seznámena se záměrem obnovy náměstí a účelem jednotlivých prvků. Všimla jsem si vlastně poprvé
štítků na pumpách s pitnou vodou u pizzerie a drogerie. Jedná se o pitnou vodu pro osvěžení procházejících a horní ko-

listopad_2019.indd 10

rýtko by sloužilo k omývání
zeleniny zakoupené na tržišti
pod tekoucí vodou. Pan starosta předvedl, co už asi každý zkusil, proud vody z pumpy. Byl-li by utlumen, sloužil
by účelu lépe a šetrněji.
… že na fb města se objevila tato zpráva … Nějakou
dobu byl klid, ale už je to tu
zase ... Opět měl někdo potřebu se zvěčnit a dle textu
v tagu je zřejmé, že to bude
mladý muž, který by se rád
podíval tam, o čem psal ... Budeme moc rádi za sdílení, a jelikož nám pomoc veřejnosti již v minulosti
umožnila usvědčit
prakticky všechny
vandaly, co čmárali po Úvalech,
prosíme o vaši
pomoc opět. Tedy
někdy mezi středou a čtvrtkem
kdosi počmáral
podchod u šraněk. Nemáte někdo indicie, kdo
by to mohl být?
Městská
policie

10/30/19 11:07 AM
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teď projíždí záznamy z kamer,
ale za pomoc veřejnosti budeme
vděční… určitě všímavost nás všech
pomůže a třeba
postačí i kamarádská domluva
od přítele, který pozná
tento podpis. Čtou-li
mladí náš časopis, pak
jim snad „docvakne“,
že se to nedělá, že už
to není v módě. Projevit
svoji osobnost lze úplně jinak, příkladů úspěšných úvalských dětí máme dost.
… že dráhy dbají o svůj majetek
a odstraňují nějaký
problém na střeše
nádraží, které se stále, na rozdíl od protějšího hotelu, skví
na jedné z hlavních
ulic města.
… že podle zpráv
z tisku a webu uvaly.
cz máme – cituji: „Na přejezdu bezpečno”.
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Úvalský železniční přejezd je po nedávné modernizaci
tratě jako jeden z několika desítek železničních přejezdů
vybaven kamerami se záznamem situace. Na přejezdu, kde
jsou závory a křižovatky před i za přejezdem, se prý podle
SŽDC od té doby snížil počet přestupků na třetinu. Za deset měsíců roku 2017 došlo na „závorách“ k 375 dopravním
přestupkům a v následujícím roce se počet snížil na 131
přestupků.
… že tamtéž (tisk a web) se píše o našem koupališti v souvislosti s …Svěřenské fondy Andreje Babiše – Také Centroprojekt Group z koncernu Agrofert je ve středu pozornosti, protože významným zdrojem jeho příjmů jsou veřejné zakázky.
Za posledních dvanáct měsíců podle časopisu EURO uzavřela
tato společnost šedesát takových smluv za více než 75 milionů korun. Mezi ty
největší patří výstavba nového koupaliště
v Úvalech za 26 milionů korun.
… že se Úvaly rychle
rozrůstají – záběr je
z oblasti Výpustek… že ne každý má
přístup na facebook, a proto se pokoušíme zprostředkovat
informace, zejména starším čtenářům ze sociálních sítí a internetu.
Zaznamenala a fotila
Alena Janurová

ze zápisníku policie

Povinné čipování psů

O

d 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mik-

ročipem.
Vše o povinnosti čipovat své psy naleznete na webových
stránkách státní veterinární správy.
Prosíme majitele psů, aby mikročip zaregistrovali. Stále
častěji se setkáváme s tím, že pes je sice čipovaný, ale mikročip už registrovaný není. Tudíž majitel na základě čipu nelze
dohledat.
Existuje několik registrů, například:
https://www.narodniregistr.cz/
https://www.pet2me.eu
http://www.identifikace.cz/
http://www.cmku.cz/
http://www.backhome.cz/
http://www.iftaregistr.cz/
http://www.czpetnet.cz
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Lístky utržené z kalendáře akcí, které proběhly v Úvalech
14.9. Divokej Bill doma – „nádhernej“ koncert, popsaný dopodrobna ještě v říjnovém čísle.
21.9. Václavská – odpoledne s hraním k tanci a poslechu,
tentokrát v obměně. Dva muzikanti (harmonika a buben)
spustili sváteční veselici v sálku DPS naplno, za podstatně většího zájmu i mužské veřejnosti. Informace je z druhé ruky, ale
zaručená, tak zase na Velikonoce na shledanou.
21.9. Babí léto – stejný den a stejný čas, ovšem v krásném
údolíčku u naší obnovené vodní plochy, organizuje spolek
„Zachraňme koupaliště“
loučení se sezonou v sousedském duchu s hříčkami
v suché vodě, plaváním
otužilců, voda měla 15°C.
28.9. pivovar Libertas –
měl premiéru a jistě znalci
moku popíší i vloží fotodokumentaci, já jen trhám

lístek jako poděkování za pěkné přijetí s výkladem a prohlídkou a sousedským setkáním (bohatá fotodokumentace
na fb).
2.10. MDS v DPS –
oč šlo? Na Mezinárodní den seniorů
město nezapomíná, jen se setkání konalo o den
později, ale zato
v den, kdy se pravidelně
scházejí
senioři, takže tentokrát měli pár hodin s programem
a občerstvením. Pan starosta na fb napsal: „V úterý 1. října
byl Mezinárodní den seniorů, a tak jsme ve středu uspořádali společenské odpoledne pro naše seniorky a seniory
ve společenském sálu Domova s pečovatelskou službou
Úvaly. Měli jsme tak příležitost slyšet naprosto profesionální koncert dětí z úvalské základní školy
pod vedením paní Anastasie Vaniutchiny
a Bohumila Bulíře, ale také byl prostor
popovídat si o tom, co je ve městě nového, co naše seniory trápí a naopak, co je
poslední dobou potěšilo…

5.10. Jabkobraní v 8,30 v náruči ZŠ,
s předpokladem špatného počasí, spolek Jonatán přijímá azyl a téměř veškerou připravenou aktivitu směřuje do tříd
a na chodby přízemí školy. Stánky s dobrotami, jablky a technickou dílnou stojí
venku a doufají, že pršet začne později.
Nebeští to dodrží, a tak STEAMPUNK může
svou módní přehlídku s výkladem a původu kostýmů ve stylu vynálezů století páry
předvést na prostranství u fontány. I umělecký kovář a pasíř Zdeněk Grausam rozestřel své ohnivé umění u tryskající vody.

listopad_2019.indd 12

10/30/19 11:07 AM

KULTURA A VOLNÝ ČAS

ŽIVOT ÚVAL 11/2019

Kalendárium

17.11.

ve 14.00 hodin – Házená – mladší dorost
2. liga Úvaly – Jablonec n. N.

listopad 2019

17. 11.

v 16.00 hodin – Házená – starší dorost
1. liga Úvaly – Frýdek Místek

So 2.11.

ve 14.00 hodin – Házená – mladší dorost
2. liga Úvaly Strakonice
v 18.00 hodin – Házená – muži
2. liga Úvaly – Strakonice

Čt 7.11.

v 18.00 hodin – Zasedání Zastupitelstva
města Úvaly, sál DPS

Ne 10.11.

v 10.15 hodin – Fotbal – žáci
SK Úvaly – 1. FC Líbeznice

30.11.

v 17.00 hodin – Vernisáž výstavy
„Konečně svoboda“ výstava denně
až do 17.11. od 14.30 – 19.00, CVA čp. 65

ve 14.00 hodin – Házená – mladší dorost
2. liga Úvaly – Loko Vršovice

30.11.

v 16.00 hodin – Házená – starší dorost
1. liga Úvaly – Kopřivnice

30.11.

v 18.00 hodin – Házená – muži
2. liga Úvaly – Loko Vršovice

10.11.

Pá 22.11.

v 18.00 hodin – Cestopisná přednáška
„Od oceánu k oceánu na koloběžce“
– galerie MDDM

So 30.11.

ve 14.00 hodin – Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Úvalech
– náměstí Arnošta z Pardubic

Pá 15.11.

v 18.00 hodin – Vzpomínkový večer
s účastníky událostí listopadu 1989,
CVA čp. 65

So 16.11.

ve 12 – 13.40 hodin – Výroba
tematických transparentů na téma
30 let svobody a komiksová projekce

St 6. 12.

Musica Dolce Vita
– vánoční koncert v DPS

ve 14.00 hodin – Koncert svobody
– náměstí Arnošta z Pardubic

So 14. 12.

