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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
vítám vás v roce 2020. Přeji vám, ať je
to rok, ve kterém vás potká jen to dobré,
a ať případné výzvy, které život přináší,
co nejlépe zvládnete. Přeji vám také, ať
co nejdéle vydrží novoroční předsevzetí, která jste si dali, sám se s nimi zkusím
popasovat, jak nejlépe mi to půjde ☺.
Co nás v Úvalech a nejbližším okolí
vlastně v tomto roce čeká? Tak především doufám, že to bude rok, ve kterém
se nám bude spolu dobře žít. Můžete se
těšit na další ročníky již oblíbených akcí –
opět budou úvalské čarodějnice, na Slovanech v květnu Highland games, další
ročník Úvalského kotlíku, budeme opět
rozsvěcet vánoční strom a doufat, že si
nás pak nevezmou čerti. A mezitím bude
spousta dalších akcí, ať již připravených
městem, kulturní komisí, MDDM, našimi
základními školami, spolky, sportovními
kluby nebo jednotlivými občany či kapelami. Je to dobré znamení, že naše město žije a již zdaleka není jen noclehárnou
Prahy, jak se říkávalo.
Rok 2020 bude rokem dalších změn.
Základní škola v Úvalech startuje s novou etapou své existence. K 31. prosinci
jsme zakončili projekt její transformace,
od 1. ledna začíná v nové podobě školské právnické osoby. Tato změna začne
již velmi brzy přinášet viditelné efekty

– budou se realizovat projekty modernizace technického zázemí školy, jejích
budov, vybavení počítači a moderními
pomůckami. Škola by však nebyla nic
bez kvalitních učitelů, motivovaných žáků a spokojených rodičů. Věřím, že se
pozitivní efekty transformace začnou
projevovat především na této úrovni.
S novým rokem odstartoval i nový
web města Úvaly a také aplikace Úvaly
v mobilu. Kromě nového designu webu
je daleko důležitější to, co se odehrává
v jeho útrobách. Rozhodli jsme se totiž,
že chceme plně zdigitalizovat maximum
agend, které na našem úřadě pro občany vyřizujeme. Zatím jsme začali těmi
nejjednoduššími, jako jsou online kontroly poplatků, vodného a stočného atd.
Od poloviny roku 2020 však chceme
spustit digitalizaci prakticky všech agend,
včetně propojení s našimi příspěvkovými
organizacemi. Kdokoli z obyvatel Úval by
tak mohl „nakupovat“ a vyřizovat městské služby podobným způsobem, jako
je dnes zvyklý na e-shopu. A co k tomu
bude potřeba? Bude stačit mít identitu
od mojeID, datovou schránku, elektronickou občanku, kvalifikovaný elektronický podpis a nebo, pokud nemáte nic
z toho, ověříte si svoji identitu jednorázově u nás na úřadu a my vám elektronickou identitu zřídíme.

Kromě digitálních služeb nás ale čekají i další projekty. Letos to bude především dokončení sběrného dvora.
Realizace sběrného dvora je první částí
celkové proměny městského odpadového hospodaření, o kterém jsem psal
v prosincovém Životě Úval. Tou nepopulární částí proměny je i zvýšení poplatků za svoz odpadů, ke kterému jsme
po několika letech přistoupili.
Důležité je pro nás i další zlepšování
veřejného prostoru v Úvalech. Rádi bychom proto upravili z hlíny na pevný povrch další ulice ve městě, nové městské
zeleně se dočkají ulice 5. května, Škvorecká, lokalita Nad Okrájkem a další plochy
ve městě. Na jaře pak oficiálně otevřeme
nový Park Vinice, který vznikl rekultivací
staré skládky a již se na nás těší pokračování v revitalizaci Vinice v rámci projektu
Pohádková cesta lesem.
V květnu nás čeká realizace definitivní podoby nebazénového zázemí koupaliště, které bylo loni provozováno
v provizoriu. Budeme také pokračovat
v přípravných pracích na stavbě nové
základní školy a na realizaci úvalského
vodovodního přivaděče.
Není toho prostě málo, a tak vás i nadále budeme informovat o tom, co nás
v Úvalech čeká a nemine.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 9. 12. 2019

P

oslední setkání úvalských
zastupitelů
v roce 2019 se konalo
9. prosince. Na program bylo zařazeno téměř 30 bodů.
Nejprve starosta informoval o činnosti městské rady
za uplynulé období. Město
připravuje nové, moderněji
pojaté webové stránky a aplikaci „Úvaly v mobilu“ pro obě
mobilní platformy (Android
a iOS). K plné dispozici budou
od 1.1.2020. Město se dále
intenzivně zabývá přípravou
nového územního plánu.

Dále proběhla série jednání
s ŘSD a Středočeským krajem ohledně připravovaného
obchvatu I/12 a II/101. Neméně důležitou otázkou byl
i postup v případě tzv. vodovodního obchvatu Jiren.
Vody se týkal i první bod
jednání. Zastupitelé schválili
návrh cen vodného a stočného ve výši voda pitná (vodné)
58,27 Kč vč. DPH, voda odpadní (stočné) 55,09 Kč vč.
DPH – ceny platné od ledna
do dubna 2020 a následně od května 2020 dochází

ke snížení DPH aplikované
na vodné a stočné. Za pitnou vodu budou tedy Úvaláci
od 1. 5. 2020 platit 55,74 Kč
vč. DPH a za odpadní vodu
52,70 Kč vč. DPH. Celkem
tedy 1 kubík vody přijde
na 108,44 Kč.
Zastupitelé schválili kupní
smlouvu mezi městem Úvaly a společností JARO REAL,
s.r.o., na pozemek 3841/24
o výměře 682 m2, ostatní plocha, zeleň za celkovou cenu
8 252,20 Kč. Na části parcely stojí trafostanice velikosti

2x3 m. Kupovaný pozemek
je pruh pozemku osázený
zelení dle podmínek plánovací smlouvy a návrhu pana
Ing. Lukáše Štefla, mlatovou
cestičkou, 3 kusy laviček a 2
kusy odpadkových košů.
O dodatku č.1 k plánovací smlouvě se společností
Jaro Real, s.r.o., ze dne 6. 5.
2015 pro lokalitu „Radlická
čtvrť Úvaly u Prahy“ se nakonec nehlasovalo. Tento bod
byl stažen z jednání. Důvodem navrženého dodatku
je dosud neschválený nový
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Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 61, č. 1. Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2 950 kusů. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddě- Upozornění pro pisatele
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Leden – uzávěrka 13. 1. 2020
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územní plán města Úvaly, dle
jehož návrhu byla smlouva
uzavírána, a změna stavebních předpisů, které znemožňují výstavbu na 4 stavebních pozemcích, dále změna
dělení pozemků č. 3841/52
a 3841/7 a složení jistiny
na výsadbu veřejné zeleně
na účet města. Právník města připraví podrobnou právní
analýzu, avšak ze závažných
osobních důvodů nemohl
připravit tento posudek již
na prosincové jednání. O této záležitosti se bude rozhodovat na jednání zastupitelstva v dubnu 2020.
Zastupitel Mgr. Gloc velmi podrobně seznámil přítomné se zápisem z jednání
finančního výboru ze dne
20.11.2019. Hlavním bodem
jednání byla příprava rozpočtu na rok 2020. Následně
JUDr. Petržílek předložil zápis
z jednání kontrolního výboru
4/2019 ze dne 18.11.2019.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru dle usnesení KV-4/19
– Kontrola plnění usnesení
rady za rok 2018 a zprávu kontrolního výboru dle
usnesení KV-7/19 – Kontrola
formálního postupu při přidělování a čerpání finančních
prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2017 a 2018.
Městští zastupitelé následně vzali na vědomí informaci o vývoji pořizování nového územního plánu. Dne
14.11.2019 obdržel Městský
Úřad Úvaly „Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu
územního plánu Úvaly“. Tím
byla dokončena fáze projednání návrhu s dotčenými
orgány, která trvala od roku
2014. Nyní je možné přistoupit k veřejnému projednání
návrhu územního plánu s občany města a majiteli pozemků a staveb. Debata se týkala
také eventuálních právních
dopadů, týkajících se smluvní
dokumentace uzavřené v minulosti v případě rozsáhlého
projektu Úvaly-Hostín.
Zastupitelé také jednomyslně schválili tzv. „Zásobník
projektů města Úvaly pro
roky 2020 – 2024“. Celkový
objem tohoto zásobníku projektů činí 774 mil. Kč, z toho
odhadované dotace činí částku 597 mil. Kč. Prioritní pro-
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jekty tohoto zásobníku, které
tvoří přes 80% výdajů, jsou
následující: novostavba svazkové základní školy 550 mil.
Kč, dostavba mateřské školy
23 mil. Kč, stavba vodovodního bypassu Jiren 55 mil. Kč,
výstavba sběrného dvora 15
mil. Kč, autobusový terminál
u nádraží 20 mil. Kč a rekonstrukce městských ulic. Nově
bude 1 x ročně tento celý
plán investičních akcí aktualizován společně s přijímáním
rozpočtu města na následující kalendářní – rozpočtový
rok a součástí každé roční
aktualizace budou veškeré
investiční akce nad 500 tis. Kč
a jejich zpětná sumarizace již
dokončených projektů.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2019 ve výši
příjmy a výdaje 240 134 662 Kč.
Místostarosta Ing. Kimbembe následně představil
nejdůležitější bod celého jednání, kterým bylo schválení
městského rozpočtu na rok
2020. Po delší rozpravě zastupitelé schválili rozpočet
na rok 2020 ve výši příjmy
a výdaje 169 479 400 Kč. Bližší
informace případným zájemcům dodá pan místostarosta
osobně. Detailní položkový
rozpočet bude k dispozici
na městském webu.
Následně byl schválen
i rozpočet Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace, na rok 2020.
Rozpočet TSÚ se skládá ze
tří základních položek: správa, VPS, VaK. Položka správa
a VPS jsou hlavní činnosti,
tudíž z příspěvku města, VaK
je tvořen z kalkulací vodného
a stočného. Celkové příjmy
Technických služeb města Úvaly, p.o., se pohybují
71 742 078 Kč, výdaje jsou
ve stejné výši.
Zastupitelé schválili i Obecně závaznou vyhlášku města
Úvaly č. 5/2019 o místním
poplatku z pobytu. Stávající
místní poplatek z ubytovací
kapacity byl sloučen s místním poplatkem za lázeňský
nebo rekreační pobyt a nově
se nazývá místní poplatek
z pobytu, maximální sazba tohoto poplatku je 21 Kč
za den. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě
jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovate-

