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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v ruce držíte březnové číslo Života
Úval. Březen je první jarní měsíc, který následuje po zimě a zpravidla to byl
měsíc, ve kterém se k nám vraceli tažní
ptáci a začaly rozkvétat první květiny.
Letos březen následuje po zimě, která
vlastně ani zimou nebyla. Mnozí z nás to
dávají do souvislosti s klimatickou změnou a již nyní se obávají, jaké bude jaro
a léto.
Není nezajímavé se v této souvislosti podívat do historie. A z ní zjistíme,
že s podobným rázem počasí již naši
předkové své zkušenosti měli. Sázavský
mnich ve svém přípisku ke Kosmově kronice píše, že zima roku 1091 „… byla bez
sněhu i deště“, aby následně „samý týden velikonoční, okolo 1. dubna, napadlo množství sněhu a uhodily takové mrazy, jako málokdy bývá uprostřed zimy“.
Roku 1540 byla příjemně teplá zima,
přes den svítilo slunce a noci byly nezvykle jasné. Vinař Hans Stolz si pozna-

menal, že v březnu pršelo jen tři dny.
Následně mezi březnem a zářím nepršelo ani jeden jediný den. Labe bylo tak
vyschlé, že se dalo přejít suchou nohou.
Listy ze stromů opadaly už na počátku srpna. Dny a noci byly tak horké, že
dobytek i zvířata v lesích zmírala žízní
a vedrem. Lidé umírali při práci na poli,
pokud se neskrývali ve sklepích, protože teploty překračovaly hranici čtyřiceti
stupňů (dnešní odhad).
A poté přišel oheň. Suché listí, tráva
a dřeviny se lehce vzňaly, rozsáhlé a rychle se šířící požáry nedokázal nikdo zastavit. Dlouhou řadu obcí a měst plameny
prostě spolkly. Nikdy v mírových časech
jich nebylo zničeno tolik, informuje ulmský kronikář Pfister. Celý kontinent byl
týdny zahalen šedým kouřem, za nímž
téměř mizelo bledé slunce i měsíc.
Věřím a doufám, že podobné rozmary
počasí nás letos nepotkají, ale již pátý
rok trvající suchá a teplá perioda vyčerpává krajinu. U nás v Úvalech se to pro-

jevuje odumíráním jehličnatých, ale už
i listnatých stromů. O to více se musíme
o naši krajinu starat. Nejen tu za humny, ale i přímo o tu ve městě. Sázet zeleň, dbát na zadržení dešťové vody.
I letos proto budeme pokračovat
v projektu ozeleňování Úval a jejich ulic.
Hned na jaře se dočkají nové výsadby
ulice 5. května, Škvorecká nebo Tovární či Nad Koupadlem. Vysadíme novou
část aleje směrem k Tuklatům. A budeme pokračovat dál.
V tom všem nám můžete pomoci i vy.
Máte nějaký nápad, kde by bylo fajn
zkultivovat veřejný prostor zelení? Třeba vaši ulici? A chtěli byste třeba i pomoci vlastní prací? Pak neváhejte a spojte
se se mnou či paní Renatou Stojecovou
z odboru životního prostředí. Rádi budeme hledat cestu, jak vám pomoci,
třeba i nákupem sadebního materiálu.
Protože naše příroda a okolí za to stojí.
Přeji vám krásné jaro!
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 6. 2. 2020

V

e čtvrtek 6.února se
sešli úvalští zastupitelé na mimořádném
jednání. Nejprve složila slib
nová zastupitelka města, paní
Ing. Hana Kameníková, která
v zastupitelstvu nahradila paní Zdenku Jedličkovou, která
na svůj mandát rezignovala
v závěru loňského roku.
Důvodem pro svolání mimořádného jednání byla aktuální
problematika záměru na realizaci montážní haly a „odhlučnění“ areálu Tawesco Automotive, s.r.o., Úvaly (bývalá ESSA
Czech). Sál DPS byl zcela zaplněn občany, jejichž nemovitosti se nachází v okolí areálu
společnosti.
Starosta v delším úvodu
pohovořil o vývoji problematického umístění závodu (bývalé ESSA) a genezi záměru
investora na rozšíření této
úvalské „továrny“ od roku
2005, stejně tak jako o oponentním stanovisku ke studii
EIA (posuzování vlivu na ži-

votní prostředí) a rovněž
o protichůdných názorech
ze strany Krajského úřadu
Středočeského kraje (respektive brandýského stavebního úřadu) v této záležitosti
v průběhu času.
Tak, jak byl záměr dostavby výrobního závodu navržen (výrazné rozšíření areálu
lisovny o svařovnu a navazující provozy), tak je v příkrém
rozporu se stávajícím i připravovaným územním plánem města Úval, dostavba
výrobního závodu, shodně
jako současná stávající část
výrobního závodu má zásadní negativní dopad na životní
prostředí a není v souladu se
strategií rozvoje města coby
města v zeleni s podnikáním
přinášejícím vyšší přidanou
hodnotu. Studie obsahuje
řadu nepřesností či neexistujících odkazů. Výsledky ničím
nepodložených tvrzení jsou
vedeny vždy ve prospěch zadaného cíle, a to stavby závo-

du těžkého průmyslu, resp.
zvětšení jeho plochy na maximální možnou úroveň. Studie obsahuje řadu faktických
pochybení zpracování s nároky na proces a podklady
k posuzování vlivů záměrů
na životní prostředí, zpracovatel studie se nevypořádal
s narušováním provozu staveb a jejich okolí.
Zastupitelé jednomyslně
schválili usnesení, kterým nesouhlasí s navrženým záměrem „Realizace montážní haly
a odhlučnění areálu Tawesco
Automotive, s.r.o, Úvaly“ tak
jak byl prezentován v dokumentaci od společnosti JP
EPROJ, s.r.o., v prosinci 2019,
a současně schválili vyjádření města Úvaly dle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
k této dokumentaci a uložili
starostovi zaslat vyjádření města Úvaly Krajskému
úřadu Středočeského kraje
v termínu do 7.2.2020.

Zastupitelé následně vzali
na vědomí dopis (nesouhlasné
vyjádření) spolku Nové Úvaly,
z.s., k dokumentaci záměru
„Realizace montážní haly a odhlučnění areálu Tawesco Automotive, s.r.o., Úvaly“.
Přítomní občané, z nich
někteří k této problematice
aktivně vystoupili, vyjádřili
poděkování za toto jednomyslné negativní stanovisko
ze strany města k záměru
na rozšíření provozu v sousedství jejich domů.
Tento přímý přenos z jednání byl zprostředkován novou kamerou ve výrazně vyšší
kvalitě obrazu, včetně kvalitnějšího zvukového záznamu.
Videozáznam z mimořádného jednání ze dne 6.2.2020
je zde:
http://www.youtube.com/
watch?v=_L934Jmm4KE
(délka jednání 0:47 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
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Město koupilo od Českých drah parkoviště u nádraží

N

ěkdy od roku 2006 se datuje
snaha města získat pozemky
pod současnou parkovací
plochou do vlastnictví města. Toto
úsilí provázely naprosto neskutečné
problémy a potíže – a především, ze
strany státu byla pro město podpora nulová, ze strany Středočeského
kraje pak spíše jen slovní ...
Ale všechny problémy se podařilo
po dlouhých 14 letech překonat.
Město Úvaly a České dráhy podepsaly v únoru 2020 smlouvu, kterou
město tyto pozemky kupuje za 5,8
mil. Kč. Již před 3 roky se podařilo Úvalům odkoupit objekt bývalého nádraží.
Městu se tak konečně otevírá možnost

dokončit rekonstrukci okolí úvalského
nádraží – vybudovat nový autobusový

terminál, zcivilizovat stávající parkoviště
a zavést systém do parkování u/okolo
nádraží.

Další milník v proměně města je tak
za námi.
Jaké budou další kroky? A to ještě letos?
oslovíme architekty, aby pro město připravili projekt terminálu bus/auto/
kolo/vlak
zavedeme parkovací systém u/okolo
nádraží
zřídíme zabezpečené parkování pro
kola, aby se zejména majitelé dražších kol nemuseli bát, jestli svá kola
po návratu do Úval najdou na svém
místě
Petr Borecký,
starosta

Tradiční novoroční setkání starostů Úval

J

Zleva doprava starostové: Jan Šťastný
(2006 – 2014), Petr Borecký (od 2014)
a Ivan Černý (1990 – 2006)

ak se již stalo dobrou tradicí,
sešli se opět na pozvání současného starosty Petra Boreckého na společné večeři současný
startosta i oba porevoluční starostové Úval – Ing. Ivan Černý a MUDr.
Jan Šťastný.
Opět bylo o čem vyprávět, mluvilo
se jak o současných projektech města, tak projektech, které začínaly třeba

před 25 lety a realizují se až teď, nebo
projektů, které město ještě čekají. Došlo i na vtipné historky ze starostování
jednotlivých aktérů ☺.
Bylo zajímavé vidět, že čas otupí
mnohé z hran a zůstává to podstatné
– vztahy, naše město a zájem na dobrém životě celé komunity.
Petr Borecký,
starosta

Revitalizujeme Nachlingerův park
a lesopark na Úvaláku

J

elikož leden i únor místo tuhé zimy
připomínají spíše předjaří, pustili
jsme se s našimi technickými službami a s odborem životního prostředí
do předjarních prací.
V Nachlingerově parku jsme namísto borovic, které zahubilo loňské a předloňské
sucho, dosázeli nové buky a duby. A v lesoparku na Pražské jsme vyčistili plochu
s novými výsadbami po loňském jarním
kácení kůrovcových stromů od ostružin
a buřeně.
Technické služby příští týden skácí dal-

ších 9 kůrovcem napadených stromů
(modřín a smrky).
Následně dosadíme ke stávajícím dosadbám sazenice buku, dubu a jedle, ponecháme na doplnění několik náletových
akátů.
Doufáme, že jaro bude alespoň trochu
vlhčí než doposud probíhající počasí, protože jinak se sucho, které v našich lesích panuje, ještě výrazně zhorší, což bude mít velmi
negativní vliv na zdravotní stav našich lesů.
Renata Stojecová,
vedoucí odboru životního prostředí

Seniorská obálka v Úvalech

M

ěsto Úvaly se připojilo k projektu Seniorská obálka.
O co jde?
Seniorská obálka je tiskopis, který má
usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení
zdraví nebo života.
Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci
příbuzných
nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svých alergiích,
nemocech, lécích
(včetně
dávkování) a kontakty
na své blízké oso-
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by a praktického lékaře. Údaje by měly být
umístěny na viditelném místě v bytě nebo
domě – na dveřích lednice nebo vnitřní
straně vchodových dveří.
Tyto údaje, které by měly být pravidelně
aktualizovány, poslouží v případě zásahu
záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo
nutnosti transportu do zdravotnického
zařízení.
Kam seniorskou obálku dát?
Seniorskou obálku je vhodné dát
na dobře dostupné a viditelné místo pro
záchranáře. Vhodnými jsou místa u vchodových dveřích, na dveřích lednice atd.
Kde mohu seniorskou obálku získat?
Seniorskou obálku získají automaticky

klienti Domova s pečovatelskou službou
v Úvalech a klienti Pečovatelské služby
města Úvaly. Všichni ostatní zájemci si ji
mohou vyzvednout na podatelně městského úřadu (budova radnice, Arnošta
z Pardubic 95, Úvaly) nebo vám ji doručíme až domů, pokud nám napíšete na podatelna@mestouvaly.cz nebo zavoláte
na telefon 281 091 561.
Bude mě něco seniorská obálka
stát?
Nikoli, seniorská obálka je zcela zdarma.
Více informací můžete získat u vedoucí
úvalské pečovatelské služby, paní Lucie
Křivancové.
Petr Borecký,
starosta města

2/28/20 4:52 PM
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Dům hrůzy ve Štefánikově 89
se promění na Viladomy
Panorama Úvaly

S

polečnost SMV Invest, s.r.o., má
v plánu provést demolici stávajícího objektu na adrese Štefánikova 89, Úvaly a přestavět jej na bytový
dům o 12 bytových jednotkách o velikosti 2 +kk – 4 + kk.
Součástí stavby bude realizace 15
podzemních parkovacích stání a 7 povrchových parkovacích stání. Investor
a město se předběžně dohodli na následujících parametrech výstavby:
1. Architektonická i materiálová skladba
stavby bude volena tak, aby se jednalo
o reprezentativní vizitku města a dané
lokality. Budou voleny ekologické materiály, technologie a s vodou v areálu
bude hospodařeno tak, aby se srážkové vody zasakovaly v místě.

