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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v květnu jsme si i v Úvalech připomněli 75. výročí konce II. světové války. Příčin II. světové války bylo několik, obecně se však lze ztotožnit s tvrzením, že
jejím spouštěčem byla těžká hospodářská krize, která velmi tvrdě postihla Německo již dušené reparacemi z I. světové války. Hospodářská bída, beznaděj
a stav, kdy se obyčejní lidé museli dívat na zemi ovládnutou oligarchií, vedly k uchvácení země nacisty, kteří slibovali krásnou novou budoucnost. Místo
toho Německo a s ním celý svět zavedli
do katastrofy a na německý národ přivedli systematickým vyvražďováním Židů, Romů a Slovanů hanbu.
Dnes jsme již, doufám, historií poučenější, a tak víme, že omezování svobod
a právního státu ve prospěch vybrané
skupiny lidí nebo spasitele, hledání nepřítele a nenávist k vybraným skupinám

obyvatel, nám nepřinese lepší budoucnost, ale další temnotu.
Červnové slovo starosty jsem mohl zahájit úlevným „Haleluja“, protože
skončila téměř veškerá omezení spojená s koronavirem a vše se vrací téměř
k normálu. Ale k normálu má naše situace pořád ještě daleko. Stále není úplně
volné cestování, přetrvávají omezení pro
některé akce a hlavní ekonomické dopady teprve přijdou. Ve společnosti však
zůstaly šrámy, které se nezacelí hned,
některé možná nikdy, v každém případě
nás nečekají lehké časy. Ale jsem optimista a věřím, že to vše zvládneme!
A protože jsem optimista, mám několik dobrých zpráv.
Tou první zprávou je, že Park Vinice se
otevřel oficiálně 1. června 2020 pro veřejnost. Z hnusné skládky na východním
okraji Úval se tak stalo místo, o kterém
si jsem jist, že se stane častým cílem vý-

letů nejen Úvaláků. Ideovým původcem
této proměny je pan Petr Petržílek, kterému se tak po sedmi letech splnil jeho
sen na přeměnu tohoto území.
Druhou zprávou je, že se v tentýž den
otevírá zcela nový městský sběrný dvůr
a od 1. července začne město vozit své
směsné odpady do spalovny Malešice.
Město tak udělalo další krok v celkové
proměně svého odpadového hospodářství. Pro běžné občany (nepodnikatele) to
mimo jiné znamená i to, že od 1. července budeme moci zrušit všechny poplatky
za uložení odpadu na sběrný dvůr. Zároveň již nebudeme naše směsné odpady
vyvážet na skládku a zatěžovat přírodu.
A třetí dobrou zprávou na závěr je, že
se k nám na radnici v květnu vrátily jiřičky.
Hezký červen všem a snad nám Medard přinese trochu deště.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé Úval dne 14. 5. 2020

D

ne 14. 5. 2020 po
několika odložených
jednáních z důvodu
omezení související s pandemií Covid-19 opět sešli úvalští zastupitelé. Zasedání se
z důvodu dodržení stanovených hygienických podmínek
tentokrát mimořádně konalo v tělocvičně úvalské sokolovny. Nejprve starosta přednesl Zprávu o činnosti Rady
města Úvaly za období od 11.
2. 2020 do 5. 5. 2020. Rada
v uplynulém čtvrtletí, kromě
operativních záležitostí souvisejících s koronavirovou
pandemií řešila i dokončení a kolaudaci nového Sběrného dvora Úvaly (v provozu
od 1.6.2020) a vodovodního
obchvatu Jiren, který je pro
Úvaly z hlediska zásobování
vodou zcela zásadní.
Zastupitelé schválili udělení „Plakety města Úvaly“ pěti
občankám a občanům Úval,
kteří v době celostátní karantény velmi aktivně pomáhali ostatním. Úvalské občanky

Monika Kapitánová, Václava
Klímová a Michaela Černá,
které ve velkém šily roušky
pro občany Úval. Pan Jan Horký a pan Luboš Jeřábek, kteří na 3D tiskárně rozjeli tisk
ochranných štítů.
Zastupitel Ing. Černý předložil záměr na odprodej velmi
zanedbané nemovitosti č.p.
105 ve Škvorecké ulici, kterou
chce pan Zdeněk Grausam
upravit a vybudovat zde
„Úvalskou uměleckou kovárnu“. Rada města tento prodej
nepodpořila, ale zastupitelé
tento prodej schválili. V návaznosti na tuto skutečnost
bude vyhlášena výzva na nabídkovou cenu za tuto nemovitost.
Zastupitelka Ing. Kameníková předložila návrh na
omezení plošného postřiku
herbicidem v ulicích města.
Manuální odstraňování plevele je velmi náročné a málo efektivní. V minulosti byla na odstranění vyzkoušena
např. i horká pára, oheň, ale

požadované kvality odstranění plevele nebylo dosaženo. Do diskuse o používání
glyfosátu se zapojilo několik
občanů. Město v uplynulém
roce snížilo používání těchto
chemických prostředků v ulicích. Zastupitelé do konce září
2022 omezí používání herbicidů ve prospěch jiných metod.
Zastupitelé schválili výroční zprávu Technických služeb města Úvaly za rok 2019.
Ředitelka TSÚ Markéta Řepková informovala přítomné
o hlavních činnostech realizovaných v minulém roce touto příspěvkovou organizací
města.
V dalším bodě jednání bylo schváleno přidělení finančních prostředků pro sportovní
a zájmové organizace v Úvalech v programových dotacích
pro rok 2020 nad 50 000 Kč
takto: „Neinvestiční podpora – Provoz a údržba na rok
2020“ – SK Úvaly, z.s., ve výši
130 000 Kč, TJ Sokol Úvaly, z.s.
ve výši 280 000 Kč, Sport Úva-

ly, z.s., ve výši 140 000 Kč. Prostředky nebyly kráceny ani
z důvodu dopadu koronavirové krize.
Zastupitelé dále schválili
rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřizovaných městem
Úvaly takto: Základní škola
Úvaly – do rezervního fondu
47 233,96 Kč, Mateřská škola Úvaly – do fondu odměn
120 000,- Kč a do fondu investic 502 939,72 Kč, Městský dům dětí a mládeže –
do fondu odměn 119 941 Kč
a do fondu rezervního
150 000,95 Kč.
Zastupitelé neschválili záměr
na směnu pozemků o celkové
rozloze téměř 3000 m2 v majetku města a pozemků v soukromém vlastnictví u rybníka
Lhoták (příkrý svah nad rybníkem Lhoták) a v ulici Raisova.
Město připravuje rekonstrukci Horního úvalského rybníka
a rybníka Lhoták, ale mimoúvalští vlastníci přilehlých pozemků chtěli směnit své po-
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zemky za pozemky stavební,
což je ekonomicky neakceptovatelené. Rekonstrukční práce
tato skutečnost neovlivní.
Zastupitelé rovněž neschválili uveřejnění záměru
na prodej pozemku č. 1034
o výměře 87 m2.
Zastupitelé delší dobu diskutovali a následně stáhli
z jednání (a přeložili na červnové jednání) uzavření plánovací smlouvy mezi městem Úvaly a společností SMV
INVEST, s.r.o., o záměru rekonstrukce velmi zchátralé nemovitosti Štefánikova č.p. 89 „Panorama Úvaly“
za poskytnutí finančního příspěvku městu Úvaly v celkové výši 5 400 000 Kč. Rekonstrukce zahrnuje demolici
původní nemovitosti a vybudování nového bytového domu o 12 bytových jednotkách
a 24 parkovacích stání, z toho
15 podzemních. Společnost
SMV INVEST, s.r.o., poskytne městu finanční příspěvek
ve výši 450 000 Kč za každou
dostavovanou bytovou jednotku, tj. za 12 bytových jednotek celkem 5 400 000 Kč,
a to před podáním první žádosti ke Stavebnímu záměru o územní řízení nebo stavební řízení anebo společné
řízení podle stavebního zákona, nejpozději však do 30 dnů
od podpisu plánovací smlouvy. Vlastník jedné nemovitosti z přímého sousedství, který
byl přítomen na jednání zastupitelstva vyjádřil nesouhlas s touto přestavbou. Starosta odpověděl na kritiku
tohoto projektu, který prošel
jednáním ve stavební komisi a kladně se k němu vyjádřil
i městský architekt pan David
Kraus. Zazněla kritika ohledně výšky zamýšleného objektu. O této věci se bude dále
jednat.
Zastupitelé schválili přijetí daru – nemovité věci mezi
společností Hostín Development a městem Úvaly. Předmětem daru jsou pozemky č.
3929/414 a 3929/446 a stavby inženýrských sítí umístěných na těchto pozemcích.
Jedná se o stavby inženýrských sítí, které byly postavené a zkolaudované v etapě 1A a 1B Hostín. Všechny
inženýrské sítě, které jsou
umístěné na pozemcích, jsou
zkolaudované a součástí da-
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rovací smlouvy. Nedopatřením tyto pozemky nebyly
zahrnuty do první darovací
smlouvy, která byla uzavřena a schválena na konci roku 2019.
Zastupitelé schválili darovací smlouvu na pozemek
č. 3847/2 o výměře 33 m2,
druh pozemku ostatní plocha
ve vlastnictví fyzické osoby.
Pozemek se nachází v Radlické čtvrti u křižovatky ulic Dobročovická a Jeronýmova.
Bylo také schváleno vyhlášení záměru na prodej části
pozemku č. 3929/72 (v oblasti
ulice Škvorecká na Slovanech
naproti supermarketu Billa)
o velikosti cca 12 m2 fyzické
osobě za podmínky vyčištění a zatrubnění odtokového
kanálu na dešťovou kanalizaci a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s městem Úvaly za minimální cenu
ve výši 11 290 Kč (dle znaleckého posudku). Předmětný
pozemek kupující vyčistí a svůj
nový plot připojí ke stávajícímu zábradlí od parkoviště.
Zastupitelé schválili i tzv.
„Strategii komunikace s veřejností“, která bude rozvíjet
základní Strategický rozvojový plán (stane se jeho přílohou - doplňkem). Jedná se de
facto o dokončení digitalizace
městského úřadu. Dotace je
proplácí dopředu, což představuje velkou výhodu z pohledu cash flow města.
Zastupitelé rovněž vyjádřili souhlas s účastí města Úvaly
v rámci MAS Pošembeří, o.p.s.,
se sídlem Hradešín i v následujícím programovém období
v letech 2021–2027. Za uplynulých 6 let získaly Úvaly z MAS
Pošembeří celkem 6 mil.
Kč (600 tis. Kč Úvaly poskytly na činnost této místní akční
skupiny).
Byla také schválena Obecně
závazná vyhláška města Úvaly č. 3/2020 o nočním klidu.
V tomto předpisu jsou vymezeny výjimky ze stanoveného
nočního klidu při konání kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných
akcí, které se konají ve městě Úvaly. Doba nočního klidu
v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav silvestra a Nového roku nemusí
být dodržována. Doba nočního klidu se vymezuje od půl
jedné (00:30) do šesté (06:00)

hodiny: z důvodu promítání
letního kina v noci z 25. června na 26. června 2020, v noci z 2. července na 3. července 2020, v noci z 9. července
na 10. července 2020, v noci
z 16. července na 17. července 2020, v noci z 23. července
na 24. července 2020, v noci
z 30. července na 31. července 2020, v noci z 6. srpna na
7.srpna 2020, v noci z 13. srpna na 14. srpna 2020, v noci
z 20. srpna 2020 na 21. srpna 2020, v noci z 27. srpna
na 28. srpna 2020 a z důvodu
konání akce Ukončení sezony
TJ Sokol Úvaly v noci z 4. září
na 5. září 2020.
V dalším bodě jednání byla
schválena Obecně závazná
vyhláška č.2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Cílem
je podpořit podnikatele tím,
že v roce 2020 bude místní poplatek za zábor veřejného prostranství (předzahrádka provozovny) snížen
na 0,- Kč. Snížení místního
poplatku v roce 2020 rovněž na 0,- Kč se bude vztahovat na ohlášené poplatky
od účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
Zastupitelé dočasně (od 1.
6. do konce roku 2020) snížili odměny neuvolněným členům zastupitelstva, vykonávajícím funkci členů rady,
předsedů a členů výborů nebo komisí, jakož i zastupitelům jinde neuvedeným, dále
předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
a členům výborů nebo komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva na 0 Kč a nenáleží jim
ani jiné náhrady či příspěvky. Toto se netýká odměn
členů a předsedy přestupkové komise neuvolněného
místostarosty. Protinávrhem