le pobytu. Zavedení tohoto
poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde
o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím
platformy Airbnb, kterou by
nový poplatek z pobytu měl
také plně pokrýt.
Také byla schválena Obecně závazná vyhláška města
Úvaly č. 4/2019 o místním
poplatku ze psů. Dochází
ke změně některého názvosloví – poplatník – poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, se mění
na poplatník – osoba starší 65
let. S ohledem na metodický
výklad MVČR byla snížena výše sazby u druhého a každého dalšího psa u osoby starší
65 let z 480 Kč na 300 Kč.
Zastupitelé také schválili
Obecně závaznou vyhlášku města Úvaly č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kde
sazba poplatku pro rok 2020
byla po delší diskusi nakonec schválena ve výši 924 Kč
za osobu a rok. V přípravě je
zásadní reforma úvalského
odpadového hospodářství,
ve fázi výstavby je nový sběrný dvůr.
Zastupitelé také vyhlásili
programové dotace pro rok
2020: neinvestiční podpora –
provoz a údržba na rok 2020
ve výši 800 000 Kč a neinvestiční podpora – pořádání
jednorázových sportovních,
kulturních a volnočasových
akcí 2020 ve výši 200 000 Kč.
Bylo rovněž schváleno odstoupení od realizace projektu s názvem „Snižování
spotřeby energie Kollárova
č.p. 1095 a č.p. 1096“ (nová
okna, zateplení a fasáda),
který nebyl z důvodu omezených finančních prostředků
v rozpočtu města realizován. V přímé návaznosti pak
zastupitelé schválili předložení zmíněného projektu
do 78. výzvy Integrovaného
regionálního
operačního
programu, kde je možné při
splnění požadovaných kritérií získat dotaci až ve výši
40% z ERDF a 2% ze SR, což
při předpokládaných ná-
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kladech 4 300 000 Kč činí
1 806 000 Kč.
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na pozemek
č. 2768/9 mezi městem Úvaly,
a soukromou osobou v ulici Purkyňova (pozemek pod
komunikací). Pozemek má výměru 139 m2 a kupní cena je
22 240 Kč, tzn. 160 Kč/m2.
Zastupitelé schválili vyhlášení záměru prodeje části
pozemku č. 186/1 o velikosti
cca 52 m² (pozemek pod stávající trafostanicí v Riegerově ulici) za minimální částku
83 000 Kč za účelem umístění nové, menší trafostanice
včetně ochranného pásma
a jmenovali pro tento účel
výběrovou komisi.
Zastupitelé také schválili uzavření veřejnoprávní
smlouvy na činnost Městské
policie Úvaly mezi městem
Úvaly a obcí Horoušany.
Městská policie Úvaly bude
v obci Horoušany vykonávat
činnost městské policie nejvýše 104 hodin ročně dle potřeb obce Horoušany a možností Městské policie Úvaly.
Příspěvek obce Horoušany,
shodně jako v dalších obcích,
na činnost Městské policie
Úvaly činí 400 Kč na hodinu práce v obci Horoušany
za jednoho strážníka, tedy
800 Kč na dvoučlennou hlídku.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o spolupráci
při zajištění docházky do Mateřské školy v Květnici. Obec
Květnice vybudovala novou
mateřskou školu a nabídla
městu volnou kapacitu (50
míst k dispozici pro využití)
pro umístění dětí trvale žijících v Úvalech.
Zastupitelé jednali na základě doporučení letopisecké komise o názvu ulice „Ke Sběrnému dvoru“
(budoucí hlavní příjezdová
komunikace do průmyslové zóny u sběrného dvora).
Po diskusi napříč zastupitelstvem bylo schváleno pojmenování, které ctí pomístní
historické názvy právě vznikající ulice a další budoucí ulice v lokalitě. Ulice tak dostaly
název „Na Drahově“ a „V Jezerách“.
Zastupitelé revokovali svá
usnesení č. Z-29a/2018 ze
dne 4.12.2018 a usnesení
č. Z 30a/2018 ze dne 4. 12.

1/2/20 7:30 PM

4

MĚSTSKÝ ÚŘAD

2018 z důvodu nedohody
s vlastníkem předmětných
pozemků v údolí Výmoly.
V předposledním bodě jednání zastupitelé schválili Kronikářský zápis za rok 1995,
který velmi pečlivě zpracovala paní Mgr. Alena Janurová.
Následně se otevřela diskuse
o kvalitě zpracování kronikářského zápisu za rok 2016,
který zpracovala Dr. Lenka
Mandová. Emotivní diskuse
ohledně dlouhodobé činnosti paní kronikářky následně vyústila v rezignaci paní
Mandové na funkci kronikářky města k 31.12.2019. Paní
Mandová seznámila přítomné s důvody odstoupení z této funkce. Zastupitelé vzali
tuto skutečnost na vědomí.
Bude vypsáno nové výběro-

ŽIVOT ÚVAL 1/2020

vé řízení na městského kronikáře.
Následně Ing. Černý předložil návrh na jmenování
pracovní skupiny pro výstavbu svazkové školy na Hostíně. Tento návrh se nesetkal
se širší podporou z důvodu
existence stavební komise,
komise pro životní prostředí
a komise pro dopravu, ve kterých se záležitosti přípravy
výstavby svazkové škole již
řeší. Starosta bude informovat na jednání zastupitelstva
o postupu realizace celého
projektu svazkové školy.
Připomínky z řad občanů
se týkaly dotazů na ztráty
v úvalské vodovodní síti. Další dotazy se týkaly biokoridoru v oblasti „U Horoušánek“,
projektové
dokumentace

na úvalské koupaliště (nebazénové části na koupališti,
včetně budoucího dobudování definitivního zázemí
na koupališti). Další dotaz se
týkal osvětlení v oblasti u Elektromechaniky. Od 20.12.2019
začala tzv. „zimní pohotovost“
a noční veřejné osvětlení bude po tuto dobu v Úvalech
bez přerušení. Došlo i na dotaz ohledně třídění odpadu
a možné fotopasti v oblastech u kontejnerů.
Podněty z řad členů zastupitelstva se týkaly stavu
rekonstrukce ulice a chodníků v ulici Pražská, obchvatu
města, nedávno dokončené
rekonstrukce ulice 5. května,
chodníku a osvětlení u pivovaru Libertas. Další připomínka se týkala zveřejňování uza-

vřených smluv technických
služeb na webu města a projektu rekonstrukce Mlýnského rybníka (Prokůpčáku)
a v neposlední řadě i vandalského poničení kontejnerů
u úvalského hřbitova.
Starosta na závěr více jak
pětihodinového jednání poděkoval všem zaměstnancům města a dalším obyvatelům, kteří se zajímají o dění
ve městě a popřál všem hezké Vánoce.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 9.12.2019 je zde:
http://www.youtube.com/
watch?v=3cv4mHIK568
(délka jednání 5:11 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Rozpočet 2020 – byl schválen – co nás čeká?

Z

astupitelstvo města na svém
posledním zasedání v loňském
roce, které se konalo dne 9. prosince 2019, schválilo rozpočet města
na rok 2020.
Nepůjdeme cestou rozpočtového provizoria a budeme komplexně připraveni
na méně investiční rozpočet pro rok
2020 již od 1. ledna. Je tento rozpočet
jiný od rozpočtů v předchozích letech?
Ano. Bude mít omezené možnosti investicí do infrastruktury města. Důvody
jsou:
1) Transformace ZŠ na ŠPO (právnická
organizace), tzn. město poskytne škole příspěvek o 7 mil. vyšší než v předchozích letech, z rozpočtových určení
daní, což omezuje město v investicích
do infrastruktury.
2) Navýšení mzdových výdajů dle nařízení vlády všem úředníkům a odměn
zastupitelům ve výši 1,7 mil. Kč.
3) Navýšení cen energií.
4) Splacení jistiny a úroků z úvěru 18,6
mil. Kč.
Je třeba říci, že Úvaly mají ze starého úvěru (110 mil. Kč) stále ještě dluh
ve výši 44,5 mil. Kč. To znamená, že se
tento dluh v posledních 6 letech podařilo snížit o více než 65,5 mil. Kč. Z nového
revolvingového úvěru bylo čerpáno 110
mil. Kč a splaceno 23 mil. Kč. Zůstatek je

87 mil. Kč. V roce 2019 město Úvaly ještě přijalo úvěr ve výši 30 mil Kč. Z něho
se platí úroky, jistina se začíná splácet
až v roce 2021. Celkový dluh města tedy
v současnosti činí 161,9 mil Kč.

také zmínit splátky jistiny úvěru ve výši
16,6 mil. Kč a úroků ve výši 2,1 mil. Kč.

Struktura příjmů
Na jednu stranu novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla polepšení všem obcím, na druhou stranu však
nařízení vlády zvyšují výdaje úřadům
bez kompenzace.
Město bude hospodařit s předpokládanými celkovými příjmy 169 mil. Kč vč.
rezervy (vlastní zdroje), z toho – daňové
příjmy činí 122 mil. Kč, nedaňové příjmy
22 mil. Kč, přijaté transfery 14 mil. Kč,
z toho investiční přijaté dotace činí 2,5
mil. Kč (hlásiče – povodňový plán).

Hlavní investiční projekty:
Dokončení sběrného dvora – 6 mil. Kč
– realizace probíhá, celá akce by měla
být hotova do konce dubna 2020.
Dokončení rekonstrukce ulice 5. května – 3 mil. Kč – realizace proběhla, jedná
se o doplatek.
Rekonstrukce Bus zastávka, chodník
podél II/101,Průtah III/01214 č.3 – 410
tis. Kč.
Dostavba koupaliště – 1 mil. Kč – akce by měla být hotova do konce května
2020.
Ochrana přírody (nové hlásiče) – 2,9
mil. Kč – akce by měla být zahájena
v tomto roce.

