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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
staré přísloví říká, že „únor bílý pole
sílí“. V době, kdy jsem psal toto slovo
starosty (polovina ledna), však v Úvalech nebyla po sněhu ani památka,
naopak to vypadá, že co nevidět začnou kvést sněženky. Lidé místo běžek
a bruslí prohání kola či koloběžky a ráz
počasí vůbec připomíná spíše předjaří
než vrchol zimy. Zároveň moc neprší.
Jestli bude charakter počasí stejný, jako
byl loni na jaře a v létě, čeká nás další
období sucha.
Pro nás to zcela bez diskuse znamená, abychom na tuto změnu charakteru počasí, která může již opravdu být
projevem klimatické změny, reagovali.
Bude to znamenat celkovou změnu přístupu k tomu, jak funguje naše město
ke krajině jako takové.
Základem bude zajištění dostatku
pitné vody, a to nejen pro letošní rok,
ale zejména pro budoucnost. O to by se
měla postarat realizace projektu zkapacitnění vodovodního přivaděče z Jiren.
Příprava této stavby byla velmi náročná,
ale náročná bude i realizace a financování. Více o tom píšeme v samostatném
článku tohoto čísla.
Dalším aspektem bude snaha o zajištění co nejpřijatelnějšího prostředí
v městském prostoru a ulicích. Dnes již
víme, že jeden vzrostlý strom je schopen zajistit stejnou výměnu vody a tep-

lot ve svém okolí jako 7 kW klimatizace.
I jen traviny a květiny v ulicích, byť je
musíme zalévat, dělají městské prostředí příjemnější. Budeme tedy i nadále
umísťovat co nejvíce pouliční zeleně.
K zeleni patří i městské lesy. Zde
jsme podnikli hned dva zásadní kroky
ve změně v přístupu k nim. Tím prvním
je, že jsme požádali Středočeský kraj,
aby úvalské lesy přeřadil z kategorie
lesů hospodářských na lesy zvláštního
určení. V úvalských lesích tak nebude
„povinné“ kácení v určitých letech a bude se moci přejít ke kácení výběrovému,
především ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Druhým krokem je,
že jsme navázali spolupráci se Školním
statkem Kostelec nad Černými Lesy,
který patří pod Českou zemědělskou
univerzitu. Tato školní organizace zavádí do praxe péči o lesy a hospodaření
s lesy přírodě co nejbližším způsobem
a tímto způsobem se bude od letošního
roku starat i o naše lesy. Úvalské lesy
projdou změnami, a potrvá – li období
sucha i nadále, odumře v nich mnoho
stromů. Pracujeme ale na tom, aby naše děti měly lesy v Úvalech v lepším stavu, než jsou teď.
K lesům a Úvalům patří i pole. Dnes
jsou v okolí obrovské plochy lánů,
které bychom chtěli rozčlenit remízky a polními cestami se stromořadími
(s tím jsme již začali), ale také bychom

chtěli docílit změny způsobu, jakým se
na těchto polích hospodaří. Zde však
narážíme na obrovskou nevůli a nechuť vlastníků pozemků, kteří často
k nim nemají jiný vztah než finanční
a nezajímá je nic jiného než to, jestli se
jejich pozemky nedají přeměnit na stavební nebo jestli jim zemědělci platí
nájem. Kvalita půdy a biodiverzita je
vůbec nezajímá. Toto bude velmi těžká
část změny v přístupu k přírodě a bude
trvat nejdelší dobu. Pro hospodaření
s vodou v krajině a pro biodiverzitu má
však zásadní vliv.
Musím také zmínit rybníky. V současné době finišují projektové dokumentace na rekonstrukci rybníků Horní úvalský a Lhoták. Jejich rekonstrukcí jednak
zvýšíme retenční kapacitu a zároveň
vybudujeme ostrůvky, kde najdou útočiště vodní ptáci. Se soukromým vlastníkem jednáme také o možnostech
vzájemné spolupráce při rekonstrukci
rybníka Mlýnského (Prokůpčák).
Na závěr bych chtěl doplnit ještě jednu věc – celé to není jen o tom, co udělá
město, kraj nebo stát. Je to také o tom,
co jsme schopni a ochotni udělat každý
jeden z nás. Pro začátek by třeba stačilo, abychom neházeli kontejnery s odpadky do rybníka nebo nevozili odpad
do lesa, což naše technické služby musely hned zkraje roku řešit ...
Petr Borecký, starosta města

Informace k sérii vloupání do domů v okolí Prahy

V

uplynulých týdnech jste jistě zaznamenali informace o více než
120 vyloupených domech v okrese Praha - východ a západ, zejména v jižní
části oblasti (Jesenice, Psáry, Velké Popovice atd.). Série vloupání se bohužel
nevyhnula ani Klánovicím, Květnici nebo
Újezdu nad Lesy.
Všechny tyto zločiny nesou stejný rukopis: pachatelé jsou profesionální, neodstraší je ani kamery, ani alarm, kradou
rychle a zaměřují se na peníze a snadno
odnositelné cennosti. Objektem jejich zájmu jsou zpravidla domy u lesa, stranou,
převážná část činů se odehrává mezi
16.00 - 19.00.
V Úvalech samotných zatím žádný případ hlášený naštěstí NEMÁME a děláme
všechno pro to, aby to vydrželo.

Městská policie pravidelně hlídkuje
i v okrajových částech města, stejně tak
Policie ČR posílila hlídkovou službu, plně
využíváme možností nově
instalovaného městského
kamerového systému.
Přesto však prosíme
o PREVENCI. Všímejte si domů nejen svých, ale i sousedů. Uvidíte - li ve městě,
zejména pak jeho okrajových částech opakovaně
pohybovat se vám neznámé osoby nebo vozidla, volejte městskou policii (603
560 008) nebo policii státní
(974 861 101).
V Úvalech je v tuto chvíli
bezpečno, takže opravdu

nepropadejte panice, tato zpráva má preventivní charakter.
Petr Borecký, starosta města
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Dostavba vodovodu

D

ostavba vodovodního přivaděče na Úvalsku má stavební
povolení. Náklady na realizaci
budou enormní.
Po více než 10 letech se Svazku obcí
Úvalsko (Úvaly, Jirny, Horoušany) podařilo dotáhnout do konce přípravu projektu zkapacitnění vodovodního přivaděče z Káraného do Úval.
První část tohoto projektu byla realizována v letech 2008 - 2010. V této
době se podařilo přepojit úvalskou vodovodní síť z dusičnany zamořeného
jirenského prameniště na kvalitní vodu
z Káraného. Slabým místem však zůstala část vodovodní sítě procházející přes
Jirny, která má vzhledem ke svému stáří
velmi omezenou průchozí kapacitu a již
dnes se tato kapacita pohybuje na hranici svých možností.
Již roku 2009 proto zadal svazek obcí přípravu projektové dokumentace,
která by měla tento problém vyřešit
výstavbou zcela nového kapacitního
potrubí, které obejde Jirny a zajistí dostatek kvalitní vody do budoucna nejen
pro Úvaly, ale také pro Horoušany, průmyslovou zónu u Jiren a další obce z re-

gionu (Škvorec, Květnice,
Přišimasy atd.).
Příprava této dokumentace probíhala s obrovskými problémy (restituce pozemků, soudní
spory, exekuce atd.), takže se jednu chvíli zdálo,
že se to vůbec nepovede
zrealizovat. Zde odvedli
obrovský kus práce starosta Úval (Petr Borecký)
a vedoucí odboru investic
(Petr Matura), kteří osobně objížděli republiku
a jednotlivé úřady, vlastníky a exekutory a pomáhali tyto problémy řešit.
Po 10 letech příprav má
tedy stavba od listopadu
2019 platné stavební povolení.
Tohle ale byla pouze
první část (byť opravdu
komplikovaná). Nyní je
před námi část druhá,
která bude stejně obtížná – zajistit peníze pro financování této stavby. Původně
odhadované náklady na stavbu přivaděče činily v roce 2009 částku cca
34 milionů Kč.