Vánoční koncert sólistek Národního
divadla v CVA č. 65

v 13.30 hodin – Fotbal – muži A
SK Úvaly – AFK Libčice 11

Ne 22. 12.

Rybova mše v kostele Zvěstování
Panny Marie

16.11.
Ne 17.11.

(Poznámka: steampunk
je podžánr sci-fi či fantasy. Název, vzniklý v 80. letech 20. století, odkazuje
na kyberpunk jako žánr
sci-fi zaměřený na technologii a páru (anglicky
steam), přesněji řečeno popisuje společnost
a technologie založené
na páře jako hlavním zdroji energie, která charakterizuje
technologie tvořící kulisy děl tohoto žánru. Steampunk se
promítá i do módy, kdy si jeho fanouškové vyrábějí a upravují oblečení, technologie či předměty určené k dennímu užití
tak, jak by mohly vypadat ve světě steampunku (wikipedie).
Další novinkou letošního Jabkobraní byla soutěž o co nejpomalejší konzumaci sušenky namočené do čaje, než se rozpadne, hojná účast a také asi bujné veselí. Dílničky ve škole
učily praktickému, ale i uměleckému rozletu – výroba mýdla,
zdobení talířů, práce se dřevem. Poránu ještě rozespalé přicházení, kolem poledne a do 14 hodin zcela zaplněno.

13

prosinec 2019

zprávy z MDDM

5.10. za osobnostmi Úval
od 14 hodin – komentovaná
vycházka vedená publicistou Janem Psotou měla smůlu, pršelo
a foukalo, přesto se sešla dvacítka zájemců a …„nyní v sobotu náš Klub přátel historie a přírody Úval a okolí zorganizoval
komentovanou vycházku po městě s názvem Za osobnostmi
Úval. Vycházka byla kvůli nevlídnému počasí nuceně zkrácena a končila na náměstí…” vysvětlil průvodce J. Psota.
Alena Janurová
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V mateřské školce to žije podzimem

P

odzim nás již tradičně svými barvami
láká k tvoření, malování a modelování. Velice
rádi tyto činnosti s dětmi
podnikáme, protože nás
dokáží vždy mile překvapit
svými nápady a výtvory.
K tvoření jsme měli mnoho
příležitostí. Jednak si skoro
každá třída dělala novou
podzimní výzdobu tříd
a dlabala se jedna dýně
za druhou, ale především
nás čekala soutěž XII. úvalského jabkobraní. Samozřejmě hlavním tématem
byla jablíčka a nabízelo se
nespočet nápadů a námětů. O tom, že jsme zvolili ta
správná dílka, svědčí fakt,
že jsme získali několik cen, a to i těch nejvyšších. Všem, kteří pro naše třídy hlasovali, moc děkujeme. Děti měly z výher
velikou radost a sladká
odměna je potěšila.
Naše nápady, tvoření
a smysl pro detail ocenili
i hlasující v soutěži Novadida, do které se zapojily
všechny třídy naší školky. Veřejnost nás svými
hlasy ocenila na 19. místo z cca 250 přihlášených školek.
Za výsledek jsme velice rádi, třídě
Žabičky gratulujeme a příští rok
už určitě budeme mezi desítkou
nejhezčích tříd!
V našem nabitém programu jsme
stihli i nejrůznější druhy představení pro děti. Navštívilo nás Divadlo v kufru, Divadlo ze skříně,
Maňáskové představení s pásmem pohádek a sokolník se svými dravci. Největším dobrodružstvím samozřejmě bylo vzít si velkého opeřence na ruku!
A protože počasí opravdu přálo, vydařil se i pohádkový výlet
třídy Jablíčka na zámek Berchtold.

listopad_2019.indd 14

Snažíme se pro děti zajistit co největší spektrum nových poznatků, metod výuky, vyžití a podat jim i pomocnou ruku při
vzdělávání. K naplnění těchto cílů jsme koncem června podali
žádost o dotaci Šablony II. Projekt je nazván MŠ Úvaly – Šablony II a jeho realizace probíhá od 1.9.2019 do 31.8.2021.
V rámci tohoto projektu podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech předčtenářské gramotnosti, předmatematické gramotnosti, inkluze, polytechnického
vzdělávání a osobnostního rozvoje. Pedagogičtí pracovníci
navštěvují odborné semináře z výše zmíněných oblastí a poznatky uplatňují v každodenních vzdělávacích činnostech.
Do tohoto odborného vzdělávání jsme zahrnuli i kurz logopedického asistenta a školení našich vybraných pedagogů
v oblasti logopedie u dětí, aby vzájemnou spoluprací podpořili správný vývoj řeči u dětí
předškolního věku. V rámci
projektu MAP II současně
spolupracujeme se sdíleným
expertem na inkluzi. Ten má
pomoci dětem, které to potřebují, se co nejpřirozeněji začlenit do kolektivu a zvládat úkoly
a očekávané kompetence.
Z tohoto projektu realizujeme
i projektové dny ve školce a projektové dny mimo školku. Od začátku
září proběhly již dva projektové dny
ve školce zaměřené na polytechnické vzdělávání. Jeden byl realizován
Malou technickou univerzitou, se
kterou máme zajištěnou dlouhodobou spolupráci na celý školní rok.
Tentokrát se děti staly staviteli města. Druhý projektový den ve školce
byl zaměřen na koloběh vody a fyzikální pokusy s vodou. Tajemství
a kouzla vody děti opravdu nadchla.
Projektový den mimo školku strávila v říjnu třída Dráčků
v lese u Staré Boleslavi a celý program byl zaměřený na environmentální výchovu. Děti s lesním pedagogem pomocí her
a soutěží poznávaly les a jeho „život“. Další projektové dny již
plánujeme.
Od druhého pololetí bude v rámci projektu MŠ Úvaly – Šablony II probíhat i sdílení zkušeností mezi pedagogy z různých
mateřských škol. To bude probíhat formou návštěv, pozorování, konzultacemi a následném srovnání.
Bc. Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly
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Adaptační kurz 2019
Outdoor Resort Březová
Pondělí:
První den jsme se ubytovali a ukazovali si areál hotelu, hráli
různé hry a pak šli na malou lezeckou stěnu. Večer jsme pak
měli bojovku.
Úterý:
V úterý dopoledne jsme šli na rafty a nízká lana. Odpoledne
jsme pak šli na paintball a na zelený lanový okruh. Večer jsme
měli disco s ohnivou show.
Středa:
Poslední den jsme byli slepení izolepou k sobě a hráli různé
hry na spolupráci. Pak jsme šli na oběd a potom jsme odjížděli
domů.
Adapťák jsme si móóóc užili!
Do třídní kroniky zapsala Tereza Tourková ze 7. B
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Co plánuje škola
na listopad?
Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd

z 4. 11. Toulcův dvůr − program „Kámen, společník života“
pro žáky 4. A

z 6. 11. Toulcův dvůr − program „Kámen, společník života“

z 11. 11.
z 16. 11.
z 19. 11.
z 21. 11.

z 27. 11.
z 28. 11.
z 29. 11.
z 30. 11.

pro žáky 4. C
Workshop s drumbeny pro žáky:
1. B, 2. A, B, D, E, 3. A, B, C, D, 4. A, 5. A, B, D, 6. A, B,
C, 9. A, B
Seminář pro veřejnost – Děti s SPU (organizuje
MAP II Brandýsko)
Totalita – projekce na Karlově náměstí, procházka
po místech spojených se 17. listopadem 1989 pro
žáky 8. A
Koncert svobody – vystoupení současných i minulých žáků školy na akci města Úvaly
Třídní schůzky rodičů žáků 1. stupně
Divadlo U Hasičů – „Příhody včelích medvídků“ pro
žáky 1. A, B, D
Divadlo Gong – představení „Nebezpečná komédia“ pro žáky 4. B
Beseda pro rodiče a veřejnost – „Profesor Hejný
u nás ve škole!“
Třídní schůzky rodičů žáků 2. stupně
Seminář pro rodiče a veřejnost na téma „Jde to
i vzdoru a odporu?“
Muzeum Policie ČR s divadelním představením pro
žáky 4. A
Schola Pragensis – veletrh středních škol – žáci 8. C
Vánoční dílny – příprava na Vánoční jarmark školy
Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu
Úvaly s kulturním programem nejen školy
Zat tým školy Mgr. Lenka Foučková