Struktura výdajů:
Předpokládané celkové výdaje města
činí 169 mil. Kč.
Běžné výdaje činí 129 mil. Kč, z toho
osobní náklady 39 mil. Kč, neinvestiční
výdaje 90 mil. Kč, (materiál 3,8 mil. Kč,
energie 6,96 mil. Kč, nákup služeb 22,3
mil. Kč, opravy a udržování 9,3 mil. Kč,
neinvestiční příspěvky 870 tis. Kč, neinvestiční příspěvkové organizace 34,6
mil. Kč, příspěvky spolkům 1 mil. Kč
a ostatní výdaje 11,17 mil. Kč). Je nutno

Investiční výdaje z důvodu transformace ZŠ JSOU OMEZENÉ:

Chtěl bych říci, že jsme k sestavování
rozpočtu přistupovali maximálně zodpovědně. Není bohužel možné vyslyšet
všechna přání. Plánované běžné saldo
je vyhovující a činí 24 mil. Kč (běžné příjmy mínus běžné výdaje), což je 15,64 %
(doporučené rozmezí je 15 – 25 %).
Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta města

Děkujeme všem sponzorům, kteří finančně nebo materiálně podpořili akce
Oslavy 30 let Svobody a Rozsvícení vánočního stromu (stan Ježíškova pošta):
Jiří Hovorka
BC Natrix, spol. s r.o.
AUTO PROTEC, s.r.o.
BOS, spol. s r.o.
Krutský, spol. s r.o.
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KC trans, s.r.o.
ENERGOEKONOM, spol. s r.o.
GEOKA, spol. s r.o.
ACÚ – Auto Centrum Úvaly, s.r.o.
David Fiedler

Tomáš Drábek
Jan Bašta
BELZA-GEO, s. r.o.
Josef Kořínek
Pavel Běhavý

Svatoslav Nováček FINO, s.r.o
STAVITELSTVÍ KROUTIL, s.r.o.
Martin Poledník
vedení města
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Nový web města a aplikace Úvaly v mobilu v ostrém provozu

N

vý rok jsme odstartovali v Úvalech spuštěním zbrusu nové
městské aplikace a webu – psal
jsem o tom již v prosincovém Životě
Úval. Obě služby – web i aplikace jsou
nyní v ostrém provozu. Aplikace Úvaly
v mobilu je nyní dostupná jak pro systém android, tak iOS.
Aplikace Úvaly v mobilu vám nabízí
nejnovější aktuality z města, notifikace
z dopravy, výstrahy a varování, do budoucna pak i přímý přístup k elektronickým službám města přes mobil. Aplikaci
si můžete stáhnout z Google Play, Apple
Store nebo po naskenování QR kódu.

QR kód Android

QR kód Apple

Budeme rádi za reporty případných
chyb, které naleznete. Věříme, že vám
nové elektronické služby města Úvaly
budou k užitku!
Níže přináším pár technických informací k novému webu a elektronickým
službám, které ve městě spouštíme.
Nový systém správy uživatelů (dále IDM ( identity management) slouží
ke zpracování údajů o osobách používajících funkcionalitu Portál občana města
Úval nových webových stránek města
a distribuci relevantních údajů jednotlivým
aplikacím nebo agendovým informačním
systémům (dále AIS) tohoto portálu. Systém podporuje systém jednotného přihlášení (SSO - Single Sign-On) pro snadnou
interoperabilitu celého řešení.
Byl zvolen interní systém nezávislý
na vnější ověřovací autoritě, proto aby

občané mohli využívat služeb portálu
bez přístupu k pokročilým informačním technologiím (např. založením SMS
kontaktu na podatelně úřadu). Vnější
ověřovací autority jsou v IDM volitelnou
součástí.
Systém je budován jako vícestupňový dle potřeby ověření osob. Jako první
je aplikován nízkoprahový vstup údajů
o osobě (přístup k základním funkcím
na základě pouhé registrace bez nutnosti ověření), ten slouží funkcím poskytujícím informace šířeným volně (SMS
a e-mail zpravodaj, hlášení závad a nedostatků). Vyšší úrovně přístupu (platba
poplatků, informace o svých aktivitách,
stavy závazků a pohledávek) vyžadují
autorizaci od příslušného AIS. Od občana to vyžaduje ověření jeho identity buď
fyzicky u příslušného správce AIS (technické služby, správní odbor, knihovna)
nebo využití pokročilých identifikačních
služeb jako je MojeID, datová schránka
a eObčanka (MojeID je implementováno a další jsou ve fázi implementace).
V případě použití elektronické komuni-

kace budou údaje žádosti o sdílení údajů transportovány zabezpečeným kanálem ke správci AIS k zajištění propojení
AIS a IDM.
Systém je postaven na Open Source technologiích a majetková autorská
práva jsou na smluvním základě plně
pod kontrolou města. Systém je tak otevřen dalšímu rozvoji.
Systém je technicky realizován dvěma
dvojicemi redundantních linuxových
serverů (SSO/CAS a Databáze/LDAP)
a jedním linuxovým serverem s uživatelským a administračním rozhraním.
Vždy jeden z redundantních serverů je
umístěn na páteřní síti internetu jako
celý webový portál města Úval a druhý
je na serverech města. Na serverech
města je i servisní administrační server.
Umístěním serverů kritické infrastruktury celého řešení na páteřní síť je zajištěna funkcionalita celého řešení i v případě výpadku služeb na městě.
Petr Borecký, starosta města
Jiří Müller, IT podpora

Zásobník projektů města schválen, zvýší se některé poplatky
a úvalské děti získají možnost chodit do nově budované
školky v Květnici

Z

astupitelstvo
města
Úvaly
schválilo na svém zasedání
v pondělí 9. prosince jednomyslně Zásobník projektů Úval pro roky
2020 – 2024. Tento zásobník projektů
jste mohli připomínkovat i vy, Úvalačky
a Úvaláci. Zásobník projektů bude každoročně aktualizován. Zásobník projektů najdete na webu města.
Zastupitelé zatím neřešili navržené
financování projektů, zejména pak případné zvýšení daně z nemovitosti nebo
poplatek za novou výstavbu (a jeho výši). K těmto bodům se zastupitelé vrátí
na některém z dalších svých zasedání
v letošním roce.
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Kromě zásobníku projektů byl schválen i rozpočet města na rok 2020 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 169 miliony Kč. Hlavní investice v letošním roce
půjdou do školství, dokončení výstavby
sběrného dvora a do komunikací. Do investic a rekonstrukcí poputuje v příštím
roce skoro 35 milionů Kč.
Město rovněž plánuje výrazně navýšit
dotace do veřejné dopravy a vylepšit
tak její dostupnost pro občany ze všech
městských částí.
Rok 2020 přinese i některé neoblíbené věci. Po několika letech beze změn
se zvýší poplatek za likvidaci odpadu
(z 684 Kč na 924 Kč ročně za osobu),

zdraží vodné a stočné (do konce dubna
113,36 Kč za kubík, od května pak cena
díky změně DPH klesne na 108,44 Kč
za kubík), seniorům nad 65 let naopak
zlevní poplatky za druhého a dalšího
psa.
Na základě dohody mezi Květnicí
a Úvaly pak získají možnost rodiče, jejichž děti nebudou moci být přijaté
do veřejné školky v Úvalech, zapsat své
děti do nově budované Mateřské školy
v Květnici. Celkem bude moci do této
školky chodit až 50 dětí z Úval (vše je samozřejmě limitované kapacitou školky,
přednost mají květnické děti).
Petr Borecký, starosta města
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Programové dotace pro
úvalské sportovní, kulturní
a zájmové organizace
a spolky vyhlášeny
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 9. 12.
2019 usnesením č.Z-114/2019

vyhlásilo programové dotace pro rok 2020.
Vyhlášeny byly dva dotační programy:

Kam s vánočními stromečky?

O

dstrojené vánoční stromečky je možné odkládat
do areálu sběrného dvora v Úvalech, ve Škvorecké
ulici č.p. 33 nebo na místa separovaného odpadu,
odkud je budou průběžně odvážet pracovníci Technických
služeb města Úvaly. Konečný termín pro odkládání stromků
na místa separovaného odpadu je středa 15.1.2020. Pokud
občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je možné jej odložit i k černé popelnici na komunální odpad, odkud
vám ho odvezou opět Technické služby Úval ve dnech svozu komunálního odpadu.
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Neinvestiční podpora – provoz a údržba 2020
Neinvestiční podpora – Pořádání jednorázových
sportovních, kulturních a volnočasových akcí 2020
Žádosti lze podávat od 1. 2. 2020 do 28. 2. 2020. Upozorňujeme, že k žádosti je třeba doložit výroční zprávu, zprávu z valné hromady nebo zprávu o činnosti
za předcházející rok.
Bližší informace a žádosti ke stažení na www.mestouvaly.cz/mesto/spolky-sdruzeni-cirkve/.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením správního odboru
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Všimli jsme si …
… že se musím omluvit za uspěchanou a nepravdivou informaci o Mlýnském rybníku, město nemá zatím rybník v nájmu,
nýbrž o tom jedná.

… že zvláště senioři se mohou pod záštitou města a základní školy dovzdělávat v oboru práce s počítačem a základními
programy, přihlásí-li se.

… že sociální sítě zaujímají stále větší podíl na „trhu informací“ a úvalští přispěvatelé i město stále častěji prezentují
své akce právě na facebooku. To každý nesdílí, proto v této
rubrice se budeme vracet k těm informacím, které jsou důležité pro občany.

… že proběhlo několik stupňů kolaudace rekonstrukce ulice 5. května, na výsledky si počkáme a budeme informovat.
Hlavní 10.12. a posléze kolaudace dešťové kanalizace, na jaře
osázení stromy.

… že právě na sociálních sítích panuje určité rozvolnění morálky společnosti, že není divu, že se každý nehrne k připojení
a tím i sdílení názorů.
… že se všude množí „fake news“ (doslovně „falešné zprávy“), je to žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit
a zmanipulovat příjemce. Do žánru fake news nepatří parodie
či satira. Doménou fake news v současné době bývají dezinformační weby, sociální sítě, šířeny ale mohou být prostřednictvím všech mediálních platforem. Původem tak sahají i do doby vynalezení knihtisku (zdroj wikipedie). Takže se prosím
nenechte rozhodit, pozitivním myšlením lze změnit i evidentní
snahu rozdělit společnost, tedy lidi, tedy sousedy, tedy nás.

… že by někteří občané uvítali v ŽÚ rubriku v podobě místní
wikipedie o osobnostech či památkách v Úvalech. Podobné
informace lze ovšem nalézt v knize Úvaly v průběhu staletí
(kterou lze ještě zakoupit v podatelně a v knihovně), najdou
se však lidé a objekty, kterým věnováno místo zatím nebylo,
nebo se našly nové doplňující skutečnosti.
… že se občas objeví zákoutí s odpady, kterých je nějak hodně, naštěstí v pytlích. Až se bude váha odpadu platit, tak ho
ubude?