3

místostarosty Poláka a místostarosty Kimbembeho bylo
schváleno u svých funkcí snížit si měsíční odměny na úroveň odměn vyplácených v roce 2019 (tj. před zvýšením
v roce 2020 před vznikem koronavirové krize).
Dotazy ze strany zastupitelů se týkaly městských financí po skončení koronavirové krize a snížení zůstatků
na městských účtech. Splátky
čerpaných úvěrů nejsou v tuto chvíli ohroženy. Hovořilo
se i o provozu úvalského koupaliště v letošní sezoně. Dotaz se týkal i otevření Parku
Vinice (výskyt střepů). Zastupitelka Mgr. Poláková pohovořila o problematice školství
v souvislosti s vývojem vyvolaným koronavirovou situací
v oblasti školství. Zastupitelka
Ing. Havránková zmínila problematiku individuálního dělení pozemků v zástavbě Úval.
Připomínky ze strany občanů se týkaly možnosti zřízení
přechodu pro chodce do Králičiny u Homolky (Policie ČR
dlouhodobě odmítá tento přechod zřídit). Další připomínky
se týkaly Dodatku ke smlouvě
se společností Jaro Real. (Bude předloženo na červnovém
jednání zastupitelstva). Diskuse byla vedena také o údržbě a četnosti sekání zatravněných ploch ve správě města.
Dotazy se týkaly i opětovného omezení svícení v nočních,
resp. ranních hodinách, které
bude realizováno.
Odkaz na jednání zastupitelstva dne 14.5.2020: http://
www.youtube.com/watch?v=PjkFIsEz-EQ
délka trvání: 3:44 hod.
Marek Mahdal
redakce Života Úval
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Úvaláci, děkujeme vám!

V

minulých třech měsících se v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem z důvodu pandemie onemocnění COVID 19 přihlásila a následně
poskytovala aktivní pomoc řada dobrovolníků, občanů Úval i okolních obcí. Současně byly městu poskytnuty věcné dary
jak od fyzických, tak od právnických osob,
a to nejen z Úval. V této mimořádné situaci se projevila velká sounáležitost při pomoci potřebným.
Velice děkujeme níže uvedeným občanům, kteří významnou měrou přispěli k zajištění prevence onemocnění
na území města:
za šití roušek zejména z vlastního materiálu
Monice Kapitánové a její dceři Zuzaně,
Václavě Klímové, Michaele Černé, Evě
Fiedlerové, Iloně Mackové, Janě Vondráčkové, Monice Smítkové, Martině Bredové, Aleně Navrátilové, Martě Klossové,
Ludmile Doležalové, Maří Magdaléně
Zachové, Lucii Vojáčkové, Soně Učňové Letavkové, Petře Levé, Josefu Kadlčíkovi, Vladimíře Sadovské, Lence Chy-

líkové, Ireně Gálové, Elišce Linhartové,
Šárce Klocové, pí. Dočkalové, pí. Šubrtové, pí. Novákové, pí. Boháčové, a zaměstnancům Základní školy Úvaly
za výrobu ochranných štítů a zapůjčení 3D tiskáren
Janu Horkému, Luboši Jeřábkovi, Jiřímu
Marešovi, Janu Rubešovi, Petru Žákovi
a Jiřímu Vondráčkovi, který též zdokumentoval toto období v Úvalech pro archiv města
za pomoc při zajištění činností Pečovatelské služby Úvaly Tereze Vítkové
za výrobu dezinfekce lékárně NOBIS
a společnosti Jiří Mareš, s.r.o., za poskytnutí prostor k výrobě ochranných
štítů na úvalské poliklinice
za darování roušek, respirátorů, dezinfekce a dalšího materiálu Matěji Příhodovi, p. Doubkovi, senátorovi Zdeňku Hrabovi, Lence Filové, JRD
Development, s.r.o., Středočeské trikoloře, Petru Chalupníkovi, Marii
Schneiderové, Haně Setničkové, Janě
Muhrové, Janu Černému, pí. Vobecké
za pomoc s distribucí ochranných pomůcek úvalským skautům

za další aktivity k podpoře úvalských
podnikatelů a psychické pohody seniorů a rodičů Alexandru Kamarýtovi, Lence Mandové a Míše Pejchalové
Vzhledem k tomu, že vlna solidarity pomáhat potřebným byla v Úvalech opravdu veliká, výčet uvedených
dobrovolníků není úplný, mnozí předávali ušité roušky a pomáhali přímo
svým sousedům nebo ostatním potřebným. Nejsou zde uvedeni ani ti,
kteří nám svou pomoc nabídli, ale ta
pro velký počet dobrovolníků nebyla
využita.
Závěrem bychom chtěli vyzdvihnout
občany, kteří se svou aktivní pomocí podíleli nejvyšší měrou, jsou to Monika
Kapitánová, Václava Klímová, Michaela Černá, Jan Horký a Luboš Jeřábek.
Zastupitelstvo města jim za významný
přínos v oblasti prevence šíření onemocnění ve městě udělilo ocenění –Plaketu města Úvaly.
Vedení města
a městského úřadu

Nový parkovací systém pro Úvaly

Ú

valy a okolní obce se stále rozrůstají a s tím roste i počet aut, kterými se lidé dopravují po městě
a k nádraží. Přináší to nejen pohodlí, ale také zátěž pro obyvatele, kteří bydlí v centru města, a také zátěž
na městskou infrastrukturu. Již před 5lety jsme proto zavedli
regulaci parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici. Naposledy pak město po letech vyjednávání odkoupilo od Českých drah velkou parkovací plochu za 6 milionů
Kč, která je hned vedle úvalského nádraží. Přesto všechno je
centrum města a okolí nádraží plné parkujících aut.
V letech 2016 – 2018 jsme s ČVUT Praha, fakultou dopravní,
opakovaně řešili dopravní generel města, včetně otázky parkování v okolí nádraží. Proběhlo i několik dopravních průzkumů. Z nich jednoznačně vyplynulo, že stávající záchytné parkoviště u úvalského nádraží a další přilehlé ulice jsou již nyní
kapacitně nasyceny osobními automobily při stále více převyšující poptávce a tento problém se postupně přenáší do stále
vzdálenějších oblastí od železniční stanice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

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

ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
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Jaký je tedy návrh řešení situace?
Odborníci jsou ve shodě – řešením není budování dalších
a dalších parkovacích kapacit, jak ostatně ukazuje příklad nedalekého a plně srovnatelného Českého Brodu. Řešením je
nabídka kvalitní dostupnosti úvalského centra a nádraží veřejnou hromadnou dopravou, usnadnění přístupu pro pěší
a cyklisty a zavedení systému do individuálního parkování.
Město Úvaly stále poslední léta ve spolupráci s okolními obcemi posiluje veřejnou hromadnou dopravu, snaží se budovat nové chodníky a cyklostezky. Na řadě je zavedení nového
parkovacího systému.
Ten bude mít následující cíle
1) usnadnit zaparkování v centru města a okolo nádraží těm
motoristům, kteří si potřebují cokoli krátkodobě vyřídit
v Úvalech nebo v Praze (případně jinde, kam pojedou vlakem)
2) usnadnit zaparkování krátkodobým či jednorázovým návštěvám
3) motivovat občany, aby použili pro dopravu k nádraží
jiný dopravní prostředek, než je auto.

Jak se toho dosáhne?
Zavedeme zónu regulovaného parkování v okolí nádraží. Tato zóna je tak velká, aby nedocházelo k masivním přelivům parkujících aut za hranice zóny (viz obr.).
Jakým způsobem bude parkování regulováno?
Parkování bude regulováno v pracovní dny, tj. pondělí – pátek v době od 7:00 do 17:00.
Jaký bude režim v jednotlivých zónách?
Fialová oblast (Arnošta z Pardubic a Husova ulice)
parkování max. 120 minut, zdarma
nelze dokoupit další hodiny parkování, vjezd auta
do zóny bude registrován automaticky vjezdovou kamerou

5/29/20 4:59 PM
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Jak bude parkovací systém fungovat?
Chceme, aby se jednalo o uživatelsky přívětivý systém, takže nebude nutné chodit na úřad pro parkovací karty, vše bude možné vyřídit na dálku elektronicky. Stejně bude fungovat
placení za parkování, kdy kromě obligátního platebního automatu bude možné platit prostřednictvím mobilu či mobilní
Oranžová zóna
aplikace nebo si parkování předplatit – ostatně pro ty z vás,
prvních 5 hodin za jednotnou cenu 0,- Kč
kteří platíte přes mobil parkování v Praze, se nebude jednat
každá další hodina za 80 Kč/ hod, platba možná přes mobil- o nic nového. Vjezd a výjezd aut do zóny (stejně jako případné
ní aplikaci (MPLA a/nebo aplikace města) + parkovací auto- zaplacení parkovného) bude kontrolován automaticky (odpamat umístěný na nádraží
dá tedy nutná fyzická kontrola ze strany městské policie), takrezidenti (osoby v lokalitě bydlící nebo provozovatelé ob- že v případě parkování na kratší dobu nebudete muset dávat
chodů atd.) si budou moci koupit parkovací kartu za stej- nikam parkovací kotoučky (to se týká například i dnešní obných podmínek jako doposud (500 Kč první auto, 3 000 Kč lasti náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice).
druhé auto (podnikatelé 5 000 Kč), 15 000 Kč třetí a každé
Aktuální informace o přípravě nového systému budeme
další auto, ceny jsou za rok)
zveřejňovat průběžně na webu a facebooku města a pochopitelně také v Životě Úval.
Zelená zóna (parkoviště P+R)
Věřím, že i když možná zpočátku tento projekt nevzbuzpoplatněné parkování ve výši 30,- Kč za den, platba mož- dí všeobecné nadšení, tak až se zaběhne, oceníte možnost
ná přes mobilní aplikaci (MPLA a/nebo aplikace města) + snazšího parkování v centru města a v ulicích.
parkovací automat umístěný na parkovišti P+R a u nádraží
rezidenti (osoby v lokalitě bydlící nebo provozovatelé obchodů atd.) si budou moci koupit parkovací kartu za stejných podmínek jako doposud (500 Kč první auto, 3 000 Kč
druhé auto (podnikatelé 5 000 Kč), 15 000 Kč třetí a každé
další auto, ceny jsou za rok)

Petr Borecký, starosta města

Šedá zóna
stávající parkoviště na
náměstí Svobody (u Mamuta) – zdarma

Kdy bude parkovací
systém zaveden?
Parkovací systém bychom chtěli uvést do provozu dne 1. října 2020.
Kolik bude parkovací
systém město stát?
Jednorázové
náklady
na zavedení parkovacího
systému budou činit cca
600 tisíc Kč (jde zejména
o pouliční značky a snímací kamery), roční provozní
náklady budou cca kolem
600 tisíc Kč. Oproti tomu
příjmy z parkovného odhadujeme na cca 700 tisíc Kč, takže by měl být celý systém z pohledu města
samofinancovatelný.