2. Součástí výstavby bude
příspěvek na investiční akce města ve výši
450 000 Kč/1 bytová
jednotka, který umožní
provést zároveň rekonstrukci chodníků a komunikací v lokalitě Štefánikova x Švermova x
Raisova.
3. Veřejné a soukromé prostory, stavba a její okolí budou realizovány tak,
aby zvýšily estetickou i funkční úroveň veřejných prostor a veřejné zeleně v místě včetně výsadby stromů
a ušlechtilých travin. Veškerá řešení
architektonická i zahradnická budou
schvalována městským architektem,

zahradním architektem města a příslušnými orgány města.
Více informací najdete na webových stránkách města Úvaly nebo
po kliknutí na QR kód.
Petr Borecký,
starosta města

„Optická síť v Úvalech“ – počátek, současnost a budoucnost.
Několik otázek pro pana Maturu.
Můžete nám shrnout celou cestu, od myšlenky
po současné pokrytí optickou sítí?
K čemu síť bude sloužit?
Pochopila jsem z článku,
že k využití sítě pro městské služby.
Jaké to jsou?
Dále k nediskriminačnímu
přístupu k internetu. To
je jasné. Bude tedy umožněno se připojit k vysílání
DVBTV2 po internetu nebo bude vysílána i kabelová televize?
Bude vybudován uzlový řídící bod v Klánovické ulici. Co to je?
Jak se budou moci občané
uživatelé připojit? Bezdrátově? A za kolik?
Kdo bude provozovat síť
od spravování po obsluhu dat?
Byl projekt nějak vysoutěžen?
Úvalská stavební, s.r.o., provádí jen pokládku kabelů
nebo ve městě ještě něco
buduje?
V rejstříku má mnoho činností, ale pokládku kabelů či činnost provozní
jsem nenalezla.
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A nakonec. Jaké konkrétní
výhody to uživatelům přinese?

(Otázky podle námětů
čtenářů zpracovala
A. Janurová, která zároveň
děkuje za odpovědi)
Vážená paní Janurová,
děkuji za položené otázky, na které se pokusím
srozumitelně a popořádku
odpovědět.
Počátky nápadu na vybudování optické sítě se začaly objevovat v době, kdy se
technologie posouvaly, ale
většina míst se nikam neposouvala. ADSL byla stále
verze 1, bezdrátové sítě sice fungovaly, ale jako každá technologie mají svá fyzikální omezení. V Úvalech
bylo vyzkoušeno na dvou
nově vybudovaných projektech lokální zaoptikování.
V lokalitě Slunečné terasy
se se zhotovitelem domluvila firma ABAK, spol. s r.o.,
a vybudovala zde pro všech
28 objektů lokální optickou
síť, kterou úspěšně provozuje. Druhým místem, kde
se budovala optika byl Výpustek I., kde si investor
vybral jako partnera pro
optickou síť O2. Poté, co vybudoval v rámci výstavby
optické propojení a chtěl
stavbu předat O2, ta toto

nepřevzala a nedokončila
optické rozvody, a tak zde
na této infrastruktuře není
provozována žádná služba.
Město tak po této zkušenosti chtělo nabídnout svým
občanům plošně kvalitní
možnost připojení na nejmodernější technologii. Jelikož by to pro město znamenalo obrovskou investici
s dlouhou návratností, tak
Město Úvaly vydalo v roce 2016 (schváleno Radou
města Úvaly dne 22. 3. 2016
usnesením č. R-117/2016
a zastupitelstvem města
dne 28. 4. 2016 usnesením
č. Z – 39/2016) Zásady výstavby sítě elektronických
komunikací a zřízení věcného břemene – služebnosti,
kde byly uvedeny podmínky možnosti budování optických sítí.
Po schválení těchto zásad
měli zástupci soukromého sektoru možnost podat
žádost a uzavřít s městem
Úvaly smlouvu o budování
optických sítí. Tento projekt
není hrazen z veřejných
peněz, ale ze soukromého
sektoru. Město Úvaly v souladu s výše uvedeným podepsalo smlouvu s firmou
Úvalská stavební, s.r.o., která požádala o možnost budování optické sítě v našem
městě a která bude vlastníkem této infrastruktury.

Projekt optické sítě v Úvalech je koncipován tak, aby
bylo možné na jednom konkrétním místě předat tuto
přípojku libovolnému poskytovateli internetu, který
o ni bude mít zájem. A právě tímto místem se stane
centrální místo v ulici Jiráskova (v článku omylem uvedena ul. Klánovická), kam
se dostanou nejen jednotlivé přípojky z Úval, ale bude sem i přivedena páteřní
optická síť napojená do datového centra v Praze. Vše
vychází ze „Zásad výstavby
sítě elektronických komunikací“ a tímto je zajištěn
rovný / nediskriminační
přístup všech poskytovatelů, kteří budou mít zájem
o poskytování služeb. Město mělo dále v podmínkách
povinnost zhotovitele připojit na vznikající síť důležité městské objekty, městské kamery a informační
panely tak, aby to městu
minimalizovalo náklady.
U otázek ohledně televizního vysílání bych rád zmínil, že forma vysílání DVBT2 je formou pozemního
vysílání, které pro Českou
republiku provozují České radiokomunikace, a. s.,
a nijak nesouvisí s optickou
sítí. Stejně tak i pojem kabelová televize je pojem,
kdy se TV rozvádí po me-
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talických kabelech po objektech. Nemusíte se však
obávat, v dnešní době většina poskytovatelů internetu nabízí sledování televize
přes internet, a to formou
IPTV. U IPTV je několik poskytovatelů, pro příklad
uvádím
SledováníTV.cz,
Kuki.cz, DiGiTv.cz a další.
Někteří poskytovatelé internetových služeb vám
umožní udělat společný
balíček internet + televize
od určitého poskytovatele,
případně můžete mít internet od jednoho a televizní
služby mít zakoupené samostatně.

Na otázku možnosti připojení a cenové nabídky
odpovím pouze částečně,
a to na tu část, která je nyní známa. Cenovou nabídku budou dávat jednotliví
poskytovatelé internetu samostatně, takže nyní za ně
nemohu odpovídat. Způsob
připojení bude vždy shodný
– nejdříve se musí do objektu dostat chránička na optický kabel (tzv. trubička či
mikrotrubička), který do ní
bude následně „zafouknut”.
V domácnosti bude realizována optická zásuvka.
Tímto končí práce Úvalské
stavební, s. r. o., a začíná

práce jednotlivých poskytovatelů, kteří do této optické
zásuvky připojí dle použité
technologie koncové klientské zařízení. Poté už se řeší
vnitřní síť u domácích zařízení, kde samozřejmě může
být i bezdrátový wifi router
pro připojení všech zařízení
běžných v domácnosti (TV,
notebooky, mobilní telefony atp.).
Jak už zde bylo uvedeno,
vlastníkem
infrastruktury bude Úvalská stavební,
s.r.o., takže o fyzickou vrstvu (mikrotrubičky, kabely,
sloupky, zásuvky) se bude
starat právě tato firma. Po-
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skytování služeb po fyzické
vrstvě bude mít na starost
každý jednotlivý poskytovatel, tudíž veškerá data –
provozní data – budou pod
správou poskytovatelů, se
kterými budou mít uživatelé uzavřenou smlouvu
o užívání internetu.
Každopádně vybudování
optické sítě v Úvalech zvýší komfort našich obyvatel
nejen v současnosti, ale
i v budoucnosti, která je
stále náročnější na objemy
a přenosy dat.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic
a dopravy

Místní poplatek
za provoz systému
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání
a odstraňování
komunálních odpadů

Z

astupitelstvo města na svém
zasedání dne 9. 12. 2019 vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2020 je stanovena sazba
tohoto místního poplatku na 924,Kč za rok/osobu s trvalým pobytem
v Úvalech (děti do tří let jsou od poplatku osvobozeny). Za nemovitost
nebo bytovou jednotku (byt), ve kterých není přihlášena žádná fyzická
osoba činí sazba místního poplatku
924,- Kč za rok.
Do 10. 4. 2020 budou doručeny do
všech domácností složenky na úhradu místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Platbu prosím proveďte nejpozději
do 30. 4. 2020 složenkou, bankovním
převodem nebo přímo v pokladně
MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, II.
patro v úředních hodinách, tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Upozorňujeme, že již není třeba vyzvedávat nálepky a popelnice olepovat.
Jitka Hamouzová
pověřená vedením odboru správního
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Jarní úklid 2020 – INFORMACE

tupujícím jarem přichází i pravidelný jarní úklid něS kterých
odpadů z našich domácností. Úklid se bude
nas

konat obdobným způsobem jako na podzim roku 2019.

Svoz objemných odpadů – termínový
kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky
a technikou firmy pana Davida Fidlera – Sběrné suroviny D.F.
a proběhne od pondělí 23. března 2020 až do úterý 7. dubna 2020.
Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na
každé stanoviště v příslušný den přistaveny kontejnery
dva. První kontejner bude určen na maloobjemové,
objemnější a velkoobjemové odpady a druhý kontejner
bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně
kmenů (nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník
svozové firmy bude sám určovat, do kterého kontejneru
bude odpad odkládán.
Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady.

Harmonogram svozu
Termín:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

23. března
24. března
25. března
26. března
27. března
28. března
29. března
30. března
31. března
1. dubna
2. dubna
3. dubna
4. dubna
5. dubna
6. dubna
7. dubna

Číslo stanoviště
25, 26, 44
10, 37,45
22, 28, 6
14, 21, 43
3, 19, 41
18, 12, 36
29, 33, 46
2, 5, 34
15, 35,40
9, 16, 32
1, 31, 4
7, 13, 11
24, 38, 48
20, 39, 42
17, 23, 30,
8, 27, 47

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Ulice Riegerova - trafostanice
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
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Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány

odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin,
olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále odpady,

které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení
v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače
a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zemi-

nu – tyto odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!

Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných
pracovníků svozové firmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout
nevhodné odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště
ve všední dny od 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00
hod, o víkendech budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou týž den
po 15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou na
stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou
průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje

15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32. Roh ulic Glűcksmannova, Šámalova
33. Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fűgnerova, Tyršova
38. Ulice Komenského a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská – bývalá pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice Osadní
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova
45. Střed ulice U Obory
46. Ulice Moravská
47. Roh ulic Bratří Čapků, Jiřího Gruši
48. Roh ulic Maroldova, Prokopa Velikého
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8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno
během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. až 12. července téhož roku bylo
v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí
z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi – Birkenau, se v průběhu
let 1942 – 44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.
Zavraždění muži, ženy a děti se provinili jen tím, že se narodili
jako Židé.
Jako občané České republiky, občané města Úvaly, vyjadřujeme svůj zármutek nad ztrátou životů našich židovských
spoluobčanů během holocaustu a přejeme si, aby memento
šoku z připomenutí otřesné události největšího masového
zabíjení v koncentračních táborech, mezi kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou naši
společnost k novému vzdělávání v oblasti smyslu naší existence, životních priorit a společenských aktivit v duchu lásky
k člověku, respektu k lidskému životu, humanismu, důvěry
a empatie a aktivního boje proti extremismu a nenávisti.
V tento den jsme pravidelně po 7 let pořádali i v Úvalech happening Pamatuj!, na kterém jsme si připomínali 3 písně, se
kterými na rtech šli vstříc smrti vraždění naši spoluobčané.