Jaká je dnešní realita?
Jenom náklady na realizaci části,
která zajistí vodu pro Úvaly, Horoušany a Jirny jsou odhadnuty na částku cca 103 milionů Kč a náklady
nezbytné pro zásobování obcí, jako
jsou Květnice, Škvorec, Přišimasy
(posílení kapacity vodojemů, tlakové stanice, čerpadla atd.), jsou odhadovány na částku dalších cca 131
milionů Kč, celkem jde tedy o akci
za cca 234 milionů Kč. To je částka,
která je v současnosti zcela mimo
finanční možnosti zúčastněných
obcí.

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

ve čtvrtek 6. 2. 2020
od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou
službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude
oznámen na úřední desce
městského úřadu.
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Zastupitelka
za TOP 09
paní Zdenka Jedličková
dne 14.1.2020
rezignovala na
mandát zastupitelky
v úvalském
zastupitelstvu.
Na uvolněný mandát
nastupuje
Ing. Hana Kameníková.

Jaký bude další postup?
Především vedeme jednání se státem
(jelikož se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu) a Středočeským krajem o tom,
že by speciálním dotačním titulem realizaci tohoto projektu podpořily. A zatím
se zdá, že na to stát v rámci zajištění
bezpečnosti dodávek vody slyší, takže
není nereálné získat dotační financování až do výše cca 80% nákladů stavby.
I tak však budou náklady na realizaci
připadající na jednotlivé obce a město
Úvaly vysoké, a zastupitelstva tak budou
muset jednat o dalších zdrojích financování. Úvalské zastupitelstvo o tom bude
jednat na svém jarním zasedání. Pokud
se vše podaří, mohli bychom s realizací
přivaděče začít v letech 2021 – 2022.
Více informací o projektu najdete na
webových stránkách města Úvaly.
Vedení města

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

ve čtvrtek 20. 2. 2020
od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou
službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude
oznámen na úřední desce
městského úřadu.
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Blíží se spuštění optické sítě v Úvalech

V

… aneb Projekt výstavby optické sítě v Úvalech úspěšně pokračuje

roce 2016 jsme v Úvalech rozjeli projekt zasíťování celého města,
včetně jeho okrajových částí,
vysokorychlostní optickou
sítí. Bylo nám jasné, že nemá smysl čekat na stát, který
neustále mluví o Estonsku
a digitalizaci, ale v reálu pro
to není schopen nic udělat
a není ani schopen na tento
projekt čerpat alokované evropské dotace (EU nám v ČR
na tento projekt nabízela 13
miliard Kč).
K tomuto městskému programu se mohl přihlásit jakýkoli soukromý investor, který
byl schopen splnit podmínky
nastavené městem (vyhrazení části sítě pro městské služby, nediskriminační přístup
k internetu, síťová neutralita,
cenová dostupnost pro domácnosti).
Celý projekt byl nakonec
zahájen ve spolupráci se
společností Úvalská stavební
v roce 2017, přičemž nejvíce
času zabrala úředničina – zís-

kání patřičných povolení pro
výstavbu.

V jaké fázi jsme dnes?
– celý projekt má vydaná
platná povolení pro celé
území města, včetně jeho
okrajových částí
– zasíťováno je již skoro 30%
úvalských ulic (viz mapka)
– letos dojde k zasíťování Nových Slovan a části horního
Úvaláku (Štefánikova, Švermova, Raisova, část Palackého)
– v létě bude v Klánovické
ulici vybudován uzlový řídící bod a dojde k napojení
na páteřní optickou síť
Na podzim letošního roku
tak bude možné k optice
připojovat první zájemce
z řad úvalských domácností a podniků.
Do roku 2025 by měly být
zasíťovány kompletně celé
Úvaly. Naše město by se tak
v tomto rozsahu mělo stát

jedním z prvních měst této velikosti v republice, které bude
kompletně napojené na opti-

ku. K moderním Úvalům patří
i projekty jako je tento.
Petr Borecký, starosta

Rada města Úvaly schválila desetiletý plán rozvoje
pro úvalské hasiče

M

ěsto Úvaly je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Jednotka má v současnosti
33 členů a základnu (hasičskou zbrojnici) na Klánovické ulici 918. JSDH se pravidelně účastní zásahů a je součástí IZS a nemalou měrou tak přispívá k zachraňování životů
a majetků nejen na území města Úvaly.
Jenom pro představu, v roce 2018 se JSDH účastnila v kooperaci s Hasičským záchranným sborem ČR, městskou policií a Policií ČR více než 70 zásahů, v roce 2019 se účastnila
59 zásahů. V posledních letech roste důležitost jejích zásahů
při dopravních autonehodách a živelných katastrofách. JSDH
spolupracuje s městem a Sborem dobrovolných hasičů Úvaly
i při pořádání městských akcí a zajišťování jejich bezpečnosti.
Vybavení jednotky bylo a je limitováno možnostmi rozpočtu
města, přesto se však postupně investuje do vybavení a zabezpečení činnosti jednotky. V letech 2015 – 2018 se podařilo ve spolupráci města Úvaly, JSDH a Sboru dobrovolných hasičů Úvaly
opravit fasádu hasičské zbrojnice.

Mezi základní vybavení JSDH v současnosti patří:
z hasičská cisterna Tatra 148 r.v. 1972
z zásahový vůz s cisternou Tatra 815 Terno z roku 2009
z dodávka Ford Transit 2000
z terénní vůz Jeep Cherokee z roku 1994
Dále patří k vybavení JSDH ochranné obleky, dýchací přístroje, motorové pily, ponorná čerpadla atd.
Má-li být do budoucna zajištěna funkčnost JSDH na úrovni 21. století, je třeba zajistit pravidelné investice do zázemí
jednotky a stanovit plán obnovy vybavení. Vedlejším efektem
tohoto plánu je i vytváření zázemí pro činnost Sboru dobrovolných hasičů.
Z tohoto důvodu rada města Úvaly schválila na základě
konzultací s velitelem JSDH Petrem Rytinou ml. následující
plán investic a obnovy JSDH.

Plán investic a obnovy vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly 2020 – 2030
Plánovaná aktivita

Priority
1-2-3

Předpokládané
náklady (v mil.)

Obnova dýchací
techniky

1

0,20

Obnova
vybavení

4x dýchací přístroj
za vysloužilé,
1x DT = 50 000 Kč

Krátkodobý – do r. 2021

Nákup nového
technického automobilu

2

2,50

Vozový park

Menší technický
automobil pro zásahy
u dopravních nehod
a technické zásahy

Krátkodobý – do r. 2021
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Nákup nové velkokapacitní CAS

3

8,00

Vozový park

Náhrada za vysloužilou
CAS 32 Tatra 148
r.v. 1964

Dlouhodobý – do r. 2030

Přístavba hasičské
zbrojnice

1

7,80

Rekonstrukce
budov

Dle projektové
dokumentace

Střednědobý – do r. 2024

Rekonstrukce oplocení
pozemku pod hasičskou
zbrojnicí

3

1,00

Rekonstrukce
budov

Dlouhodobý – do r. 2030

Rekonstrukce
„přístřešku“

3

0,30

Rekonstrukce
budov

Střednědobý – do r. 2024

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM (v mil. Kč)
Očekávané náklady
dle určených priorit
(v mil Kč)

Priorita 1

8,00

Priorita 2

2,50

Priorita 3

9,30

5

19,80
Očekávané náklady dle
určených priorit (v mil Kč)

Realizace tohoto plánu dává našim hasičům reálné základy
pro další rozvoj jejich záslužné činnosti v Úvalech a dále pak

Krátkodobý výhled

2,70

Střednědobý výhled

8,10

Dlouhodobý výhled

9,00

zajistí, aby i jejich vybavení odpovídalo požadavkům 21. stoPetr Borecký, starosta města
letí.