Základka se „projela“ v preventivním vlaku ČD

N

aše město leží na nejfrekventovanější železniční trati v ČR
a jako základní škola si uvědomujeme, že našim žákům hrozí v oblasti
bezpečnosti na železnici zvýšené riziko
ohrožení života. Již delší dobu bylo naším cílem přivézt do Úval preventivní vlak
a po téměř roce jednání s generálním
ředitelstvím Českých drah se nám to povedlo. Významný úspěch vyjednávacího
úsilí značí i to, že letos se tento vlak zastaví jen ve čtyřech městech České republiky
a Úvaly jsou jedním z nich. Preventivní
vlak je postaven na netradičním způsobu
komunikace s mladými lidmi. Žáci našich
7.–9. tříd, což je cílová skupina tohoto
projektu, měli dne 2. 10. 2019 možnost
se této speciální preven-
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tivní akce zúčastnit. Vlak v Úvalech byl
přistaven v ranních hodinách na šestou
kolej a aktivity byly připraveny až do odpoledne.
Celý program se skládal z několika
bloků a pro zvýšení atraktivity byly vozy
speciálně upraveny. Z jednoho vagónu
bylo malé kino, kde se promítal hraný
film o drážních neštěstích. Další stanoviště nabídlo velice zajímavé povídání
s kontrolorem drážní inspekce, který
dětem velmi poutavě vyprávěl o nebezpečném chování a jeho důsledcích.
Na dalším místě na návštěvníky čekali
hasiči a děti měly jedinečnou příležitost
si na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc,

přenos raněného, prozkoumat hasičský
vůz nebo si obléknout hasičskou uniformu. Při těchto aktivitách měli žáci možnost seznámit se s reálnými zkušenostmi lidí, kteří tyto události a nehody zažili
na vlastní kůži jako vyšetřovatelé nebo
pracovníci integrovaného záchranného
systému a dokázali jim své zážitky autenticky předat.
Z celého projektu máme velice dobrý pocit a především věříme v to, že si
naši žáci den nejen užili, ale až půjdou
příště kolem nádraží, tak se minimálně
zamyslí.
Za tým školy Lukáš Kunc, ředitel
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Projekt Erasmus + 2017-1-CZ01-KA101-034967 se chýlí k závěru

V

průběhu tohoto
léta
vyjeli tři vyučující z naší základní
školy do Velké Británie za vzděláním
i poznáním. Zatímco
Zuzana
Fiedlerová
zamířila do Londýna
na kurz zaměřený
na všeobecnou angS účastnicí kurzu z Tchaj-wanu
ličtinu,
já a můj kolev Milner School of England, Londýn
ga Petr Daněk jsme se
vydali na metodické kurzy CLIL (Content Language Integrated
Learning) v Edinburghu a Scarborough. Měli jsme zejména
možnost porovnat přístupy k výuce CLIL na školách v různých

zemích, seznámit se s příklady dobré praxe
i nejčastějšími
chybami ve výuce, diskutovat
s ostatními účastníky, posílit jazykové kompetence, získat
cenné studijní materiály, seznámit se s místními reáliemi
a v neposlední řadě načerpat inspiraci a elán do dalšího školního roku. Dvouletý náročný projekt, na kterém se podílel
početný tým z naší školy, se tak pomalu chýlí k svému konci
a před námi teď stojí úkol snad ještě obtížnější: úspěšně implementovat nabyté znalosti do praxe a pokračovat v cestě,
po které jsme se vydali. Pevně věřím, že se nám to povede.
Za účastníky projektu Mgr. Milada Boháčková

Sport ve škole

P

ravidelně každou neděli dopoledne probíhá v Úvalech kroužek
florbalu a basketbalu dětí. V průběhu hodin jsou postupně zdokonalovány jejich sportovní dovednosti. Během roku také dochází
k přátelským utkáním. Chtěl bych touto cestou poděkovat oddílu Sokola
Úvaly za to, že mi umožnil realizaci kroužků v prostorách místní tělocvičny.
Díky tomu se mají děti staršího školního věku v Úvalech možnost sportovně realizovat a vhodně trávit svůj volný čas.
Mgr. Petr Horák, vedoucí kroužku

Na ZŠ v Úvalech jsme spolu s rodiči zažili radost z poznání

D

ne 19. září jsme na Základní
škole v Úvalech pořádali tzv. zážitkovou dílnu matematiky podle
Hejného metody pro rodiče žáků šestých
tříd. Jakožto spoluorganizátorka, učitelka
a také frekventantka kurzu učitelství matematiky na Pedagogické fakultě nabízím
stručné shrnutí tohoto nevšedního a cenného semináře. Také ve zkratce zkusím vysvětlit, proč vyučujeme Hejného metodou
a proč si myslíme, že je právě pro dnešní
výuku matematiky správná.
Přestože se tato metoda vyvíjí už přes
osmdesát let (začal s ní Vít Hejný – otec
Milana Hejného), pro mnohé školy a rodiče je nová, a proto je přirozené, že někteří
mají obavy o to, zda bude pro děti vhodná
a zda se s ní děti dobře připraví na přijímací zkoušky. Při společném setkání jsme se
snažili tyto obavy rozptýlit.
Hejného metoda se zakládá na přesvědčení, že každý žák má výraznou intelektuální autonomii, a na učiteli je, aby
mu ji pomohl rozvíjet. Matematika není
předkládána jako soubor znalostí, ale jako
soubor problémů, které řešíme – v žákově
hlavě se tím pádem začíná tvořit opravdová matematika.
Připravili jsme si na ukázku čtyři prostředí, se kterými se v hodinách matematiky
podle této metody pracuje. Pokusili jsme se
využít čas určený pro dílny tak, aby si každý účastník vyzkoušel v každém prostředí
pracovat a ještě nám zbyl prostor pro diskusi. Naším cílem bylo ukázat, že i když je
každé z představených prostředí (dřívka,
krokování, krychlová tělesa, váhy) zaměřeno na určitou disciplínu (planimetrie, celá
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čísla, stereometrie, rovnice), žáci se naučí
mnohem více. Pomocí vhodně sestavené
série úloh jsou schopni dojít k obecnějším
odvozením. Ta mohou později využít při
řešení jiných, zdánlivě nesouvisejících úloh.
Při práci s dřívky jsme si ukázali, jak lze
sestavováním a počítáním obdélníků přijít na předpis lineární funkce a vytvořit si
zástupce čísel – proměnnou. To žáky výborně připraví na později probíranou algebru a problematiku funkcí. V prostředí
váhy měli účastníci možnost nahlédnout
smysl ekvivalentních úprav v podobě odebírání závaží a namodelovat si substituci.
Krokování jakožto prostředí pro operace s celými čísly poslouží jako opora pro
pochopení záporného znaménka před
závorkou. Krychlová tělesa rozvíjí prostorovou představivost a umožňují nejen
vhled do povahy pojmů objem a povrch
těles, ale i různé způsoby zobrazení a práci
s proměnnou. To, že žáci díky práci v těchto prostředích chápou, co se za každým
vzorcem skrývá (protože na vzorec sami
přijdou), a jsou většinou schopni si jakýkoliv vzorec odvodit, považuji za vynikající
průpravu nejen k přijímacím zkouškám,
ale také do jakéhokoliv zaměstnání a života vůbec. Pořádané dílny považujeme
za úspěšné. Někteří rodiče dokonce zalitovali, že se sami neučili matematiku právě
tímto způsobem.
Osobně jsem přesvědčena, že Hejného
metoda připravuje na přijímací zkoušky
z matematiky lépe než klasická metoda,
protože současné testy jsou nastaveny
tak, aby prověřily logické myšlení a schopnost řešit problémy.