Shema Israel – Vyznání víry, Hatikva - Naděje a Kde domov
můj. Tyto písně zaznívaly i u nás v Úvalech v současnosti v podání Komorního pěveckého sboru Christi. Žáci základní školy
recitovali dobové básně, četli jména zavražděných úvalských
židovských občanů, malovali své pocity. S písněmi blízkými
obětem nejstrašlivějšího zla společných dějin jsme uctívali
jejich památku i připomínali si potřebu se stavět aktivně zlu
v nás i ve společnosti.
Letos, 8. rok, tomu tak nebude. Nepřál nám termín jarních
prázdnin na základní škole a nepřítomnost žáků. A také ukončil činnost pěvecký sbor Christi Úvaly.
A tak připomínkou událostí 8. března před 76 lety je tato písemná noticka.
Připomeňme si ji i ve své duši a nikdy nezapomeňme!
Dr. Vítězslav Pokorný

zprávy z města
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Všimli jsme si, že …
… 17.1. na ČT1 v Sama doma se představila psycholožka
Anna Lukešová z Úval svojí knihou Rozčesejme Česko a nápady, jak učesat dívenky do školy a pro různé sporty.
… 28.1. …směr Dobročovice neprůjezdná ulice – padlý
strom. Hasiči a městská policie na místě, do 30 minut bude
průjezd obnoven (fb města). Ten den liják a nápory větru.
… se občané Úval na sociálních sítích spojují do různých
facebookových skupin, např. „Úvaly Slovany“ – sousedská
skupina, byla založena na jaře 2009. Spolky moderní doby.
… 10.2. do Česka dorazila bouře Sabina, silný vítr je
i v Úvalech, poránu prudce prší a větrné poměrně teplé počasí zůstává již několikátý den.
… na fb města umístil informaci pan starosta: „další rozšíření autobusových spojů v Úvalech od jara 2020 a od letošního jara připravujeme další rozšíření autobusových spojů
v Úvalech na linkách 391, 655, 423 a 484. Koukněte se na návrh spojů od 1. 4. 2020, barevně vyznačené jsou nové spoje.
Co na to říkáte? Takto OK nebo byste nějaké časy změnili, případně ubrali, přesunuli atd.?“ (u zprávy jsou umístěny i jízdní
řády se změnami).
… „dům hrůzy“
ve Štefánikově čp.
89 se promění – píše
ve svém článku pan
starosta.
Více informací najdete na webových

stránkách města Úvaly
(https://www.mestouvaly.cz/viladomy-panorama-uvaly-stefanik…/)
Snažila jsem se získat

Dovolte nám představit službu Techalo. Cílem našeho webu je pomoct lidem při výběru elektroniky
a poskytnout možnost ověřit si, že
si koupí zařízení, které jim bude
vyhovovat. Vybíráte počítač? Přejděte na stránku www.techalo.cz
a stiskněte tlačítko „začít“. Pomocí
odpovědí na několik jednoduchých
otázek vám náš algoritmus ukáže
nejlepší modely elektroniky pro vás.
Vy se pak můžete spolehnout, že
správně utratíte své peníze, zařízení
vám bude vyhovovat, a to i bez zna
znalostí technických parametrů. Doufá
Doufávám
me tedy, že služba pomůžeme i vám.
Tomáš Roj,
Ro
Samuel Krejsa
Krejsa,
Adam Berg
Bergl
(Techalo.c
(Techalo.cz)

nějaké historické údaje o zmíněném domě. Ovšem kromě
článku v ŽÚ z 90. let, kdy se píše o domě sociálních služeb,
se kterými neměli obyvatelé nejlepší zkušenosti a vzpomínky
na možnost se přijít vykoupat ve vaně, jsem zatím nezjistila,
ani kdy byl dům postaven. Určitě stál už v roce 1929, protože
je zmíněn v knize Úvaly jindy a nyní. Třeba někdo z dnešních
čtenářů ví víc a podělí se o informace.
… 11.2. v ranních hodinách na fb hasičů – hlášen požár
asi ve 3,45 ráno …
AKTUÁLNĚ: Středočeští hasiči zasahují u požáru v Úvalech.
Hoří zde střecha budovy o půdorysu 30x15 metrů. Zásah
probíhá třemi C proudy, je vyhlášen druhý stupeň poplachu.
Na místě je problém s dopravou vody, proto byly povolány
další cisterny … více v článku JSDH Úvaly.
… se množí opět psí exkrementy na chodnících. Jedno foto
lze popsat Pes provokatér a druhé Pes akrobat.

… se občané ptají, kde je malý
čistící stroj, který na podzim byl v ulicích nasazen???
… v Životě Úval byl článek Blíží se spuštění optické sítě
v Úvalech. Několik občanů opět reagovalo a ptá se na účel
a výhody. Na tyto otázky jsem se zeptala pana Matury, vedoucího odboru výstavby a investic, který ochotně vše vysvětlil,
viz článek „Optické sítě …“.
Ptala se, slyšela a zaznamenala Alena Janurová

Vzpomínky pamětníků
Vzpomínky pamětníků ze středního Polabí ožijí díky audio a video
reportážím žáků základních škol
Ve středu 25. března od 17 hodin se v Kině Brandýs uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem
přibližuje vzpomínky osmi pamětníků z Brandýsa nad Labem-Staré
Boleslavi, Zelenče, Úval a Odoleny Vody, jejichž životy významně zasáhly dějinné události 20. století, které se odehrály na území České
republiky.
Do projektu Příběhy našich sousedů,
který se ve středním Polabí konal letos
poprvé, se zapojilo celkem osm žákovských týmů z pěti základních škol. Pod
vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, ZŠ Stará Boleslav, ZŠ Zeleneč, ZŠ Úvaly a ZŠ Vítězslava
Hálka Odolena Voda. V průběhu šesti
měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali
dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů

pak vytvořili vlastní dokumentární díla,
která odborné i široké veřejnosti před-

INZERCE
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staví právě na slavnostní prezentaci
v posledních březnových dnech. Mezi
pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je podle regionální koordinátorky
pořádající společnosti Post Bellum Kateřiny Mlynářové zajímavý mix osobností.
Děti zpovídaly například herečku
a dabérku Blanku Rejmanovou Zdichyncovou, které byla kvůli neloajálnosti vůči režimu zakázána činnost v rozhlase
a televizi, pana Jaroslava Křížka, člena
velkostatkářské rodiny v Zelenči, které
byla v 50. letech zabavena veškerá půda, pana Jaroslava Selnera, syna generála Jaroslava Selnera, který se kvůli „zápaďácké“ orientaci původně nedostal
na školu, a další jedinečné osobnosti.

Pět týmů se rozhodlo
zpracovat příběh formou
audioreportáže, což obnáší sestříhání nahrávky
podle připraveného scénáře pod vedením redaktorů v Českém rozhlase
v Praze. Paní učitelka Jurzygowská ze ZŠ Zeleneč
to okomentovala: „Děti
byly ze stříhání reportáží
nadšené. Myslím, že si
vše odnesou do života.
Jedna žákyně mi dokonce řekla, že díky
pamětníkovi až teď pochopila, co znamenal pojem z učebnice „znárodnění
majetku“. Má to obrovský smysl, děkuji
za všechny pamětníky, žáky i za sebe.”
Další tři týmy zvolily formu videoreportáže.
V rámci slavnostního
podvečera
odborná
porota
ve složení Petr Enc
(historik),
Josef
Koukal
(novinář)
a Marie Svobodová (pedagog), posoudí zpracovaná
dokumentární díla
žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec
z nich vybere tři
vítězné projekty.
Prezentace,
kterou bude v Kině
Brandýs na adrese
Karla Tájka 100/2,
Brandýs nad La-
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bem-Stará Boleslav moderovat Zdeňka
Tichá, je přístupná veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum, MAS
–Střední Polabí, z.s., a města Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav. Od roku
2012 do ledna 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé České republice zapojilo 989 českých škol s více
jak 6319 žáky a studenty, kteří pod vedením téměř 1162 učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických týmech téměř patnáct set
pamětnických příběhů. Cílem přitom
nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu
okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých
žáků. Výsledné žákovské dokumenty je
možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.
PR a média: Mgr. Věra Tůmová, vera.tumova@postbellum.cz, 723 316 120
Regionální koordinátorka:
Mgr. Kateřina Mlynářová, katerina.mlynarova@postbellum.cz, 774 204 140

Dar lásky
Dar lásky, pevné vazby = pocit bezpečí a důvěry
v život= vyrovnaný člověk, který umí navazovat
vztahy a pečovat o ně = přínos pro celou
společnost
Milí spoluobčané,
krátký odstavec v únorovém čísle, který zmiňuje
kalendář Příběhy pěstounství a je nafocen Kateřinou
Brůhovou, mne podpořil
v úmyslu něco vám o pěstounství sdělit z vlastní zkušenosti.
Již pátým rokem se starám
v přechodné pěstounské péči o děti, které z různých důvodů nemohly zůstat ve své
rodině. Nejsem v Úvalech
sama a také v okolí, jak jsem
slyšela, již přechodní pěstouni jsou. To je moc dobře.
Pečuji o sedmé dítě a moje nejkratší „pěstování“ bylo

brezen_2020.indd 9

pouhý týden, nejdelší 10 měsíců. Kromě jednoho děťátka
bylo hlavní příčinou, že již
jejich maminky jsou dcerami
alkoholiček či narkomanek
nebo se jim nedostalo v kojeneckém věku potřebné lásky
a pocitu bezpečí, případně
byly odloženy do ústavu.
Z „mých“ dětí se jedno
podařilo vrátit rodinnému
příslušníkovi a jedno děťátko jsem předala do milující
náruče adoptivních rodičů.
Ostatní byly přijaty dlouhodobými pěstouny, kteří je
milují jako své vlastní, z toho mám obrovskou radost.
Do adopce totiž může jít

jenom dítě tzv. právně volné, kde není zájem nikoho
z rodiny, matka podepsala
souhlas k adopci, a ani nikdo
jiný, dítěti blízký, se nenašel.
Pěstouni jsou povinni udržovat s biologickou rodinou
kontakt, pokud je to v zájmu
dítěte. V případě mých již
odevzdaných svěřenců zájem ze strany původní rodiny
není, v jednom případě se
snažili chvíli, ale nevydrželi.
Jsou to většinou lidé ze
sociálně slabších poměrů
a problémem pro ně je i koupě lístku na autobus. Náš
stát zatím bohužel nedokáže
příliš pomoci v těchto případech. Každopádně každý,
kdo se chce stát jak přechodným nebo trvalým pěstounem, musí počítat s touto povinností na rozdíl od adopce.

V dnešní době již mají adoptivní rodiče povinnost dítěti
říci, že je adoptované, nejlépe co nejdříve a citlivě podle
věku. Je to pro identitu dítěte
velmi důležité. Máme organizace, které jsou jim v tom
nápomocny.
Institut pěstounské přechodné péče je stále ve vývoji. Není všespasitelný a jeho
hlavním účelem je vybudování pevné citové vazby,
kterou, když se děťátko
naučí a zažije, je schopné
přenést na budoucí rodiče.
U miminek to tak naštěstí
většinou opravdu funguje,
ale u starších dětí již bývá
problém- jsou poznamenány
mnoha traumaty. Zajímavý
byl pro mne případ půlroční
holčičky, kterou jsem přebírala z nemocnice, kde byla

2/28/20 4:52 PM
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týden. Žila se svou matkou
v ubohých podmínkách, byla hodně opruzená, ale jinak
veselé a baculaté miminko.
Bylo zřejmé, že nestrádala
psychicky a prvotní vazbu
měla vybudovanou. Jedno
děťátko bylo v kojeneckém
ústavu spolu s maminkou,
ale po několika dnech ho
opustila a dodnes o ní nikdo
neví. Přesto si myslím, že i ta
krátká doba s ní děťátku pomohla. Vyvíjí se velmi dobře
v milující rodině.
Přechodný pěstoun často
řeší a zaléčuje např. tyto situace – abstinenční syndrom
dětí, předčasně narozené
děti navštěvují již v porodnici, zůstávají s nimi i v případě jiných hospitalizací jako
rodič. Rehabilitují, obcházejí
s dětmi různá vyšetření a terapie. Řeší zubní protézy
u malých dětí se zkaženými
zuby, je toho mnoho. Jedna
kolegyně například přebrala
do péče tříleté dítě s váhou
7 kilo, které se teprve u ní
samo posadilo a rozchodilo. Pak už je jako normální
zdravé dítě předala po více
než roce usilovné péče babičce, která je již může dávat
do školky. Časté je, že děti
nemají ve třech i více letech
žádné hygienické ani sociální
návyky. Jsou to prostě někdy
úplné zázraky, co pěstoun
dokáže. Jeho největší úkol