… že ale bude nutné v budoucnu pro všechny být on-line,
aby stihl být informován či aby „neprošvihl“ novinky z města
nebo povinnosti vůči němu.
… že webové stránky města změnily svou podobu, první
připojení lze vyzkoušet přes google play a později od dubna
přes chytré telefony či IPady, a doufejme, že pro seniory mají
opět zjednodušenou verzi. Nutné bude pro využívání všech
elektronických služeb jedenkrát zajít na MěÚ k ověření podpisu. Tyto stránky dost podrobně vysvětlil pan starosta na veřejném zasedání zastupitelstva (VZZM).
… že sledování VZZM na YouTube sleduje povětšinou asi
stovka zájemců, někdy více či méně, zájem nevzrůstá, pár občanů přijde osobně vyjádřit svůj názor.

Postřehy zapsala A. Janurová

Živá kronika pro Úvaly

V

listopadu spolek Zachraňme koupaliště nabídl městu
sazenici stromu sekvojovce
obrovského a během pár dní jsme ji
16. 11. 2019 za účasti několika členů
spolku, občanů a pana starosty zasadili na vytipované místo v Nachlingerově parku. Stromek byl zasazen
u příležitosti 30. výročí sametové
revoluce. Bude-li prospívat, vyroste
v prvních letech do 3 metrové výše
a pak zpomalí a vytrvá věky.
Jako „živá kronika města“ tak může provázet sekvojovec město Úvaly
do dalších let a bude součástí plánovaného arboreta neboli sbírky živých
dřevin.
Nejvyšší sekvojovec obrovský se
jmenuje Generál Sherman a roste
v Kalifornii v Sequoia National Parku,
měří přes 80 metrů a jeho odhadované stáří je přes 2 500 let. V Praze
v Kunratickém parku měří nejvyšší
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sekvojovec 35 m, má obvod kmene
3,5 metru a je starý přes 60 let.
Zajímavé stromy jsou i v Úvalech.
Například přes 110 let starý jinan
dvoulaločný (Ginkgo biloba) v zahradě u Kameníků (dříve p. Kaplan
– pošta a starosta) v Havlíčkově ulici
nad schody. Údajně – podle článku
v ŽÚ 7/1995 – na Vinici ve stráni rostou dva platany javorolisté (Platanus
acerifolia). Bude-li město opravdu
pokračovat ve zmíněném trendu,
bylo by smysluplné vypátrat ony dva
platany a označit je.
A třeba se ozve i někdo z Úvaláků
a upozorní na další pozoruhodný
strom ve městě.
Spolek Zachraňme koupaliště se
sázením stromů rozhodně nekončí.
Petr Vosecký
Zachraňme koupaliště, z.s.
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Odstoupení kronikářky

S

politováním musím oznámit, že
k 31. 12. 2019 odstupuji z funkce kronikářky města. V posledních třech letech jsem napsala tři kroniky za roky 2016, 2017 a 2018 a dvě
knížky s úvalskou tematikou, věnovala
čas přednáškám či článkům. Přesto je
má práce dehonestována, dokonce
záměrně byla starostou uvedena lež
v televizním pořadu Starosti starostů. Maličkostí zůstává nejmenování
členem letopisecké komise, údajná
soukromá schůzka se starostou 5. 11.
2018 s nátlakem na odstoupení nebo
nedoporučení možnosti prodeje mé

knížky Od Panenství k Divokému západu v městské knihovně, takže je prodávána v prodejně domácích potřeb
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Ptáte se, proč se tak děje? Rada města
byla od 20. 2. 2018, kdy poprvé jednala
o Kronice 2016, rozhodnuta ji neschválit, protože jsem v příloze uvedla podle
dostupných archivních pramenů historii
uzavření koupaliště. Kroniku jsem podle
dodaných připomínek třikrát přepracovala, ale objevily se další ústně podané
připomínky. Kronikářce a zastupitelům,
kteří schvalují po doporučení rady města text, jsou předkládány zástupné dů-

vody odmítnutí, jež se v průběhu času
mění, ale ze zápisů mnohdy vyplývá,
že i karatelé jsou lidé chybující. Psaní
kroniky je věc velmi křehká, na niž má
každý svůj názor, obzvláště v demokracii, kde každý nese svou zodpovědnost
sám, zodpovídá za svůj morální profil
také sám.
Velmi děkuji pracovníkům městského
úřadu za pomoc při poskytování informací. Vážím si všech, kdož jste se mě
zastali na veřejném zasedání v lednu,
abych mohla, tehdy v lepší zdravotní
kondici, pokračovat v kronikářské práci.
PhDr. Lenka Mandová

může mu být stanovena pokuta podle
druhu a rozsahu provinění.
Aby čip přinesl i užitek, je třeba ho zaregistrovat.

kazuje výcvik psa a neprodleně se musí odstranit exkrementy; toto zajišťuje
osoba, která má psa pod dohledem.
Volné pobíhaní psů vyhláška povoluje u částečně oploceného pozemku
v ulici Polská na Slovanech.
Mějte na paměti: Svého psa mít vychovaného můžete, ale nikdy nevíte, jak
se zachová pejsek, kterého na ulici potkáte, nebo zda nepřijde nečekaná situace
a pejsek nezpanikaří a neuteče. Uklízení
exkrementů po psech by se mělo stát samozřejmostí každého pejskaře. Bohužel
tomu tak není a ranní slalom na chodníku
při cestě na vlak by mohl být považován
za nutnou ranní rozcvičku.
Doufáme, že se v tomto roce setkáme při odchytech s pejsky čipy opatřenými; to je v našich možnostech zkontrolovat, a dohledat tak rychleji majitele
a pejskovi zkrátit co nejvíce stres z útěku a pobytu v záchytném kotci.

ze zápisníku policie

Čipování psů

S

rokem 2020 vchází v platnost
novela veterinárního zákona č.
302/2017 Sb., podle níž je ze zákona povinné čipování psů. K této povinnosti se váže povinné očkování proti
vzteklině, které je u nás také ze zákona
povinné. Od 1. 1. 2020 bude očkování
platné pouze tehdy, bude-li pes před
provedením vakcinace označen identifikačním čipem.
Jestliže chovatel neprokáže, že má
jeho pes platné očkování a mikročip,

Asi nejrozšířenějšími registry jsou:
Národní registr majitelů zvířat
Centrální evidence zvířat
Velmi často se setkáváme na ulici se situacemi, kdy potkáme milou dvojici pes
a psovod, přičemž pejsek není zajištěn
vodítkem. Rádi bychom tedy připomněli,
že v našem městě je platná vyhláška:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Úvaly a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů,
která je k dohledání na webu města
a ukládá chovateli, jakým způsobem se
má se psem po městě pohybovat a jaké
jsou jeho povinnosti. Ve zkratce: – pes
musí být na vodítku, na veřejnosti se za-

Tereza Vejvančická
Městská policie Úvaly

kultura a volný čas

Lístky z kalendáře úvalských akcí
22. listopadu – v MDDM zaujala přednáška „Od oceánu
k oceánu na koloběžce“. Píše o ní Vl. Procházka. Jen dodávám,
že mi běhal mráz po zádech při důkazu, jak
se žije na Sibiři ještě ve 21. století, pro Středoevropany nepochopitelné a varující.
29. listopadu – Oslavy 100 let – Skaut Úvaly, pan starosta na fb uvádí …Skauti v Úvalech slaví 100 let. A z těch 100 byl skaut téměř polovinu času zakázán. Vadil nacistům
i komunistům. A dnes zažívá nejdelší období samostatné svobodné existence. Věřme,
že tomu tak bude i nadále. Kdo měl zájem,
o málo propagovanou, mohl se přijít podívat na výstavu stovek fotek z historie úval-
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ského střediska, historických předmětů, vlajek, krojů nebo
šátků a projekci filmu o českém skautingu do Pětašedesátky
(foto fb).
30. listopadu – slavností rozsvícení vánočního
stromu na náměstí – počíná advent v Úvalech,
tradičně od 13 hodin
do podvečera, od školního programu po program
na pódiu (škoda, že nelze
všechny popsat a uveřejnit všechna fota). Dny
předem technické služby
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měly co na práci.
Stánky se připravovaly od brzkého rána, bylo jich
17, řada dobročinných, školičkových a spolkových, jejichž
osazenstvo
se
nabízeným sortimentem pro návštěvníky snažilo
získat prostředky pro potřebné (úspěšně). Ke stánkům se moc z hudebního
programu zvuků nedostalo, ale vánoční vůně občerstvení se
táhla celým náměstím do Husovky.
5. prosince pobíhali po Úvalech čerti
s anděly, což se vidí pohromadě jen
jednou do roka, nejspíš se urodili
v MDDM nebo na Slovanech a těšili
se sv. Mikulášem děti hromadně
i v domácnostech (foto M. Mahdal).
6. prosince pozdravilo trio Musica
Dolce Vita, Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa, úvalské
návštěvníky v zaplněném sále DPS jako své milé známé. Však
také koncert Romantické Vánoce připravily umělkyně s láskou pro své publikum, které je odměnilo velkým potleskem
a očekáváním dalších z řady už mnoha pořadů. Nástroje Ž.
Vokálkové a Z. Šolcové zazní na televizním adventním benefičním koncertu.
7. prosince přesně na minutu vyrazil v 17 h průvod čertů
Krampusů z Šanova z pekla dvora na Pražské, s posíleným
vozovým parkem, s posíleným týmem o větší bestie, černé
padlé anděly a manželku Lucifera. V čele svatý Mikuláš, měl
co dělat spolu s několika anděly, aby důstojným krokem dovedl řádící příšery na náměstí. Davy lidí s dětmi, srocené kolem, střídavě jásaly a křičely a ošklíbaly se před neuvěřitelným smradem pekelného ohně a kouřem, pochodovaly zcela
dobrovolně do kotle na náměstí, kde si nakonec místo utrpení užily program s Ondrou Novákem a čertovské občerstvení.
(foto R. Brajer).