Mnoho odborníků se shoduje, že vlivem rostoucí automatizace a předávání
stále více druhů prací strojům a počítačovým programům zanikne jednak velké
množství profesí, ale také potřeba „umět
počítat“. Nechci tím říci, že se děti nemají
učit, jak sčítat, násobit a umocňovat, jen je
potřeba si promyslet, zda nám dává smysl pojímat výuku matematiky v první řadě
jako automatizaci v činnosti, kterou jakákoli kalkulačka nebo Excel zvládne lépe.
Je přece mnohem cennější připravit žáky
na řešení problémových úloh a ukázat jim,
jak mohou na řešení přijít sami, a dovednost počítání k tomu využít jako prostředek (nikoli aby samotné počítání bylo jediným cílem).
Část rodičů se s Hejného metodou stále neztotožňuje, na což mají plné právo.
Přesto bych i je chtěla poprosit, aby nad ní
předem nelámali hůl. Aby ji dětem neznechucovali tím, že jim budou doma opakovat, jak to nemůže v žádném případě fungovat. Jinak bohužel mohou způsobit, že
neuspějeme nejenom my učitelé, ale především jejich děti. Nechme zkrátka děti zažívat radost z poznání. Adekvátní vzdělání
a připravenost pro život už přijdou samy.
Během tohoto školního roku budeme
pořádat další dílny pro rodiče našich žáků
ve vybraných ročnících. Dále jednáme
o veřejné besedě v Úvalech přímo s panem profesorem Hejným. Předpokládaný termín je 21. 11. 2019. Pro upřesnění
termínu a podrobnější informace sledujte,
prosím, stránky školy.
Za tým školy
Mgr. Ing. Zuzana Arazim Dolejší
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Tvoříme novou základní školu
ako jedna ze sedmi pilotních škol v republice
spolupracujeme již rok
s Nadací O2 v rámci projektu
Chytrá škola na zavádění mediální gramotnosti, e-bezpečnosti a moderních technologií do českých škol. Naším
cílem je nastartovat vzdělávání v oblastech, které považujeme pro život našich dětí
za nesmírně důležité. A nezůstává jen u slov na papíře,
povedlo se toho zrealizovat
již velké množství, a to konkrétně: 234 žáků bylo proškoleno odborníky na e-bezpečí
a dále s nimi pracovali na toto

v

téma jejich učitelé při výuce, 80 žáků prožilo únikovou
hru FakeEscape, která je učila
mediální gramotnosti a obraně proti dezinformacím, 51
žáků absolvovalo program
v polytechnické laboratoři
EduBus, všichni pedagogové
absolvovali odborné semináře v oblasti e-bezpečnosti
s cílem získat nové poznatky,
více než půlka našeho sboru
se při Roadshow moderních
technologií spolu s odborníky
z Univerzity Palackého a dále
se specialisty z EduBusu seznamovala s možnostmi využití moderních technologií

ve výuce, proběhlo školení
e-bezpečí pro rodiče, žáci
obou stupňů využívali při výuce s tablety řízenou Wi-Fi
(internet, který je zabezpečen
proti přístupu na nevhodné
servery). A velká spousta nás
ještě čeká. Z připravovaných
projektů můžeme jmenovat
následující: zavádíme pro
naše žáky kroužek moderních
technologií, připravujeme pro
ně školení na práci s 3D tiskárnou, pracujeme na zahrnutí e-bezpečnosti a mediální
gramotnosti do výuky napříč
předměty, usilujeme o postupnou inovaci stávajících

předmětů s využitím moderních technologií, naši vybraní
učitelé se zúčastní workshopu virtuální reality, kurzu využití tabletů ve výuce a kurzu
programování.
Děkujeme všem kolegům,
kteří se na spolupráci při zavádění nových technologií
a na inovaci výuky podílejí.
Příprava této formy výuky
stojí každého pedagoga nemalé množství úsilí a času,
ale děláme to pro děti a jejich budoucí uplatnění. A to
se vyplatí!
Za tým školy Lukáš Kunc,
ředitel

organizace a spolky

Soutěž „O pohár OSH“ a oslavy hasičů ve Škvorci

V

sobotu 14. 9. jsme jeli se třemi
družstvy do Mukařova, kde se
konala soutěž v požárním útoku
O pohár starostky okresního sdružení
hasičů Prahy-východ. Překvapila nás celkem nízká účast, především pak absence
sborů, které hrdě prohlašují, že se specializují pouze na požární útoky a neúčastní
se tak např. Hry Plamen. Nicméně i tak
se sešla kvalitní konkurence a bylo na co
se dívat. Naši mladší žáci pěkně zabojovali, když po prvních pokusech byli těsně
na druhém místě a v druhém pokusu se
zlepšili a vítězství si tak opravdu vybojovali. Starší žáci museli trochu obměnit
svou krajskou sestavu a pokus „naostro“
na soutěži jim v tento den nevyšel ani jeden. I tak z toho ale bylo třetí místo a další medaile pro Úvaly. V kategorii dorostu
nás reprezentovalo družstvo dorostenek.

Holky si svůj poslední závod v této
sestavě hlavně chtěly užít, předvést
pokus tzv. „na jistotu“. Nebyl z toho
sice rekordní čas, ale nebylo se za co
stydět. I dorostenky vybojovaly zlaté
medaile, nutno podotknout, že závodily v jedné kategorii proti smíšeným
družstvům. Velké poděkování patří
vedoucím (Verče, Ádě, Vendy, Mírovi,
Pavlovi), kteří dokázali po prázdninové pauze během dvou tréninků svá
družstva kvalitně připravit. Cestou
ze soutěže jsme zastavili ve Škvorci,
kde místní hasiči slavili 130 let od založení sboru. Přijeli jsme sice asi v polovině
oslav, zato nás bylo hodně a z Úval jsme
byli první. Děti hned šly obhlédnout obrovský nafukovací skákací automobil, dospělí se pozdravili s kamarády ze Škvorce,
přihlíželi ke slavnostnímu předání dvou

nových dodávek určených pro přepravu
dětí na soutěže a ochutnávali nabízené
občerstvení. Ještě fotografie, zakoupení
pamětních kelímků na památku a nejspíš
ještě dlouho před koncem oslav jsme jeli
domů, vyložit materiál, rozdat děti a jako
správní Úvaláci večer ještě na koncert.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Podzimní soustředění ve Stříbrné Skalici

N

a konci září jeli už tradičně
starší žáci a dorost na soustředění do Stříbrné Skalice. Letos státní svátek vyšel na sobotu, tak jsme neměli na přípravu
tolik času. Přesto se děti nezastavily a byly zkoušeny z topografických značek, hasebních prostředků, technických prostředků, vázání
uzlů, základů zdravovědy a samozřejmě střílely ze vzduchovky a překonávaly lano. Pár odvážlivců navíc

studovalo ještě materiál pro dorosteneckou kategorii. Počasí nám
celkem přálo, stihli jsme i pár her,
testování běhu a závěrečný závod.
Na závěr ještě vyhlášení výsledků,
zazimování tábořiště a na několik
měsíců zase sbohem. Moc děkuji
všem vedoucím, kteří na soustředění jeli a jakkoli pomohli, výsledky
jejich práce jsou uvedeny v následujícím článku.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Závod požárnické všestrannosti ve Škvorci

N

ejde jinak uvést tento článek než
zmínkou o počasí. Bylo přímo
strašné, asi nejhorší za celý podzim a to podzim ještě neskončil. Zima,
déšť, pak i vítr. A v tomhle počasí se 5. října na konci Škvorce konala podzimní část
Hry Plamen a soutěže dorostu- závod po-
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žárnické všestrannosti, běh s úkoly, běh
terénem, lesem, po poli, blátem, v dešti.
Žádné pevné zázemí, žádná vyhřátá hala,
nic takového na „braňáku“ prostě nebývá,
přiběhnuvší mokré a zablácené děti jsme
převlíkali v našem stanu a doufali, že ten
den přežijou ve zdraví. Vzhledem k tomu,

že Škvorec máme opravdu kousek a vzhledem k tomu, že je to pouze jedna z částí
celé soutěže a tím pádem se nevyhlašuje
vítěz, rozhodli jsme se jet z Úval na etapy podle družstev. Mladší žáci vyráželi
v 7 ráno, postavili pouze jednu soutěžní
hlídku. Je smutné, že den předtím bylo
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na schůzce dětí asi na 4 hlídky, ale tyto děti
a především jejich rodiče dali přednost
před soutěží návštěvám babiček, chalup
a dokonce i Jabkobraní. To vzalo vedoucím
mladších žáků doslova vítr z plachet a museli postavit do družstva i úplné nováčky,
kteří neměli tolik natrénováno. Ale nedalo
se nic dělat a těch 5 statečných svůj závod
zvládlo a z celkem 15 družstev se umístili
na 9. místě. To nám v jarní části bude dost
komplikovat boj o medaile, ale třeba tentokrát šikovnější a zkušenejší kamarádi
dají přednost soutěži. Mladší žáci se vrátili

domů v 11 hodin a mezitím na soutěž dorazili starší žáci, v podstatě sestava ze soustředění, dvě soutěžní hlídky. Starší prodali vše, co uměli, mezi 15 družstvy vybojovali
první místo, obhájili tak loňské vítězství
v podzimní části a udělali první důležitý
krok do nové sezony. 4 členové z vítězného družstva dokonce běželi ještě jednou.
Kluci v kategorii jednotlivců, na trati byl
trochu zmatek a každý se s tím porovnal
jinak. Nejlépe však Tomáš Geisler, který
zvítězil, Tomáš Zoubek doběhl na 4. místě a Ondra Sommer na 5. místě. Kačka