ŽIVOT ÚVAL 3/2020

je naučit dítě přijímat lásku
a věřit, že jeho svět je dobrý,
že je přijímáno se vším všudy. Větší děti často pěstouny
zkouší, co vydrží. Stále dokola si ověřují, že je ten člověk bere i s tím vším, co mu
provádějí. Čím větší dítě, tím
těžší úkol pro pěstouny a jejich trpělivost.To, co pak také
můžete od dětí slyšet o jejich
zážitcích, jsou prostě strašné
příběhy. Až si člověk říká, jak
je to možné, že to není v naší společnosti lépe ohlídáno
a že se to stále děje.
Nejčastější otázka na
přechodné pěstouny: „Jak
můžete milované dítě předat dál?“ No těžko,těžko,
u mne naštěstí rozhoduje
věk a rozumné vlastní děti.
Hlavně jsme na to od počátku připravováni. Děti se
na novou rodinu navazují
postupně, aby to nebylo pro
dítě stresující. Také pěstoun
je pak klidnější, když vidí, že
bude jeho svěřenec milován.
Přesto jsem si chtěla nechat již první kluky, kde to
vypadalo, že jim rodinu nenajdou. Děkuji svému ženskému organismu, jeho síle,
která mne vždy znovu pomůže k nabytí nových, hlavně
duševních sil. Samozřejmě
také rodině, přátelům, kolegům pěstounům, cvičení jógy, možnosti psychologické
pomoci atd. Také milým pro-

davačkám v místních obchodech s dětskými potřebami
a v lékárnách, které se vždy
zajímají a poradí. Velký dík
patří paní doktorce Jeřábkové, která byla ochotna „moje“
děti přijmout, škole a školce,
kam moji svěřenci docházeli
a i nyní dochází. Všem dobrým ženám,které nezištně
pohlídaly. Opravdu moc vám
děkuji všem, kterým není
osud těchto dětí lhostejný .
Velkou podporou mi je také, že o většině dětí vím, navštěvujeme se, posílají fotky,
vidím, jak se vyvíjejí. Měla
jsem (a mám)samé krásné
a chytré děti. Jen jedna, a to
hned první přebírající pěstounská rodina, měla potřebu kontakt ukončit. Bylo to
pro mne hodně těžké, to přiznávám. Vím však, že se mají
dobře, a to je hlavní.
Další otázka na nás:
„Proč přechodně a ne hned
stále?“ Biologická matka
a rodina mají ze zákona čas
se rozmyslet, zda si dítě vezmou zpátky, mají čas si upravit rodinné poměry, probíhá
sanace rodiny atd. Pečujeme
také o děti matek ve výkonu
trestu například. V těchto
případech se již ze zákona
má upřednostnit náhradní rodinná péče před péčí
ústavní. Bohužel v ústavech
ještě hodně dětí již po narození končí. Jsme v tomto jed-

nou z posledních zemí v Evropě. Např. na Slovensku se
do ústavu nesmí umisťovat
děti do sedmi let.
Naše péče by měla trvat
co nejkratší možnou dobu,
nejdéle rok. Bohužel se čím
dál častěji stává, že děti zůstávají déle, a to je pak opravdu
hodně náročné pro děti i pěstouny. Již se také stává (pokud
je přechodný pěstoun plný
síly a odhodlání), když se následná rodina nenajde, že se
rozhodnou, nechat si děti natrvalo. Moc takovým rodinám
fandím a několik jich znám –
jsou úžasné, úžasní a viditelně omládnou. Tato práce má
smysl.
Kdybyste někdo měl zájem se o přechodném nebo
i trvalém pěstounství dovědět více, můžete mne kontaktovat na e-mail zuzanai@
seznam.cz. Na internetu je
informací také hodně, jsou
různé organizace, které poradí a fb skupiny pro zájemce
o pěstounství.
Kalendáře je možné objednat na
objednavky@spirit2018.cz
Výtěžek bude použit hlavně pro pěstounské rodiny,
které pečují o postižené
děti. Děkujeme
Zuzana Indrová

Požár skladovací haly v areálu bývalé masny

V

úterý 11. 2. 2020 v 3:42 byl
na operační a informační
středisko středočeských hasičů ohlášen požár budovy u nádraží
v Úvalech. Naše jednotka byla povolána v 3:43 s CAS 20 TATRA TERRNO.
Po výjezdu jsme ale zjistili, že se nejedná o požár budovy u nádraží, nýbrž
se jedná o požár skladovacích prostor
v areálu bývalé masny, ul. Purkyňova.
Po příjezdu na místo jsme zjistili, že
se jedná o požár haly o půdorysu cca
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30x15 metrů v plném rozsahu. S touto
budovou sousedí štítovou zdí ubytovna,
ze které muselo být evakuováno 9 osob,
pro které byl přistaven evakuační autobus HZS. Z důvodu nedostatku hasební
vody, byly na místo povolány další cisterny včetně naší druhé cisterny, TATRY
148 CAS 32. Tyto cisterny pak zařizovaly
kyvadlově dopravu vody na místo události. V této době byl z důvodu velkého
počtu zasahujících jednotek vyhlášen 3.
poplachový stupeň. Také byl na místo

dopraven týlový kontejner pro zázemí
všech zasahujících hasičů, občerstvení a teplé i studené nápoje poskytlo
Město Úvaly. Kolem osmé hodiny ranní
byla velitelem nahlášená lokalizace, to
znamená, že se požár již nešíří. A tím
započalo rozebírání konstrukcí a dohledávání skrytých ohnisek. Velitel také
zredukoval počet zasahujících jednotek
na místě události. Po patnácté hodině
byl zásah ukončen a všechny jednotky
se vrátily zpět na své základny. Škoda,
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kterou požár způsobil, byla předběžně
odhadnuta na 10mil. Kč. Nikdo nebyl při
požáru ani při jeho likvidaci zraněn. Příčina vzniku požáru je v šetření. Zásah
trval více jak 11 hodin a naše jednotka
byla na místě přítomna s oběma cisternami a DA Ford Tranzit po celou dobu
zásahu, v celkovém počtu 13 zasahujících členů.

Na místě zasahovalo celkem 17 jednotek hasičů. Z toho 6 profesionálních
a 11 dobrovolných.
HZS Středočeského kraje:
Český Brod, Říčany, Stará Boleslav,
Mladá Boleslav
JSDH Středočeského kraje:
Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Škvorec,
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Sibřina, Rostoklaty, Doubek,
Čelákovice, Brandýs nad Labem
HZS Praha:
HS-10 Satalice
HZSp Správa železnic Praha
JSDH Praha:
Újezd nad Lesy, Klánovice

Petr Rytina

Potex
Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o projektu Potex – sběr použitého textilu, který by mohl být vhodným tématem ke zveřejnění ve vašem periodiku. V příloze naleznete infografiku,
která přehledně sumarizuje naše loňské výsledky.
V loňském roce 2019 se nám podařilo z odpadového toku odklonit 2.750.000 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí.
V Úvalech to bylo konkrétně 10.627 kg textilu.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně
děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu,
kde se dále zpracovává.
Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 6 organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují
(např. nyní je akutní potřeba zimního oblečení). Od organizací dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému
textilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení.
Oblečení připravujeme pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé
a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se
prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci
5. Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
6. FIXPUNKT (Comeback) – charitativní obchod pro potřebné
Celkově jsme těmto organizacím poskytli více než
100 000 kg vytříděného textilu.
S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik
let.
Týdně vytřídíme cca 1000 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3
lidech, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.
Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu
všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách.
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke své činnosti více potřebují
peníze než použité oblečení.
Patří mezi ně například:
1. Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé
nebo tělesně postižené
4. Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných
chvílích jejich života
5. Kapka Naděje a další
6. Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
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V loňském roce jsme přispěli celkem v hodnotě 1.325.000,Kč našim partnerským organizacím.
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali
za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu nemohli pokračovat.
Velmi se těšíme na další spolupráci.
Michaela Fürstová

Poděkování za škvorecké
varhany
Děkujeme tímto občanům Úval a blízkých obcí, kteří finančně podpořili náš projekt záchrany historických
varhan v evangelickém kostele ve Škvorci, jenž slouží
i úvalským věřícím. Sbírku jsme zahájili loni v prosinci
benefičním koncertem, program adopce jednotlivých
píšťal rozebraných varhan dosud vynesl 82 tisíc Kč. Náš
transparentní účet č. 2601731510/2010 zůstává otevřen,
více informací naleznete na www.skvoreckevarhany.cz.
Za evangelický sbor ve Škvorci
Blahoslav Hruška
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Příroda se probouzí
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T

o ovšem dělá každý rok, ale letos
o víc jak měsíc dřív. 16.2. létají včeličky a mají plné váčky pylu
na nožičkách, ptáci už na krmítka moc
nechodí, leda štěbetající vrabci. Semena
slunečnice klíčí pod krmítky. Kočky k ránu řádí na zahradách. Kvetou čemeřice,
sněženky, fialky, koniklece, podléšky, krokusy, lísky a olše - vše najednou. Alergici
trpí už v únoru. Snad se příroda srovná
s výraznou změnou, ještěže není úplné
sucho a nepřijdou holomrazy. S obavami
zahrádkáři sledují rašící záhonky.
Alena Janurová

ze zápisníku policie

Žluté čáry na silnici

J

istě jste si všichni všimli, že nejen na silnicích jsou namalované
různé čáry a kříže v bílé nebo žluté barvě. Těmto čárám se říká
vodorovné dopravní značení a mimo jiné, jsou podřízené nebo doplňují svislé dopravní značky. Nejsou to umělecká díla „grafiťáků“, ale
schválené dopravní značení. Platí pro ně tedy stejná pravidla dodržování jako pro značky svislé.
Dopravní značka „Zákaz zastavení“ V 12c. Taková žlutá čára vyznačuje úsek, kde je zakázáno
zastavení a stání; značka může být vyznačena
i na obrubníku vedle vozovky.

Dopravní
značka
V 12b „Žluté zkřížené čáry“, které
vyznačují
plochu,
na kterou řidič nesmí vjet, pokud je
za touto plochou taková dopravní situace,
že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
Při parkování je řidič povinen, se tímto dopravním značením řídit. Tak jako dalšími povinnostmi, které pro něho
vyplývají ze zákona o silničním provozu.

kultura a volný čas

Lístky utržené z kalendáře úvalských událostí …
18. leden v sokolovně jubilejní XX. městský ples
Už před 20. hodinou se naplňoval sál sokolovny, vyzdobený nově odstíny barev města,
které se nacházejí na logu. Návštěvníci věnovali pozornost svému vzhledu, viděli jsme
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krásné dámské róby, dlouhé i krátké,
i tombole, na kterou se vždy všichni těšili a s vtipem
své výhry vyzvedávali. Losují se vstupenky. U každého
stolu bylo plno
smíchu. Největší
radost asi měla výherkyně hlavní ceny, zájezd za 10 tisíc. Ples obohatilo dvojí předtančení mladého 16letého páru.
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24. leden – Jak zachránit život v 18 h v MDDM,
sdělil zájemcům Robert Svoboda a čtenářům Života Úval
zprostředkovala ředitelka MDDM Jana Krejsová – já dodávám
– co by člověka vlastně nenapadlo:
shrnula důležité informace, které se návštěvníci dozvěděli od profesionálního záchranáře pana Svobody - Jak použít
AED při záchraně života:
1. Aby se člověk mohl do zavřeného panelu s přístrojem dostat, musí volat záchranku, tím dostane kód k otevření.
2. Přístroj umí sám vyhodnotit, zda je potřeba dát výboj či
nikoliv, protože lze použít pouze při fibrilacích a nikoliv zástavě srdce. Dále zachránce AED podnítí k poskytování masáže srdce, případně k dýchání z úst do úst. U dospělých
30:2 (střídat dva vdechy třicetkrát masáž).
3. Před nalepením elektrod, které jsou u přístroje (pro děti je
nutné použití dětských, pro dospělé jsou určené pro dospělé), je naprosto nezbytné odstranit oholením případné
ochlupení na místě, kde bude elektroda přilepena (holítko
je u přístroje).
4. Pokud AED přístroj bude vyžadovat výboj, zachránce musí
zkontrolovat, že se sám nebo někdo další nedotýká postiženého, protože by výboj dostal též.
Pro veliký zájem veřejnosti, podobně zaměřenou přednášku
budeme opět opakovat.
25. ledna odpoledne v sokolovně proběhlo Kašparní, kde se
bavily zejména malé děti a patrně i rodiče. Předpokládám, že
někdo ze spolku Mámy v Úvalech uveřejní článeček o karnevalu, ale na fb spolku se fotky a dojmy najdou.
1. února se konal ve 20 h v sokolovně také jubilejní 40. ples
rybářů
Byl, co se týká tomboly, jiný, systém
losování je jiný, kupují se tombolenky
a vyhrávají se, jak
jinak, i ryby. Ten,
kdo získal sumce,
si snad věděl rady. Ples s tradiční
výzdobou byl návštěvníky ceněn
jako méně konzervativní a s dobrou hudbou a tradičně byl zcela
vyprodaný.