Zásobník projektů v Úvalech je opravdu lepší než
Národní investiční plán

Ú

valy mají Zásobník projektů pro
léta 2020 – 2024. Původním
záměrem vedení města bylo
předložit seznam projektů, které město v letech 2020 – 2024 zvládne zrealizovat. Úvaláky však nesmí mást časový
údaj 2020 – 2024. Je pravděpodobné,
že na část projektů prostě nezbydou
peníze. Je to tedy opravdu „zásobník“,
ze kterého se budou projekty postupně
realizovat. Na návrh zastupitelů spolku
PRO Úvaly bylo doplněno, že zásobník
musí obsahovat všechny projekty nad
0,5 mil. Kč, každý rok bude vždy s rozpočtem na následující rok aktualizován,
vyhodnoceny již realizované projekty,
mohou být i doplněny nové krátkodo-

bé priority a bude přepočítán celkový
potřebný objem peněz. Každý rok tak
bude jasnější, co se stihne a co se nestihne. Úvaly potřebují živý dokument,
který bude reagovat na změny ve společnosti a přitom stále reflektovat dlouhodobé priority, který bude pro občany
jasný a aktuální.
Klíčové projekty zmínil starosta města ve svých článcích. Spolek PRO a jeho
zastupitelé budou na všech úrovních
tlačit a hlasovat pro to, aby byly upřednostňovány i investice do zpevnění
povrchu blátivých ulic nebo investice
do bytového fondu. Investice do zeleně
sice zkrášlují naše město, ale trávou si
lodičky od bahna neumyjete.

Samostatnou, i když neoddělitelnou
kapitolou je financování projektů ze
zásobníku. Město může získat peníze
zvyšováním poplatků (developerské nebo daň z nemovitosti), o čemž se vede
bouřlivá a ještě neuzavřená diskuze.
Další možností je prodej městského majetku, a to hlavně pozemků pro výstavbu
rodinných domů. Pokud se město přeci
jen rozhodne některé své pozemky prodat, mělo by se zamyslet jakým způsobem. Koncová cena je dnes velmi vysoká
(4 až 5 tisíc korun za m2) a vysoký zisk
pro město by právě pomohl financovat
projekty ze zásobníku.
Jan Černý a Jaromír Gloc
zastupitelé PRO Úvaly

Již jste vyzkoušeli naši městskou
aplikaci Úvaly v mobilu?
Víte, že v této aplikaci získáte nejnovější zprávy a upozornění z Úval?
Víte, že můžete aplikaci snadno použít pro vyfocení a upozornění
na závady?
Víte, že v aplikaci máte komplexní kontakty na úřad aměstské
organizace?
Víte, že v aplikaci najdete i kontakty na všechny důležité úřady v okolí
a na okolní obce?
Víte, že v aplikaci máte i přehled o dopravě, nehodách a zpoždění vlaků
i autobusů?
To vše a další funkce najdete v aplikaci Úvaly v mobilu, kterou jsme pro
vás připravili.
Vyzkoušejte a dejte nám vědět, jak
se vám apka líbí a které funkce byste
do ní chtěli do budoucna doplnit!
Petr Borecký
starosta města
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Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2019

R

ok 2019 patřil ke srážkově průměrným, začátek a konec roku byl
spíše suchý, trochu víc pršelo
v létě, ale zase byly vysoké
teploty, a tak vody v půdě bylo
stále málo. V lednu se střídaly srážky dešťové a sněhové,
teploty se pohybovaly kolem
nuly. Pokud napadl sníh, vydržel maximálně 3 dny. Hned
první únorový víkend napadl
sníh a nejvyšší sněhová vrstva dosáhla 14 cm. Krátce
nato se oteplilo a sníh začal
tát. Sněhová pokrývka vydržela 11 dní. Potom už srážky ustaly a do konce měsíce
pršelo jen dvakrát. Přišlo
i ochlazení a noční mrazy.
Ke konci měsíce se oteplilo a v celé republice padaly
teplotní rekordy. V Úvalech
bylo až 15°C, koncem měsíce
se ochladilo. Březen na srážky bohatý nebyl, zato hodně
foukalo. Nárazový vítr foukal
od 4. do 15. 3., vše vyvrcholilo v noci z 10. na 11. březen
orkánem Eberhardem, který
způsobil velké škody v ce-

lé zemi. Potom se střídalo
teplé a studené počasí, kdy
teploty vystoupily až ke 20°C
a pak hned klesly pod 10°C.
První půlka dubna byla beze
srážek, poprvé pršelo až 13.,
potom opět nepršelo a teprve 29. 4. pršelo celý den. Na
velikonoční svátky (19.–21.
4.) bylo slunečno a teploty
kolem 25°C, pak se ochladilo
o 10°C a konečně zapršelo.
V květnu už bylo více srážek, třikrát napršelo víc než
10 mm, po teplých dnech
na začátku měsíce přišly
i bouřky. V poslední dekádě
pršelo vydatně, na některých
místech republiky bylo i povodňové nebezpečí. V červnu
bylo srážek málo a teploty
byly vysoké. Několikrát zapršelo a vždy to byla bouřka. Jednou napršelo 25 mm,
dvakrát přes 8 mm, jinak byly
srážky malé. Ke konci měsíce
vystoupily teploty až na 38°C.
Ze začátku byl červenec suchý a horký. Hned první den
sice bouřilo, ale nepršelo.
První dešťové kapky spadly až 12. 7., předtím
pršelo 22. 6., takže
nepršelo 19 dní. Navíc nastalo období
tropických
veder,
kdy teploty přesahovaly 30°C, někdy
bylo až 36°C. Pak
nastalo krátké dešťové období do 14. 7.,
silná bouřka přišla
Akutní případy
21. 7., pak opět vedra a ke konci měsíce
ošetří
opět bouřky, místy
velmi silné. První tři
MUDr. Maříková
týdny srpna pršelo

DOVOLENÁ

MUDr. Karásková
3. února
6. a 7. února

poměrně často, ale srážky
jen do 10 mm. Větší déšť přišel 20. srpna, kdy spadlo 21,8
mm. Potom už do konce měsíce nepršelo a teploty byly
tropické. Až 1. září se ochladilo o 15°C.
V první dekádě září pršelo
často, ale srážky byly malé,
jen 8. září spadlo 21,5 mm,
jinak to bylo od 0,4 do 8,2
mm. Následující dva týdny
pršelo je jednou. Poslední
zářijový den zasáhla Českou
republiku vichřice Mortimer,
která způsobila škody po celé zemi. Podobně jako září
začal i říjen, časté, ale málo vydatné srážky, ve druhé
dekádě nic, ve třetí dekádě
mlhy, ochlazení o 15°C, nakonec jinovatka a noční mrazy.
V listopadu se opět oteplilo.
Listopad byl teplotně nadprůměrný, bylo až 10°C, ve
druhé dekádě se ochladilo,
objevila se jinovatka a mlhy.
Srážky byly malé, občas foukal i silný vítr. V prosinci se
ochladilo, v noci mrzlo, ráno
byla jinovatka a několikrát
i mlhy. 13. prosince asi 30
minut sněžilo, napadl poprašek, který však za několik hodin roztál. Deště bylo málo,
střídalo se neustále oteplení
a ochlazení. Tolik o roce 2019
a teď trochu čísel:
Měsíční srážky:
leden:
42,5 mm
únor:
27,5 mm
březen: 25,0 mm
duben:
19,1 mm
květen: 66,4 mm
červen: 47,5 mm
červenec: 73,9 mm

srpen:
68,5 mm
44,2 mm
září:
říjen:
32,0 mm
listopad: 34,9 mm
prosinec: 15,6 mm
Rok 2019: 497,1 mm
Nejvyšší denní srážky:
15. 6. 25,0 mm
Nejvyšší měsíční srážky:
červenec 73,9 mm
Nejnižší měsíční srážky:
prosinec 15,6 mm
Nejvyšší denní sněhové
srážky:
2. 2.: 7 cm
3. 2.: 7 cm
Nejvyšší sněhová vrstva:
4. 2.: 14 cm
Nejdelší sněhová pokrývka:
3. 2. – 13.2. – 11 dnů
Takový byl rok 2019 a na závěr uvádím přehled extrémů
za celou dobu měření od 5. 5.
1986 do 31. 12. 2019:
Nejvyšší roční srážky:
2002 – 873,9 mm
Nejnižší roční srážky:
2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky:
červen 2013 – 173,5 mm
Nejnižší měsíční srážky:
listopad 2011 – 1,0 mm
Nejvyšší denní srážky:
24. 6. 2013 – 57,3 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky:
24. 2. 1993 – 20 cm
8. 1. 2010 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva:
26. 2. 1993 – 35 cm
18. 1. 2010 – 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrývky:
28. 12. 2005 – 25. 3. 2006, tj.
88 dnů
Ing. Jiří Veselý