Měníme hospodaření v městských lesích

B

řezen 2020 přinesl kromě koronaviru
i jednu dobrou zprávu. Na základě žádosti města
Úvaly došlo ke změně úředního zařazení městských lesů. Až dosud byly většinově
městské lesy, které se nachází v katastru Úval, vedeny jako lesy hospodářské, a to až
na malé výjimky v Králičině.
Prakticky ale slouží všechny městské lesy jako území
k oddechu a rekreaci s ohledem na jejich ekologickou
stabilitu a rozmanitost. Hospodářskému zařazení odpo-
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vídaly i lesní hospodářské osnovy a s tím i celkový způsob
hospodaření v lesích, který doporučoval spíše kácení v plošné seči a následně
i plošnou obnovu.
Změnou kategorizace lesa
dosáhneme i změnu hospodaření s maximálním ohledem na způsob využívání lesů k rekreaci a na přírodě
blízký způsob tohoto hospodaření. To znamená, že
budeme moci více kácet výběrovým způsobem a obnovovat již podsadbou pod stávající lesní porost.

A o to nám šlo!
Požádali jsme proto krajský úřad Středočeského kraje o zařazení městských lesů
do kategorie lesů zvláštního určení. U tohoto typu lesů je nutné i při hospodaření
postupovat s individuálním
ohledem na praktické využívání konkrétního prostoru,
kdy přednost dostává ochrana lesa a jeho ekologická
udržitelnost před hospodářskými výsledky.
Část lesa nad Výmolou je
zařazena do lesů ochranných. Toto jsou lesy na mi-

mořádně nepříznivých stanovištích, jako jsou třeba
sutě, kamenná moře, prudké
svahy, strže, nestabilizované
náplavy a písky, rašeliniště,
odvaly a výsypky apod.
S hospodařením v těchto
lesích a jejich postupnou obnovou nám budou pomáhat
odborníci z České zemědělské univerzity v Praze v zastoupení Školního lesního
podniku v Kostelci nad Černými lesy.
Renata Stojecová,
odbor životního prostředí
a územního plánu
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Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás!!

I

u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií COVID-19 v naší zemi
a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců.
Ke konci dubna 2020 jsme
zahájili kampaň na podporu
malých a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://
trzniceposemberi.cz/, kde
je možné sdílet informace a prezentovat nabídku
služeb a výrobků z regionu
Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lo-

kálních producentů a služeb
a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových
stránkách pracujeme a první
příspěvky jsou již k dispozici.
Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme,
případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud
něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás.
Pokud někoho takového
znáte, prosíme, řekněte
mu o nás. Inzerentovi v on-line „Tržnici Pošembeří“ nabízíme zároveň možnost se
zdarma účastnit v Českob-

rodské tržnici, která bude
od konce května opět otevřena v Českém Brodě. Připravujeme ve spolupráci
s Městem Úvaly rovněž bez-

platnou účast producentů
lokálních výrobků z Pošembeří na trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé
naší obci, tedy i u vás, spatřit informační leták s názvem
„POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz

Park Vinice se otevřel pro veřejnost

I

takhle může vypadat bývalá skládka. Od 1. 6.
2020 jsme oficiálně otevřeli Park Vinice. Park Vinice najdete na východním okraji Vinice v Úvalech a věříme, že mnoho z vás si tam najde cestu,
aby si užilo výhledy do krajiny a třeba opeklo buřta.
Máme ale na vás prosbu. Jedná se o přírodní park.
Proto tam nejsou záměrně odpadkové koše. Takže
naše prosba zní: co si s sebou přinesete, to si s sebou
také odneste. Chcete přeci, aby to místo tak hezké, jako jste ho našli vy, našli i ti, co přijdou po vás, je to tak?
Přejeme hezký pobyt.
Petr Borecký, starosta města
Renata Stojecová,
odbor životního prostředí

Získají Úvaly nový chodník ke zdravotnímu středisku?
Pomoci můžete i vy!

O

tristním
stavu
chodníku
u zdravotního
střediska ví asi každý jeho návštěvník. Teď ale
můžete udělat snadný
krok pro to, aby se stal
realitou!

Úvalský projekt vybudování bezbariérového
přístupu ke zdravotnímu
středisku totiž postoupil
mezi projekty doporučené k realizaci dle participativního rozpočtu Středočeského kraje!
Nyní o projektech může hlasovat veřejnost a projekty, které získají nejvíce hlasů,
dostanou od kraje dotaci na realizaci. Právě dnes proto začalo hlasování o nejlepší občanské iniciativy kraje.
Máte celkem 5 hlasů a našemu úvalskému projektu můžete
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dát 2 hlasy, další tři hlasy můžete v případě svého zájmu dát
i dalším projektům, které vás zaujmou.
Pojďte nám tedy pomoci!
Hlasování najdete tady: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/ (viz QR
kód)
Až budete hledat právě ten náš projekt, je potřeba zvolit oblast Brandýs nad
Labem. „Bezbariérový přístup nejen pro Úvaly“ už pak najdete velmi jednoduše ☺
Podrobněji si informace o projektu
můžete prohlédnout na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-p…/w4ajvvFjO4ctenh (viz QR kód), ale
myslíme, že situaci u zdravotního střediska znáte dobře.
Děkujeme!
Petr Borecký & Jana Svatošová

5/29/20 4:59 PM
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Pietní akt
Dne 5.května jsme si na úvalském hřbitově
u památníku obětí II. světové války připomněli
75. výročí začátku Pražského povstání, konec války a oběti, které přinesla.
Letos jsme si bohužel nemohli toto výročí připomenout v rozsahu, který jsme chtěli, protože
platil nouzový stav a limity pro počty shromážděných osob.
Sešli jsme se proto alespoň v omezeném počtu zástupců města, městského úřadu, úvalských
skautů a městské policie, abychom si připomněli
oběti války, hrdiny, kteří nasadili a mnohdy obě-

cerven_2020.indd 8

tovali život pro naši svobodu, ale abychom si také připomněli, že válka nevzniká jen tak sama od sebe, má
své příčiny a pochopitelně i následky.
I když stále ještě mezi námi v ČR žije více než
200 000 lidí starších 85 let, kteří mají na válku živé
vzpomínky, a stále ještě žije přes 350 druhoválečných
veteránů, generace, která zažila zlo, jež válka přináší,
pomalu odchází.
Je proto na nás, abychom tuto paměť dál udržovali,
aby válka zůstala jen hrozivým mementem minulosti
a nestala se hrozbou budoucnosti.
Vedení města

5/29/20 4:59 PM
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Ekonomické dopady pandemie se budou týkat i představitelů
města

P

andemie „čínské chřipky“ se bohužel dotkla i města Úvaly, kterému se již nyní snižují příjmy
(nejen) z rozpočtového určení
daní a do budoucna lze, i kvůli aktuálním vládním krokům,
očekávat podstatně závažnější propad. Naše město, stejně jako další samosprávné celky, totiž získává značnou část
svých příjmů z podílu na vybraných daních (DPH, DPPO, DPFO a několik dalších „menších“
daní) a tento zdroj vzhledem
k nedobré ekonomické situaci ochabuje. Meziroční propad
daňových příjmů je aktuálně
ministerstvem financí odhadován u obcí přes 10 % a dle vět-

šiny názorů je to odhad spíš
velmi optimistický. V takové situaci by měl dobrý hospodář
šetřit.
Po vyhlášení nouzového stavu fungovalo, a to velmi dobře,
vedení našeho města i zaměstnanci úřadu, TS a MP, kteří společně zvládli distribuci roušek
a dezinfekce, informační kampaň pro obyvatele, stejně jako
všemožná další opatření včetně nákupu seniorům. Přesto
nicméně Úvaly omezují své výdaje, což se týká třeba i odměn
zaměstnancům.
Proto bychom se měli vzdát
svých odměn za výkon funkcí
i my zastupitelé (vyjma užšího
vedení města, které je v den-

ním „zápřahu“), stejně jako členové komisí a výborů. Během
pandemie jsme se nescházeli ani v rámci zastupitelstva,
ani v komisích či výborech,
a i nehledě na to, lze považovat za určitou morální povinnost správců města reagovat
na propady příjmů a zříci se
odměn až do konce roku.
Při takovém dočasném snížení odměn na nulu se jedná
o nižší tisíce korun „čistého“
pro každého, byť pro některé
zastupitele, hlavně pokud vykonávají funkci v radě města
a nemají jiné příjmy od města,
je ten zásah citelnější, o to větší
však zaslouží poděkování. Podstatné ovšem je, jaká je celková

částka vynaložená na odměny
včetně všech odvodů a plateb.
Během květnového zasedání
zastupitelstva byl přijat náš návrh usnesení, které v celkovém
součtu do konce roku 2020
ušetří na odměnách a na s nimi spojených odvodech přes
půl milionu korun. Tuhle částku může město v nejlepším případě vložit do vytvoření fondu
hmotných rezerv pro případ
opakování pandemické situace, popřípadě investovat dle
uvážení do oblastí, které při
zvládání krize hrály největší roli, tedy personálu a techniky.
Jan Černý, Vojtěch Dvořáček
Zastupitelé za Pro Úvaly

Konec chemie na úvalských chodnících od jara 2023

Z

astupitelstvo města Úvaly rozhodlo na svém zasedání dne
14.5.2020 o ukončení používání
chemie na úvalských chodnících a ulicích ke konci sezony roku 2022. Celá věc
však není tak jednoznačná a jednoduchá, jak se může na první pohled zdát.
Loni jsme zkoušeli různé cesty: likvidace plevele párou. Praktickou cestou
jsme zjistili, že co do ekologických následků je to snad ještě horší (spotřeba
vody, spotřeba nafty v dieselagregátoru) než postřik. Zkusili jsme přírodní kyselinu pelargonovou. Jenže jak se
zjistilo, je toxická pro včely a čmeláky.
Kartáče. Na první pohled fajn, než jsme
zjistili, že likvidují povrch dlažby, ale ne
kořínky plevele, který do týdne rostl
tam, kde byl.
Co bylo nejúčinnější? Stará dobrá klasika – vytrhat plevel z chodníků a obrubníků ručně. A dokonce se i několik
občanů toho v pár ulicích ujalo. Což bylo super.
Aby však toto fungovalo, musí si lidé

vzít veřejné prostranství před svým domem za své. Takhle to funguje na Vysočině, jižní Moravě nebo v Rakousku.
U nás v Úvalech to bohužel moc není
(čest výjimkám). Naopak je docela častý
jev, že lidé mají krásně upravené zahrady a hned za plotem dvoumetrovou lebedu. A nebo, když mají posekaný trávník před plotem, postaví na něj svoje
auto. Nevnímají to jako prostor, který
dotváří jejich domov. Přitom, kdyby to
tak vnímali, město by nemuselo používat chemii, technické služby by měly daleko více času na jinou práci a město by
vypadalo daleko lépe.
Ono to samozřejmě souvisí všechno
se vším. V ulicích, které jsou po rekonstrukcích nebo nově postavené a vypadá to hezky, se k tomu i lidé chovají
lépe. V ulicích, kde ten veřejný prostor
takový není, tak to i ti lidé vnímají jinak.
Nechci tedy svým příspěvkem říci, že
za vše mohou neteční lidé, to určitě ne.
Jenom chci říct, že to na první pohled
není tak jednoznačné, jak se může zdát.