13

zastupitel z Úval, ale zastupitel z Hradešína a Zlaté, dvě zástupkyně z Českého Brodu. Mimoúvalští diskutovali o svých
zkušenostech s tříděním. Jsou trochu dál. Názory na individuální řešení způsobu práce s odpady byly různé a zajímavé.
Výchova a diskuse s občany je nutná. Ovšem je potřeba, aby
občan viděl celonárodní výsledky a věřil, že práce s tříděním
není zbytečná, proto ta všestranná diskuse.
14. února jsme navštívili v DPS od 18 h cizí země v Cestovatelské besedě „O Číně“ s Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou. Velmi profesionálně a vtipně zpracovaná prezentace tří
cestovatelů s batohy povětšinou pěšky (160 km), taxíkem,
autobusem i vlakem Maglev a lodí (400 km) po Modré řece
(Jang-c’-ťiang), cesty, kterou absolvovali za 16 dní. Historické
obrázky, Čínskou zeď jinak, Terakotovou armádu, ubytování,
jídlo, hygiena, obrázky prostého života, neuvěřitelné rozdíly
moderního a starobylého světa. Poutavé vyprávění se líbilo
všem, nadšeně si pochvalovali vystoupení obou dobrodruhů,
kteří objeli kus světa a možná zase zabrousí k nám do Úval,
kde byli dnes poprvé. Jinak pocházejí z Českého ráje.
15. února 2020 od 14 h v hospodě na hřišti se konalo Volební zasedání Sdružené obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech. Sedění provázela hra na harmoniku, malý
pěvecký koncert drobných dívek a neplánované vystoupení
tříleté holčičky. Styděla se,
ale za lízátko spustila pásmo
dětských písniček a říkanek.
Bylo tak milé jako celé setkání
u příležitosti zvolení nového
konšelstva na další dvouleté
období. Rychtářkou zůstává
Hana Černá, která obětuje
nejen Obci baráčnické spoustu svého volného času. Oproti
sociálním sítím, kde si leckdy
i anonymně tvoří uživatelé
své přátele, při setkávání takovýchto společenství dochází
ke kontaktu daleko upřímnějšímu z očí do očí, úsměvem se
nešetří. Sice společenství stárne, ale věřím, že ještě v budoucnu dokáže podržet úvalské občany v pospolitosti. Na závěr
voleb a zdravic utvořili baráčníci „železný kruh“ a zazpívali baráčnickou píseň, kde mne zaujala slova „… by rád vždy Čech
tu v Čechách žil…“
Lístky z kalendáře trhala a zaznamenala Alena Janurová

13. února se dozvídáme opět něco o odpadech v přednášce – „Obal zdrojem“ v rámci
cirkulární ekonomiky – v DPS o hospodaření
obce a inovativních řešeních nové strategie.
Přednášku pořádal Středočeský kraj v rámci akce Ukliďme Pošembeří a zajistil INCIEN
– Institut Cirkulární Ekonomiky, který je nevládní neziskovou organizací. Ta se zaměřuje
na inovativní environmentální management.
Společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního
chodu systému na cirkulární – tedy surovina
na počátku a odpad na konci jedné roviny - by
mohl být zacyklován do kruhu, kdy surovina
přes design, výrobu, spotřebu jde přes separovaný sběr na recyklaci a s minimálním zbytkovým odpadem je znovu zařazena do výroby.
Institut může být poradcem pro obce a města,
která se chtějí svým odpadem zabývat a třídění ještě zefektivnit. Seminář byl určen zejména
pro vedení obce, starosty, zastupitele. Bohužel
proběhl za minimální účasti. Pár občanů, jeden
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Talkshow

T

řináctého března 2020 zavítá
do úvalské “Pětašedesátky” bývalý osobní asistent rockové legendy Freddieho Mercuryho pan Peter
Freestone a zpěvák, jediný český herec
ve filmu Bohemian Rhapsody, pan Milan Šatník.
Můžete se těšit na působivou TALKSHOW plnou dechberoucích historek
z období počátku spolupráce Petera
Freestona s kapelou Queen a Freddie
Mercurym, která se proměnila v hluboké přátelství, důvěru a loajalitu. Jsou
prezentovány archivní fotografie pana
Freestona, ke kterým se váže zajímavý
příběh a patřičný význam. Talkshow je
následně směrována k zákulisí natáčení
oskarového snímku Bohemian Rhapsody, u kterého byl Freestone pravou rukou režiséra Bryana Singera a to hlavně
z důvodu, aby byla Freddieho postava
co nejvíce autentická.
S Talkshow dvojice cestuje po celém
světě a v roce 2020 se rozhodli, že uspořádají turné po České republice.
Milan Šatník je český zpěvák, multiinstrumentalista, producent a režisér,
působící nejen v České republice, ale
i v zahraničí. V zahraničí působil jako režisér pro celosvětové turné australské
kapely It’s a Kind‘a Magic v USA, dále jako hudební a technický koordinátor pro
hudební společnost města Montreux
ve Švýcarsku, kde zahrál na vzpomínkové akci pro Freddieho Mercuryho.
Na přelomu let 2015/16 spolupracoval se symfonickým orchestrem Police
Symphony Orchestra. Rok 2017 zasvětil
Milan extravagantnímu projektu Super
Heroes – Tribute To David Bowie v Berlíně, kde díky svému vzhledu a barvě
hlasu, podobnému legendárnímu Davidu Bowiemu, nabrala show jedinečnosti hudebního tělesa. Můžete ho
také zahlédnout na fimovém plátně,
kde ztělesňuje především vedlejší role.
Zatím největší filmovou roli dostal Milan v celosvětově oceňovaném hollywoodském filmu Bohemian Rhapsody,
ve kterém hrál jako jediný Čech. Milan
aktivně spolupracuje s managementem kapely Queen a nadací v boji proti
AIDS – Mercury Phoenix Trust. V České republice Milan hudebně vystupuje
pravidelně od roku 2012. Mimo jiné byl
hostem na halovém turné ČESKÉ HVĚZDY ZPÍVAJÍ QUEEN, spolu s Kamilem
Střihavkou, Davidem Krausem, Bohušem Matušem, Vlastimilem Horváthem,
Vladimírem Hronem a dalšími předními
zpěváky české hudební scény. Momentálně pracuje na autorském projektu
Another Step In Time, věnuje se také
divadelní práci. Spolu s dramaturgem
Miroslavem Oupicem režíruje novou
multimediální hudební divadelní hru
Rozhovor – aneb nejkrásnější momenty
s kapelou Queen, ve které navíc spolu
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s Peterem Freestonem ztvárňuje hlavní
roli. O hru je velký zájem nejen u nás,
ale i v zahraničí.
Peter Freestone pracoval v roce 1977
v kostymérně Královského baletu Royal
Opera na plný úvazek a o dva roky později byl právě v této šatně představen
Freddiemu Mercurymu. Po Freddieho
představení s Královským baletem byl
pozván na jejich party, kde také poprvé
promluvil s Freddiem. A jak probíhal Peterův život vedle této hudební megastar?
„Freddie se mě zeptal, jakou zde mám
funkci, na to jsem mu odpověděl, že se
starám o kostýmy. Prohodili jsme pouze pár vět a rozloučili se. O dva týdny
později volal mému vedoucímu tehdejší manažer Freddieho Mercuryho,
Paul Prenter, a zeptal se, jestli bych
měl zájem jet s Queen na turné a starat
se o jejich věci. Nabídku jsem okamžitě přijal a tím začala naše spolupráce.
Po dvou letech jsem se, díky našemu
velkému přátelství s Freddiem, stal
z asistenta Queen, osobním asisten-

tem Freddieho Mercuryho. Trávil jsem
s Freddiem po dvanáct let každý den,
plnil jsem velké množství velkých rolí
– byl jsem šéfkuchařem, číšníkem, komorníkem, tajemníkem, hlídačem dětí.
Přičemž to dítě byl sám Freddie! Nakupoval jsem pro něj potraviny i umění,
procestoval jsem s ním svět, prožíval
jsem jeho úspěchy a pomáhal mu, když
bylo nejhůř. Viděl jsem téct šampaňské
proudem, ale viděl jsem ho také na dně.
Když bylo potřeba, plnil jsem také roli
jeho bodyguarda. V posledních měsících jeho života jsem patřil k jeho ošetřovatelům – držel jsem ho na smrtelné
posteli za ruku a byl jsem nepochybně
jedním z jeho nejbližších přátel. Jsem
jedním z hrstky lidí, kteří měli to štěstí
být svědky zrodu většiny jeho tvorby –
od nápadu, až po finální provedení. Při
skládání hudby jde o víc než jen o napsání textu a přiřazení not na notový zápis. Mnohem víc totiž znamená vnímání
hudby, mít hudební cit a smysl pro detail i celek. Freddie byl v tomto případě
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vždy plný inspirace. Moje práce pro Freddieho Mercuryho
skončila až tři měsíce po jeho
smrti. Několik let mi trvalo,

než se mi podařilo se vrátit
zpátky do dalšího života. Asi
si dokážete představit, jaká
bolest je přijít o nejlepšího

Koncert

D

ovolte, abych vás pozval na velikonoční koncert
na 2. 4. od 19 hodin do Pětašedesátky. Soubor Chorus Carolinus bude hrát Stabat mater
od významného italského barokního skladatele G. B.
Pergolesiho. Skladatel i toto konkrétní dílo mají pevné
místo v historii hudby, přesto se málokdy naskytne příležitost tento kus slyšet, a to třeba i v Praze nebo ve Vídni. Mnoho milovníků hudby, včetně mě, je tedy v situaci,
že sice o Pergolesiho Stabat mater vědí, ale nikdy je neživo neslyšeli.
Když tedy řeknu, že uvedení tohoto díla je událost
daleko překračující hranice našeho města, nebude to
žádné přehánění. Koncert je zamýšlen jako velikonoční,
a to nejenom svým datem, ale i svým obsahem. Text tohoto díla se totiž k Velikonocům přímo váže. Hned první
slova evokují obraz Panny Marie, ztrápené smrtí vlastního syna. Nicméně jak text, tak i hudba nemá pouze vyjadřovat utrpení, ale také, dokonce především, naději. Jde
o poselství, které může oslovit každého člověka, a nikoli
pouze křesťany, ke kterým se autor obracel. Můžeme
se těšit na soubor Chorus Carolinus, který u nás již své
kvality předvedl v rámci oslav sta let od vzniku Československa. Věřím, že využijete možnost dát Velikonocům
další rozměr, umělecký i duchovní a obecně lidský.
Za komisi pro kulturu a volnočasové aktivity
Pavel Arazim
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přítele. V roce 1995 jsem se
rozhodl, že napíšu knihu, která bude popisovat, jaký Freddie doopravdy byl. Kniha vy-
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šla v roce 1998 a jmenuje se
Freddie Mercury – Důvěrné
vzpomínky člověka, který ho
znal nejlépe.“

Vycházka Lenky Mandové
Stalo se před 605 a více lety aneb mistr Jan Hus
(1371–1415) trochu jinak
Profesionální průvodkyně a historička zve všechny příznivce
na vycházku po Starém Městě pražském dne 29. března 2020.
Sraz ve 14,30 h na Ovocném trhu před vchodem do Karolina.
(Stačí jet vlakem z Úval v 13,39 h)
Povíme si o Husově působení na Karlově univerzitě, spisovatelské práci, cestou k Betlémské kapli (vstup 60 Kč, snížené
30 Kč) se zastavíme u Husova pomníku a bývalých utrakvistických kostelů. Husovy názory si vysvětlíme na pozadí politických
a církevních zápasů ve Svaté říši římské včetně královské a arcibiskupské Prahy. Zmíníme jeho předchůdce a reformátorskou
činnost nejen z hlediska sociálního, jak nás učili, ale hlavně z hlediska náboženského, morálního, takže vyplyne téma srovnání
textu Bible a skutečnosti včetně přijímání podobojí.
Známe všechny památky na Jana Husa? Kde stál jemu zasvěcený kostel? Víme, proč byl podepsán Dekret kutnohorský, zasáhl
Hus do vývoje českého jazyka nebo formy bohoslužby, proč byl
vlastně upálen? Jaký je jeho odkaz dnešku, i když zůstal kacířem?
Na setkání a zvídavé otázky se těší
Lenka Mandová
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zprávy z MDDM

Úvaláci CanSat

P

o loňském úspěchu se kluci z MDDM (tým: Matěj Ira, Adam Beyer, Tomáš Roj, v oslabení bez
nemocného Marka Fíka) se svojí elektronicky napěchovanou plechovkovou družicí, vyzkoušenou i v těžkých podmínkách mrazáku a sekundární anténou vyrobenou z kovového metru, opět zúčastnili dne 29. 1. 2020
semifinále na Petříně. Ačkoliv i letos byli nejmladším
týmem, komise je rozhodně nebrala jako benjamínky
a při prezentaci dostávali nejrůznější záludné technické dotazy. Podařilo se jim však splnit nejdůležitější úkol,
na vzdálenost cca 400 m přijímat a vysílat signál, plus
skvěle odprezentovat technické parametry své družice
i s jejím dalším možným využitím – posíláním humanitární pomoci do těžko přístupných oblastí (to, že jeden
z důležitých záchranných
prvků byly bonbony, přijala hodnotící komise veskrze kladně ). Nicméně
tento tým opět nezklamal
a z počtu 11 se jako 7. dostali do finále v brněnských
Medlánkách 16. a 17. 4.
2020. Děkujeme vedoucímu
Pavlovi Sýkorovi za skvělou
podporu a vedení kluků
a držíme do finále palce.
Jana Krejsová

brezen_2020.indd 16

2/28/20 4:52 PM

ŽIVOT ÚVAL 3/2020

ZPRÁVY Z MDDM

17

školství

brezen_2020.indd 17

2/28/20 4:52 PM

18

ŠKOLSTVÍ

ŽIVOT ÚVAL 3/2020

Zima a školka

P

o vánočních svátcích jsme se již začali těšit na pořádnou zimu a sněhové radovánky. Bohužel ani jedno
nám počasí nedopřálo. Ale když nám nepřeje příroda,
vytvořili jsme si „svou“ zimu na třídách. Nechyběla ledová plocha,
sněhové vločky ani sněhuláci!

konce.