Všimli jsme si …
… že na nejmenovaném osobním fb
(GDPR) se objevilo
několik fotografií loňského setkání a zpívání na Štědrý den
u jirenské kapličky,
krásná tradice, hodna následování.
… že na fb Sboru
dobrovolných hasičů (SDH Úvaly), který
přináší informace o zásazích Jednotky SDH a činnosti sboru
vůbec od roku 2010, se v posledním vstupu objevila jedna
zajímavá – Dnes 25. 12. 2019 v 14:14 vyjela jednotka s oběma
cisternami na požár lokomotivy v Úvalech na nádraží. Jedna-
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lo se o požár ve strojovně
lokomotivy, kde jednotka
prováděla průzkum v dýchací technice. Požár byl
následně uhašen za pomoci hasicích přístrojů
s CO2. Naše jednotka zasahovala společně s HZS
Český Brod a HZSP SŽDC
a HZS Praha. Po likvidaci
požáru se jednotka vrátila
zpět na základnu. – Lokomotiva byla z Depa Bratislava a byla poměrně historickým strojem.
Dále se dočteme – Poslední výjezd roku 2019
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a zároveň první roku 2020. Jednotka byla povolána 31.12.2019
ve 23:07 a na základnu se vrátila 1.1.2020 v 1:15. Jednotky
HZS Český Brod, Říčany a SDH Úvaly a Doubek vyjely k požáru několika vozidel V Přišimasech. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že oheň zasáhl dvě dodávky, čtyři osobní automobily
a karavan, z kterého hasiči vynesli propanbutanovou láhev.
Výše škody i příčina požáru jsou předmětem dalšího vyšetřování. Sirénu jsme v Úvalech slyšeli a doufali, že se na silvestra
nepřihodilo nic životně tragického, což oheň může snadno
způsobit.
… že rachejtličky létaly v poslední den roku už od šeřícího
se podvečera, po siréně hasičů chvíli přestaly, ale o půlnoci
naplno propuklo ohňostrojné šílení, přestože se mnoho lidí
na fb přihlásilo k noci bez něj. Novinkou bylo vystřelování poskakujících petardových „žabiček“ po ulici. Několikrát se svítící a syčící odrazily a skákaly, než uhasly. Efektní, ale asi dost
nebezpečné.
… že na FB Mesto Uvaly se 30. prosince 2019 v 13:04 objevil titulek:
Úvaly protáhli potomci Hunů
a následující článek, který vyvolal řadu komentářů striktně odsuzujících
řádění, ale i pochybnosti nad účinností kamer a nasazením většího sledování (ve smyslu – chceme Velkého
bratra??)
... nebo si někdo udělal večírek plný velikých činů...
Nevíme, co k tomu dotyčného nebo partičku vedlo, ale v úseku Pivovar – Bulharská – Fabrák – Husova
– magnólie na náměstí ničili vše, co
jim přišlo pod ruku. Zničili koše, zrcadla, lavičky, kontejnery
s odpadem naházeli do rybníka, přeřezali kabeláž vánočního
osvětlení v Husově, vyrvali rozvaděč k osvětlení u magnólie,
házeli odpadky po ulici...
Celkem po jejich nočním řádění z neděle 29. 12. na pondělí
30. 12. zůstala škoda přes 100 tisíc Kč.
Městská policie ve spolupráci se státní policií zajišťuje veškeré dostupné důkazy, záznamy z kamer města, SŽDC, ale
i od soukromých
osob. V žádném
případě nechceme,
aby toto jednání
zůstalo bez trestu.
Prosíme úvalskou
veřejnost o pomoc:
pokud jste si z neděle na pondělí/
případně ze soboty na neděli všimli v centru města
něčeho neobvyklého, dejte nám prosím info (telefon městské policie je
603 560 008).
Technické služby se pokusí v co nejkratší době dát všechno
do pořádku, ale chvilku to potrvá. Jenom pro představu: za peníze, co bude stát odklízení následků nočního řádění těchto
individuí, by se dalo pořídit jedno nové kompletní veřejné
osvětlení do jedné kratší ulice, zcela nový herní prvek na veřejné hřiště nebo jedna akce typu úvalský advent, Čarodějnice
atd. Čas, který budou muset tomuto věnovat naši zaměstnanci, místo toho, aby dělali užitečnější věci, nepočítáme.
Vzkaz pro pachatele:
uděláme všechno pro to, abychom vás dostali. Pokud se
ve vás snad hnulo po vystřízlivění svědomí, přihlaste se co
nejdříve. Bude to pořád lepší vyřešit narovnáním než v rámci
trestního řízení. Foto fb
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… že na přelomu roku další vandalové, nebo že by ti
samí, kteří ještě neměli dost a hřešili na nevšímavost okolí
a svoji nepolapitelnost, dokázali poničit i majetek na Pražské
směrem Úvalák. Že by chápali demokracii a svobodu, jako
možnost dělat, co se zachce? Byla to častá odpověď na otázku, co si představujete pod pojmem svoboda – „mohu si dělat, co chci“.
… že hřiště na Vinici před jarní kolaudací vypadá lákavě, ale
při bližším ohledání stále obsahuje střepy a zbytky eternitové
krytiny, které vyrůstající
trávník neskryl. Nepříliš
bezpečnou se zdá i stráň
pod hřištěm, která je
zhruba do dvou třetin
zabezpečena kamennou
zídkou, ale ke konci se jí
nedostalo materiálu či
projekt nedomyslel, že
sráz po hrubém náspu,
mezi akáty a křovím a sutí,
končí několik metrů níže
bez varování hrozby pádu
malých dětí do hloubky.
Honící se děti těžko postřehnou nebezpečí, hračky a míče budou padat neznámo kam snadno. Alespoň husté keře bez trnů
by mohly zamezit problému a zpevnily by kraj srázu…
… že noční mráz
(ze 2. na 3. ledna)
a ranní mlha vykouzlily v přírodě
zimní idylku, která
se na dopoledním
slunci třpytí jak
diamanty a zdobí
Úvaly, když zatím
chybí sníh …
… že Kateřina
Brůhová z Úval,
profesionální fotografka, nafotila kalendář na podporu péče
o opuštěné děti v krizové pěstounské péči po přechodnou
dobu, než najdou nový domov…
… že v rozpočtu města v článku v Životě Úval se nachází
položka Ochrana přírody (nové hlásiče) – 2,9 mil. Kč– akce by
měla být zahájena v tomto roce – o níž občané nemají širší
informaci, diskutují nad ní, ptají se … Proto podal odbor životního prostředí informaci pro ty, kteří nemají možnost se
podívat na stránky města, výklad …
Rozšíření varovného protipovodňového systému pro
město Úvaly
Předmětem projektové dokumentace je návrh rozšíření
stávajícího varovného informačního systému pro město Úvaly včetně jejich městských částí. Město Úvaly dokončilo v červenci 2015 projekt Realizace protipovodňových opatření
Úvaly. Na základě ostrého provozu varovného informačního systému bylo zjištěno, že stávající síť bezdrátových hlásičů nepokrývá dostatečně varovným signálem všechny části
města. Projekt řeší doplnění sítě bezdrátových hlásičů do nově vybudovaných lokalit a dále do míst s nedostatečným pokrytím tak, aby zajistil dokonalé ozvučení varovným signálem
ve všech částech města.
Rozšíření a zkvalitnění ozvučení dílčích částí města včetně
povodňových oblastí je pomocí venkovních obousměrných,
rádiově řízených akustických jednotek.
Systém je určen pro včasné varování obyvatel a zlepšení
vzájemné komunikace města s občany ve smyslu předávání
urgentních sdělení v případech nouze. Tento cíl bude napl-
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něn rozšířením stávajícího varovného systému města Úvaly
o nové bezdrátové hlásiče. Nové bezdrátové hlásiče budou
umožňovat obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu
na stávající odbavovací pracoviště a budou plně kompatibilní
se stávajícím varovným informačním systémem města Úvaly.
Celkový náklad investice: 2 851 108, 68,- Kč (včetně DPH).
Jedná se o 70% z operačního programu ministerstva životního prostředí.
Dotace 1 995 776,07 Kč (včetně DPH)
… že na webových stránkách města i fb najdete podrob-