Mesteková pak běžela znovu s družstvem
dorostenek, které nenechalo nic náhodě
a suverénně zvítězilo a také si do jarní části
nese cenné body a hlavně naději na další úspěch. Závěrem děkuji všem dětem,
které to za celkem bojových podmínek
nevzdaly a závodily až do konce, snažily
se a reprezentovaly náš sbor, děkuji vedoucím, že děti připravili, naučili a hlavně
s nimi mrzli na startu, v cíli a snažili se jim
soutěž zpříjemnit. Na jarním kole nám už
snad bude teplo.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Babí léto na úvalském koupališti vykouzlilo nádhernou atmosféru

V

sobotu 21. září spolek Zachraňme koupaliště zorganizoval Babí
léto na koupališti anebo rozmarné sousedské odpoledne. Cílem
bylo rozloučit se s první sezonou obnoveného koupaliště a setkat se se sousedy,
zahrát si, zatancovat, zacvičit, zahrát stolní tenis, popovídat si, občerstvit se, prostě
užít si příjemné odpoledne.
Máme dobrou zprávu – cíl jsme naplnili
a opravdu jsme si to užili.
Areál koupaliště je veliký, celý jsme ho
využili k naplnění programu. Přišlo i dost
lidí, byť kapacita areálu by jich unesla daleko více.
Hudebníci ze Škvorce hráli tradiční jazzové evergreeny. Byli skvělí a hudba se
perfektně hodila k vytváření atmosféry
rozmarného odpoledne na koupališti.
Pauzy mezi jednotlivými vystoupeními
vyplňoval reprodukovanou hudbou DJ.
No a počasí bylo slunečné a krásné.
Podařilo se i sousedské muzicírování
– byť se zatím našel jen 1 dobrovolník.
Mohli jsme si s ním i zazpívat. Velký zájem
byl o létající a plovoucí modely úvalských
modelářů.
Také se podařil lidský řetěz, který sice
neobkroužil celé koupaliště, ale alespoň
brouzdaliště.
Našlo se kupodivu poměrně dost malých i velkých, kterým nevadila teplota
vody v bazénu 15°C a zaplavali si s chutí. Největší výkon byl prý 5 km v plavecké
dráze.

Na lístečcích vhozených návštěvníky
do schránky Pošty pro koupaliště byly
náměty, které by se daly rozdělit do 4 kategorií:
y PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ KOUPALIŠTI
„Je to krásné, už nic nedostavujte“, „koupaliště je nádherné, služby také skvělé,
voda top! Koupališti přejeme spousty
spokojených návštěvníků a prosluněných
let. Děkujeme za jeho znovuotevření“, namalovaná spokojená velryba, „krásné počasí“, „šťastné lidi“, „zachovejte přírodní
ráz koupaliště“.
y SLUŽBY
Zajistit třídění odpadu (2x)
Nabídnout vstupné pro „zaplavání si“
na 2 hodiny + permanentku (2x)
Nabídnout (byť časově omezený) nepřetržitý provoz pro plavce během letní sezony
Nabídnout sortiment zdravého občerstvení (saláty,…)
Stejného provozovatele jako letos
y VYBAVENÍ
Osadit areál lavičkami (2x),
opalovacími prkny
Hodiny velké, aby bylo vidět
na čas (2x)
Bezpečnostní schránky (2x)
Klouzačku pro děti

Plážové šachy
Více vyžití pro děti
Nohejbal
Plážový volejbal (2x)
Sportoviště
Letní kino
Náměty pro koupaliště předáme provozovateli i zástupcům města.
Moc děkujeme všem dobrovolným organizátorům ze ZK za přípravu akce, provozovateli koupaliště a jeho týmu za podporu a Simoně Mašatové za provádění
celým odpolednem.
Na závěr jsme koupaliště pro tuto
sezonu uzavřeli „zlatým klíčem“ po odvážném výkonu otužilců.
Přejeme úvalskému koupališti, ať slouží
co nejlépe a co nejdéle ke spokojenosti
jeho návštěvníků.
Jak si povzdychl jeden z účastníků včerejšího odpoledne – závidím Úvalům koupaliště s přírodním rázem.
Zachraňme koupaliště, z.s.

y AKTIVITY
Minigolf přístupný nejen
z koupaliště

církev

ZAMYŠLENÍ K DUŠIČKÁM
Každoročně jsou první dva listopadové dny vyhrazeny křesťanským svátkům. Je to Svátek všech svatých (Mučedníků a svědků
Páně) a Památka zesnulých (Dušičky). Zvláště o Dušičkách projevují lidé úctu k zesnulým tichou vzpomínkou u hrobů zapalováním svíček, pokládáním věnců a květin. Toto období se každoročně stává dobou, kdy snad všichni lidé u nás vyrážejí na hřbitovy
pečovat o hroby svých blízkých a uctít jejich památku.
V tomto čase nás zároveň nutně zaměstnávají myšlenky na poslední věci. Víra ve věčný život doprovází křesťany na každém
místě. Listopadový počátek vždycky zintenzivňuje zamyšlení
nad sebou vzhledem ke Kristovu příchodu, k soudu a věčnosti.
U hrobů, pomníků a památníku opakujeme slova slibů o věčné
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nehynoucí paměti. Ovšem lidská paměť je podobná světlu zapálené svíce, která na chvíli září a pak zhasne. Světlo Ježíše Krista
je však v přímé souvislosti s věčnou nehynoucí pamětí, kterou
má věčný Bůh. Ten poslal svého Syna jako vítěze nad smrtí. Ten
na konci dějin pošle téhož Syna jako soudce. A náš život se ukáže
jako kniha nejen o naší minulosti, ale i o naší budoucnosti.

Svatý Bože, prosíme, dej nám sílu, ať vytrváme na Kristově cestě
až do chvíle, kdy nás odtud odvoláš. Kéž v bdělosti, poslušnosti
a připravenosti očekáváme tvůj soud a tvé království, jemuž
nebude konce. Amen.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

10/30/19 11:07 AM

OKÉNKO KNIHOVNY

ŽIVOT ÚVAL 11/2019

19

sport

MISTROVSTVÍ SVĚTA KARATE
2019
STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO ÚVALY

O

třetím
zářijovém
víkendu nedaleko
hlavního města Lisabonu v Odiveas se uskutečnilo mistrovství světa
WSKA (World Shotokan Karate Associon) v karate. Reprezentační tým České republiky zahrnoval 33 závodníků,
mezi nimi i dva členové našeho klubu Sára a Filip Koneční. Soutěž proběhla ve třech
závodních dnech.
První den závodila kategorie
kadetů, závodníci 16–17 let,
které se zúčastnil Filip. Ve své
disciplíně kumite (zápasu) zvítězil nad polským soupeřem
Kacperem, ve druhém kole
narazil na ruského soupeře
Trofimenka a bohužel prohrál.
Za srdnatou disciplínu se pokládají kumite týmů, kdy proti
sobě stojí zástupci států. Český
tým společně s Filipem porazil
nejprve švýcarské borce a ná-
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sledně americké. Finálový
zápas bohužel podlehli naši
sportovci Rusům a skončili
tak na krásném 2. místě.
Druhý den proběhla
soutěž juniorů (16–20 let)
a youth (14–15 let). Sára
Konečná, kategorie youth,
patří mezi nováčky v národním týmu a startovala
v obou soutěžních disciplínách kata a kumite.
V kata Sárka s přehledem
postoupila do semifinále,
kde předvedla nádhernou
katu bassaidai, ale bohužel do finále nepostoupila a umístila se na sedmém
místě. V kumite na ippon porazila španělskou závodnici,
ale v následném zápase Sárce došel dech a podlehla domácí soupeřce. Každopádně
podala výborný výkon.
Česká republika získala na
šampionátu 7 medailí: 1 zla-

tou (Martin Hána kumite junioři), 1 stříbrnou (kumite
tým kadetů Konečný, Bosák,
Skřivánek, Lev) a 5 bronzových medailí (kata junioři
Daniel Beneš, kumite junioři
OIiver Simon, kumite youth
Marie Čadová, kumite youth
Jiří Krejcar a Daniel Havlíček),
a zařadila se tak na velmi

pěkné šesté místo v hodnocení úspěšnosti národů.
Šampionát provázela dobrá
organizace a přátelská atmosféra portugalského publika.
Děkuji Sáře a Filipovi za
vzornou reprezentaci České
republiky a města Úvaly.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