Pro děti byl na zimní období připraven i bohatý kulturní program. Nechyběla divadélka (Divadlo pana Kubce -„Jak se Barborka zatoulala“, Maňáskové divadlo, Divadelní představení –
Sněhurka, Cirkus Jung). Navštívili jsme i oblíbené Divadlo Horní
Počernice, a to hned dvě představení – na děti kamarádsky štěkl
obrovský Maxipes Fík a pohladila pohádka Šípková Růženka.

A další dopoledne již frčíme
na pravěkou výpravu do Triloparku!
V rámci spolupráce se v naší
školce konají i nejrůznější semináře a přednášky. Poslední akcí byl seminář na téma
„Budeme mít prvňáčka“, který
zaujal velké množství rodičů
a účast na něm byla vysoká.
A již v březnu pro veřejnost
chystáme seminář „Logopedická prevence“.
Kromě kontinuálně probíhajících školení našich pedagogů se účastníme i seminářů a přednášek
pro pedagogy
pořádané MAP II. Vybraná témata i školitelé vypovídají o vysoké úrovni těchto akcí. S velikým nadšením jsme se účastnili přednášky PhDr. Jana Svobody zaměřené na komunikaci
s rodiči, syndrom vyhoření, negativní přístup k práci kolegů,
dosažení štěstí nebo semináře Jana Mühlfeita a problematiky
odemykání dětského potenciálu.
Bc. Jana Hájková
Ředitelka MŠ Úvaly

Den plný exotiky zažily
děti na budově Bulharská při ukázce živých papoušků Ara, se kterými se mohly i vyfotit nebo si papoušky pohladit. Ty nejodvážnější
si je vzaly na ruku.
Spolupráce a účast na projektech MAP II Brandýsko se
nám rozjela raketovým tempem. ☺. Ve školce probíhá
jeden projektový den pro děti za druhým. Jeden den zde
máme malé architekty, další
den projektanty nebo malé
vodohospodáře. A pokusy,
stavby a návrhy neberou
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Základka Úvaly a MAP II Brandýsko frčí! ☺

P

řed časem jsme in- kariérové poradenství, kreaformovali o navázání tivní metody ve výuce jazyků
spolupráce s MAP II nebo přednášku prof. Hej(Místní akční plány rozvoje ného na téma výuky mavzdělávání) pro území správní- tematiky touto metodou.
ho obvodu ORP Brandýs nad Začátkem února nemohla
Labem – Stará Boleslav. A že naše škola chybět na semise nejedná pouze o formalitu, náři „Odemykání dětského
dokazuje nespočet aktivit, kte- potenciálu“, jehož cílem bylo
ré jsme díky úzké spolupráci naučit účastníky, jak pomocí
s koordinátorkou tohoto pro- nejnovějších poznatků pojektu Ing. Emilií Koťátkovou zitivní psychologie můžeme
měli možnost zažít. Naši uči- dětem pomoci v jejich roztelé se aktivně účastní setkání voji a sebepoznání, aby byly
pracovních skupin, na kterých v životě nejen úspěšné, ale
se seznamují s novinkami, vy- především šťastné. A kdo jiný
měňují si zkušenosti s kolegy mohl tento seminář vést, než
z jiných škol a diskutují nad Jan Mühlfeit (český manažer,
globální stratég, kouč a menzajímavými tématy.
Vysoké tempo má i naše tor, který téměř 22 let půsonasazení na projektu Post Be- bil ve firmě Microsoft, z toho
llum - Příběhy našich sousedů. posledních 15 let v nejužším
Jedná se o setkávání nejmladší vedení, autor knihy „Odemya nejstarší generace. Naši sed- kání dětského potenciálu“)
máci během jednoho školního a Kateřina Novotná (lektorka
pololetí natočí a publicisticky a spoluautorka téže knihy).
A co jsme si z tohoto sezpracují příběh místního pamětníka. A výsledkem se urči- tkání odnesli? Pro děti, a netě pochlubíme!
jen pro ně, je velice důležité
Jsme velice rádi, že se rozpoznat svůj talent, poznat
v prostorech naší školy ko- především sám sebe a zanají i nejrůznější semináře, měřit se na své silné stránky.
workshopy a přednášky pro Pak nastává čas rozhodnutí
rodiče pořádané i hraze- a vůle do daných talentů inné z MAP II. O aktuálnosti vestovat, a dosáhnout svých
i atraktivitě vybraných témat cílů. Na rodičích i škole je, aby
vypovídá vysoký zájem ze pomohli dětem jejich talenstrany rodičů. Jako poslední ty najít, zapojili se do jejich
můžeme zmínit workshop rozvoje a díky využití všech
„Jak vhodně podpořit dítě smyslů ve výuce a systemase specifickými poruchami tickému trénování a procviučení, poruchou pozornosti čování („bez tréninku není
či autistického spektra“. Vel- mistra“) pomohli měnit znaký počet aktivit i seminářů je losti na dovednosti. Pokud
pořádán pro pedagogy a za- bude děti výuka bavit, budou
městnance školy. Před Váno- například úkol vnímat jako
cemi se naše škola účastnila příběh, pomůžeme jim velmi
semináře „Štěstí a jak dosáh- efektivně v jejich rozvoji. V žinout štěstí? Jak mě vidí druzí? votě pak všechny úspěšné
Co s tím, když si připadám, že lidi spojuje jejich vnitřní převyhořím?“ s vyhlášeným lek- svědčení, že to, na čem pratorem PhDr. Janem Svobo- cují, zvládnou a dosáhnou
dou. S jeho přístupem se celá svých vysněných cílů. Pro děpřednáška nesla v příjemné ti je důležité si uvědomit, že
atmosféře a díky jeho kon- již víra v sebe sama a v to, co
krétním radám, příkladům dělám, je více než polovina
z reálného života a komuni- cesty k úspěchu.
kaci s publikem si každý Seminář Odemykání dětského
odnesl odpo- potenciálu s J. Mühlfeitem a K. Novotnou
vědi na otázky, které mu
vrtaly hlavou.
Nemůžeme
opomenout
ani semináře na téma
školní zralost,
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Díky zapojení do projektu
se i bavíme. Děti ve školní
družině si užívají novou hru
Lovci podnikavých duchů,
na kterou jsme získali licenci právě od MAP II. Nejedná se o žádné člóbrďo, ale
o vzdělávací zážitkovou hru
podporující vlastnosti jako
je podnikavost, komunikační dovednosti, asertivita,
emoční inteligence, finanční
gramotnost, týmová práce
nebo řešení problémových
situací. A úplně nejlepší je, že
děti hra baví a těší se na další
úroveň.

V rámci projektu byly spuštěny i facebookové stránky
MAP II Brandýsko, na kterých
je neuvěřitelné množství informací, pozvánek, nápadů
a námětů. Sdíleny jsou i události a zajímavé odkazy ze
škol našeho regionu. A velmi
často zde najdeme i příspěvky
z facebooku ZŠ Úvaly, čehož si
velice ceníme, protože se naše
aktivity dostanou mezi širší
veřejnost a jedná se o další
formu propagace naší školy,
na kterou jsme tolik hrdí! ☺
Za tým školy
Lukáš Kunc, ředitel

Naši lovci podnikavého ducha
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Co plánuje škola na březen?
2.–8. 3. Jarní prázdniny
10. 3. Městská knihovna Úvaly – Ó, ó, ó vajíčko –
životní cyklus motýla – program pro žáky 1. A
11. 3. Divadlo Minor – Libozvuky – představení pro
žáky 1. C, 1. D
Nebezpečné sekty – přednáška pro 9. A, 9. B
Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška pro
žáky 5. B
12. 3. Divadlo Minor – Libozvuky – představení pro
žáky 1. A, 1. B
ZOO Praha – výukový program Vodní živočichové
pro žáky 6. A, 6. B, 6. C, 8. B
16. 3. Úřad práce – exkurze pro žáky 8. A
17. 3. Městská knihovna Úvaly – Ó, ó, ó vajíčko –
životní cyklus motýla – program pro žáky 1. D
18. 3. Den otevřených dveří
Městská knihovna Úvaly – hra zaměřená
na vyhledávání knížek s dobrodružným námětem
Ten dělá to a ten zas tohle…. Návštěva zub-

L

23. 3.
24. 3.

27. 3.

31. 3.

ní ordinace a seznámení se s profesí zubního
lékaře (profese rodičů) – pro žáky 2. A
Planetárium Praha – program pro 3. E
Putování za Zdravíkovem – preventivní program
pro žáky 1. B zaměřený na zdravý životní styl
Divadlo U Hasičů – Začarovaný les – představení
pro žáky 1. A, 1. B, 1. C
Putování za Zdravíkovem – preventivní program pro žáky 1. D zaměřený na zdravý životní
styl
Městská knihovna Úvaly – program pro žáky
5. D
Přátelství a láska – přednáška pro žáky 8. B,
8. C
Nebezpečí v kyberprostoru – přednáška pro
žáky 5. E
Městská knihovna Úvaly – knihovní „úkolovka“
spojená s vyhledáváním knížek (básně) pro žáky
3. C
Za tým školy Mgr. Lenka Foučková

Lyžařský výcvikový kurz 2020

etošní lyžák pro sedmé ročníky
ZŠ Úvaly opět vyrazil na Černou
horu. Vyjelo se hned první
týden v lednu, a to v rekordním
počtu 84 žáků. Naplnili jsme dva
autobusy a vyrazili s přáním
dobrých lyžařských podmínek.
Skiresort Černá Hora nezklamal. Už při příjezdu pod kabinovou lanovku bylo jasné, že se
bude lyžovat. Žáci zvládli náročný
přesun na hotel a byli trpěliví při
rozdělování pokojů, které pořád neseděly. Chvíli to vypadalo na týdenní
bivak v lese, ale nakonec našli postel
všichni.
V neděli ráno rozdělení do šesti lyžařských družstev a začalo se s výcvikem.
Letos poprvé na svah vyrazilo také

družstvo snowboardistů. Skvělé počasí
vydrželo do čtvrtka, kdy začalo pršet,
ale to nás neodradilo, dokonce ani při
závodech.