ný článek … Dostavba vodovodního přivaděče na Úvalsku
má stavební povolení. Náklady na realizaci budou enormní.
Po více než 10 letech se Svazku obcí Úvalsko (Úvaly, Jirny,
Horoušany) podařilo dotáhnout do konce přípravu projektu
zkapacitnění vodovodního přivaděče z Káraného do Úval…
… že článku v Životě Úval „Nový web města a …“ mnoho
čtenářů nerozumí a pokládá terminologii za příliš odbornou,
než aby byla informace běžnému občanu přínosem.
Všímala si, zapisovala a ptala se Alena Janurová

ze zápisníku policie

Železniční přejezd – přechod

V

Úvalech máme pilotní projekt SŽDC „inteligentní přejezd“. Jeho inteligence spočívá v monitorování situace a dění
na přejezdu. Na téma železniční
přejezd bylo napsáno již spousta
článků a natočeno mnoho reportáží. Myslíme si, že na toto téma to
nebude zbytečné nikdy, protože vědět, kdy mohu vstoupit na přejezd,
je životně důležitá věc.
Stává se, že se závory začnou zvedat a po krátké chvíli padají zase
dolů.
V tento okamžik je zapotřebí setrvat na místě a nezačít s přecházením na druhou stranu kolejiště.
Přejití je možné až v okamžiku, kdy

přestane blikat červený světelný signál.
Jestliže se světla rozsvítí, když už
chodec na přejezd vstoupil, neznamená to zběsilý úprk, ale v klidu
přechod opustit. Poučte děti, že
není vhodné na přejezdu utíkat,
obzvláště v zimních měsících, kdy je
na kolejích námraza. Ani jízda na koloběžce není vhodným způsobem
k překonání přejezdu.
Podle statistik klesl počet přestupků na našem železničním přejezdu
téměř na třetinu. To je velmi dobrá
zpráva a jsme rádi, že inteligentní
kamerový systém máme a můžeme
jít ostatním příkladem.
Kolektiv MP Úvaly

kultura a volný čas

Lístky utržené
z kalendáře akcí
konaných koncem roku
starého po půlku ledna
do uzávěrky
15. 12. – koncert ZUŠ v „65” představil všechny značně pokročilé žáky a zaskvěl se závěrem orchestrem …, v Budce hrál OUDIV své
skvělé Světáky.
21. 12. – hned dvě hudební produkce najednou,
tak kam??? Medvěd 009 a The Jack, jedna u fotbalového hřiště, druhá v hudebním klubu, vybrala
si každá generace.
22. 12. – slavnostní vánoční nálada začala čtvrtou adventní nedělí v kostele Zvěstování Panny
Marie v Úvalech, a už po deváté, Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby v podání spojené-
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Koncert ZUŠ
ho pěveckého sboru, hostů pěvců, smyčcového kvarteta
a elektronických varhan pod taktovkou dirigenta Jakuba
Nováka.
23. 12. – Betlémské světlo a hudební produkce na náměstí,
skauti přinesli a křesťanské společenství se už tradičně přidává, aby vánočně naladilo příchozí.

Betlémské světlo

unor_2020.indd 9
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Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
4. 1. 2020 – Blue Star – Tříkrálový koncert – úvalským návštěvníkům koncertů známá kapela Václava Marka, hrající
nejen swingové melodie z doby první republiky, dokázala již
potřetí navodit určitou rozpustilost a super dobrou náladu
ve zcela zaplněném sále CVA v Riegerově „65“.
Akce sledovala Alena Janurová,
a které ne, tak použila informace a foto z FB

Blue Star – Tříkrálový koncert

1/26/20 10:16 PM
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Sbor Christi Úvaly končí

P

osledním veřejným
vystoupením Komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly byla účast
v provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej
mistře!“ 22. 12. 2019 ve Farním kostele Panny Marie
(Zvěstování Páně) v Úvalech.
A tak po 18 letech sbor končí svou bohatou pěveckou
činnost vzhledem k tomu, že

mi zdravotní stav nedovoluje
nadále se sborem pracovat
a nenašel se nástupce, který
by se sboru ujal.
Cílem sboru Christi byla
vždy popularizace duchovní
písně a hudby. Nesmazatelně se sbor zapsal do kulturně
společenského života našeho
města, který obohacoval svými koncerty i účinkováním
při různých společenských

událostech. Vedle Úval
sbor vystupoval také
pravidelně ve Škvorci
a své koncerty uvedl na dalších místech
Středočeského
kraje
– v Jílovém, v Čelákovicích, v Pečkách, v Dobročovicích, v Říčanech,
v Uhlířských Janovicích,
v Kostelci nad Černými
lesy, v Praze Klánovicích. Mnohokráte se
účastnil Festivalu duchovní hudby v chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze. Za ta uběhlá léta sbor získal své sympatizanty, pravidelné návštěvníky svých vystoupení.
Všem za přízeň a pozornost
upřímně děkuji.
Rád bych také poděkoval
našim sboristům. A že jich
za ta léta nebylo málo – sborem za 18 let prošlo na 65
zpěváků a zpěvaček. Jmenovitě děkuji té, s níž jsme sbor
budovali od samého počátku, paní Evě Nádeníčkové,
varhanici a korepetitorce.

Poděkování patří i Náboženské obci Církve československé husitské v Úvalech
za podmínky pro činnost
a technickou pomoc a Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické ve Škvorci
za plodnou spolupráci. Také
rád děkuji Městskému úřadu v Úvalech a městskému
domu dětí a mládeže za všestrannou podporu a pomoc,
městskému časopisu Život
Úval za propagaci.
Velké díky vám všem.
Vítězslav Pokorný,
vedoucí a dirigent sboru

zprávy z MDDM
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Vánoční besídka prvňáčků

V

1.A ZŠ Úvaly přinesla krásné společné chvíle s rodiči,
prarodiči, sourozenci, kamarády.
Děkujeme za spolupráci rodičům a přejeme každému v novém roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Za tým ZŠ Úvaly Zdeňka Křížová

ŽIVOT ÚVAL 2/2020

Co plánuje škola na únor?
z 3. 2.

z 5. 2.
z 7. 2.
z 11. 2.

z 12. 2.

z 17. 2.

Vzpomínka na Vánoce

z 18. 2.

eden uběhl jako voda, přesto nám zůstaly pěkné
vzpomínky na čas vánoční.
Třída 7. B určitě nezapomene na krátkou hru Betlém, kterou si během vánoční besídky připravila pro děti ze
třídy 2. B. Velcí spolužáci potěšili mladší spolužáky a sklidili
od nich zasloužený potlesk. Třeba se nám podaří spolupracovat i v budoucnu. Pokud by tomu tak bylo, dozvíte
se to mezi prvními.
Za tým ZŠ Úvaly Mgr. Alice Javůrková

z 27. 2.