8. prosince v 17 h v MDDM výstava prací dětí výtvarných
kroužků s hostem Česká krajina (podrobně dále píše a fotografií opatřil Vl. Procházka)
11. prosince – 14 h Vánoční posezení se seniory (převážně
seniorkami, pánové v menšině). Natěšení přišli do DPS, byli
přivítáni panem starostou, oběma místostarosty a paní tajemnicí. Dozvěděli se dobré zprávy pro obyvatele DPS - chystá se
oprava přízemí a obnova výtahu. Ostatní se mohou snadněji
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dostat ke zdravotnickým
službám v Jirnech. Přibude autobusový spoj.
Všichni byli dojati pohoštěním a přáníčky od dětí,
dárky od města a více jak
půlhodinovým pásmem
básniček, říkanek, písní
a koled, sólem na housle a zpěvu žáků 2. třídy
a dvou malých hostů z 3.
třídy. Paní učitelky, jedna u pianina, výborně
zvládly s dětmi program nacvičit a ty byly vzorné a milé, oceněné velkým potleskem. Pěkná předvánoční atmosféra.
Týž den – 18 h tentokrát „65“. Koncert dětí hudebních kroužků MDDM. Rodičovští
posluchači odměňovali malé a větší začínající umělce povzbudivým potleskem pro
druhé pololetí.
12. prosince – 18 h Vánoční koncert ZŠ –
sokolovna. Tříhodinový hudebně recitační
program. Dlouhý také proto, že se museli
vystřídat všichni vystupující žáci se svými
vstupy, a to nebylo i kvůli davu návštěvníků úplně jednoduché. V jednu chvíli bylo
na jevišti i několik tříd najednou, ale znělo jim to dobře. Škoda, že v hledišti nebylo možno více ztišit nabitý sál. Všechna
čest učitelstvu, co zvládli nacvičit a ukrotit. Dlouhý program
také proto, že máme hodně šikovných dětí a mládeže, kterým
je potřeba dát prostor a podporu. Dlouhý, vystoupili i hosté,
co nedávno vylétli ze ZŠ.
14. prosince – začínají Vánoční turnaje v rámci 100 let úvalské kopané, od 8,30 turnaj gard +35 … na hřišti SK Úvaly v Pařezině … ještě do 21.12.

Týž den večer v „65“ Koncert sólistek Národního divadla
– sopranistky Lucie Silkenové, mezzosopranistky Stanislavy
Jirků za doprovodu klavíristky Lenky Navrátilové, dvě z nich
jsme již před rokem mohli ocenit. Letos opět mimořádné výkony, mimořádný zážitek, mimořádná návštěvnost. Na programu byli většinou čeští autoři, písně a operní árie.
15. prosince – Vánoční koncert ZUŠ Český Brod v „65“
a další akce po uzávěrce příště …
Zapíše a okomentuje: Alena Janurová
Foto: Robert Brajer
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Po cestách i necestách na Dálném východě

L

idská touha poznávat svět sahá
daleko do minulosti. I nyní mnoho lidí cestování láká. Mezi ně patří Dalibor Beneš. Oproti jiným nevyužívá
nabídek cestovních kanceláří a pohodlné dopravy v navštívené oblasti. Na nedávné cestě napříč východní Sibiří, o níž
vyprávěl 22. listopadu 2019 v MDDM,
mu byla dopravním prostředkem speciálně upravená koloběžka. Putování začal
v létě v Magadanu u Ochotského moře,
zimní část cesty zakončil ve Sredněkolymsku. Po dobré silnici denně zdolal i 70
kilometrů, často však kvůli špatnému
počasí, rozbahněnému či zasněženému
terénu mnohem méně. Předpokladem
pro zvládnutí plánované trasy bylo vhodné oblečení a nezbytná zásoba potravin

pro každý den. Noci trávil ve stanu, nebo na sněhu a návštěvy
zvědavých medvědů nebo jakutských koníků nebyly zvláštností. U Sasyru zažil mrazy -43
°C, během cesty i rozvodněné
řeky Kulu a Ajan-Jurjach. Obtížně dostupné lokality se spoustou přírodních krás, širé pláně
a horské masivy místy narušuje
těžba zlata se všemi negativními
důsledky pro přírodu. Tím, že je
oblast řídce osídlena, jsou obyvatelé pohostinní a vstřícní každému pomoci.
Cestovatel Dalibor Beneš navštívil místa, kde pravděpodobně dosud žádný
Čech nebyl. Uskutečnil si svá přání a pro-

Kalendárium
So 4.1.
So 18.1.
Pá 24.1.

v 18.00 hodin – Tříkrálový koncert
Blue Star v CVA č. 65
v 20.00 hodin – XX. městský ples
v sokolovně
v 18.00 hodin – přednáška „Jak
zachránit život“ v MDDM

Selfie v minus 32°C

věřil vlastní schopnosti. K tomu stačí mít
odvahu a dobrodružnou povahu.
Text Vladislav Procházka,
Foto Dalibor Beneš

So 25.1.

v 10.00 hodin – Ekumenické shromáždění v kostele v Úvalech

25.1.
So 1.2.

ve 14.30 hodin – Kašparní v sokolovně
v 20.00 hodin – Rybářský ples
v sokolovně

zprávy z MDDM

leden_2020.indd 10

1/2/20 7:30 PM

ZPRÁVY Z MDDM

ŽIVOT ÚVAL 1/2020

J

Vánoční cena 2019

iž jedenáctý ročník taneční soutěže „Vánoční cena“ pořádané MDDM Úvaly proběhl 7.12. 2019 v sokolovně v Úvalech. Letos byla na soutěži převaha dětí z Úval, protože
část dětí z Kolína a všichni z Říčan byli na celý víkend v Brně
na probíhajícím MR disko a hip hopu. Přesto bylo přihlášeno
97 tanečníků. Úroveň vystoupení byla rozdílná, protože se
účastnili jak pokročilí tanečníci, tak i úplní začátečníci. Taneč-
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níci se svědomitě připravili, byla znát dobrá nálada a radost
ze soutěžení. Děkuji všem pořadatelům z řad lektorů tanečního oddělení MDDM a porotě z bývalých nejúspěšnějších tanečníků TS Rytmus za skvěle zvládnutou organizaci soutěže
a spravedlivé posuzování tanečních výkonů.
Alena Navrátilová
Foto: Radek Navrátil

1/2/20 7:30 PM
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Vánoční výstava v domě dětí

P

odnícení fantazie, rozvoj tvůrčích technik, manuálních zručností a odborných znalostí jsou
u dětí potřebné zvláště v současnosti.
Městský dům dětí a mládeže tyto činnosti významně podporuje. Mohli se
o tom přesvědčit návštěvníci výstavy
s názvem Česká krajina,
která proběhla ve dnech
8. až 13. prosince 2019. Iva
Fíková, vedoucí oddělení
estetiky, s dětmi pro výstavu připravila kresby zvířat,
malby s přírodními náměty, chaloupky nebo obrázky
zhotovené nalepením pletací příze na papírový podklad.
Děti pod vedením ředitelky
MDDM Jany Krejsové vytvořily krajinky z keramiky, vrby
u jezera či postavy v krajině.
Mladí výtvarníci s Annou
Sajdlovou vystřihovali papírové modely, vytvořili nejen
domečky u vláčku, ale též
keramická domovní popisná čísla. Malí
grafici s Hanou Novosádovou úspěšně

zvládli počítačově zpracované 3D modely staveb. Agáta Krejsová se stará o výtvarné kurzy připravující děti na talentové zkoušky a jejich výtvarná dílka bylo
možné spatřit na stěně podél schodiště.
V kroužku vedeném Pavlem Sýkorou se
děti seznamují se základy elektrotechni-

ky a jednoduché aplikace byly patrné ze
svítící komety a hvězdné oblohy.

Na výstavě se tradičně objevily perníkové chaloupky a postavičky od Moniky
Chomátové. Návštěvníky také zaujal vyřezávaný vánoční betlém od Františka
Frühaufa.
Jako host se představil Dominik Forman, středoškolský profesor výtvarné
výchovy, s několika obrazy
s krajinnými objekty. V kontextu s tématem a pro porovnání s dětskými pracemi
bylo nainstalováno několik
drobných architektonických
návrhů od studentů ČVUT.
Vernisáž výstavy doplnil
ženský pěvecký sbor Vocali
se sólistkou Lenkou Šmerhovou pod vedením Anny
Marie Jaškové. Zpěvačky doprovázely Eva Khail (flétna),
Markéta Kulhavá a Kateřina
Procházková (kytary) a Hana
Chalupská (housle). Skvěle
provedené písně a klasické
koledy příjemně navodily
předvánoční náladu.
Text a foto Vladislav Procházka

školství

Střípky vánočních vzpomínek úvalské školky

N

ež jsme se nadáli, tak čas Vánoc utekl jako voda. Stále ale máme na co vzpomínat, protože jsme si s dětmi užívali celý prosinec vánoční atmosféry plnými
doušky. Bavili jsme se, tvořili, slavili, zpívali koledy, nadělovali,
vystupovali a těšili se na Štědrý den.
Nejdříve nás čekalo tvoření na vánoční
jarmark
konaný při rozsvícení vánočního
stromečku.
Díky
neuvěřitelným nápadům našich učitelek a neskutečné šikovnosti dětí
mohl náš stánek
směle konkurovat.
Spolu s Výborem rodičů jsme pak naše výrobky nabízeli, cenu
si určoval kupující. O spokojenosti svědčí i výtěžek, neuvěřitelných 9.000,-! Tyto peníze využijeme na nákup sportovního
vybavení na zahrady, didaktické pomůcky, stavebnice a pohádky na CD.
U rozsvícení vánočního stromečku měly
zastoupení všechny
budovy
mateřské
školy. Děti předvedly
moc hezká vystoupení a potlesk obecenstva nebral konce.
Moc děkujeme i Vaškovi Bláhovi, který
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vystupoval s dětmi z budovy Pražská. Překvapení se nám povedlo!
Začátkem
prosince
navštívila naši školku
velmi vzácná návštěva,
a to samotný Mikuláš,
andílek, čertík neposeda a nezbedná čertice. Navštívili všechny
třídy, poslechli si básničky a písničky od dětí
a všem za jejich snahu
předali sladkou nadílku.
Další vystoupení čekalo děti na slavnostních

besídkách pro jejich blízké. Besídky nejsou jen
o vystoupení, ale hlavně
o atmosféře, přátelském
večeru, posezení u cukroví a společném tvoření
rodičů a dětí. Věříme, že
všichni strávili příjemný večer plný vánoční atmosféry.

13

Podnikli jsme i spoustu
výletů s vánoční tematikou. Ať již to byla Čechova
stodola, skanzen v Přerově
nad Labem nebo Muzeum
Brandýs nad Labem.