Řešíme tu ve městě řádově desítky litrů chemie na postřik chodníků v celém
městě, přitom daleko a řádově několikanásobně větší problém je hned v polích, které se okolo rozkládají.
Ještě větší problém je zimní solení ulic
a chodníků (což je věc, kterou jsme v Úvalech radikálně omezili). Tohle je totiž pro
životní prostředí ve městech a v okolí komunikací obrovská negativní zátěž,
o které se vůbec nemluví. Velmi doporučuji si o tom něco přečíst, třeba zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/
strom-les-silnice-sul-doprava-ekologie.
A190131_163040_domaci_onkr?. Postupně tedy ukončíme chemii v ulicích a chodnících. Ukončíme
i solení v zimě
a přizpůsobíme
svůj pohyb aktuální meteorologické situaci?
Petr Borecký,
starosta města

zprávy z města

Voda nad zlato VII

D

nes si povíme něco o srážkových
vodách, o jejichž
zachytávaní a následném využití se stále více mluví. Není to u nás žádná novinka. Už
naše prababičky chytaly dešťovou vodu do různých nádob a zalévaly s ní zahradu,
a rozhodně by je nenapadlo
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odvádět tuto vodu mimo svůj
pozemek.
Přestože již od roku 2009 je
v právních předpisech upřednostňováno vsakování srážkových vod před vypouštěním
do kanalizace, realita je bohužel jiná.
Odvádění srážkových vod
z ploch nemovitostí určených

k trvalému bydlení a domácností do kanalizace u nás bohužel není zpoplatněno. Například u našich německých
sousedů jsou zpoplatněny
srážkové vody podle toho, kolik má dotyčný u své nemovitosti zpevněných ploch. Tím
jsou lidé motivováni k tomu,
aby měli maximálně zatrav-

něné zahrady a dešťovou vodu tak zasakovali na svém
pozemku. U nás tato motivace zcela chybí a tomu odpovídá i velké množství zbytečně
zpevněných ploch, ze kterých
srážková voda rychle odteče,
čímž je narušován přirozený
koloběh vody.
Malý vodní cyklus, který při-

5/29/20 4:59 PM

10

ZPRÁVY Z MĚSTA

náší do krajiny největší množství vody, je uzavřený koloběh,
při němž voda vypařená z pevniny spadne v podobě srážek
na tu samou pevninu zpátky.
Většina srážek dopadajících
na pevninu má právě tento
původ. Dochází-li ke zvyšování
odtoku z území, ubývá množství vody, které se vypaří a vrací do malého vodního cyklu.
Tím následně ubývají i celkové
srážky a narušuje se tepelný
i vodní režim krajiny. Odváděním srážkové vody do kanalizace dochází k destrukci malého vodního cyklu a místo
pravidelných menších srážek
pak přichází dlouhá období
sucha a následné přívalové
deště. To má za následek erozi
půdy, pokles hladiny podzemní vody a poškození vegetace,
což v důsledku vede k destabilizaci klimatu a přispívá i k nebezpečí vzniku povodní.
Ideálním řešením nakládání se srážkovými vodami
je maximálně upřednostňovat přirozené odpařování spadené srážkové vody
z místa jejího vzniku zpět
do ovzduší. To ale u zpevněných ploch nelze.
Velkým „hitem“ se díky dotačnímu titulu „Dešťovka“ stalo zachytávání dešťové vody
nejen pro zalévání, ale i pro
použití v domácnostech. Lidé
ve snaze ušetřit a chovat se
ekologicky, zakopávají do země plastové nádrže a přivádějí si do svých domovů vodu,

ŽIVOT ÚVAL 6/2020

která je hygieniky klasifikována jako nejrizikovější tekutina
představující nebezpečí pro
lidské zdraví kvůli přítomnosti mikrobiologických látek nebo virů.
Je třeba si uvědomit, že
použitím srážkové vody
v domácnosti je tato voda
nejen znehodnocena, ale
následně odváděna kanalizací mimo území svého
vzniku, čímž rovněž dochází
k narušení malého vodního
cyklu. Dalšími riziky spojenými s používáním srážkových vod v domácnostech
je zápach, ohrožení zdraví
obyvatel domu a potenciální ohrožení zdraví většího
počtu obyvatel připojených
na vodovodní síť.
Nedostatečně
vyčištěná
srážková voda po určité době v akumulační nádrži začíná
zahnívat a zapáchat. Je to způsobeno obsahem organických
látek ve vodě, které jsou využity jako potrava bakteriemi
a plísněmi s návaznou tvorbou
pachotvorných látek. U splachování WC srážkovou vodou
se pach šíří do obytných prostor a dochází i k zabarvování sanitárního vybavení. Tuto
zkušenost má velké množství
lidí po celém světě i řady domácností v ČR. Zatímco sud
na srážkovou vodu či otevřenou venkovní jímku není problém vyprázdnit a vyčistit,
u akumulační nádrže zapuštěné v zemi tento problém je.

V domech, kde se srážková
voda používá, mohou být lidé
ohroženi na zdraví, a to:
1. při běžném provozu systému může dojít k nákaze
vdechnutím infikovaného
aerosolu, který se vytváří při
splachování WC v případě,
že srážková voda obsahuje
patogenní mikroorganismy
schopné vyvolat infekci dýchacího traktu (např. legionelu);
2. nechtěnou záměnou systému pitné a srážkové vody, pokud není dostatečně
označena. Není-li srážková
voda čištěna a dezinfikována, může být zdrojem nákazy při požití, protože obsahuje
mikroorganismy
fekálního původu (srážková
voda splachuje mimo jiné
ptačí výkaly ze střech);
3. neúmyslným propojením
systému pitné a srážkové
vody při opravách jednoho z rozvodů vody, kdy se
do rozvodu pitné vody dostává voda nepitná; tento způsob propojení pitné
a nepitné vody je jednou
z častých příčin mikrobiální kontaminace pitné vody ve veřejném vodovodu,
včetně vzniku epidemií.
Například nizozemská vláda
v srpnu 2003 zakázala, v reakci na zkušenost s neúmyslným
propojením pitné a nepitné
vody, budování a provozování dvojitých rozvodů, protože
zdravotní riziko je nepřijatel-

ně vysoké a přínos pro životní
prostředí nevýznamný.
V ČR firmy dodávají zákazníkům systémy, kdy je napouštění zásobní nádržky na toaletě řešeno třícestným ventilem.
Pokud je k dispozici dostatek
srážkové vody, používá se tato
a v opačném případě se ventil
ručně nebo automaticky přepne na rozvod pitné vody. Dodavatelé prezentují toto řešení jako správné a schválené,
což ale rozhodně není a může vést k shora uvedeným
stavům ohrožení zdraví jak
odběratele samotného, tak
i ostatních odběratelů z veřejného vodovodu.
Pokud se i přes výše uvedená rizika rozhodnete srážkovou vodu přivést do vaší
domácnosti, nezapomeňte
na to, že musíte mít příslušné povolení dle stavebního
zákona, souhlasné vyjádření orgánů hygienické služby a splnit všechny podmínky provozovatele vodovodu
a kanalizace (TSMÚ), jinak
bude zákonnou povinností
provozovatele vaši nemovitost, případně její část zásobovanou nepitnou vodou,
odpojit od vodovodu i kanalizace pro veřejnou potřebu.
Veronika Jáglová,
odborný zástupce
provozovatele VaK
Technické služby
města Úvaly, p.o.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696
tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM
V ROCE 2019

se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo
dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno –
bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%,
u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se
v rozmezí 79 – 82 %.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou
samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění
vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí
v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim
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s odpadem daleko, průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je
v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady
do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI
K BAREVNÝM KONTEJNERŮM V ČR

11

vaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace.
70 % celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění
zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich
předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina celkového rozpočtu pak připadla na náklady
na dotřídění těchto odpadů na třídících linkách a jejich úpravu
na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů pak musela společnost EKO-KOM
finančně podpořit i samotnou recyklaci. Loni to byly zejména
barevné plastové fólie a další druhy plastů, které na trhu druhotných surovin nemají prodejní hodnotu, a také recyklace nápojových kartonů v papírnách, které bylo nutné v loňském roce finančně podpořit. Na to připadlo 6 % z celkových ročních
nákladů. Zhruba 2 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy, která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také
zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových
toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů. Tyto aktivity loni tvořily 5 % celkových nákladů společnosti. Povinná
osvěta, environmentální vzdělávání žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových nákladů.
Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily vlastní náklady na administrativu společnosti.
STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2019

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění
a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona
o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní
spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.
Kristýna Sklenářová

MUDr. Karásková

MUDr. Maříková

DOVOLENÁ

Letní prázdninová doba:
PO +ÚT
8.00 – 13.00
ST
12.30 –17.00
ČT + PÁ
8.00 – 13.00

25. – 26. června
27. – 31. července
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům
je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru
jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků“, říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., konkrétně 88 %
představovaly v roce 2019 přímé náklady sběru
a recyklace obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separo-
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Akutní případy během dovolených
ošetří MUDr. Maříková ve svých
ordinačních hodinách.

17. – 21. srpna
Akutní případy během dovolené ošetří
MUDr. Schmidtová ve svých
ordinačních hodinách.

V červenci a srpnu bude ordinace
v pondělí 12–17 hodin,
v úterý – čtvrtek 8–13 hodin,
v pátek 8–12 hodin.