L
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Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd
Dospívám aneb život plný změn – přednáška
pro dívky 6. tříd
Na startu mužnosti I – přednáška pro chlapce
6. tříd
Čas proměn – přednáška pro dívky 7. tříd
Na startu mužnosti II – přednáška pro
chlapce 7. tříd
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Městská knihovna Úvaly – Karel Čapek –
Dášenka a Pudlenka – exkurze pro žáky 1. A
Putování za Zdravíkovem – preventivní
program zaměřený na zdravý životní styl
s důrazem na vyváženou stravu – pro žáky
1. D
Městská knihovna Úvaly – „Knihovní úkolovka“ spojená s vyhledáváním knížek napříč
literárními žánry pro žáky 3. C
Tvůrčí dílny ND – „Divadlo, divadlo“ – Seznámení s provozem divadla (Stavovské divadlo), upřesnění jednotlivých pozic – herec,
režisér, kostýmní výtvarník, dramatizace –
zapojení dětí – pro žáky 2. A
Bruslení Letná – sportovní výlet pro žáky 5. D
Klub mladého diváka – divadelní představení
Tančírna
Městská knihovna Úvaly – téma „Dětský
hrdina“ pro žáky 2. E
Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška pro
žáky 5. tříd
Za tým školy Mgr. Lenka Foučková

1/26/20 10:16 PM
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Kroužky školní družiny

N

aše školní družina nabízí dětem nepřeberné množství
kroužků. Každý si mohl vybrat právě ten, který ho naplňuje.
Sportovci mají k dispozici florbal
a sportovní kroužek. Kreativitu rozvíjejí v Šikovných ručičkách a výtvarném kroužku. Jiní hrají divadlo, zpívají, hrají na flétnu nebo tancují. Logiku
rozvíjejí při deskových hrách.
Jednou z novinek je vzdělávací kroužek Lovci Podnikavých duchů, jehož
licenci jsme získali zdarma z projektu
MAP II pro Brandýsko.

v

Kroužek Lovci Podnikavých duchů
je nejen vzdělávací, ale i zážitkový
s cílem rozvíjet v dětech vlastnosti
a dovednosti, které jsou typické pro
podnikavou osobu (komunikační dovednosti, asertivita, emoční inteligence, týmová spolupráce, řešení problémů, finanční gramotnost ...)
Cílem hry je získání životních karet
tajemných Podnikavých duchů.
Již se nám podařilo získat životní
kartu Podnikavého ducha KOMUNA,
který žije v Západním Kavkazu v jeskyni Krubera-Voronja. Díky němu

jsme získali komunikační dovednosti (zásady sebeprezentace, otevřené
a uzavřené otázky, aktivní naslouchání, gesta, verbální a neverbální komunikace atd.)
Nyní se snažíme získat životní kartu
dalšího ducha. V příběhu se hravou
formou seznamujeme s asertivitou,
manipulací a kompromisním řešením.
Zatím neznáme jeho jméno, ani kde
ho najít. Nejbližší stopy vedou na hřbitov Rock Creek Washington, D.C. …
Za tým školy Pavla Pavelková, vedoucí ŠD

organizace a spolky
Počestné právo, vážený rychtáři,
vážená rychtářko, milé tetičky,
sousedé
a vzácní hosté,

zveme Vás tímto na

Volební
zasedání,
které se koná v sobotu

15.února 2020 od 14 hodin
v hospodě na hřišti v Úvalech.
Těšíme se, že mezi nás přijedete
s dobrou náladou a ve svérázu.
V novém roce 2020 přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Hana Černá, rychtářka
Anna Jaklová, syndik

unor_2020.indd 13

Volební valná hromada SDH Úvaly

V

pátek 10. 1. 2020 se
od 19:00 hodin konala valná hromada SDH Úvaly.
V letošním roce byla po pěti letech
volební, takže se vážná část setkání časově protáhla. Valné hromady se zúčastnilo dostatek členů,
aby byla usnášení schopná, dále
se zúčastnili hosté z MěÚ Úvaly,
sborů z okrsku č. 6, ale i z okresu
Praha- východ. Sbor dobrovolných hasičů zvolil pro následující
pětileté období výbor ve složení:
starosta sboru – Radek Šindelář,
náměstek starosty sboru – Eva Mašatová, velitel sboru – Petr Rytina
ml., strojník – Pavel Polák, referent
prevence a výchovné činnosti – Veronika Nováková, jednatel – Milan
Bednář, hospodář – Václava Klímová, vzdělavatel, kulturní referent –
Jiří Jindra, vedoucí mládeže – Alena
Tesařová, kronikář – Milan Bednář,
referent ochrany obyvatelstva- Radek Baroch, člen výboru – Mirek
Horák, člen výboru – Adéla Votočková. Revizor SDH: Hana Pálení-

ková. Po úctyhodných 20 letech
ukončil svou činnost v čele výboru
sboru pan Miroslav Šindelář, členové sboru mu před všemi přítomnými poděkovali za jeho dlouholetou činnost a předali na památku
skleněný korbel s hasičským motivem, následně bylo odsouhlaseno
prohlásit pana Miroslava Šindeláře
čestným starostou SDH. V programu valné hromady samozřejmě
nechyběly zprávy z jednotlivých
sekcí o činnosti sboru, slavnostní
ocenění některých členů a delegování členů SDH Úvaly na další
hasičské schůze a valné hromady
v rámci okrsku a okresu. Po vyčerpávající vážné části potešilo všechny přítomné občerstvení ve formě
řízků s bramborem a následující zábava v podání Ondry Nováka a jeho
kapely. Věřím, že se všichni dobře
bavili a novému výboru přeji hodně štěstí v jeho úsilí a práci, která
v minulosti byla vidět, nyní je vidět
a snad tedy bude vidět i nadále.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

1/26/20 10:16 PM
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Mladí hasiči na přelomu nového roku

P

avidelné schůzky mladých hasičů
jsme v roce 2019 ukončili tradiční
vánoční besídkou, která se konala
v pátek 20. 12. Dospělí a dorost připravili
před začátkem schůzky pohoštění a nazdobili stromeček, pod který pak příchozí děti mohly položit dárečky. Zahrály si
tradiční hry – „Na hamouna” a „Židličky”,
ochutnávaly cukroví a pohoštění a nakonec mohly rozbalovat dárečky. Vedoucí
od dětí vyzvídali, co si jejich svěřenci přáli
pod stromeček a jak budou trávit Vánoce.
Nakonec si všichni popřáli pěkné svátky
a děti se vydaly k domovu. Dospělí pak
pokračovali vánočním večírkem SDH Úva-

ly. První lednová schůzka mladých hasičů se konala v pátek
10. 1. 2020. Vzhledem k tomu,
že bylo téměř jarní počasí, čekal
děti lehký trénink na zahradě, atletické rozcvičení, běžecké úseky
se zapojováním a spojováním
půlspojek, dorostenky pak nacvičovaly zapojování rozdělovače na disciplínu 100 m s překážkami. Starší žáci se přesunuli
do učebny, aby se začali věnovat
plnění odznaků odborností. Dvě
hodiny tréninku utekly, ani jsme
nevěděli, jak…

Alena Tesařová, SDH Úvaly

církev

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
VĚČNĚ PAMATUJE NA SVOU SMLOUVU, NA
SLOVO, JEŽ PŘIKÁZAL TISÍCŮM POKOLENÍ.

NEBE A ZEMĚ POMINOU, ALE MÁ
SLOVA NEPOMINOU.