10/30/19 11:07 AM
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Výsledky a rozpis SK Úvaly podzim 2019
zbytek října až listopad
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)
5. kolo Ne 22.09.2019 16.30 SK Kosmonosy – SK Úvaly
1:2 (1:2)
6. kolo Ne 29.09.2019 16,00 SK Úvaly – FK Sl, St, Boleslav
4:1 (2:0)
7. kolo Ne 06.10.2019 16,00 Sokol Holubice – SK Úvaly
3:1 (1:0)
8. kolo Ne 13.10.2019 15.30 SK Úvaly – SK Bakov nad Jiz.
1:2 (0:0)
Další zápasy:
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Ne
Ne
So
So
Ne

20.10.2019
27.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
17.11.2019

15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Hovorčovice – Úval
Úvaly – Lužec
Chotětov – Úvaly
TJ Byšice – SK Úvaly
SK Úvaly – AFK Libčice11

Tabulka:
2. místo SK Úvaly

7 5 0 2 20:13 15 0 0
jeden zápas k dobru

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)
5. kolo So 21.09.2019 10.15
SK Úvaly – TJ Sokol Jestřabí Lhota
3:0 (1:0)
6. kolo Ne 29.09.2019 10.15
TJ Slavoj Vrdy – SK Úvaly
4:2 (4:1)
7. kolo So 05.10.2019 10.15 SK
Úvaly – SK Český Brod
5:1 (3:0)

8. kolo So 12.10.2019 10.15
SK Úvaly – TJ Sokol Družba Suchdol

2:1 (2:0)

Další zápasy:
9. kolo So

19.10.2019

10. kolo So
11. kolo Ne

26.10.2019
03.11.2019

10:15 FK Uhlířské Janovice
– SK Úvaly
10:15 SK Úvaly – TJ Mnichovice
10.15 AFK Pečky – SK Úvaly

Tabulka:
2. místo SK Úvaly

7 6 0 1 28:10 18 0 0

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 So 14.09.2019 10.00 SKK Hovorčovice – SK Úvaly
12:0 (4:0)
5. kolo Ne 22.09.2019 10.15 SK Úvaly – Aero Odolena
Voda
0:0 (0:0)
6. kolo So 28.09.2019 11.00 Viktoria Sibřina modrá
– SK Úvaly
0:3 (0:2)
1. kolo Ne 06.10.2019 10.15 SK Úvaly – Sokol Měšice A
3:2 (1:2)
Poznámka: Původní termín: 25.08.2019 10:15
8. kolo Ne 13.10.2019 10.15 SK Úvaly – SK Bášť
4:3 (2:1)
Další zápasy:
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
11. kolo Ne 03.11.2019 11.30 Spartak Čelákovice
– SK Úvaly
12. kolo Ne 10.11.2019 10.15 SK Úvaly- 1. FC Líbeznice
13. kolo So 16.11.2019 10.15 Slavie Radonice – SK =Uvaly
Tabulka:
3. místo SK Úvaly

7 5 1 1 17:18 16 0 0
Ing. Petr Jankovský

Házenkářský podzim vrcholí v listopadu

A

-tým mužů má podzimní
část soutěžního ročníku
2019/2020 slušně rozehranou a drží se v horní polovině
tabulky. Letní posily se osvědčily,
stejně tak doplnění kádru z dorostu. Domácím fanynkám a fanouškům se naši muži představí
ještě dvakrát. Přijďte se na nás
podívat.
Starší dorost má situaci nepoměrně složitější. Po postupu
do nejvyšší domácí soutěže je
každý zápas zápasem o udrže-
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ní v soutěži. Náročné zápasy
každý týden a velké vzdálenosti
při zájezdech na půdu soupeřů
a relativně úzký kádr. S tím vším
se musí hráči i trenéři vypořádat. Před vstupem do soutěže
jsme věděli, že hrát s výběrovými středisky, dotovanými
ze státních peněz, které mají
mnohonásobně větší rozpočet
než náš klub, nebude nic jednoduchého, a to se potvrzuje.
Přesto máme reálnou šanci se
v nejvyšší soutěži udržet. Přijď-

Tým mužů po vítězném utkání nad Kutnou Horou 31:22
dne 6.10.2019

10/30/19 11:07 AM
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te kluky podpořit, Úvaly si
první ligu zaslouží!
Mladší dorostenci se ve
druhé lize ukazují ve velice

dobrém světle, drží se v popředí tabulky a začíná jim být
druhá liga malá. Uvidíme, jak
soutěž dopadne a zda bude-

me po skončení soutěže slavit vítězství, nebo skončíme
v poli poražených. O tom se
může laskavý čtenář Živo-
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ta Úval přesvědčit osobně
na našich zápasech. Srdečně
Vás zveme.
Jiří Dráb

Přehled domácích utkání v letošním roce:
Muži 2. liga

Starší dorost 1. liga

Mladší dorost 2. liga

so 2.11 18:00 Úvaly – Strakonice B

so 2.11. 16:00 Úvaly – Plzeň

so 2.11. 14:00 Úvaly – Strakonice

ne 17.11. 16:00 Úvaly – Frýdek-Místek

ne 17.11. 14:00 Úvaly – Jablonec n.N.

so 30.11. 16:00 Úvaly – Kopřivnice

so 30.11. 14:00 Úvaly – Loko Vršovice

so 30.11. 18:00 Úvaly – Loko Vršovice

Pohár Posázaví 2019

D

ne 28. 9. se uskutečnil další
ročník tradičního silničního závodu o Pohár Posázaví. Nejlépe
atmosféru a průběh závodu vystihuje
následující článek jednoho ze závodníků, Jirky Čapka.
Start závodu, v mnoha předchozích
letech rozdělen do dvou vln (startující
staršího věku v 10 a mladší v 11), byl
tentokrát pro nepřízeň počasí současně s malým počtem startujících posunut na 10:45 a sloučen do vlny jedné.
Na startovní pokyn vyrazilo 12 borců,
ale již po 400 m se jeden z nich potýká
s defektem zadního kola. Naštěstí má
mezi startujícími věrné 4 domestiky,
včetně Úvaláka Semeráda, kteří nechtějí svého kamaráda opouštět tak brzy
a rozhodují se s ním počkat a pomoci
s opravou. Toto dělení pelotonu přichází ještě před prudkým stoupáním skrze Přišimasy, které peloton dále trhá.
Na čele se usazuje dvojice Čapek-Kuda,
která pokračuje společně až ke stoupání z Chocerad, ve kterém Čapek loňskému vítězi zdaleka nestačí a začíná ztrácet. Oba dva jedou až do cíle již sami.

Mezitím došlo k opravě defektu a pětice
(v tu chvíli tvořící největší balík z původního závodního pelotonu) rozbíhá
stíhací jízdu. Ve stoupání do Vestce si
ovšem pod kotel přikládá Bitman a zbylé kvarteto nechává za sebou. Mezitím
již všichni stihli předstihnout zadní část
startovního pole. Bývalý Úvalák Galko
se chvíli čtveřice drží, ale ve stoupání v Ratajích již tempo skupiny nestíhá a začíná ztrácet. Bitman mezitím
ve stoupání na Otryby předjíždí Čapka,
čímž fakticky formuje stupně vítězů,
protože k další změně na čelních místech již nedochází. Odstup čtveřice za Čapkem se od poloviny
závodu již víceméně nemění (což
ovšem nikdo z nich neví-stejně
jako na MS i zde jsou zakázané
vysílačky). Úvalští matadoři Selix
a Bernreiter si po cestě odskakují
k občerstvovací stanici „Na Marjáně“, kde trochu zapomínají, že
se účastní závodu. Mezitím se
ještě stihlo změnit pořadí jezdců
nad 50 let, Socha předjíždí Galka, kterého zrovna den závodu

nezastihuje v dobré formě a druhou polovinu závodu vyloženě protrpí. Veterán
a ředitel závodu v jedné osobě Zelenka
využívá pozice občerstvovačky, ze které
není vidět na trasu, a dostává se před
Selixe a Bernreitera, kteří ho po návratu
na trať již nestíhají sjet, a utrpí tak jednu
ze svých nejhorších porážek. Vítězí, stejně jako loni, Kuda, po asi 60km sólo jízdy, Bitman přijíždí o 2 minuty za ním a 10
minut nato uzavírá stupně vítězů Čapek.
Celkové výsledky závodu jsou k dispozici na stránkách CK Úvaly.
Miloslav Zelenka