DOVOLENÁ
29.6 – 3.7
3.8 - 14.8
Zajistěte si včas své
pravidelné léky.
Děkujeme a přejeme
krásné léto.
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Všimli jsme si, že …
… od 25. dubna na náměstí už mohou
být za zvláštních podmínek pořádány
farmářské trhy. Od druhého května už
kromě zeleniny a vajec prodávala soukromnice své výpěstky – sazenice zeleniny i květin. Na provoz dohlíželi dva
městští policisté, nakupující dodržovali rozestupy a měli roušky. Prodejci se
podivují, že zatím chodí málo seniorů,

předpokládají, že se ještě obávají virové
nákazy a dodržují doporučení rizikovým
skupinám nevycházet zbytečně. Možné
je i to, že nemá každý přístup na internet nebo nevydrží sledovat veškerá sdělení vlády či města o uvolnění v nouzovém stavu.
… 30.4. zní po 20. hodině siréna a houkají hasiči. Po dotazu u velitele SBDH
upřesňujeme – šlo o občanskou bdělost,
a tím i vlastně planý poplach, plameny
v zahradě upalovaly pouze čarodějnici.

… restaurace nadále umožňují výdej jídel přes okénko. Nabízejí také rozvoz.
Všichni za dodržovaných hygienických
podmínek.

… duševní potravu vtipně poskytuje přes
výdejové okénko i městská knihovna
a pro své čtenáře poskytovala celou dobu výpůjčky elektronických knih.
… část seniorů, a to i velmi starých, se
podivuje nad chválou městu. K nim se
třeba roušky a desinfekce do domácností nedostaly, přestože bydlí třeba
i na Pražské a museli se sami postarat
o šití ochranných pomůcek. Patrně ti
rozhořčení ani nemají internet a možná ani počítač a nedostaly se k nim informace. Jsou však i tací, kteří v rodině
PC mají, četli a do května se jim nabízené pomoci nedostalo. Zeptali jsme se
ve správním oddělení proč? Do rozdělovníku roušek a pomoci byli zařazeni
osamělí senioři nad 70 let, kterým nemůže pomoci nikdo z rodiny bydlící poblíž nebo spolu s nimi. Patřilo mezi ně
až 500 obyvatel a nebyl odmítnut nikdo,
kdo sám požádal telefonem nebo zaťukáním na okno úřadu.
… nadále obrůstají rouškovníky v Horoušánkách a možná i jinde. Vtipné a praktické roušky se budou hodit
i po uvolnění, nevíme, co podzim přinese.
… sociální sítě – fenomén doby – pomáhají i odhalují. Pomáhají šířit dobré
zprávy, dobrou náladu i kulturu. Odhalují temné stránky lidské duše jedinců,
kteří se dříve nemohli vybouřit nadávkami na veřejnosti, anonymně tak činí
po sítích. Přínosem je rychlost přenosu
zpráv, které je nutno předat široké veřejnosti a převažuje nad zneužíváním.
… dva měsíce nouzového stavu ukázaly, jak se jedinec bude muset vyrovnat
s nutností být on-line, být součástí alespoň městské informační strategie, být
počítačově gramotný, jinak má smůlu.
… od uvolnění 11.5., jak po dešti houby,
tak po ránu, začaly vyrůstat opět u restaurací a cukráren zahrádky, se stolečky a stoly, lavicemi či židlemi a slunečníky a stínidly, aby se v poledne
mohla rozvolněně plnit konzumenty jíd-

la a moku, ovšem někde přes okénka …
toto pondělí je významným dnem největšího uvolnění po začátku stavu nouze v koronavirové době.
… kadeřnictví navštívit, rovná se počkat si možná další měsíc, zvláště když
hledáte, kam se „registrovat“ – horší už
je to jen u zubaře. Nicméně – ať živnosti
vzkvétají a povzbudí ekonomiku.
… od 12.5. v noci od 1. hodiny do 4. ranní z rozhodnutí rady města omezujeme
světelný smog, na vybraných místech
bude zhasnuto.

… je rozkvetlá Husova ulice, jen hlohy
čeká kromě krásné koruny ještě „kosmetika“ na kmínku.
… takříkajíc při vydání červnového čísla ŽÚ už nebude informace aktuální, ale
15.5. je zveřejněna na ČT1, že se mohou
otevřít od 25.5. koupaliště, rouška nebude potřeba ve vodě, na suchu ano.
Také letní tábory se uskuteční… nadále
se však očekává určitá disciplinovanost
návštěvníků.
… máme nový vratný úvalský kelímek!
A až budou povoleny větší akce a používání vratného nádobí,
tak se s kelímkem setkáte na městských
akcích. Věříme, že se
vám kelímek bude líbit ☺ – píše se na FB
města – kelímek můžete i zakoupit v podatelně, sdělil na VZMZ
starosta.
Postřehy zachytila
A. Janurová

Brandýská nemocnice od 1. května funguje opět
ve standardním provozu
11. května, Brandýs nad Labem – Brandýská
nemocnice, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení byla s ohledem na vládní opatření spojená
se snížením rizika přenosu koronaviru nucena
dočasně omezit provoz některých ambulancí.
S postupným rozvolňováním vládních nařízení
se tak i Nemocnice Brandýs nad Labem od prvního května vrátila ke standardnímu provozu
a zrušila veškerá související omezení.

V

souladu s vládními
nařízeními v rámci nouzového sta-
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vu byla Nemocnice Brandýs
nad Labem nucena přijmout
spoustu omezení, která mě-

la zásadní vliv na pacienty
a celkový provoz nemocnice.
Omezení se týkalo činnosti
všech odborných ambulancí, a to pouze na ošetření urgentních případů, jako jsou
život ohrožující stavy a úrazy, nebo provozu lékárny. Ta
fungovala v režimu zkrácené otvírací doby a léky byly
pacientům vydávány ve venkovních prostorách před lékárnou. Od 1. května se však

nemocnice vrátila k standardnímu provozu a zrušila
veškerá tato omezení. Všechny ordinace tak jsou nyní plně v provozu, a to včetně
akutní chirurgické ambulance, obnoveno bylo také provádění operačních zákroků,
a to v režimu 7 dní v týdnu.
Návštěvy pacientů na lůžkových odděleních jsou však
dle nařízení vlády i nadále zakázány.
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„Díky postupnému rozvolňování vládních opatření
jsme mohli od prvního května opět naplno spustit provoz všech ambulancí, i nadále
však platí nařízení přikazující pacientům nosit ve veřejných prostorách roušky či ji-

né ochranné prostředky. Pro
snížení rizika přenosu nákazy
doporučujeme pacientům při
návštěvě nemocnice používat také rukavice,“ říká ředitel
nemocnice Ing. Petr Zatloukal. „Chtěl bych však poděkovat všem, kteří naši nemocni-

ci v tomto náročném období
jakkoliv podpořili, moc si toho
vážíme,“ dodává.
Kromě standardních ambulancí je v provozu také
zdravotnický stan, kde se pacienti mohou nechat vyšetřit
na přítomnost protilátek pro-
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ti koronaviru. Vyšetření je určeno pro pacienty spádové
oblasti nemocnice a probíhá
po předchozím online objednání na webových stránkách
nemocnice na konkrétní termín za poplatek 1250 Kč.
Natálie Smoljaková

ze zápisníku policie

Koronavirová krize je za námi a vše
se pomalu vrací do zajetých kolejí

Ú

řední hodiny městské policie
jsou tedy stejné jako před nouzovým stavem:
pondělí od 16 do 18 hodin
středa od 10 do 12 hodin.
Pokud by vám tato doba nevyhovovala, je možné si sjednat jiný termín po telefonické domluvě.

Rozhodli jsme se, že rozšíříme hlídkovou činnost na víkendy a svátky, popřípadě i nárazové noční směny.
Kontaktovat nás můžete každý den
od 7 do 19 hodin na telefonním čísle
603 560 008, emailem mestskapolicie@
mestouvaly.cz, nebo osobně.
Jana Králová

kultura a volný čas

Domov seniorů v Úvalech se proměnil v divadelní scénu

S

oučasná pandemická opatření nejsou
pro nikoho z nás jednoduchá, obzvláště to pak
platí pro seniory, kteří jsou
v zájmu jejich zdraví zavřeni
v domovech seniorů a jsou
tak dlouhé dny v sociální izolaci bez fyzického kontaktu
se svými blízkými. Nedokážu
si ani představit, jaké to pro
ně musí být – jsem sice také
zavřený doma, ale stále jsem
v kontaktu se svou rodinou
a mohu už omezeně chodit
s přáteli ven.

Byl jsem takhle jednou
venku s kamarádem Štěpánem Tučkem, který hraje
v Divadle Spejbla a Hurvínka

a vyprávěl mi, že rozjíždí projekt Divadlo do oken a chce
lidem z pečovatelských
domů a domovů seniorů hrát loutkové představení. Chce tak seniorům
v nelehké době přinášet
radost. Bylo mi to sympatické, tak jsem ho hned
požádal, aby přijel k nám
do Úval. Stačilo pak
jen vzít telefon, zavolat
do domova seniorů a bylo domluveno. Štěpán
s týmem v pátek 8.5. přijeli, během chvilky rozbalili scénu a zahráli loutkové představení pod okny.
Byla radost vidět úsměvy
a štěstí ve tváři všech seniorů, to byla pro mě ta

největší odměna za zařízení
této akce.

Takže Štěpáne, díky!
Miloš Ulrich ml.

Ptáci našich zahrad

V

minulosti vycházel v Životě Úval
seriál toho názvu s kresbami. Je
dobré se k tradici občas vrátit
a ptačí svět připomenout.
Jiřičky zaujaly svá místa ve stálých
hnízdech koncem dubna, v květnu jsou
vidět konipasové na náměstí, na telefonních drátech hlídá okolí svého hnízda rehek a cvakáním varuje příchozí,
aby se nepřibližoval k místu hnízdění,
možná i odvádí pozornost a láká vetřelce za sebou dál od mladých. Kosové
prozpěvují a zpočátku se perou na zemi
i ve vzduchu. Na vrchu jehličnanu švitoří všemi jazyky blýskavý špaček nebo se
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prohání zvláštním během po trávě spolu se samičkou. Na jiném vrcholu stromu se skoro celý den ozývá pěnkava
a střídá jí štiřikání vyvedených mladých
sýkorek, které vedle poskakují po větvích třešně a sbírají líhnoucí se mšice.
Na zahradě se mísí řada zvuků. Přidává se hrdlička a chechtá se žluna. Občas vyplaší obyvatele zahrady křik sojky
nebo straky. Vrabci se někam vytratili
a strnadi asi odmigrovali.
Položila jsem na to téma pár otázek Janovi Grünwaldovi, který je mladým lektorem ornitologického kroužku
v MDDM.