S vánočním představením
k nám zavítalo Divadlo P. Kubce („Kde se vzaly Vánoce“),
Divadlo na Větvi („Pohádka
Princ Bajaja“) a děti na budově Bulharská přišel pobavit
a rozesmát Zdeněk Polach
s loutkou Matýska známého
ze soutěže Česko-Slovensko
má talent.
Nakonec si každá třída
udělala vánoční den s cukrovím, řízečkem, dárečky, koledami a rozloučili jsme se
s rokem 2019. A co nás bude čekat v tom roce novém, ukáže
čas, ale jistě to budou jen samá příjemná překvapení.
Bc. Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Co plánuje škola na leden?
4.–11. 1.
13. 1.
27. 1.

leden_2020.indd 13

Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd
Školní kolo soutěže v angličtině pro žáky 6. – 9. tříd
Klub mladého diváka – Divadlo Na Fidlovačce
– THE LOSER(S)
MINECRAFT – hra o přežití – interaktivní program pro žáky 3.B, 3.C
Za tým školy Mgr. Lenka Foučková
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Jak vhodně podpořit dítě se specifickými poruchami
učení, poruchou pozornosti či autistického spektra
– seminář v rámci projektu MAP II pro Brandýsko

V

Základní škole v Úvalech proběhl
dne 6. listopadu seminář určený
zejména rodičům školáků se specifickými poruchami učení, poruchou
pozornosti (ADHD, ADD) či poruchou
autistického spektra. Vítáni byli také
rodiče, kteří mají podezření, že by se u jejich dětí o některou ze zmíněných poruch
mohlo jednat, a další zájemci, tj. učitelé,
asistenti pedagoga a jiní z řad odborné
veřejnosti, kteří měli chuť načerpat nové
informace či sdílet své zkušenosti.
S lektorkou Mgr. Janou Divokou, pedagožkou a psychoterapeutkou, se
zúčastnění dotkli témat souvisejících
s rozpoznáváním zmíněných poruch
učení, pozornosti či autistického spektra, dále nejčastějších obtíží, které tyto
poruchy přinášejí a také dostupných

postupů, které by mohly být, v tomto
kontextu, užitečné.
Jako velice přínosné se ukázalo společné sdílení osobních zkušeností s řešením problémových situací v životě dětí
se zmíněnými obtížemi. Tím, co ve společné diskusi zaznělo, se několikrát
potvrdilo, že přístup k dětem se specifickými poruchami učení, poruchami
pozornosti či autistického spektra spočívá zejména v hledání individuálních
vzdělávacích a výchovných postupů.
Dalším předpokladem, potvrzeným
diskusí, je pak vzájemná spolupráce rodiny a školy, podpořená odhodlaností
dospělých vydat
se s dítětem
na cestu, která
není mnohokrát

jednoduchá a nejednou zavádí do slepých uliček dlážděných nepříjemnými
pocity bezmoci.
V tomto ohledu se seminář snažil ukázat, že z těchto „slepých uliček“ se lze
téměř vždy dostat zpět na jinou cestu.
Ono vydání se na jinou cestu však často
vyžaduje posbírání mnoha sil a udržení
víry, že tentokrát již snad povede správným směrem.
Seminář byl pro účastníky bezplatný
díky projektu MAP II pro Brandýsko,
za kterým stojí MAS – Střední Polabí, z.s.
ve spolupráci s městem Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.

Základní škola v Úvalech připravuje své žáky pro budoucnost

Ú

valská základní škola
se snaží vzdělávat své
žáky tak, aby obstáli
nejen u přijímacích zkoušek,
ale i v době, kdy dospějí a budou se muset vypořádat se
situacemi, které si vzhledem
k dynamičnosti současného
světa z dnešní perspektivy
možná ani neumíme představit. Podle názoru mnoha odborníků na vzdělávání je pro
splnění takového cíle potřeba
naučit žáky přemýšlet, spolupracovat, diskutovat a dávat
jim prostor a příležitosti, aby
se snažili vyřešit i neobvyklé
úkoly. Jsme si dobře vědomi
toho, že aby se ze žáků jednou stali úspěšní, morálně vyspělí a šťastní dospělí jedinci,
kteří budou sobě i společnosti prospěšní, musí se v nich
od útlého dětství podporovat
zvídavost, touha po poznání
a schopnost vést diskuzi.
Je nám velkou ctí, že nás
v této snaze přijel do Úval podpořit mezinárodně uznávaný matematik a didaktik pan
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
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a pobesedoval s učiteli, rodiči
a dalšími zájemci na půdě naší
základní školy nejen o matematice, ale i o tématech současné společnosti.
Pan profesor vidí dva zásadní problémy, které se negativně odrážejí i ve školství
a vzdělávání: potřeba vše
kvantifikovat a naprostá absence dlouhodobé vize. Navzdory tomu, že v životě mají
největší hodnotu ty věci, které
nelze jednoduše ohodnotit
číslem, oznámkovat, obodovat nebo zpeněžit, instituce
a systémy se o to pokouší
i v oblastech, kde to ne vždy
dává smysl. To, že české společnosti dnes chybí smysluplná vize, odnáší především děti
a mladiství, kteří to ještě více
pocítí ve svém budoucím životě. Nynější situace ve vzdělávání na všech stupních bohužel převážně připravuje žáky
a studenty na to, co bezprostředně následuje – písemné práce, přijímací zkoušky,
maturita, konkrétní pracovní
pozice po vyučení apod. Tento

postoj považuji za krátkozraký. Pokud chceme udržitelný
a všestranný rozvoj celé společnosti, musíme umožnit
mladým lidem rozvíjet kritické myšlení, objevovat své silné stránky a přijímat vlastní
zodpovědnost, s čímž souvisí
schopnost učit sami sebe.
Mám velkou radost z hojné účasti na více než dvouhodinové besedě, které se
zúčastnilo téměř osmdesát
návštěvníků a při níž nebyla
nouze o otázky a živou diskuzi. Pan profesor už na začátku zdůraznil, že nás nebude
o své metodě přesvědčovat.
Nicméně i tak si myslím, že
se možná mnohým rodičům
ulevilo, když jim pan profesor
doporučil, jak svým dětem
doma s úkoly z matematiky
pomáhat – nechme děti, ať
samy vysvětlí, jak úlohy řeší.
To, že převypráví své poznatky a znovu je tím prožijí, je pro
ně nesmírně cenné. Pokud
toho nebudou schopny, vyzvěme je, ať to zkusí s kamarádem. Tím mimo jiné napo-

můžeme rozvoji schopnosti
vést diskuzi. Nepokoušejme
se je z pozice autority – ať už
v roli učitele nebo rodiče – dovést „zkratkou“ ke správnému
řešení a rozhodně nevyvíjejme nátlak. Teprve autonomní, nikoli převzatý, fundament
znalostí je ten, na kterém lze
stavět dál. Pokud děti připravíme o možnost „přijít si na to
sám“, zbytečně je ošidíme.
Při besedě jsme si také
mohli vyzkoušet pár zajímavých úloh z matematiky podle
Hejného metody. K jejich řešení je zapotřebí provést sérii
pokusů a výpočtů. Děti si tak
(v podstatě mimochodem)
procvičí početní operace
na mnoha dílčích příkladech.
Klíčové je, že k tomu, aby
z hlavy provedly desítky součtů a násobení, je vede vnitřní
motivace – jejich vlastní zvědavost. Poté, co přijdou vlastní zásluhou na výsledek, pocítí
opravdovou radost z poznání
a buduje se jim tak zdravé
sebevědomí. Stojí za zmínku,
že společně se sebevědomím
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mluví pan profesor zároveň
o pokoře. Tyto zdánlivé protiklady by měl učitel kultivovat
v sobě i ve svých svěřencích.
Ať už je úmysl učitele vzdělávat podle principů udržitelného vzdělávání sebelepší,
bez adekvátní podpory vedení
a ostatních kolegů může přijít
jeho snaha vniveč. Proto jsem
velmi vděčná nejen za besedu
s panem profesorem, ale také
za další vzdělávací akce pro
pedagogy, které na naší škole
probíhají a umožňují učitelům
se dále rozvíjet. Podle mého
názoru byla mimořádně vydařená ukázková hodina matematiky od lektorky Jany Hanušové. Během jedné vyučovací
hodiny mohly všechny učitelky

matematiky na druhém stupni
spolu s vedením školy sledovat
uplatnění principů Hejného
metody, respektive moderního vzdělávání. Vidět všechny
žáky v osmé třídě zodpovědně
a s nadšením řešit komplexní matematickou úlohu soustřeďující se na prostorovou
představivost, početní operace a v neposlední řadě úvod
do algebry pro mě osobně
bylo velkým povzbuzením. To,
že se kromě matematických
schopností a dovedností ve třídě rozvíjely i sociální kompetence a sebepoznání, pro mě
navíc bylo velmi inspirující.
Poněkud samostatnou kapitolu pak tvoří otázka přijímacích zkoušek na střední školy.

Stejně jako pro děti vyučované
tradičně, tak i pro děti vyučované podle Hejného metody je
vhodná speciální příprava pro
přijímací zkoušky. Protože nám
v rámci budoucnosti našich dětí jde samozřejmě i o to, aby se
dostaly na vysněnou školu, zařazujeme pro žáky na druhém
stupni běžné hodiny i volitelné
semináře zaměřené převážně
na procvičování a testování. Sice se současné přijímací zkoušky z matematiky stále více podobají úlohám podle Hejného
metody, žákům se však určitě
může hodit procvičit si různé typy testových úloh a příkladů, které se v přijímacích
zkouškách mohou vyskytnout,
a vyzkoušet si též „přijímačky
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nanečisto“ - nacvičit si pracovat
pod tlakem a pohotově volit
efektivní řešení. Vědí pak, co
mohou očekávat u přijímacích
zkoušek, jaké strategie v časové tísni volit. O vztahu Hejného
metody a přijímacích zkoušek
si s rodiči a dalšími zájemci rádi popovídáme na speciálním
semináři, který se bude konat
začátkem jara (pro podrobnější informace sledujte prosím
stránky školy).
Jsem přesvědčena, že v tomto směřování naše škola setrvá
a že to ocení všichni, kterých
se to týká – učitelé, žáci i jejich
rodiče.
Za tým školy
Mgr. Ing. Zuzana Arazim Dolejší