(Ž 105,8)

(Mk 13,31)

Mnoho lidí se ptá věřících: „Kde je váš Bůh? Jak se dnes projevuje? Jak v době internetu a mobilů můžete věřit, že nějaký Bůh existuje a že řídí lidské dějiny?“ Tito lidé si neuvědomují, co říkají. Bůh je živý a věčný, jeho smlouva s lidským
pokolením trvá na věky. Bůh však není „dědeček na obláčku“, který sleduje, co lidé tam dole dělají. Bůh je pramen
všeho života, světlo, které je nekonečné. Bůh je láska. Boží
sláva prozařuje celý vesmír, a kdo ji nevnímá, je duchovně
negramotný. Nenalhávejme si, že člověk všechno ví a má
v rukou moc nad světem. Nemá. Již naši předkové říkali

moudře: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nebo také:
Všeho do času, Pán Bůh na věky. Všechno jednou pomine,
ale Boží přítomnost, jeho slovo a slib nikdy nepominou.
„Děkujeme ti, Bože, že jsi s námi v našich radostech
i starostech, že nás neopouštíš a tvá zaslíbení trvají
do všech pokolení. Amen.“
(Vybráno z Denního čtení 2020)
Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

okénko knihovny

S knížkou do života

R

ády bychom vám
krátce
představily
několik nových projektů, které jsme na rok 2020
přichystaly. Především se
se Městská knihovna Úvaly
připojila k mezinárodní iniciativě Bookstart – S knížkou
do života. Připravujeme program pravidelných setkání
v knihovně pro nejmenší

unor_2020.indd 14

čtenáře od 0 do 3 let a jejich
rodiče. Dílny plné společného čtení, prohlížení, zpívání
a hraní, stejně jako povídání
o dětských knížkách a besedy se zajímavými autory
a odborníky zahájíme během první poloviny roku.
Také pro seniory máme nachystaný nový cyklus vzdělávacích seminářů, v němž si
zájemci mohou zlepšit orientaci v oblasti informačních
a komunikačních technologií,
aby se dokázali pohybovat
v online světě bezpečněji
a plnohodnotněji. Chcete se
naučit komunikovat emailem
či přes Skype nebo si založit
účet na některé ze sociálních
sítí? Chtěli byste zužitkovat
své znalosti při editaci internetové encyklopedie Wikipedia? Rádi byste věděli, jak
na online nákupy, kde najít
zboží nejlevněji, jak si zarezervovat vstupenky do diva-

dla, jak bezpečně platit přes
internet? Potřebovali byste
se lépe zorientovat na webových stránkách města či dalších institucí státní správy?
Nebo cítíte, že se nevyznáte
v záplavě informací, že nevíte, čemu věřit, že je pro vás
těžké rozeznat podložené
zprávy od těch falešných?
Praktické besedy pro jednotlivce i malé skupiny 2-3
seniorů umíme přizpůsobit
na míru právě vašim potřebám a otázkám. Přijďte
za námi do knihovny domluvit si termín i téma.
Ostatní čtenáře bychom
rády upozornily na službu,
kterou jsme zavedly společně s novým katalogem Tritius
v loňském roce. Čtenáři, kteří
si aktivovali přístup do svého
čtenářského konta, si mohou jeho prostřednictvím
objednávat knihy, které jsou
aktuálně dostupné v knihov-

ně. V klidu domova či před
odchodem z práce si můžete
vybrat knihy v našem katalogu, a my vám ji připravíme
v knihovně u pultu. Počkají
tu na vás až pět dní. Nadále
si také můžete rezervovat
knihy, které jsou zrovna půjčené. Když se vrátí, dostanete od nás zprávu emailem.
Vyzvednout si ji pak můžete
v následujících dvou týdnech.
Těšíme se na viděnou
v knihovně!
Knihovnice MěK Úvaly
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Úvalský aiki-podzim

T

ýden po listopadové dětské stáži na pražských Vinohradech se v Praze o víkendu 16. – 17. 11. 2019 konala
Zimní škola ČAA pod vedením Daniela Vettera (6. dan
Aikikai ze Švýcarska) a Rina Bonanna (6. dan Aikikai z Itálie),
na které opět úvalští zástupci nechyběli.

Touto akcí jsme uzavřeli relativně klidný listopad a následoval šílený prosinec.
Začal hned
5. 12. Mikulášem,
kdy
na náš poklidný trénink
vtrhlo několik
čertů a měli
jsme co dělat,
abychom
se
jim ubránili. To
víte – pekelné
síly
vládnou
různými nadpřirozenými schopnostmi. Nakonec jsme ale zvítězili. Byli jsme jen trochu zpocení a špinaví, naši malí bojovníci však dostali zaslouženou
odměnu.
Po čtvrtku hned následovala víkendová zkoušková stáž,
na kterou jsme se intenzivně
připravovali. Bohužel, zdravotní komplikace způsobily,
že místo Miroslava Kodyma
(6. dan Aikikai) museli opět
zaskočit Aleš Hruška, Libor Šimek a Pavel Skalický (všichni
4. dan Aikikai).
Sobotu 7. 12. ovládlo sedm
kandidátů z Proseka, mezi
nimiž se ovšem úvalský Vašek neztratil. Úspěšně složil

zkoušky na 6. kyu, k čemuž
mu gratulujeme.
Neděle byla mnohem komornější a klidnější, přestože bylo třeba projít větší
počet technik. Kandidáti byli
pouze dva, přestože se původně počítalo s pěti (choroby a zranění neúřadovaly pouze u učitele), a oba
z Úval.
Po celodenním cvičení

unor_2020.indd 15

už toho měli dost, ale přesto
předvedli skvělý výkon. Anička úspěšně složila zkoušky
na 4. kyu a František obdržel
2. kyu. Oběma moc blahopřejeme!
Mezitím nám začaly na dveře klepat
Vánoce a my jsme
vyhlíželi předvánoční
vyhánění zlých duchů
z tělocvičny – rituál
Misogi. Poslední trénink před Vánocemi
jsme se ve čtvrtek
19. 12. sešli, abychom hodinovým sekáním dřevěnými meči očistili
náš cvičební prostor a připravili ho na další rok.
Letos k nám na tuto akci dorazila vzácná návštěva – bez

ohlášení nás z Prahy přijeli podpořit Mirek Kodym s manželkou Angelikou. Mirek byl čerstvě po operaci, ale už se mu velmi stýskalo po cvičení. Hodinové sekání mečem ale neriskoval. Předvedl dětem krátkou ukázku s opravdovou katanou,
aby následně úderem do gongu zahájil hodinový maraton.
Šedesát minut je dlouhá doba a my jsme odhadovali, kolik
dětí z přítomných 29 odpadne před koncem. Když už z nás
po půlhodině tekl pot a všechny děti statečně sekaly, byli
jsme velmi překvapeni. Nakonec těsně před koncem odpadly
pouze čtyři! Byli jsme na naše malé bojovníky velmi hrdí –
klobouk dolů.

Závěrem bych rád popřál všem čtenářům Života Úval
ve všech ohledech úspěšný rok kovové Krysy.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly
(www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotografií: Zdeňka Skalická, Jana Zabranská, Libor Šimek,
Dušan Trefilík a Pavel Skalický
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Rozpis SK Úvaly – jaro 2020
Muži A:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo

Rozpis:
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So

22.03.2020
28.03.2020
05.04.2020
12.04 2020
19.04.2020
25.04.2020

Žáci:
16:30
10:15
16:30
16:30
17:00
10:15

20. kolo Ne 03.05.2020 17:00
21. kolo So 09.05.2020 17:00
22. kolo Ne 17.05.2020 17:00
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

So
Ne
Ne
So

Dorostenci:
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

So
So
So
So

23.05.2020
31.05.2020
07.06.2020
13.06.2020

17:00
17:00
17:00
17:00

SK Úvaly – FK Vysoká
FK Kralupy 1901 – SK Úvaly
SK Úvaly – AFK Milovice
TJ Sokol Škvorec – SK Úvaly
SK Úvaly – SK Kosmonosy
FK Slavoj Stará Boleslav
– SK Úvaly
SK Úvaly – TJ Sokol Holubice
SK Bakov n/J – SK Úvaly
SK Úvaly
– SK kopaná Hovorčovice
TJ AFK Eletis Lužec – SK Úvaly
SK Úvaly – TJ Sokol Chotětov
SK Úvaly – TJ Byšice
AFK Libčice – SK Úvaly

Rozpis:
21.03 2020
28.03.2020
04.04.2020
11.04.2020

10:15
10:15
14:30
10:15

16. kolo Ne 19.04.2020 10:00
17. kolo So 25.04.2020 10:15
18. kolo So 02.05.2020 10:15
19. kolo Ne 10.05.2020 10:15
20. kolo So 16 05.2020 10:15
21. kolo Ne 24.05.2020 10:15
22. kolo So 30.05.2020 10:15

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

Poslední zápas podzimu:

12. kolo St 20.11.2019 17:30 SK Úvaly
– 1. FC Líbeznice

5:1 (0:0)