Mění se skladba ptačí říše na našich
úvalských zahradách, případně
středočeských?
Nejsem úvalský rodák, bydlím tu
od roku 2009 a od té doby jsem žádné
velké proměny v ptačím složení nezaregistroval. Obecně bych řekl, že neprobíhá ani tak úbytek ptačích druhů, spíše
jejich počtů. Tam, kde bylo dříve deset
párů nějakého druhu, jich dnes bude
třeba sedm nebo méně…
Je to způsobeno hlavně tím, že pro lidi je dnes zahradním ideálem na krátko
sečený trávník, nejlépe po celé zahradě,
někde na okraji potom několik okras-

5/29/20 4:59 PM

14

KULTURA A VOLNÝ ČAS

ných keřů. V takové zahradě nemají co
jíst, stejně jako nemají kde zahnízdit. To
je pro ptáky (ale i pro všechny ostatní
živočichy) samozřejmě naprostou katastrofou. V nejhorším případě si majitel
této zahrady pořídí několik koček, které nechá celé dny a noci běhat po okolí
a tyto pak „dodělají“ těch pár ptáků, které se o hnízdění alespoň pokusí.
Při dnešním stavu krajiny je důležité se
snažit, alespoň na tom kousku půdy, co
vlastníme, vytvořit zázemí nejen pro sebe, ale i pro volně žijící živočichy. Bohužel většině lidí tohle nedochází a příroda
je pro ně „někde tam v lese“ a na své zahradě chtějí ten „krásný“ anglický trávník. Abych ale nebyl jen pesimista, mám
pocit, že se tento trend začíná trochu
zlepšovat, zejména s hrozivým suchem
lidem čím dál víc dochází, že žlutý suchý
trávník asi není to pravé ořechové…

Jaké druhy ptáků můžeme nyní
na jaře vidět nejčastěji a které
vzácně?
V jarních měsících je možné pozorovat nejvíce druhů ptáků z celého roku.
Ptáci jsou vybaveni jarním šatem, který je u mnohých druhů pestřejší než
ten podzimní, zejména u samečků. Navíc jsou samci naplněni testosteronem,
což má za následek to, že velmi intenzivně zpívají a lákají partnerky. Dost často
při tom ztrácí plachost a nechají se pozorovat snáze než v jiných ročních obdobích. Období od března do začátku
června je proto ideální pro pozorování
ptáků v našem okolí.
Konkrétně u nás v Úvalech se zjara předvádí třeba pěnkavovití ptáci, jako jsou konopky, stehlíci nebo zvonci. V dubnu se
k nim připojují i tažní zvonohlíci, kteří se
projevují, jak už napovídá název druhu,
zvukem, který připomíná zvonění svazku
klíčů. Ve městské zástavbě nelze přeslechnout sršivý zpěv rehka domácího, který
profituje z toho, že mu město připomíná
skalní útesy, na kterých původně hnízdil.
Běžné jsou ve městě i hrdličky zahradní
nebo už v úvodu zmíněné jiřičky, které pomáhají s likvidací much a dalšího létajícího hmyzu. Mimochodem, v letošním
roce je Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku, aby zvýšila
povědomí o tomto druhu a zároveň
apelovala na lidi, aby jejich hnízda
neshazovali. Bohužel ne každý má
totiž radost, když se jiřičky rozhodnout u něj zahnízdit. Já bych radost
měl, ale zatím mám smůlu.
Vzácněji se v Úvalech setkáme
třeba s rehkem zahradním, který je
o něco pestřejší než jeho městský
kolega. Na okraji města v bohatší
zeleni se můžeme setkat s nenápadným lovcem hmyzu, lejskem šedým.
Pokud vyrazíme mimo město třeba
do parku Vinice, můžeme zaslechnout výrazný a krásný zpěv slavíka
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obecného. V polích okolo Úval zase můžeme zastihnout zajímavého dravce, motáka pochopa. Velmi vzácně se na jarním
tahu v Úvalech zastaví i dudek chocholatý nebo častěji bramborníček černohlavý.

Budete opět v MDDM vést
ornitologický kroužek a kolik máte
zájemců?
Ano, kroužek bude určitě probíhat
i nadále. Zájemců není ani málo ani moc,
řekl bych tak akorát. Skupina je věkově
neomezena, takže máme ve skupině jak
mladičké zájemce o ptactvo, tak i jejich
rodiče a občas dokonce prarodiče. Jsme
takový rodinný kroužek, řekl bych.
Kroužek probíhá pouze jednou za čtrnáct
dnů, a to už tři roky v pátek od dvou do čtyř
hodin. Vítáme každého zájemce. Kromě samotného kroužku se snažíme občas vyrazit
i na delší výlet do dostupných lokalit, letos
ještě plánujeme třeba Milovice.
Najdeme někde na netu přehled
zvuků a „zpěvu“, které ptáci
vydávají?
Ano, je hned několik možností. Už
celkem dávno vznikl pod Českým rozhlasem projekt Hlas pro tento den. Vyšlo několik CD, na kterých byly hlasy
ptáků a komentář k nim. Později se tyto nahrávky objevily i na webu Českého rozhlasu. Dnes už se to nejmenuje
stejně, zato ale nahrávek výrazně přibylo a na webu ČRo najdeme nejen hlasy
ptáků, ale i dalších zvířat. Stačí do vyhledávače zadat „hlasy přírody“ a měl by
to pak každý bez problémů najít. Pokud
ne, tak přesný odkaz je temata.rozhlas.
cz/priroda/ptaci.
Další možností je databáze xeno-canto.org, která je sice anglicky, zato tam
jsou hlasy ptáků z celého světa. Používají ji ale spíše už pokročilejší a vážnější
zájemci o ptactvo. V současnosti vznikla i aplikace BirdNET, kterou si může
kdokoliv s chytrým telefonem stáhnout
a nahrát do ní hlasy, které kolem sebe
slyší. Tato aplikace hlasy zpracuje a dokáže je určit. Sám jsem to zatím nepoužíval, protože hlasy ptáků znám přeci

jen snad lépe než aplikace, ale z okolí
mám zatím samé kladné ohlasy.

Čím to, že jeden pták (myslím, že
pěnkava) ráno zpívá na jinou notu
než odpoledne, občas si střihne
odpolední mezi ranní, ale naopak ne?
Každý druh ptáka má obvykle celou
řadu různých hlasových projevů. Platí to zejména pro pěvce, ale každý, kdo
někdy choval papouška, ví, že například i oni dokážou používat celou škálu zvuků. Zpěv jako takový se označuje
projev, kterým si pták vyznačuje teritorium a zároveň láká samice. Tím se ozývají ptáci zejména ráno. Později během
dne se mohou projevovat různými kontaktními hlasy, nebo varováním, kterým
upozorňují své okolí před nebezpečím.
Já třeba už přesně poznám, kdy sousedova kočka vleze na náš pozemek, protože místní pár kosů začne intenzivně
varovat typickým hlasem. Dohledat kočku na zahradě je pak otázkou vteřin.
Myslím, že v případě pěnkavy, který popisujete, půjde o něco takového. Ráno se
projevuje klasickým zpěvem, odpoledne
pak kontaktními hlasy nebo varováním.
V současnosti vyvádí ptáci mláďata.
Jak jim při tom můžeme pomoci
a případně jak se chovat, pokud
najdeme opuštěné mládě?
Nejlepší pomocí pro ptáky je aktuálně
umístit pítka s vodou, udržovat ve své
zahradě hustou zeleň a nechat jim prostor. Samozřejmě nepoužívat na zahradě zbytečně chemii a nesekat hystericky trávník každý týden. Pokud máte
kam, umístěte budku. Jestli máte kočku,
snažte se ji mít doma. Malá ptáčata jsou
pro ně nejsnazším cílem. Ptáky můžete i do malé míry dokrmovat tukovými
knedlíčky, ale je třeba dbát na hygienu
a používat svislá tubusová krmítka, abychom zabránili šíření nemocí, které mají
v létě větší šanci se šířit než v zimě.
Pokud najdete zdánlivě opuštěné
mládě, je nejlepší ho nechat na pokoji, pokud už je opeřené. Většina druhů vyvádí mláďata dříve, než se naučí
pořádně létat a rodiče je krmí
na zemi. Pokud takové mládě
seberete, podepíšete mu tím
nezřídka rozsudek smrti a v lepším případě mládě vyroste v záchranné stanici, v horším zahyne. Jiná situace je, když najdete
mládě zjevně neopeřené, které
se samo nijak nepohybuje. Taková mláďata je dobré buď vrátit do hnízda (většinou z něj vypadla a hnízdo nebude daleko)
anebo zavolat záchranné stanici, pokud není možnost ho
do hnízda dostat. Bohužel tato
holátka v naprosté většině případů hynou i v péči odborníků.
Ptala se Alena Janurová
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Lístky z kalendáře úvalských událostí

V

minulém čísle jste poznali tančící páry a doplnili
i křestní jména tančících. Z kulturních akcí, které byly
zmíněny před 50lety, chybělo však zmínit kino. Fungovalo tehdy Kino Úvaly a na zadních stranách Života Úval
býval obvykle uveřejněn program na příští měsíc. Protože
jsme ale retrospektivně trhali Lístky v květnu 1970, tak tehdy program kina chyběl, protože byl nahrazen programem
májových oslav. To ještě patřilo kino pod Osvětovou besedu.
Úvaly již pár roků navazují na tradici promítání. Letos za nezvyklých a nových podmínek se město připojilo k akci zatím
u nás neznámé. Spolek Kino na kolečkách nabídlo promítání o pár měsíců dříve než klasické letní kino pod sokolovnou,
autokino na louce u bývalé masny.
Kino před padesáti lety bylo širokoúhlé, sídlilo v Kulturním domě Marie Majerové a promítalo (třeba v říjnu 1969)
vždy v pondělí, ve středu, v sobotu a neděli, někdy i ve čtvrtek
od 19 nebo 20 hodin, v neděli se promítalo i dvakrát od 17
a 20 h. Co nabízelo? Pražské noci, Angelika markýza andělů, Angelika a král, Ta třetí, Čekání na Karolínu, Kat, Fathom,
Šestnáctiletá, Slasti otce vlasti, Pomsta hajduků (české i světové provenience). V roce 1970 byl program kina uveřejněn
až pro červenec, vždy po 3 dny jeden film – americký Psycho,
španělský Pláč pro banditu, italskou komedii Tygr a kočka,
českou Odvážná slečna a třeba sovětský výpravný film Anna
Kareninová. Hrálo se až 18x do měsíce.

UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k probíhajícím opatřením je nutné dodržovat
několik pravidel.
1) Během celé projekce je PŘÍSNĚ zakázáno opustit vozidlo. Mimo automobily se není možné shlukovat.
2) V každém voze smí být jen dvoučlenná posádka. V případě rodinných příslušníků je kapacita neomezená. (jen
kufry vynechte – není z nich dobře vidět)
3) Vozidlům bez střechy a motocyklům je vjezd zakázán.
4) Roušky nebo jiné zakrytí nosu a úst je během komunikace skrze stažené okénko u řidiče s personálem kina
SAMOZŘEJMOSTÍ.
5) Zásobte se dobrým jídlem a pitím – na místě nebude
prodáváno žádné občerstvení.
Takže „emerický“ úsměv a v bijáku za kapotou na viděnou!“
7. května Kino na kolečkách a město uvedlo film Příliš
osobní známost a 28. května film V síti za stejných podmínek.
Alena Janurová

Na facebooku města a posléze i webových stránkách se objevila tato nabídka:
… „Vážení diváci. Město Úvaly a Kino na kolečkách se Vám
rozhodli nabídnout zpestření lehce pochmurných chvil posledních týdnů. Zařadili jsme pro Vás tedy, před klasický program letňáku speciální promítání autokina.
Místo promítání: „louka u bývalé masny“ – u silnice 1/12
– vjezd u křižovatky ulic Jirenská a Muchova. Promítáme
na plátno 16 x 9 metrů
„Vjezdné“ – 290 Kč/vozidlo
30. 4. se promítala česká komedie Vlastníci

zprávy z MDDM

Aktuální situace v MDDM

Z

astavení, jaké jsme
zažili dne 10. 3.
od 18 hodin, Domeček ve své historii nepamatuje. S napětím jsme čekali, kdy se budeme moci vrátit
do normálu. Stále bylo povolené číslo účastníků kroužků na pěti, ale byli jsme rozhodnuti udělat rozpis, děti
rozdělit a všem zájemcům
vyhovět. O to větší radost
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máme, že jsme mohli dne
11. 5. otevřít všechny kroužky, a to v počtu až patnácti dětí. Chtěla bych z celého
srdce poděkovat lektorům,
kteří po celou dobu uzavření Domečku, děti zásobovali
dobrovolnými výzvami a snažili se jim zprostředkovat tolik potřebný sociální kontakt
(alespoň online). Také bych
chtěla poděkovat, že téměř
všichni nastoupili s naprostým
nadšením opět učit,
i když podmínky nejsou vůbec jednoduché. Zvýšeně
desinfikujeme,
větráme, učíme v rouškách
(tam kde nelze

zajistit rozestupy
nebo být venku),
měříme teplotu,
pro dospělé jsme
museli naše prostory uzavřít (vyjma
účastníků
kroužků) a vymýšlíme, jak např. ještě uživatelsky vylepšit
prostředí
našich www stránek nebo systém
elektronického přihlašování (tlačítko na chat a platby online). Nyní
s napětím vyčkáváme, jaké podmínky
nám stanoví k táborům, abychom
je mohli všechny
uskutečnit a nejlépe s plným
programem. Nezbývá než dr-

žet nám palce a doufat, že se
situace bude vyvíjet dobře.
Jana Krejsová
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školství

Čarodějnický lektvar proti
koronaviru
(pouze slohová práce – NEZKOUŠET!!!)

P

řipravíme si náš bronzový kotlík nad Plamínek uzdravení. Nalijeme do kotlíku italské víno.
Počkáme, než se začne vařit,
a přihodíme najemno nakrájené netopýří drápky. Když
netopýří drápky změknou,
přidáme dezinfekci z drogerie. Poté do směsi dáme wuchanské klíčky.
Necháme směs povařit

a po 25 minutách sejmeme
kotlík z Plamínku uzdravení
a necháme vychladnout.
Po vychladnutí můžeme
začít servírovat. Vezmeme
si velkou sklenici. Do sklenice nalijeme kouzelnou směs.
Doplníme brčkem a ozdobíme krysíma očkama.
Přeji vám dobrou chuť
a brzké uzdravení.
Max Mrázek z 6.B

Paní učitelky četly dětem

N

edávné období, kdy
byly zavřené školy
a školky využil každý po svém. Školy se pustily do vzdělávání na dálku.
Učitelky se bleskově naučily ovládat digitální nástroje
a výuka se přesunula do virtuálního prostoru. I mateřské školy se postupně nedobrovolně zavřely. Ačkoliv
ve školkách neprobíhala výuka na dálku tak jako ve školách, ani tady se nezahálelo.
Většina školek využila toto
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období pro generální úklidy,
desinfekce prostor a rekonstrukce školních zahrad. Paní učitelky v některých případech zásobovaly rodiče
různými druhy pracovních
listů, aby pomohly rodičům
děti zabavit.
Kromě toho, do čeho se
pustily samy, jsme je v rámci
projektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. projektu: CZ.02.3.
68/0.0/0.0/17_047/0011529),
požádali o příspěvky do čtenářské výzvy, která byla vyhlá-

šena v rámci podpory čtenářské gramotnosti.
Paní učitelky z MŠ Úvaly se
do čtení pustily s velkou chutí.
Celkem jsme z Úval dostali 13
příspěvků. Každá paní učitelka si vybrala knížku podle svého a nahrála kapitolu z knížky
nebo pohádku na video, které
jsme pak sdíleli na webových
stránkách projektu (http://
mapbrandysko.cz/ctenarska-vyzva/) a také na Facebooku
(MAP Brandýsko). Rádi bychom touto cestou poděko-

vali do MŠ Úvaly a do LMŠ
DÚLEK za skvělou spolupráci. Věříme, že i rodiče dětí ze
školek zaznamenali nahrávky pohádek a vidí tak, že paní učitelky ve školkách myslí na jejich děti i v době, kdy
s nimi nebyly.
Emilie Koťátková

5/29/20 4:59 PM
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Pozdrav dětem
Ve třídách i na chodbách
náhle prázdno máme.
Toto ticho neslýchané
ve škole neznáme!

Obrázky tu zbyly zimní,
venku vládne jaro.
Není vidět dovádění,
doma vše zůstalo.

Všichni tomu věříme,
že už ten vir zmizí.
V lavicích nám chybíte!
Těšíme se brzy!

Zdraví Vás tým ZŠ Úvaly :-)
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v

organizace a spolky

Klub Seniorů Úvalsko

P

řátelé SENIOŘI, po menší odmlce z důvodu KORONAVIRU si vás dovoluji pozdravit a věřím, že jste se zatím
nedali ničím odradit.
Pomalu a jistě se budeme opět potkávat na ulici a věřím, že
až nám skončí karanténa, tak opět v DPS Úvaly.
Jistě si uděláme takové menší jednodenní výlety i během
měsíců července a srpna, kdo z vás bude mít zájem.
Dávám na vědomí, že na Facebooku najdete též odkaz
na Klub Seniorů Úvalsko, kde najdete připravované akce.
Jednou z akcí je
připravovaný rekondiční týdenní pobyt od 7. 9.–14. 9.
2020 v Bechyni, Villa
Liduška.

Bližší informace:
Macháčková Věra
792 226 477.
Závazná přihláška
do 20. 6. 2020
Nové zájemce, kteří
mají zájem o setkání a vstup do Klubu Seniorů Úvalsko,
rádi uvítáme mezi námi. Členství je
bezplatné. Jízdné,
vstupy a pobyt si
platíme sami.
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Pomáháme pečujícím rodinám

P

ečujete o dítě s postižením nebo o seniora? Rozhodujete se o tom, zda zvládnete pečovat v domácích podmínkách? Nevíte, na koho se obrátit? V Brandýse nad
Labem můžete nově využít nabídky Centra pro komunitní
práci střední Čechy (CPKP), které poskytuje poradenství pro
rodiny, jež pečují o blízkého člověka.
Na pracovnice Centra se může obrátit kdokoliv z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
kdo dlouhodobě pečuje o dítě nebo dospělého s postižením nebo o seniora. Kontaktní místo najdete na adrese: Masarykovo náměstí 60,
v 1. patře, Brandýs nad Labem.
Koordinátorky pomoci jsou připraveny pomoci i rodinám, které teprve zvažují, zda jsou
schopny se v domácím prostředí postarat například o seniora s demencí nebo s jiným onemocněním. Jedná se o situace, kdy je rodina postavena před rozhodnutí změnit své dosavadní
fungování, musí se domlouvat, jak si péči rozdělí, zda ji lze skloubit se zaměstnáním apod.
CPKP nemá registrované sociální služby, nenahrazuje tedy služby jako je pečovatelská služba,
osobní asistence apod. Lidem, kteří se na koordinátorky pomoci obrátí, nabízí především poradenství. Koordinátorky s nimi proberou jejich
individuální rodinnou situaci a pomohou jim hledat praktické řešení. Doporučí jim vhodné sociální či zdravotní služby, nasměrují je na sociální
odbor nebo úřad práce. Koordinátorky se snaží
pečující podpořit i v tom, aby se nebáli požádat
o pomoc, aby mysleli i na sebe a snažili se například péči rozdělit mezi více osob. V některých
případech nabídnou pečujícím jednorázové bezplatné konzultace s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie, fyzioterapie apod.
Kromě individuálního poradenství organizuje Centrum také vzdělávací aktivity pro pečující.
16. 6. 2020 proběhne v prostorách DPS ve Staré Boleslavi první vzdělávací seminář pro pečující s názvem „I pečující potřebuje péči“. Budeme
hovořit o tom, jak zvládat náročné situace, které
pečování přináší.

jekt „PEČOVAT A ŽÍT DOMA JE NORMÁLNÍ – PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ na území ORP Lysá n/L a Brandýs n/L
– Stará Boleslav, CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010746, který je
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Radka Franců

Koordinátorky pomoci:
Petra Pospíšilová (petra.pospisilova@cpkp.cz,
777 783 533)
Klára Cingrošová (pecujici.brandysko@cpkp.cz,
775 390 271)
Radka Franců (pecujici.brandysko@cpkp.cz,
777 876 470)
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
od ledna 2020 do června 2022 realizuje pro-

sport

Závodní sezona 2020 v okolí Klánovic

N

enadálá situace ve světě se dotkla
veškerého dění a běžecké a cyklistické závody v okolí Klánovického lesa nevyjímaje.
Nicméně organizátoři nezoufají a i v době
vrcholné karantény poskytli sportovním nadšencům možnost, jak se závodů, i když nanečisto, účastnit. Újezdský KoloBěh nanečisto si
bylo možné zkusit kdekoli v ČR a účastnilo se
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ho celkem 35 dvojic. Nešlo o to být nejrychlejší, ale o příjemný prožitek z pohybu v této
nelehké době.
Další oblíbený závod, Klánovický MiniAdventure, zážitkový závod na kolech s plněním nejrůznějších úkolů, z důvodu vládních
nařízení bohužel také není možné uspořádat v původním termínu 17.5. Proto se organizátoři rozhodli opět pro pořádání závo-

5/29/20 4:59 PM
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SPORT

du nanečisto, a to v týdnu od
11. do 17. května.
Závodníci si vyzvednou
startovní balíček s mapou
s popisem úkolů v Klánovicích v UB potravinách v ulici Slavětínská 620 kdykoli

ŽIVOT ÚVAL 6/2020

v tomto týdnu. Nejde o závod, ale o zábavné trávení času, možnost poznat
okolí, plnit úkoly a ve dvojici si zasportovat. Není dané pořadí stanovišť, ani
kolik jich musí daná dvojice ujet. Přesné propozice
k závodu lze najít na www.
triprozdravi.cz
Červnové závody MTB
Úvaly a Trail Run Úvaly se
budou konat v plánovaném termínu, tedy 14.6.
S ohledem na vývoj světové situace je možné,
že závod bude lehce upraven, tak aby splňoval veške-

rá vládní nařízení, např. start
v menších skupinách.
Náhradní termíny závodů
Náhradní termín závodu
Újezdský KoloBěh proběhne
tentokrát ve čtvrtek 25.6. večer.
Oproti
původním
plánům se bude závodit na trase 16 km a 6 km pro rodiče
s dětmi. Závod se tentokrát
bude konat ve všední den
neb víkendy chce velká část
závodníků trávit s rodinou
a cestováním po dlouhém
odříkání v době karantény.
Nicméně organizátoři slibu-

jí pohodové a jako vždy profesionálně pořádané závody,
které vedou po krásné trase
Klánovického lesa a okolí.
Náhradní termín závodu Klánovický MiniAdventure bude
2. 8. 2020.
Klánovický 1/2 maraton proběhne v původní termínu
18. 10. 2020.
Propozice a registrace k závodům lze najít na triprozdravi.cz a klanovickypulmaraton.cz a na facebook.com/
triprozdravi
Barbora Kalvach

Velká cena města Úval po čtrnácté
Letošní ročník opět nabídne cyklistům start ve dvou kategoriích: v kategorii Hobby
(cca 15km) se jedou tři výrazně jednodušší kola po 5 km
a kategorie Sport je pro zkušené cyklisty. Jejich trasa vede přes pět klasických Cross
country okruhů, cca 28km, včetně dvou přejezdů lávek, náročných výšlapů, ale i jezdivých singltrekových úseků a libových sjezdů.