Úterý patří volnému dni bez lyží,
tak se vyrazilo na procházku,
zablbli jsme ve sněhu a před
hotelem si děti vyzkoušely
první pomoc v různých situacích.
Zažilo se spousty legrace, z nelyžařů se stali lyžaři a rozjeli se na černou
sjezdovku, nikdo se vážně
nezranil a poslední večer
nám zahrál hotelový DJ na diskotéce, kde se bavili snad úplně
všichni.
Děkuji všem účastníkům zájezdu, instruktorům za dobrou práci, rodičům
za podporu a žákům za spoustu zážitků.
Tak zase za rok …
Mgr. Zuzana Fiedlerová

Exkurze dětí v Městské knihovně Úvaly

N

aši nejmenší čtenáři – prvňáčci ZŠ Úvaly – navštívili
knihovnu v Úvalech.
Paní knihovnice Kateřina Werkman si pro děti připravila vyprávění a čtení z jedné z nejoblíbenějších českých
dětských knížek od Karla Čapka.
Vznikla v třicátých letech 20. století a Karel Čapek ji napsal
pro děti, když si pořídil pejska. Všichni již víme, že se vyprávělo o „Dášence“.
Mapování života malého štěněte je vlastně podobné vzájemnému rozmlouvání maminky a dítěte, stálému odpovídání na dětské otázky. Je velmi pěkné podporovat dětské naslouchání a postupně děti vést ke čtení.
Děkujeme za hezkou a dobře připravenou prezentaci. Těšíme se na další projekty. Děti si odnesly nejen skládanku
malého pejska, ale celá třída se také různými zvuky, pohyby,
vyprávěním proměnila v malá štěňátka.
Za pěkný program děkují děti a všechny paní učitelky 1. tříd.
Za tým ZŠ Úvaly Zdeňka Křížová
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Zprávičky ze školní jídelny

Č

as neúprosně letí …
Školní rok se nám
přehoupl do své
druhé poloviny a nás ještě
do konce školního roku čeká
mnoho práce. Koncem ledna jsme měli kvůli chřipce
až o čtvrtinu méně strávníků i kuchařek. Nejvíce mne
mrzí, když děti onemocní
a neodhlásí si obědy. Někteří
po celou dobu nemoci nemají obědy odhlášené. Uvařené
jídlo poté končí v popelnici.
Je to velké plýtvání, které já
bohužel neovlivním. Kuchařky, navzdory oslabenému

týmu (o dvě méně), zvládly uvařit
bramborové šišky
pro 400 dětí. Poté
jich 100 nepřišlo
a šišky skončily
v popelnici. Toto je
strašné. Zbytečně
vyhozené potraviny
a zbytečná práce
našich
kuchařek.
Myslím, že je to důvod k zamyšlení…
V lednu kuchařky
vařily jídla na přání
dětí, jako je svíčková, paprikáš, buchty
s tvarohem, rýžovou kaši s kakaem,
lívance se skořicovým cukrem a smetanovým krémem. To se děti
měly☺. Mám vždy radost,
když dětem
chutná, přidávají si a odnáší
prázdné talíře. Za vysvědčení kuchařky
dětem upekly
čokoládové
muffiny. A to
byla naše poslední sladká
tečka za prvním
pololetím☺.

V únoru se i naše školní
jídelna, tak jako v loňském
roce, zapojila do barevného
týdne. Každý den měl jinou
barvu. Pondělí bylo modré,
úterý zelené, středa růžová,
červený byl čtvrtek a černobílý pátek. Každý den jsme
se oblékli do barevného trika a kuchařky uvařily nějaký
„barevný pokrm“, aby barevně ladil k barvě daného
dne☺.
V březnu nás čekají jarní
prázdniny, tak i naše kuchyně s jídelnou budou týden
prázdné.
Na 17. 3. připadá svátek
svatého Patrika, který u nás
není až tak známý. Je to irský
státní svátek, ale jeho oslavy
jsou oblíbené i v mnoha zemích po celém světě. Slaví

č
é
se na počest
svatého
Patrika
(patrona Irska), starověkého křesťanského duchovního, který dle pověry obrátil
na křesťanskou víru tisíce Irů
a zřídil v Irsku mnoho klášterů a škol. Slaví se především
hudbou a tancem. Tradičním znakem je zelený trojlístek a zelená barva obecně,
lidé nosí zelené oblečení,
jedí zelená jídla a nosí zelené klobouky. I my v tento
den uvaříme dětem „zelená
jídla“, jako je hrášková polévka s vejci, krůtí nudličky
a brambory sypané pažitkou,
na dvojce to bude zeleninové
bulgureto a nebude chybět
ani zeleninová samoobsluha.
K pití budou moci děti ochutnat zelený čaj.
Už nyní se těšíme na jarní
měsíce a na nové zajímavé
recepty v naší kuchyni, které
vymyslíme☺.
Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

Speciální třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP)
na ZŠ Úvaly
S1 – speciální třída pro žáky 1.– 5. ročníku

S2 – speciální třída pro žáky 6.– 9. ročníku

Základní Škola Úvaly od září 2020 plánuje otevřít speciální třídu pro děti s LMP. Učit se zde budou děti 1.– 5. ročníku
pod vedením paní učitelky s dlouholetou praxí v malém kolektivu. Přátelský přístup a porozumění je na naší škole, a obřejmý.
zvlášť v této třídě, samozřejmý.

Na škole je také speciální třída pro žáky 6.– 9. ročníku, kam
děti plynule přestupují a mohou zde dokončit základní vzdělávání v přirozeném prostředí, na které si zvykly.

Nabízíme:

Chcete, aby vaše dítě bylo spokojené, šťastné a rádo
chodilo do školy?

malý kolektiv dětí
individuální přístup
agoga
podpora asistenta pedagoga
přátelský přístup
vzdělávání hrou

Do této třídy přivítáme i žáky z jiných škol.

Přijďte se k nám podívat.
Přijďte se seznámit s paní učitelkou.
Přijďte poznat prostředí třídy, kdykoli po individuální domluvě nebo v Den otevřených dveří – 18. 3. 2020.
ZŠ Úvaly
Arnošta z Pardubic 8
250 82 Úvaly
Kontaktní osoba Bc. Horáková, tel.: 604 407 142

Srdečně zveme všechny rodiče a děti!
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Projekt MaP II – Sdílený logoped

S

chopnost komunikovat, umět
vyslovit svoje potřeby, přání,
umět předat informaci, ale i informaci přijmout, pochopit. Schopnost
pro člověka zásadní, naprosto důležitá
pro kvalitní život. Tyto dovednosti nabýváme od útlého dětství a učíme se
je prakticky celý život. Za naprosto zásadní období pro vývoj komunikačních
schopností považuji období docházky
do mateřské školy a na první stupeň
základní školy. Pedagogové, kteří děti
v tomto období provázejí, hrají důležitou roli v rozvoji řeči u dětí a díky svému
vzdělání a zkušenostem dokážou nejen
odhalit vznikající problém, ale také tomuto problému efektivně předcházet.
Proto mě jako logopedku a bývalou
dlouholetou pedagožku v mateřské
škole nadchla možnost spolupráce
na projektu MAP II pro Brandýsko, který realizuje MAS – Střední Polabí, z.s,
ve spolupráci s městem Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Ve své logopedické praxi vidím nárůst počtu dětí x

v

schopnosti. Domnívám se, že ve spoustě případů se dá
vzniku takového problému předejít
prevencí v útlém věku, ve věku docházky do mateřské školy. Proto považuji
projekt MAP II pro Brandýsko za tolik
potřebný a prospěšný. Vznikl tým odborníků, kteří jsou k dispozici mateřským a základním školám přihlášeným
do projektu.
V rámci svojí role v projektu se snažím
takzvaně ušít svoji práci na míru konkrétnímu zařízení, konkrétnímu týmu
pedagogů. Společně se snažíme najít
cestu, jak zařadit logopedickou prevenci do nabitého školního programu bez
většího časového zatížení pro pedagogy, pomáhám s výběrem vhodných
publikací, materiálu pro práci s dětmi.
V mateřských i základních školách probíhají orientační logopedická vyšetření (depistáže) dětí a následně konzultace s pedagogy a rodiči o vhodných
pedagogických postupech vzhledem

k rozvoji řeči u dětí. V rámci osvěty organizuji setkání s pedagogy a s rodiči,
na kterých se snažím předat praktické
znalosti z oblasti prevence vzniku řečových vadm a věřím, že se tak společně
podílíme na prevenci nárůstu počtu dětí
v čekárnách logopedů a speciálních pedagogů.
Máte-li pocit, že vaše dítě potřebuje
péči logopeda, obraťte se na pedagogy ve své školce a zjistěte, zda je
školka zapojena v projektu MAP II pro
Brandýsko. Ředitelka školky se pak
se mnou může spojit
a konzultacím v poradně logopeda nebude nic bránit.
Bc. Dita Šimáčková, sdílený logoped
projektu MAP II pro Brandýsko (č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529).

organizace a spolky

Klub Seniorů Úvalsko

P

řátelé, senioři z Úval
a okolních obcí, dáváme vám na vědomí,
že v Úvalech jsme se rozhodli
znovu vzkřísit a omladit stávající klub seniorů.
Zveme vás všechny, kteří
se nacházíte v okolních obcích, jako jsou Horoušany,
Přišimasy, Škvorec, Hradešín,
Tuklaty, Rostoklaty a další obce v okolí, mezi nás a vytvořit
větší skupinu pod názvem
„Klub Seniorů Úvalsko“.
Máme na mysli mnoho ak-

tivit a akcí, které by se vám
mohly líbit a mohli jsme je
společně vytvářet.
Jistě je zde mnoho z vás,
kteří jste šikovní a máte
osobní zkušenosti, které by
byly přínosem i pro ostatní.
Klub Seniorů Úvalsko má
snahu oslovit vás, kteří máte
ještě mnoho energie a elánu
a je vám 60 let, případně i vás
mladší, kteří se k nám přidáte, ať jste muž nebo žena.
Naše schůzky se konají každou středu od 14 do 16 hod.

Pozvánka
na výroční členskou schůzi Místní
organizace Českého rybářského
svazu Úvaly, která se koná ve středu
20. března 2020 od 17:00 hodin v restauraci
Homolka, Nerudova 1426, Úvaly.
Program:
zprávy činnosti za rok 2019
účetní uzávěrka za rok 2019
rozpočet MO na rok 2020
diskuse k předneseným zprávám
usnesení a závěr
Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.
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v DPS Úvaly, náměstí Svobody 1570.
Aktivity Klubu Seniorů Úvalsko se naplní posezením u kávy a čaje, deskových her, mezi
ně patří Člověče nezlob se, šachy, karty, ruční a modelovací
práce, zpívání dle možností,
hlasité čtení- přednes, taneční odpoledne, vycházky a výlety, návštěva výstav a muzeí.
Cestovat budeme hromadnou dopravou, vlakem i autobusem. Vstupné i dopravu si
platíme sami ze svého.

Jednou měsíčně si můžete
zatančit při malém tanečním
posezení viz následující rozpis.
1) Březen – 11. 3. 2020
2) Duben – 8. 4. 2020
3) Květen – 13. 5. 2020
4) Červen – 24. 6. 2020
5) Září
– 30. 9. 2020
6) Říjen
– 11. 11. 2020
7) Prosinec – 9. 12. 2020
a 30.12. 2020
Věra Macháčková
Klub Seniorů Úvalsko

Klub Seniorů Úvalsko
Program na březen: Scházíme se u kávy nebo čaje každou středu 14 až 16 hodin
Sobota 7.3. Čokofestival v Kutné Hoře – sraz na vlakové zastávce Úvaly v 10.15 hodin (odjezd vlaku v 10.25 hodin)
Středa 11.3. malé taneční odpoledne při reprodukované hudbě
Úterý 24.3. návštěva Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, prohlídka expozice
a výstava Krása ukrytá v bronzu
– sraz na vlakové zastávce Úvaly v 8.40
(odjezd vlaku 8.51)
Dopravu a vstupné si platíme sami.
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Kašpárci bavili děti již posedmé

R

oztančené odpoledne plné veselých masek si mohly užít úvalské děti při sedmém ročníku akce Kašparní, kterou pravidelně pořádá spolek Mámy v Úvalech.
V sobotu 25. ledna se v útrobách místní sokolovny sešla více
než stovka povedených kostýmů: piráti, autíčka, lego kostka,
Červená karkulka, Taťka Šmoula, duha... Originalitě se meze
rozhodně nekladly! „Zvolit nejlepších deset masek, které dostanou odměny a diplomy, byl jako každý rok pěkný oříšek,
proto porota udělala předvýběr a rozhodnout jsme nechali los.
Drobné dárečky ale čekaly na všechny malé účastníky, takže
nikdo nepřišel zkrátka,“ vysvětlila předsedkyně pořádajícího
spolku Iveta Šístková.
Děti na parketu bavil DJ a moderátor Petr Krejčí, který rozpo-
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hyboval malé i velké návštěvníky, zábavu obstaral také Cirkus
Jung se svým vystoupením. Nechybělo ani malování na obličej
a balónkový klaun, zručně motající pestrobarevné nafukovací
výtvory. Jako každý rok byla vyvrcholením akce tombola, letos
s rekordním počtem devadesáti cen. „Rády bychom poděkovaly
všem sponzorům, kteří nám dárky do tomboly věnovali. A velké
díky patří také všem kašpárkům – tedy členkám našeho spolku, jež akci připravovaly, celé odpoledne děti bavily a zajišťovaly
hladký průběh akce. Máme radost, že se Kašparní i letos povedlo a zapsalo se na seznam tradičních úvalských akcí pro děti. Těšíme se na další ročník!“ dodala organizátorka Lenka Švehlíková.
Za Mámy v Úvalech
Tereza Křivská
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Výlet mladých hasičů do bazénu