Další sportovní zářez Ondry Teplého
Poslední víkend v září
jsi úspěšně absolvoval
ve známém vodáckém
areálu Labe-aréna
v Račicích sportovní akci
UltraCzech515. Můžeš nám
přiblížit, o co šlo?
Jednalo se o extrémní triatlonový závod o distancích
10km plavání, 421 km jízdy
na kole a 84 km běhu. V tomto
pořadí jsou disciplíny rozděleny do tří po sobě jdoucích
dnů. Účastník, který chtěl získat titul UltraCzech, musel
v každém dni stihnout časový
limit 12 h.
To je neskutečná porce
i pro trénovaného člověka.
Co tě vedlo k účasti
a kolik lidí takovýto závod
absolvovalo?
Klasických triatlonových závodů „Ironmanů“, u nás nazývaných Železných mužů
(3,8 km plavání – 180 km jízda
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na kole – 42,2 km maratonského běhu), mám za sebou
přes 30. Byla to obrovská výzva
zkusit něco delšího. Otestovat
fyzickou a hlavně psychickou
vytrvalost. U nás v České republice to byl první ročník této
světově uznávané akce. Navíc
v nedalekých Račicích. Na start
se postavilo 17 sportovců a tři
štafety. Samí muži a jedna obdivuhodná superžena. Náročný závod dokončili v časovém
limitu bez jediného všichni.

Jak jsi se v celkovém
pořadí umístil a kdo byl
nejrychlejší? V neděli
jsem s tebou absolvoval
doprovodný běžecký
maraton za 4:03 h. Byl to
skvělý zážitek s nevšední
atmosférou.
Nejrychlejším se podle očekávání stal Petr Vabroušek,
známá ikona tohoto sportu.

Pro své mnohdy až nepochopitelné schopnosti právem
přezdívaný jako mimozemšťan. Celý obtížný závod zvládl v těžko uvěřitelném čase
21:16 h. Dokonce se mu podařilo o 5 minut posunout
nejlepší světový výkon! Já
jsem finišoval v čase 23:38 h
a skončil na nečekaném třetím místě. V průběhu závodu
bylo pořadí od druhého místa
vyrovnané, až na výše uvedeného Petra Vabrouška, který
si v čele s velkým odstupem
držel své tempo. Na stupně
vítězů jsem se posunul až v závěrečném 84 km běhu za 7:35
h, který mi bez větší krize extra
sedl. Stoupnout si v této akci
na stupně vítězů bylo cennou
odměnou za obrovské vypětí
a třídenní dřinu.

kanálu. Nebyla venkovní
voda moc studená?
Voda měla, díky poslední
dobou již chladnějším dnům,
16°C. Neopren a další ochranné oblečení bylo povoleno.
Před plánovaným závodem

V úvodu se plavalo 10 km
v račickém veslařském
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jsem pravidelně, téměř každodenně, navštěvoval nově otevřené úvalské koupaliště. Tam měla voda v týdnu před závodem jen 13°C, takže jsem byl dostatečně
aklimatizovaný. Pocitově mi vůbec nebyla
zima, což bylo rozhodující pro celý průběh plavecké části. Uplavat 10 km mi trvalo 3:21h.

Kolik trénuješ a co na to tvoje rodina?
Také by mě zajímalo, jaký mají na tyto
extrémní sportovní akce názor
ostatní?
Trénink mi zabere v průměru kolem
20–30 h týdně. Vlastně nic jiného vedle
zaměstnání, rodinných povinností a tréninku s nezbytnou rehabilitací nestíhám.
Mám štěstí na úžasnou ženu a dvě téměř
již dospělé děti, neboť všichni tři také pravidelně a rádi sportují. Názory lidí bych
rozdělil do třech skupin. Je nás pramálo,
kteří bereme téměř každodenní sportování úplně normálně jako svůj aktivní životní styl. Druhou velikou skupinu tvoří
hobby sportovci. Ti nás zpravidla obdivují
a jsme často jejich vzorem, ke kterému by
se chtěli přiblížit a podobných výsledků
dosáhnout. Třetí největší skupina si o nás
myslí a často říká, že jsme blázni.
Jak se vlastně v takto dlouhém závodě
stravuješ?
Dotazované téma je na dlouhé povídání, je to jedna z nejdůležitějších věcí každého sportovce. Jednoduše řečeno, energie nesmí dojít. Vše kolem stravování chce
mít vyzkoušené. Za dlouhé roky závodění
přesně vím, co moje tělo potřebuje. Při
podobných závodech průběžně energeticky spálím a musím doplnit kolem 700
kcal/h. Pro představu, průměrný člověk je

bez pohybové aktivity na čísle kolem 1500
kcal/den. Doplňování vhodné stravy při
triatlonových závodech není jednoduché.
Především v plavecké části je to trochu
problém. Na kole se dá za jízdy pít a jíst
cokoliv. Říkám tomu: naučit se na něm žít.
Při běhu už se kousat moc nedá. Na řadu
jdou energetické gely. Když přijde větší
krize, pomáhá osvědčená klasická červená coca-cola, kterou jinak nepiji.

Jak tyto extrémní závody zvládá tvé
tělo, jak dlouho se z takové akce
dostáváš?
Nedílnou součástí extrémního sportování je regenerace. V mém případě by
bylo třeba na ní pracovat ještě více. Bohužel závisí na chybějícím čase a při požadované kvalitě jsou nezanedbatelné i vyšší finanční náklady. V poslední době mě
trápí zdravotní problémy kolem nohou.
Momentálně absolvuji běžeckou pauzu
a upřednostňuji doléčení. Jinou cestu pro
předvedení dalších kvalitních výkonů nemám. Z podobné sportovní akce se mi
tělo dostává týdny, bezprostředně po ní
doslova nahazuji životní funkce.
Trochu odbočím. Jak je to s tvým
výhledově plánovaným pokusem
o zdolání kanálu La Manche a co dále?
Dotaz na kanál La Manche často slýchám. Odpovídám, že na to ještě zdaleka není. Půjdu do toho, až budu na 100%
připravený. Je to opravdu těžké. Plavání
vydatně trénuji, ale zatím především bojuji se studenou vodou. Nerad bych pokus opakoval dvakrát. La Manche také
představuje finančně velmi nákladnou
záležitost. Založil jsem pro tuto akci další projekt se spořícím účtem, na který

může kdokoliv přispívat. Uvítám jakoukoliv sebemenší částku. Držím se opět
hesla: „Nemusí pršet, hlavně když kape.“
Dost mi ke splnění tohoto výhledového
cíle pomáhá již zmíněné koupaliště, které
mám nedaleko. Musím využít příležitosti
a poděkovat provozovateli za tuto možnost. Poděkování patří i našemu fitcentru
Mamut, ve kterém trávím spoustu času.
V další sezoně ještě zůstávám u triatlonu.
Na mistrovství ČR 2020 v Otrokovicích
se pokusím zabojovat o čelní pozice. Výhledově se pak zaměřím jen na plavání
s otužováním. Mám také v plánu spoustu
dalších zajímavých a zatím neabsolvovaných sportovních akcí. Jednou snad přijde
na řadu i trénování.

Máš pěkné a pravidelně
aktualizované osobní webové stránky
www.ondrateply.cz, na kterých máš
mimo jiné aktuality na projekt La
Manche odkaz. Kolik zaberou času?
Každá dobře míněná a kvalitní práce
zabere spoustu času. Motivuje mě především jejich sledovanost a převážně kladný
ohlas. Často přemýšlím, co nového a zajímavého na ně dám a jak momentální styl
vylepším. Tato osobní, a vlastně i téměř
rodinná kronika, je mým velkým koníčkem.
Co bys na závěr vzkázal čtenářům?
Žijeme v době hojnosti, bohužel však
i lenosti, obezity, civilizačních chorob,
závislostí. Zázračným lékem je podle mě
mrznutí, hladovění a pohyb. Ne vždy ten
extrémní. Jednou za čas neuškodí hrábnout si na dno svých sil, hýbejte se však
nonstop!
Ptal se a fotil Vladimír Chvátal