„Ten, kdo zapomene na svoji minulost,
je odsouzen ji znovu prožít.“

V

pátek 13. 12. jsme s žáky devátých ročníků vyrazili do Polska.
Cílem našeho zájezdu byla návštěva bývalého koncentračního tábora
Osvětim-Březinka. Dvě hodiny po půlnoci jsme se sešli na parkovišti u pošty
a netrpělivě očekávali příjezd autobusu.
Naše první zastávka byla ve Škvorci, kde
se k nám přidali žáci místní základní školy s pedagogickým doprovodem. Krátce před devátou jsme dorazili na místo.
Na samotnou prohlídku jsme se rozdělili
do dvou skupin - jedna měla výklad v češtině a druhá v angličtině. I když jsme tušili, co zde uvidíme, na tíživou atmosféru,
která zde na člověka dolehne, se připravit nelze. Po necelých čtyřech hodinách

jsme opět nasedli do autobusu a zamířili
do Krakova, druhého cíle našeho výletu.
S průvodcem jsme se prošli podél břehu
řeky Visly k hradu Wawel a dále do centra
až na Hlavní náměstí, kde se v tuto dobu
konají krásné adventní trhy. Děti využily
toužebně očekávaný rozchod k nákupu
suvenýrů i jídla. Velkou radost měly zejména z toho, že si s Poláky bez problémů rozumí. Promrzlí a unavení jsme se
vydali zpět na parkoviště k našemu autobusu a zanedlouho vyjeli na zpáteční
cestu domů. Dlouhý a náročný program
udělal své, dojedly se poslední zásoby
a většina z nás také okamžitě usnula.
Za tým školy Mgr. Milada Boháčková

Botanická zahrada a památná místa v Praze

S

edmé třídy se v prosinci vydaly se svými třídními učitelkami
do botanické zahrady, aby prozkoumaly flóru tropů a pouští.
A jak si to užila třída 7. B?
Nejdříve jsme prošli křivolakými
chodníčky botanické zahrady do Geologického parku Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. Tam si každý našel
horninu, která ho zaujala, a řekl všem
její název.
Dále jsme vystoupali k porodnici
U Apolináře, z vyhlídkového bodu se
podívali na sluncem ozářenou Prahu,
ukázali si Vyšehrad a připomněli si Horymíra a Šemíka z našich pověstí. Řekli
jsme si, kde se nachází pamětní deska
s nápisem „Kdy - když ne teď, kdo – když
ne my“, která připomíná události ze
17. listopadu 1989. Našli jsme také pamětní desky slavných českých biologů
a zjistili jsme, jaké existují fakulty Univerzity Karlovy. Vysvětlili jsme si pojmy
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univerzita, fakulta, rektor, kolej a menza. To se bude hodit zejména těm, kteří
už nyní plánují studium na vysoké škole.
V botanické zahradě nás přivítali zachránění papoušci a milá průvodkyně.
Ta nás zavedla do tropického vlhka
a stínu. Vnímali jsme okolí všemi smysly. Podle vůně jsme
poznávali kávu, vanilku
a pepř, postupně jsme
našli rostliny, na kterých rostou. Překvapilo
nás, jak vypadají nepražená kávová zrnka, prozkoumali jsme čerstvou
papáju, prošli kolem
jezírka ve stínu banánovníků, ochutnali různé
sušené plody a zjistili, že
bambus je opravdu dutý.
V krajině pouští nás zaujal
veliký kaktus přezdívaný
„stolička pro tchyni“. Od-

vážlivci si přivoněli ke květu, který voněl
po rozkládajícím se mase, aby přilákal
opylovače. Při odchodu se s námi opět
rozloučili papoušci a my se vydali vstříc
předvánoční Praze.
Za tým školy Mgr. Alice Javůrková,
třídní učitelka 7. B
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Konec roku 2019 u mladých hasičů

V

ážení čtenáři, v úvodu článku bych
vám za všechny vedoucí kroužku
mladých hasičů SDH Úvaly chtěla
popřát do nového roku mnoho zdraví, štěstí a správných rozhodnutí. Našim mladým
hasičům ještě navíc rychlé nohy, bystrou
mysl na soutěže a skvělou partu v kroužku.
Koncem minulého roku jsme ještě v listopadu stihli navštívit psovody Městské
policie hl. města Prahy, kteří sídlí nedaleko
Úval v Klánovickém lese. Prohlédli jsme si
jejich pracoviště, zázemí, pomůcky, sledovali dovednosti pejsků a vzhledem k tomu,
že nás tlačil čas, slíbili jsme si ještě další
návštěvu. Za svitu baterek jsme se se bez

úhony vrátili do hasičárny. Poslední listopadovou schůzku jsme vyráběli dárečky
a přáníčka k Vánocům. Starší žáci vyrobili
lucerničky z plechovek a mladší přáníčka
z barevného papíru. Snad udělají někomu z blízkých radost. Začátkem prosince
zavítali na schůzku Mikuláš, anděl a čerti.
Jak už je u nás tradicí, děti předstupovaly
jednotlivě před Mikuláše, zpovídaly se mu
ze svých hříchů a přednesem básně nebo
zazpíváním písně se vykoupily na další rok
z pekla a navíc dostaly balíček s ovocem,
oříšky a sladkostmi. Za realizaci mikulášské besídky patří velký dík hlavně našim
dorostenkám, které se převlékly do kostýmů, protože většina dospělých
byla „ve službě” o den dříve, kdy
ve třech skupinách

stihla navštívit okolo stovky dětí z Úval
a okolí. Následující pátek byl sice 13., ale toho jsme se nezalekli a vyrazili jsme navštívit vánoční Prahu. Nejprve jsme šli na prohlídku do muzea smyslů, kde si všechny
děti našly, co je nadchlo. Potom se naše
kroky ubíraly na Staroměstské náměstí,
zkontrolovali jsme slavný vánoční strom,
na chvilku dali dětem rozchod a na závěr
jsme nemohli vynechat návštěvu oblíbeného fastfoodu. Vše dobře dopadlo a v plném počtu jsme se vrátili do Úval. Poděkování za naplánování a vedení výletu patří
hlavně našemu vedoucímu Jiřímu Jindrovi.
Teď, v době uzávěrky, nás do konce roku
čeká už jen vánoční besídka s oblíbenými
hrami, dárečky a cukrovím.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

MO ČRS Úvaly

vás srdečně zve na

Rybářský ples
1. února 2020
od 20:00
v úvalské sokolovně
Objednávky vstupenek: Vlastislav Kolařík
Nejlépe prostřednictvím SMS na telefon
737 877 880
Pro potvrzení zavoláme zpět.
K tanci a poslechu hraje:

B-dance BAND

Oděv společenský

Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky 1. 2. 2020

V

ážení přátelé procházek a pochodů, opět
vás chceme pozvat
na 8. ročník pochodu do okolí Klánovic. Startuje se opět
na žst Klánovice. Trasy 36 a
45 km od 7.00 do 9.00 hod a
dvě kratší trasy 9 a 15 km od
9.00 do 11.00 hod. Na startu
dostanete popis trasy, podle
kterého se vydáte do cíle, ve
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kterém za odměnu obdržíte
kromě diplomu a razítek další pozornost. Pochod patří
mezi mezinárodní pochody
IVV a dvě stě vybraných pochodů v ČR tzv. Dvoustovku.
Trasa 9 km patří ještě do
cyklu pochodů Prahou turistickou. Kdo chcete, můžete si
s sebou vzít mapu Okolí Prahy–východ. V letošním roce

máme novinku pro ty, kteří
mají chytrý mobil. Pro tyto
e-turisty máme e-trasu. Tímto
se snažíme propagovat nový moderní trend v turistice,
jejíž podstatou je využití moderních technologií při klasické turistice. Trasa 9 km vás
protáhne Klánovicemi, Šestajovicemi včetně svíčkárny,
přes Cyrilov a NS Klánovický

les. Trasa 15 km vás povede do Úval, kolem bývalého
hradu Skara, Včelí stezkou,
Újezdem. I dvě delší trasy vedou do Úval, kde se rozdělují. Trasa 36 km vede cestami
necestami přes sv. Donát do
Doubku, Janovický les, rozc.
Na Plachtě, Škvorcem a dalšími pěknými místy. Některá
se dotýkají tajemné Čertovy

1/2/20 7:30 PM
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brázdy a sv. Prokopa. Nejdelší trasa
45 km z Úval pokračuje přes úžasný
tajemný Klepec, kolem tvrze Tuchoraz, podél Šembery, Hradešín s bohatou historií, Škvorec se zámkem
a sv. Prokopem a dalšími krásnými
místy. Na každé trase poznáte, jak
je naše okolí krásné, tajemné, protkané stoletou historií a nádhernou

přírodou. Odpočinete si,
načerpáte pozitivní energii. Občerstvit se můžete
z vlastních zásob či v restauracích na trase. V neposlední řadě v cíli pochodu. V loňském roce se
přišlo projít přes 400 lidiček, někteří i s dvounohými kamarády. Přišli nejen
z okolí Prahy, Klánovic,
ale také ze vzdálenějších
míst např. z Havlíčkova
Brodu, Mimoně, Liberce,
Plzně, Mostu. Přijďte i vy,
jste srdečně zváni. Další informace najdete na
stránkách našeho turistického oddílu, který pro vás pochod připravil:
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz. Těšíme se na vás! Zdrávi
došli!
Marta Kravčíková, Klub českých
turistů, odbor Praha – Karlov,
oddíl TurBan.

Akce ZO SPCCH

S

nástupem roku 2020 bych se chtěla poohlédnout po dění v naší organizaci ZO
SPCCH v minulém roce. V květnu jsme
navštívili divadelní představení s názvem Kvartet
v Divadle bez zábradlí. Užili jsme si slunečný týden v termálních lázních v Maďarsku v červnu.
V červenci jsme obdivovali zámek Libochovice
a lázně Mšené. Koncem srpna a začátkem září
jsme prožili hezký týden na ozdravném pobytu
v Třeboni. V září jsme navštívili královský zámek
Zákupy. V říjnu se uskutečnil dvoudenní výlet
do Mikulova s návštěvou tamního zámku, večer
jsme poseděli při muzice a zpěvu, proběhl i tanec, druhý den jsme jeli do termálních lázní Laa
an der Thaya v Rakousku, kde jsme si užili teplou
minerální vodu. Koncem října jsme na přání členů uskutečnili zájezd do Polska.
Teď už se těšíme, co nám přinese tento rok.
Chtěla bych poděkovat panu starostovi Petru
Boreckému a Zastupitelstvu města Úvaly, rovněž měsíčníku Život Úval za přízeň naší organizaci.
Eva Pilátová, jednatelka ZO SPCCH Jirny,
Šestajovice, Zeleneč

církev

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „KDE JSI?“
(1.Mojžíšova 3,9)
Když se nám lidem v životě nedaří, když
dojde k nehodě, k neštěstí, hned se ptáme: „Kde byl Bůh? Proč něco takového
dopustil? Proč nezasáhl a nepomohl?
Ten, kdo se takto ptá, zřejmě neví nebo
zapomněl, že Bůh mnohem déle nám
klade otázku: „Kde jsi?“ Nacházíme ji
hned na začátku lidské historie, na prvních listech Písma sv.
Co bylo příčinou této otázky? Člověk upadl do hříchu a pokusil se ukrýt
před Bohem. Od té doby pronikla smrt
ke všem lidem jako poslední důsle-