V

pátek 24. 1. 2020 jsme vyrazili
s dětmi z kroužku mladých hasičů na výlet do Kolína. Po loňské dobré zkušenosti jsme zopakovali
návštěvu Vodního světa. Vstupu do bazénu předcházela jízda vlakem a kolín-

skou MHD, kterou jsme v pohodě zvládli
a následně si mohli 1, 5 hodiny užívat
vodních radovánek. Nejvíce děti lákaly
tobogány a umělé vlny, v řádění se ale
nenechali zahanbit ani vedoucí. Celkem
12 dětí a 7 vedoucích se v pořádku vráti-

lo domů. S výlety se zase na chvíli loučíme, protože nás v následujících týdnech
a měsících čekají přípravy a tréninky
na soutěže.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Nabídka letního tábora

S

DH Úvaly budou pořádat
o letních prázdninách v termínu 24. 7.– 2. 8. již 22. letní tábor pro děti ve věku 6–15 let.
Do 20. 3. budou mít přednost děti
z kroužku mladých hasičů, po tomto datu přijímáme zájemce z řad
veřejnosti (celková kapacita je 40
dětí). Jedná se o stanový tábor

ve Stříbrné Skalici, program se netýká hasičiny, téma táborové hry
dopředu neprozrazujeme. O děti
se budou starat proškolení vedoucí mládeže z kroužku mladých
hasičů s mnohaletou praxí. Cena tábora: 2200,-. Více informací:
alik.t@seznam.cz.
Alena Tesařová, hlavní vedoucí LHT

Kontejnery s logem klokana pomáhají Fondu ohrožených dětí

M

áte doma nepotřebné oblečení, boty či hračky a přemýšlíte, jak by se
ještě daly využít? Když je v Úvalech
odevzdáte do kontejneru s velkým logem klokana, pomůžete tím Fondu ohrožených dětí.
„Odevzdané věci putují dětem a mládeži do Klokánků,
kromě toho z každého kilogramu sesbíraného materiálu
přispíváme jednou korunou
na transparentní účet Fondu
ohrožených dětí. Za dobu existence našeho projektu už jsme
Klokánky podpořili částkou
přesahující 1 milion korun,“ říká Pavlína Klementová, která
je tváří projektu KlokTex.cz.
V Úvalech je více než de-

sítka zelených kontejnerů s logem Klokánka
FOD, například v ulicích Riegerova, Pod Tratí či
Klánovická, U Billy ve Škvorecké ulici jsou dva
modré kontejnery.
Ondřej Bičiště

církev

ZAMYŠLENÍ V POSTNÍ DOBĚ – PŮST
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je
zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné,
zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor
Bohu a máme možnost více poznat
sami sebe.
Zřeknutí znamená, když k nutkání „to
musím mít“, řekneme „ne“. Zřeknutí
se tedy znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život.
Půst od masa by měli křesťané povinně držet pouze dva dny v roce,
a to na Popeleční středu a Velký pátek. S tím asi nic nenaděláme. Půst
ve velké míře záleží na naší kreativitě a nápaditosti, především však
bychom se měli řídit tím, co v našem
životě potřebujeme dostat pod kontrolu. Tak můžeme během postní doby omezit například přílišné dívání se na televizi, sezení u počítače, kouření, pití kávy a další. Čas, který takto vyšetříme,
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můžeme věnovat třeba četbě Bible nebo jiné duchovní literatury, modlitbě, účasti na bohoslužbě, návštěvě nemocného
apod. Tímto způsobem věnujeme čas Bohu, což je účel postu.
Nutno ještě dodat, že mimo postní dobu - která trvá 40 dní a nepatří do ní neděle, protože jde
o den, v němž slavíme Kristovo
zmrtvýchvstání - je postním dnem
každý pátek. V tomto dni si totiž připomínáme Ježíšovu smrt
na kříži. V 15 h si tuto smrt můžeme připomenout i krátkou modlitbou nebo přečtením biblického
textu.
Kéž by všichni našli nějaké místo ve svém životě, které by bylo
prospěšné více přiblížit se Bohu, a tak prožít letošní postní
dobu, která by tak mnohem lépe mohla vyústit ve velikonoční radost.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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Rekordní účast šachových nadějí na úvalském turnaji

D

en po svatém Valentýnu přijelo do Úval oslavit svoji náklonnost ke královské hře 71 dětí
na šestý turnaj základního kola Krajského poháru mládeže. Jednalo se o rekordní účast a nás jako pořadatele těší,
že šachy jsou mezi dětmi rok od roku
populárnější.
Hrály se celkem tři turnaje – mladší
a starší žáci hráli sedmikolové turnaje
švýcarským systémem, junioři, kteří
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se sjeli jen čtyři, si zahráli systémem
každý s každým, a to rovnou dvakrát.
Jako každoročně byla nejpočetnější kategorie mladších žáků. Poprvé
za novodobou éru úvalských dětských šachových turnajů se vítězkou
stala dívka – Dominika Kaplanová
(ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s.) získala celkem 6 bodů. Na druhém místě
skončil jen díky horšímu pomocnému
hodnocení Vít Čanda (ŠK Spartak Če-

lákovice) a třetí místo bral se ziskem
5,5 bodu Lukáš Ocelák (ŠK JOLY Lysá
nad Labem, z.s.). Kompletní výsledky
najdete na http://chess-results.com/
tnr515374.aspx?lan=1&art=1
Stupně vítězů v kategorii starších
žáků ovládli kompletně hráči ŠK Spartaku Čelákovice. První místo získal
(a vlastně po roce obhájil) Antonín
Pešek, který uhrál 6,5 bodu. Onen
půlbod ztratil pouze za remízu s cel-
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kově druhým Tomášem Sedmihradským (ten loni vyhrál
kategorii mladších žáků). Tomáš však doplatil na horší
pomocné hodnocení. Pomyslný bronzový stupínek pak
obsadila Karina Nela Müllerová, která získala 5 bodů.
Kompletní výsledky této kategorie najdete na http://chess-results.com/tnr515375.aspx?lan=1&art=1.
Juniorský turnaj vyhrál Kryštof Pechánek (ŠK Spartak Čelákovice), který k obhajobě loňského prvenství potřeboval
získat 5 bodů. Na druhém místě skončil Vít Štěpánek (ŠK
Český Brod) se 4 body a třetí příčku pak obsadil Vojtěch
Rubeš (opět ŠK Spartak Čelákovice) s třemi body. Kompletní výsledky juniorského turnaje najdete na http://chess-results.com/tnr517152.aspx?lan=1&art=1.
Ocenění pro nejlepšího úvalského hráče si odnesl Daniel Drobňák, který v kategorii mladších žáků získal celkem
2,5 bodu. Škoda, že se turnaje neúčastnilo více dětí ze šachového kroužku při MDDM Úvaly – získané zkušenosti by
se jim v dalším šachovém rozvoji hodily. Tak třeba za rok.
Krajský pohár pokračuje třemi posledními turnaji,
po kterých následuje závěrečný finálový turnaj v závěru
školního roku. Z něj je možné se kvalifikovat na mistrovství ČR.
Petr Slavík
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Výbor tenisového klubu TC Úvaly, z.s., svolává

VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pátek 6. 3. 2020 od 18.00 hodin
v restauraci OSVĚŽOVNA na kurtech TCÚ
s tímto programem:
1. Zahájení – organizace jednání
2. Volba komisí
3. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2019
4. Zpráva revizní komise
5. Plán činnosti na r. 2020
6. Volba nového výboru
7. Volba předsedy
8. Volba revizní komise
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
V Úvalech dne 30. 1. 2020

Výbor TC Úvaly, z.s.

poznáte se?

Poznáte se?

V

lastně jinak. Poznali jste ve vánočním čísle, kde je socha Dívka s květinou umístěna? Určitě ano, ale nikdo
se neozval, asi jste mysleli, že je to přeci snadné. Ano,
je u zdravotního střediska. A pro podrobnější informaci, dílo
vytvořil sochař Petr Šturma. Poté, co jsme v této rubrice uveřejnili zmínku o soše, letopisecká komise navrhla městskému
úřadu označit skulpturu cedulkou se jménem sochaře, názvem a rokem vytvoření. Doufejme, že ji brzy uvidíme, a vy se
nezapomeňte u skutečně uměleckého a cenného díla Petra
Šturmy zastavit.
V lednovém čísle jste reagovali osobně i mailem, a za to velmi děkuji. Víme už, že fotografie pekařství pana Sušíra zobrazuje obchod v domě čp. 4. Vedle byl v tomtéž domě holič
pan Chocholouš. Na jaře půjdu s několika pamětníky znovu
po náměstí a okolí a doplníme vzpomínky pana Martínka,
s kterým už jsme zmapovali skoro všechny. Jenže jak roky
jdou, obchody a dílny vznikají a zanikají, a to je třeba zachytit.

Můžete se přidat. Já přidávám fotografii řeznictví pana Poupy,
Ptá se alena.janurova@centrum.cz
kdepak bylo???

názory čtenářů

Na hřbitov lehce, na zdravotní středisko s obtížemi podruhé

V

prosincovém vydání Života Úval jsem popsal
stav obslužné komunikace včetně parkoviště sloužící
k obsluze zdravotního střediska. V prosinci místostarosta
za ODS p. Kimbembe inicioval
za přítomnosti dalšího místostarosty p. Poláka jednání
k posouzení stavu v místě okolí
zdravotního střediska. Přítomní konstatovali, že podněty
uveřejněné v článku o stavu
komunikací odpovídají skutečnému stavu. V lednu jsem obdržel informaci, že vedení měs-
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ta zadalo vypracování projektu
úpravy obslužné komunikace
zdravotního střediska. Po zajištění finančních prostředků bude pravděpodobně do konce
roku 2020 provedena realizace. Pro ilustraci přikládám foto
současné situace a doufám, že
do konce roku bude možné
uveřejnit článek Na zdravotní
středisko lehce, na hřbitov co
nejpozději a přiložit foto po rekonstrukci pro porovnání.
Jan Havel,
člen dopravni komise
rady města za ODS
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Dne 22. 1. 2020 vydechl naposledy doma, obklopen
rodinou, náš otec pan Václav Manda. Byl Úvalákem!
Byl představitelem staré školy vyznávající konzervativní
hodnoty slušnosti, poctivosti a dodržování zásad
a vyřčeného slova.
Objektivem svých kamer zaznamenal řadu dění a jejich
aktérů, které Úvaly provázely. V tom byl pokračovatelem
fotografické školy svého otce Josefa Mandy.
Jeho zaujetí leteckou technikou mu vydrželo po celý život.
I část profesního života spojil s letectvím ve Výzkumném
zkušebním leteckém ústavu.
V Úvalech vychoval řadu modelářů, kteří jeho odkaz
předávají dál. Přátelství s jeho žákem Jendou Kučerou
vytrvalo do posledních dnů.
Táta si nikdy nezadal s žádnou ideologií a na společenské
události si vždy zachoval nadhled a zdravý rozum. V tomto
byl zajedno i se svými sourozenci. Jeho sestra Jitka
s naší matkou Libuší byly hybateli euforického Jara 1968
v Úvalech. Následky neměnných postojů nesl hrdě spolu
se svojí ženou celých 20 let.
Děkujeme Ti táto za život, za um a zásady, které jsi nám
vštípil a za všechna ta léta spolu.
Tvoje velká rodina
Děkujeme všem, za slova útěchy a za účast na posledním
rozloučení v chrámu Páně v Úvalech 28. 1. 2020.

inzerce

Hledáme
distributory
letáků a novin
v této lokalitě,
dobré finanční
ohodnocení
e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261
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Dne 10. 3. vzpomínáme nedožitých 98 let
p. Václava Vosátky. Kdo jste ho znali, věnujte mu také
vzpomínku s námi. Děkuji.
Rodina Vosátkova

společenská kronika

březen 2019
Navždy jsme se rozloučili
Václav Manda
Zdeněk Limax
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

MONTÁŽE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRAHA A OKOLÍ
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce
dohodou. Výdělek záleží na zájmu na 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.

KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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

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
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milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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PRACOVNÍK OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
SŠ, VŠ strojírenského nebo obchodního zaměření
Znalost programů Word, Excel, AutoCad
ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraničí
UKLÍZEČKA
Zkrácený pracovní úvazek
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Pohřební ústav

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

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ
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499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

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

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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