Rozpis:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo

Ne
Ne
So
Ne

22.03.2020
29.03.2020
04.04.2020
12.04.2020

10:15
10:15
10:15
10:15

18. kolo So 18.04.2020 10:15
19. kolo Ne 26.04.2020 10:15
21. kolo So 09.05.2020 10:15
22. kolo Ne 17.05.2020 10:15
23. kolo Ne 24.05.2020 14:15
24. kolo Ne 31.05.2020 10:15
25. kolo So 06.06.2020 14:30
26. kolo Ne 14.06.2020 10:15

SK Úvaly – Sokol Měšice A
SK Úvaly – Slavia Louňovice
Viktorie Jirny – SK Úvaly
SK Úvaly – SK Hovorčovice
2007
Aero Odolena Voda
– SK Úvaly
SK Úvaly – Viktoria Sibřina
modrá
SK Bášť – SK Úvaly
SK Úvaly – Sokol Klecany
FK Brandýs – Boleslav
– SK Úvaly
SK Úvaly
– Spartak Čelákovice
1. FC Líbeznice – SK Úvaly
SK Úvaly – Slavia Radonice

Podzimní část všech 3 soutěží proběhla neobvykle dobře.
Muži skončili na 3. místě se ztrátou 2 bodů na prvního. Dorostenci byli také třetí se ztrátou 2 bodů na vedoucí družstvo.
Nejlépe dopadli mladší žáci, kteří skončili na druhém místě,
ale se ztrátou 6 bodů na suverénně vedoucí Hovorčovice.
Nezbývá než si přát, aby si družstva udržela nebo vylepšila
své pozice.
Přeji všem fotbalistům a fanouškům SK Úvaly úspěšný rok
2020 a vyhýbání se zraněním a nemocem.
Ing. Petr Jankovský

Předvánoční fotbalová atmosféra v Pařezině

P

oslední měsíc v tomto roce jsme
v našem areálu na hřišti s UMT
uspořádali v rámci oslav 100 let
založení našeho klubu dva turnaje mužů. Nejprve se uskutečnil třetí adventní sobotu 14.12.2019 turnaj ,,O pohár
místostarosty města Úval“. Jednalo se
o kategorii starých gard 35+ let za účasti
osmi mužstev.
Umístění: 1. místo Slavoj Praha, 2. místo UTS Vršovice, 3. místo Sokol Škvorec.
Domácí borci skončili na 6.místě a bylo znát, že jejich věkový průměr byl ze
všech zúčastněných týmů nejstarší :o)) .

Nejlepší střelec R. Jašek – UTS Vršovice,
nejlepší brankář L. Semrád – SK Úvaly,
nejlepší hráč M. Bednář – Slavoj Praha.
Na zlatou sobotu 21.12.2019 se uskutečnil vánoční turnaj III.ročník memoriálu Jardy Černého za účasti osmi mužstev.
Hrálo se systémem ve skupinách a dále play-off v příjemném jarním počasí
a úroveň zápasů byla díky hráčům mladších ročníků, ale i několika prvoligových
zkušených borců (např. již poněkolikáté
J. Jindřišek – Bohemians 1905) opravdu
vynikající.

Nejlepší střelec L. Sochůrek – Sokol Vyšehořovice, nejlepší brankář M. Vacek
– EXÚvaly, nejlepší hráč J. Král – Black
Angels.
Oba turnaje měly velmi dobrou úroveň a hráči si pochvalovali, že se v předvánočním čase mohou setkat s bývalými
spoluhráči a kamarády. Hráčům všech
týmů patří velký dík za jejich fair play výkony a přátelskou atmosféru. Příští rok
se budeme těšit na další ročník těchto
populárních turnajů.
Václav Kopač

Umístění: 1. místo
UTS Vršovice, 2. místo Black Angels a 3.
místo EXÚvaly. Domácí klub tentokrát
reprezentovali naši
dorostenci a v konkurenci kvalitních týmů
se rozhodně za svoje
výkony nemuseli stydět. Dlouhý fotbalový
den zakončili svým
tradičním předvánočním koncertem kapely Medvěd 009 a CZ.

unor_2020.indd 16
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Poznáte se?

V

únoru úplně jinak – čtete výzvu
a prosbu. Rádi bychom do archivu
městských kronik shromáždili historická fakta o domech od čp. 1 po tisícovku.
Často hovořím se staršími pamětníky z Úval
(mj. s paní Hladíkovou a Sálovou, s panem
Martínkem a Líznerem ad.) na ulici či při setkáních v DPS o obchodech a řemeslech, které se objevovaly spolu s prvními nájemníky
či majiteli domů. Po čase se provozy měnily,
mizely a nové rodily. Někde vydržely generace, jinde není po nich památky. V knize Úvaly
jindy a nyní (1929) a Úvaly v průběhu staletí
(2004) i na stránkách www.uvaly.cz jsou obchodníci, živnostníci a řemeslníci zmíněni,
ale ne zcela ke vztahu k domům. Jen třeba

v Husově nebo Havlíčkově ulici řada pamětníků ví o obchodech, které začínaly jako řeznictví, smíšené zboží a končily trojnásobnou
změnou, „jen jako obytné domy“. Zmapovat
tyto proměny se možná zdá zbytné, ale každá obec by mohla mít historii zpracovánu
nejen v kronikách, ale i uceleně a tematicky.
Pamatujete-li si, kdo ve vašem domě bydlel
od jeho postavení po současnost a byl-li místním „podnikatelem“ či nějakým činovníkem
obecním, sportovním, úředním, spolkovým
aj., zkuste se spojit osobně nebo mailem …
srdečně děkuje alena.janurova@centrum.cz
K fotografii z dětského představení Pamela …
se ozval pan F. Smolík. Jakmile doplníme další
Alena Janurová
jména, prozradíme víc.

osobní
Dne 27. února uplyne 10 let od úmrtí mé milované sestry
– dvojčete Evy Vosátkové.
❤.
Moc mi chybíš ❤ ❤ ❤
Vzpomíná sestra Hana a bratr Václav Vosátkovi.
Dne 22. 12. 2019 zemřel ve věku 88 let Ing. Jiří Hásek,
bývalý zaměstnanec Města Úvaly. Od roku 2006 do roku
2017 se staral o archiv městského úřadu. Pracoval až do
svých obdivuhodných 86 let.
I v tomto vysokém věku byl plný pracovního elánu
a životního optimismu.
Jana Tesařová, tajemnice

Uplynul již jeden rok, co nás navždy opustil
náš milovaný
pan Josef Fischer.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

společenská kronika

únor 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Hynek Pilný
Karolína Damovská

Přejeme, aby vyrostli ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Chtěla bych poděkovat městské policii za to, že vždy
ochotně přijedou, když potřebuji pomoct s dcerou,
která je vážně nemocná.
Přeji policii mnoho úspěchů.
Literová
Děkuji všem, kteří mi přáli k mému životnímu jubileu.
Miroslav Martínek

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

inzerce

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ –
REVIZE TLAKOVýCH NÁDOB
STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

unor_2020.indd 17

Z důvodu rušení provozovny kadeřnictví k 31. 3. 2020
nabízíme k prodeji/odvozu starší vybavení.
K prohlédnutí na adrese Jiráskova 297, Úvaly a to po předchozí
dohodě na tel. 737 686 832 – M. Šedinová

Montáže stínící techniky Praha a okolí
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce
dohodou. Výdělek záleží na zájmu a množství namontovaných
zakázek. Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba
pouze základní nářadí. Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně
Se všemi zájemci pohovoříme.
Zašlete kontakt nebo životopis na
gato@gato.cz, případně volejte 777 038 000.
Vhodné i jako přivýdělek.
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KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Hledám paní na úklid v RD
v centru Úval s 2 domácnostmi – sanita, luxování 1x za
dva týdny dopol., asi 4 hodiny
práce (150 Kč/hod.)
Tel.: 728 322 093

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, sbírky
poštovních známek,
pohlednic, staré tiskoviny
apod.
731 489 630

Kácení a řez stromů
stromolezeckou technikou,
řez živých plotů.
tel.: 606527091

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
unor_2020.indd 18
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Pohřební ústav

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

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

unor_2020.indd 19
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milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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INTERNET

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&

08/7,0(',$

1*$



499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

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

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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