dek hříchu, protože všichni zhřešili…
Proto se tato Boží otázka obrací dnes
ke každému z nás. Musíme přestat
obžalovávat Boha a poznat, že všichni
bez výjimky patříme k těm obžalovaným. Potřebujeme odpuštění a smíření s Bohem. Naše lhostejnost, naše
často zlé myšlení u Boha neprojde. On
nás volá k zodpovědnosti. Tento svrchovaný, svatý a věčně majestátní Bůh
nám všem nabízí nezaslouženou milost, milost odpuštění a smíření. Ježíš
Kristus jednou provždy trpěl za hříchy,

spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
přivedl k Bohu. Amen.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

sport

„Přátelák“ ve florbale

V

rámci kroužku florbalu pro hráče 2. stupně ZŠ se uskutečnilo přátelské utkání v Lysé nad
Labem. Místní tým Falcon je nejlepším
oddílem ve Středočeském kraji v počtu
hráčů 3+1. Naši chlapci tomuto silnému
soupeři statečně vzdorovali a nakonec
mu podlehli pouze o gól výsledkem
12:13. Kroužek florbalu probíhá vždy
v neděli dopoledne. V případě zájmu
o tuto aktivitu se lze přihlásit na kontaktní adrese petr.horak1988@email.cz
nebo na telefonním čísle 725 450 738.
Mgr. Petr Horák, vedoucí kroužku florbalu
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Vánoční turnaj karate Sport Úvaly

T

radiční vánoční turnaj našeho klubu se uskutečnil
o druhé adventní neděli v úvalské sokolovně. Letošního desátého ročníku se zúčastnilo 70 závodníků
a závodnic, a to především dětí mladšího školního věku. Pro
mnohé z nich to byl první velký závod sportovního života.
Málokdo si uvědomuje, že pro začínající závodníky je velmi
těžké se postavit doprostřed zápasiště, předvést požadovanou sestavu, soustředit se jen na cvičení a soupeře a unést,
že součástí soutěže je také přijmout prohru a umět pracovat
s výhrou.
Turnaj proběhl v těchto věkových kategoriích: mini žáci
(6–9 let) bílé pásky, mini žáci žluté až zelené pásky, mladší
žáci (10-11 let) bílé až oranžové pásky, mladší žáci zelené až
fialové pásky, starší žáci (12–13 let) karate pro život, starší žáci závodníci, dorostenci (14–18 let) a dospělí karate pro život.
V disciplíně kata (sestavách) soutěžila pohlaví dohromady,
v kumite (zápase) odděleně.
Nejcennější kovy získali:
Filip Kavěna
kata a kumite mini žáci 9. kyu
Tobiáš Martinovský
kata mini žáci 8.–6.kyu
Marie Houšková
kumite mini žákyně 9.–7.kyu
Marek Sukalovský
kumite mini žáci 8.–6.kyu

Ema Bělohradová
Lukáš Kopřiva
Magdaléna Havlíková
Matěj Hurda
Richard Vašek
Tomáš Tříska
Luisa Neff
Filip Konečný
Massimo Laneve
Milan Houška

kata a kumite mladší žákyně 9.–7.kyu
kumite mladší žáci 9.–7.kyu
kata a kumite mladší žáci 5.–4. kyu
kumite mladší žáci 5.–4.kyu
kata starší žáci
kumite starší žáci
kumite starší žákyně
kata a kumite dorost
kata karate pro život
kumite karate pro život

Nejcennější ohodnocení soutěže představuje vítěz kombinace. Držitel musí získat medailová ohodnocení v obou soutěžních disciplínách kata a kumite.
Letošními držiteli ocenění se stali:
Filip Kavěna
mini žáci 9. kyu
Ema Bělohradová
mladší žákyně 9.–7. kyu
Filip Konigsmark
mladší žáci 9.–7. kyu
Magdaléna Havlíková mladší žákyně 4.–5. kyu
Tomáš Tříska
starší žáci závodníci
Filip Konečný
dorost
Turnajem vládla přátelská atmosféra, rodiče
a týmy fanoušků rodin
uměli podpořit všechny
závodníky, a to nejen potleskem, ale také vánočním občerstvením.
Děkuji všem organizátorům, kteří vypomohli s přípravami a realizací turnaje. Děkuji městu Úvaly,
které dlouhodobě náš
klub podporuje. Poděkování patří i panu místostarostovi Polákovi, který si
v adventu našel čas, aby
ocenil naše sportovce.
Za Sport Úvaly
Jana Konečná,
předsedkyně

Soutěže stolních tenistů v plném proudu…

K

onec roku 2019 zároveň ukončil i první polovinu soutěží
s nejmenším míčkem. Leden odstartuje druhou část
a v ní odvety všech našich
čtyř týmů. Družstvo A si
proti loňsku vede v 1. třídě
okresního přeboru nad očekávání dobře a drží v tabulce
3. místo z 12 účastníků. Tým B
hraje 2. třídu, ve které bojuje
o udržení, jelikož nemá v letošní sezoně tak vyrovnaný
tým jako loni. Přesto setrvání
v této soutěži je velmi reálné
a z prozatímní 10. příčky by
se mohlo družstvo vyšplhat
ještě výše… Stejně jako áčko,
vede si velice solidně i naše C
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družstvo, které hraje 3. třídu.
A už teď, v polovině soutěží,
pomýšlí na možnost hrát baráž o postup do vyšší třídy. Je
v tabulce zatím
čtvrté,
ovšem
těsně za třetí pozicí, která baráž
zajišťuje.
Výrazný krok
vpřed, oproti loňsku, udělalo „déčko“, které hraje
spolu s C týmem
v jedné soutěži.
Získali jsme dva
nové hráče, kteří
družstvu pomáhají udržet se
na pozici, ještě

nedávno snové. A tím je zatím pěkná sedmá pozice! Jaro,
kdy soutěže končí, nám rozlouskne, který z týmů se bude

z konečného umístění radovat
a který ne.
V květnu loňského roku se
část našeho klubu vypravila
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na Šumavu. Ani ne tak na výlety, jakož na již naše pravidelné
čtyřdenní soustředění. Tentokrát jsme trénovali v Prachaticích pod horou Libín.
Dvoufázové tréninky zakončil
přátelský zápas s místními
hráči, který byl velice vyrovnaný a skončil spravedlivou
remízou. A aby to nebylo soustředění jen sportovní, přeci jen jsme nějaký ten výlet
po okolí udělali.
Na závěr roku 2019 jsme
uspořádali v našem klubu již
tradiční vánoční turnaj čtyřher, na kterém startovalo 11
dvojic. Bezprostředně po této
akci jsme vánočním večírkem
zakončili celkem dobře rozjetou sezonu.

ŽIVOT ÚVAL 1/2020

Pro budoucí zajištění naší
hráčské základny trénujeme
2x týdně nejmladší 18člennou
drobotinu od 7 do 12 let. Jak už
to bývá ve všech sportovních,
ale i jiných odvětvích, máme
žáky velmi talentované, ale
i méně zručné. Ovšem i těm
se poctivě věnujeme, jelikož
ze zájmu, píle a dřiny se může
vyklubat velice úspěšný hráč.
A naopak… Talentovanější děti
už „objíždějí“ okresní i pražské
turnaje, některé jsme zařadili
i do našich dospělých družstev.
Koncem roku jsme dětem
našeho oddílu uspořádali „Mikulášský turnaj“. Celkovým
vítězem se stal Antonín Koch,
druhé místo vybojovala Andrea Mouchová, bronzovou

medaili si odnesla Alena Trojanová. Aby nikdo neodcházel
z turnaje s prázdnou, obdrželi
všichni účastníci „mikulášský
balíček“ a propagační „ping“
předměty.

Informace o našem klubu
najdete na www.stolnitenisuvaly.mypage.cz
Karel Šochman

poznáte se?

Poznáte se?

Ch

tělo by to vánoční tematiku, ale právě nemáme žádnou zimní hádanku. Pár fotografií nám
půjčila k naskenování čtenářka, která naši rubriku sleduje. Je ze školního představení O rozmazlené Pamele

s fotografií a obsahuje i děkovný dopis z roku 1950. Budete-li
mít nějakou informaci o účinkujících či jmenovaných, rádi ji
do archivu založíme a podělíme se o ni.
Alena Janurová

společenská kronika

leden 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Daniel Čapek
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťastného občana našeho
města.

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

leden_2020.indd 20

osobní
Je tomu již jeden rok, 1. leden 2019 – co mě opustila má
milovaná žena Ludmila Fischerová, všem, kdož jste ji
poznali, děkuji za tichou vzpomínku.
Petr Fischer
Děkujeme panu starostovi za blahopřání k našim
narozeninám.
Manželé Frühaufovi
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SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ –
REVIZE TLAKOVýCH NÁDOB
STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

leden_2020.indd 22

Prodám palivové dřevo
cca 8 m3 krajinek a odpad
ze stavby 1330,- Kč.
Tel.: 776 661 723

Pronajmu garáž
na „Homolce“.
Cena dohodou.
Volejte na tel.: 777 654 210

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Pohřební ústav

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

Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393,
po ořezu 210 x 297 mm

Plošná inzerce
Formát
A4

1/1 strany
(zrcadlo
190 x 262
1/1 na spad
216 x 303

1/2 strany

1/2 strany

1/4 strany

90 x 262

109 x 128

90 x 128

A4
v textové
části
1/2 A4
1/3 A4

1/3 strany
59 x 262

1/3 strany
190 x 87

1/8 strany
90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech
Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi,
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps,
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc)
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.
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3 900,- Kč

7 800,- Kč
1 950,- Kč
1 500,- Kč

1/4 A4

1 100,- Kč

1/8 A4

830,- Kč

III. strana
obálky
4 200,- Kč
IV. strana
obálky

Řádková inzerce
soukromá
– do 120 písmen

140,-

soukromá
– 120 až 360 písmen

285,-

komerční
– do 120 písmen

280,-

komerční
– 120 až 360 písmen

570,-

zvýraznění
rámečkem

+ 50 %

tučný nadpis

+ 30 %

5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Vychází v nákladu 2 950 ks
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INTERNET

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&

08/7,0(',$

1*$



499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

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

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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