názory čtenářů

Měsíčník Život Úval před a po listopadu 1989

Ž

ivot Úval slaví 60 let svého trvání. Kdysi jsem
napsala, že s ideou
vydávat měsíčník přišel roku
1959 Jan Marek. Mýlila jsem
se. Otcem myšlenky byl Josef Kotlaba, jak jsem později
našla v městské kronice. Komunisté se myšlenky jen chopili a uskutečnili ji. Manželka
Alžběta Kotlabová se stala
vedoucí Osvětové besedy sídlící v Husově ulici č. 98 a vedle
organizování kulturních akcí
včetně tanečních hodin v sokolovně připravovala zpravodaj
Rady MNV a Osvětové besedy
do tisku. Stroj na rozmnožování se nazýval cyklostyl. Přístroj
se skládal z plechového ručně
poháněného bubnu, na kterém byla napjata speciální
blána. Princip tisku spočíval
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v propouštění barvy blánou.
Články přepisovala na blánu
Marie Kopecká, obrázky vyrýval akademický malíř Vladimír
Vondráček.
Na konci 80. let se o vydávání měsíčníku starala tajemnice
Pavla Chabrová, rozená Kozlerová. Odmítala jsem tehdy
jakoukoliv spolupráci s MNV,
ale jazykové korektury jsem
odmítnout nemohla. Prosincové číslo roku 1989 Života Úval
Městského národního výboru
v Úvalech připravovala tajemnice Chabrová jako poslední.
Po její abdikaci jsem se podílela
na dokončovacích pracích.
Na jedné z prvních schůzek
OF v Čechově ulici mi kronikář PhDr. Stanislav Sedlmajer
oznámil, že se mnou počítá
jako s vedoucí redaktorkou

Života Úval s tím, že mi pomůže s prvními třemi čísly.
Mým zástupcem bude Miloš
Měšťánek. Nevěřila jsem, že
zanechá po třech měsících
v novinářské práci nezkušenou češtinářku a historičku
bez svého vedení, byl o generaci starší. Leč stalo se. Spolu
jsme připravili lednové, únorové a březnové číslo roku
1990. Naštěstí se vedle Miloše
Měšťánka začal o redakci ŽÚ
zajímat vedle Jitky Pokorné
výborný fotograf a pečlivý stylista Vladislav Procházka, krátce Ladislav Snětina a zkušený
novinář Jan Tuček. Dlouhodobou posilou se stala Jaroslava
Šamanová a učitelky Markéta
Licková a Milena Javůrková.
Tomáš Bašta nabízel svůj čas
i ze stáže v Londýně.

ŽÚ tiskla do roku 1991 firma
Hermes, a.s., v letech 1992 až
1994 tiskárna Czechoprint,
spol. s r.o., se sídlem v Riegrově ulici, č. 897, ale tiskárna měla provozovnu v místě
dnešního domu TESKO. Chyby
a překlepy se vyřezávaly a znovu do papíru vlepovaly. Příprava fotografií byla ještě složitější,
s převedením fotografie do autotypické sítě na plochý film
musela Czechoprintu pomoci
jedna pražská firma. Příspěvky byly přepisovány do definitivní podoby ručně na psacím
stroji. Město Úvaly získalo 21.
5. 1991od oddělení kultury
Okresního úřadu Praha-východ nové povolení vydávat
měsíčník, ale tiráž jsme z nezkušenosti uváděli až v následujícím roce.
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Žádná pomoc odnikud nepřicházela. Máme referovat o Úvalech,
nebo také o širších otázkách? Příspěvky chyběly. Byly vytvořeny nové
rubriky (např. o ekologii, církvích,
systematicky se psalo o začínajícím
podnikání, byly kladeny otázky panu
starostovi). Čtenáři byli seznamováni s historickými událostmi, které
byly před rokem 1989 neúplně nebo
nepravdivě interpretovány. Konkrétně to znamenalo neustále přesvědčovat občany, aby se nebáli napsat
o své činnosti ve spolku, klubu, žádali jsme o zprávy školy, podniky,
psali rozhovory. Mnohdy se muselo
jednat formou opakované žádosti,
lidé se stále ještě báli na sebe upozorňovat. V tiráži jsme uvedli MĚSTO
Úvaly, a tak jsme zdůrazňovali, že
se jedná o měsíčník, který je placen
z peněz daňových poplatníků, takže patří všem občanům. Naštěstí se
spolkový život a podnikatelská činnost začaly pomalu rozvíjet, ale bez
neustálých proseb o články bychom
číslo nenaplnili.
Od roku 1995 do roku 2006 tiskla černobílý měsíčník ŽÚ firma Typol, s.r.o., pana Poledníka se sídlem v Pražské ulici, č. 999. Grafiku

zpracovávala firma Cicero design,
osobně Jan Šavrda. Do roku 2007
zajišťovala přepis textu společnost
BETASOFT, s.r.o., paní Vančatové
z Prahy. (V roce 2007 vyhrál soutěž
na barevný tisk Jan Brajer, jehož Tiskárna Úvaly, s.r.o., se nachází v Bezručově ulici, č. 726.)
Po 11 letech práce vedoucí redaktorky (1990-2001) jsem pociťovala
únavu. Ještě v abdikačním dopise
v únorovém čísle 2001 jsem prosila
Úvaláky, aby se stali příležitostnými
dopisovateli ŽÚ.
Redakční rada pracovala ve vzájemné pospolitosti a porozumění
v amatérských podmínkách bez
mobilu a počítače. Přes výrazně
menší technologické možnosti trvaly příprava ŽÚ s uzávěrkou 15.
v měsíci a následný tisk kratší dobu
než dnes. Post vedoucího redaktora
převzal od února 2001 Ing. Vladislav
Procházka, jenž kladl velký důraz
na doprovodné fotografie. Úzce navázal na zavedenou koncepci a obsahovou náplň. O své práci hlavního
redaktora trvající do prosince roku
2010 referoval v lednovém čísle ŽÚ
roku 2011.
PhDr. Lenka Mandová
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Poznáte, kdo to je?

N

a otázku z minulého čísla se sešlo několik odpovědí, demolice se konala v Husově ulici a byl likvidován dům čp. 73
a později postaven dnes rekonstruovaný, bytový.
Dříve v tomto domě byla v 1. patře četnická stanice, v určitých
letech opravna a prodej
bicyklů
pana
Jankovského,
také holič Přibyl
a kořalna Štork,
vedle pak je
vidět Moděva
čp. 76, kde byla
dříve
drogerie Nouzovský
a později v 90.
letech Elektro
Hlávka.
Dnes se pokoušíme zjistit, kdo
je tento mladý
pán na fotografii z ateliéru
pana Myslivce. Prosíme o informaci na adresu
alena.janurova@centrum.cz nebo do podatelny.
Alena Janurová

inzerce

listopad 2019
Navždy jsme se rozloučili
Josef Lula

Milan Kovačík

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

osobní
Dne 10. listopadu 2019 oslaví své 75. narozeniny
pan Josef Jokeš.
Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví
přeje
manželka Růžena a děti Ivana,
Alena a Stanislav s rodinami.

Děkuji panu starostovi za přání k životnímu jubileu.
Růžena Bednarčíková
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KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921
Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091
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ÚČETNÍ FIRMA
V ÚVALECH
přijme ﬁnanční nebo mzdovou
účetní na plný úvazek. Znalost
účetního softwaru POHODA
výhodou. Nabízíme příjemné
pracovní prostředí a dobré platové podmínky.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu prosím volejte:

+420 602 528 670

10/30/19 11:07 AM
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Pohřební ústav

Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
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Hledáme řidiče – doručovatele
do přepravní společnosti DPD CZ,
pro rozvoz a svoz balíkových zásilek.
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, čistý výpis z rejstříku trestu a vlastní vozidlo na dojíždění do zaměstnání.
Nabízíme: dobré platové ohodnocení dle Vaší výkonnosti, stabilní práci pro mezinárodní společnost, nová
služební vozidla, služební telefon a mladý kolektiv.

Pracovní doba je od 6:30 do cca 15:00
Místo pracoviště je, nově postavené depo
v Nehvizdech
Hledáme řidiče na trasy:
1) Český Brod a okolí
2) Čelákovice a okolí
3) Nymburk a okolí
4) Praha 9 a okolí
Nástup možný ihned

Bližší informace na tel.:
739 027 699 Lukáš Kumstát – LKTrans
email: lkt.info@seznam.cz
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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 SLUŽBA
Jan Žížala

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

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ
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499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

5R]wLĵWHVLMDNØNROLYWDULIRVOXŗEX,379Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech,
3&QHER6HW7RS%R[X3ĵHKUDMWHVL]SöWQöMLŗRGY\VÈODQÄSRĵDG\DVHUL¼O\SURKOÄGQöWHVLVRXNURPØ
DUFKLYQDYwWLYWHYLGHRSŉMèRYQXXŗLMWHVL+'NYDOLWX

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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