V neděli 14. června se v Úvalech budou konat
v plánovaném termínu závody horských kol
a běžecké závody Trail RUN. S ohledem na vývoj světové situace je možné, že závod bude
lehce upraven, tak aby splňoval veškerá vládní
nařízení, např. start v menších skupinách.
Jedná se o závod v cross country horských kol a trailový běh na krásné terénní trati plné singltreků v prostoru
Vinice.
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Zazávodit si mohou i nejmenší sportovci, kteří mohou poměřit své síly v několika dětských kategoriích.
Ti, kdo dávají přednost běhu, mohou zkusit proběhnout
trasu MTB závodu v délce 6 nebo 11 km. I běžci se mohou těšit na několik výběhů, seběhů, singltreků či průběh alejí s výhledem až na Říp.
A ti, co se nemohou rozhodnout, zda kolo, nebo běh, mohou závodit v obou závodech a vyhrát cenu Úvalského tvrďáka. Nejdříve absolvují cyklistickou část závodu, poté běžeckou
a sčítá se průměrný čas na kole v MTB a v běhu.
Více informací o MTB Úvaly a Trail Run Úvaly najdete na www.
triprozdravi.cz.
Cyklistický klub Úvaly, z .s., a Tři pro zdraví, z. s.

L

poznáte se?

etos škola bude končit nejspíš netradičně tak, jak naše
úvalské i ostatní děti neznají. Určitě nebudou letos pořádat hromadné fotografování. Poznáte, kdo je na uveřejněné historické fotografii? A kdo je na fotografii poněkud novější?

Své vzpomínky zašlete prosím na adresu alena.janurova@
centrum.cz nebo se zastavte v podatelně města.
alena.janurova@centrum.cz

názory čtenářů

Temné pozadí výběrových řízení na Život Úval

D

omnívám se, že daná problematika by
měla zajímat více lidí
a všechny, co se účastnili nebo
budou účastnit výběrových řízení v Úvalech.
Začalo to v době, když jsem
se zajímal o to, proč na místech silnic podle platného
územního plánu Úval jsou stavěny domy. Velká část současných zastupitelů to odhlasovala a je stále v zastupitelstvu.
Proto není žádný posun v dané věci, i když všichni vědí, že
starosta 8.8.2014 odsouhlasil parcelaci (která byla v rozporu s platným územním
plánem) na pozemcích města, i když dané pozemky dne
21.7.2014 prodal a nebyl k tomu již oprávněn. Dalších několik vlastníků nikdy nepožádalo o parcelaci, a přesto jim
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byly pozemky rozparcelovány. Vše odsouhlasil Stavební
úřad Úvaly. Na zastupitelstvu
v prosinci 2019 se na mě starosta rozčílil a následně z doslechu jsem se dozvěděl, že
přijdu o výrobu ŽÚ, protože
dělám starostovi potíže. Také
hned po této informaci se daly věci do pohybu. 15.1.2020
na redakční radě tajemnice
Tesařová seznámila členy redakční rady s připravovaným
VŘ na tisk ŽÚ a grafiku. Rada
města Úval dne 11.2.2020 MR4550-2020 rozhodla o podmínkách výběrového řízení
na tisk ŽÚ. 2.3.2020 mi bylo
zasláno paní Svatošovou zadání výběrového řízení. Upozornil jsem ji, že zadání má
nedostatky a je diskriminační
a má neurčité termíny. Mělo
by se VŘ zrušit. 30.3.2020 po-

slední den, kdy měly být nabídky předloženy, mi ráno bylo sděleno, že se VŘ nebude
rušit. V 15:30 jsem podal nabídku, ale já jsem neměl zřejmě vyhrát VŘ, tak se v 17:58
zrušilo s tím, že bude vyhlášeno nové.
Dne 13.5.2020 jsem obdržel
znění VŘ II. Po přečtení zadání a smlouvy jsem se nestačil
divit. Byly použité mé informace z VŘ I tak, abych se nemohl zúčastnit VŘ II. Byla dána
podmínka tisku 2 měsíčníků
v počtu min. 2000 ks/periodikum. Tiskneme 3 periodika,
ale jen jedno přes 2000 ks.
Balení nemá být ve fólii, aby
se nepoškodily časopisy, ale
jen páskou do kříže. Tím bude u každého balíku poškozen
spodní a horní časopis. Požadavek ze smlouvy chce 118

poškozených časopisů. Vybraná tiskárna má zřejmě páskovačku a nevlastní baličku
do smrštitelné fólie. Další požadavek starosty je na vazbu
V1, šitá ve hřbetu na skobičky.
Profesionální stroje zhotovují spoj z kulatého šicího drátu
a kancelářské stroje ze skobiček, které jsou ploché. Většina lidí si toho nevšimne a ani
neví, že nějaký rozdíl existuje. Jenomže je tu ustanovení smlouvy o dílo 11.1 b se
smluvní pokutou 30.000,- Kč/
jeden náklad měsíčníku za nedodržení tohoto požadavku.
Příklad pro pochopení, jak
by to vypadalo, kdyby platily
požadavky starosty nyní. Květnový Život Úval je zhotoven
kulatým šicím drátem, a tudíž
v rozporu s požadavkem kvality podle pana starosty, kde
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má být použita plochá skobička. Pokuta za nedodržení kvality je výdaj 30.000,-Kč a příjem
tiskárny za kompletní časopis
25.429,-Kč. Ztráta 4571,-Kč pro
tiskárnu za časopis, který jste
již obdrželi. Vybraná tiskárna
starostou nevlastní profesionální stroje pro V1 (pouze kancelářské na skobičky).
Výzva k podání nabídek ob-

sahuje nesrovnalosti s porovnáním se smlouvou o dílo. Dokonce chyby z VŘ I se opakují
ve VŘ II. Jak se to mohlo stát,
když starosta je právník. Město má svého právníka a platí
i externí právníky. Je tam zásadní rozpor mezi smlouvou
a výzvou, nejednoznačně definované zadání, které se dá
vyřešit pouze zrušením VŘ II.

Naše firma se mohla účastnit
VŘ I a po zneužití našich informací městem Úvaly byly nastaveny podmínky pro VŘ II
tak, aby se naše firma nemohla VŘ II účastnit. Páskovačky
vlastníme 3, ale nepoužíváme je, protože každý zákazník
chce dodat chráněnou tiskovinu na rozdíl od pana starosty.
Pokud by byl ŽÚ dodán plně

chráněn ve fólii, tak tiskárna
dostane pokutu 30.000,-Kč
za
nesplnění
požadavku
na kvalitu. Stroje na skobičky
vlastníme 2. Sporadicky používáme jen jeden, protože je
pomalý a skobička je 3x dražší než šicí drát. Myslí si někdo,
že je jednání starosty správné?
Ing. Jan Brajer

Reakce starosty na článek pana Brajera

T

ak jste si mohli v článku pana Brajera přečíst, jaký je starosta padouch a jak manipuluje s výběrovými řízeními a nejenom s nimi. Jsem si
jist, že pan Brajer svůj článek napsal proto, že se v mnoha věcech mýlí nebo o nich
nemá informace, a jsem přesvědčen, že jej
nepsal proto, aby zvýšil tlak na radnici v jeho soukromých věcech, ve kterých mu nechceme nebo nemůžeme vyjít vstříc …
Ona totiž hned první informace od
pana Brajera není pravda. 21.7.2014
jsem totiž nebyl ještě starosta (tím jsem
až od listopadu 2014). Takže smlouvu
o prodeji pozemků města v Radlické
čtvrti společnosti JARO REAL podepsal
můj předchůdce, pan MUDr. Jan Šťastný, a to navíc na základě předchozího
rozhodnutí zastupitelstva.
Ono i s tou pomstou starosty nebohému panu Brajerovi z prosince 2019 je to

takové poněkud vachrlaté. Rada města to- si to možná pan Brajer myslí, tak starosta
tiž o tom, že bude provedeno výběrové ří- za prvé nerozhoduje sám (je tu rada, zazení na tisk Života Úval, rozhodla již 13. lis- stupitelstvo, ale i aparát městského úřatopadu 2018. Tedy skoro rok předtím, než du) a za druhé v tomto období starosta řese měl starosta začít chtít mstít za odhale- šil daleko důležitější věci (fungování města
během koronaviru, sběrný dvůr, parkovaní svých rejdů.
A pokud jde o samotné výběrové ří- cí systém atd.) než jsou nějaké skobičky
zení na tiskárnu? Ano, vypsali jsme ho. na vázání časopisu ...
A je také pravda, že se v něm bohuPetr Borecký, starosta města
žel vyskytly chyby (dlužno říci, že spíše formálního charakteru).
společenská kronika
A i proto jsme výběrové řízení na základě námitek pana Brajera zrušili a vypsali jej
znovu. Stejně jako u předchoVítáme nové spoluobčánky
zího výběrového řízení byla
Filip Ženíšek
firma pana Brajera oslovena,
Juraj Bezecný
a pokud podá nejlepší nabídPřejeme, aby vyrostli ve zdravé a šťastné
ku, nic nebrání tomu, aby tiskobčany našeho města.
la Život Úval i nadále.
Na závěr jeden dovětek. Byť
Navždy jsme se rozloučili

červen 2020

Jiřina Lindnerová

Vlastimila Myslivečková

osobní
5. 6. 2020 by se dožil
100 let náš milovaný
a milující táta,
pan Josef Smolík.

S láskou na něj
vzpomínají děti.
Alena, Daniela a Josef

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich
srdcích je stále stejně hluboká. Dne 4. 6.
2020 uplyne 15 let od úmrtí mojí maminky
Věnceslavy Paříkové. Vzpomeňte na
„Vendulku z prodejny, obchodu” s námi. :-)
Děkuje dcera Šárka, vnučky Michaela
a Karolína a skoro šestiměsíční pravnuk
Chrudoš.
Vzpomíná také sestra Hana
a synovec David.

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

inzerce
Úřad městské části Praha 21
hledá nové kolegy do svého týmu
V současné době nabízíme tyto volné pozice:
Správce informačních a komunikačních technologií – IT
pracovník
Sociální pracovník na úseku sociálně-právní ochrany
dětí
Referent odboru životního prostředí a dopravy – silniční správní úřad
Referent finančního odboru – ekonom
Vyhlášená výběrová řízení, na všechny pozice, naleznete na
webu MČ Praha 21 v sekci „volná místa“ – www.praha21.cz/
nabidky-prace a také na úřední desce ÚMČ Praha 21.

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Nabízíme exteriérové focení
(děti, rodiny, zvířata, svatby a oslavy)
Tel.: 773 466 676
FB: hamerloviphotography

Těšíme se, až Vás budeme moci přivítat v našem kolektivu
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MONTÁŽE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRAHA A OKOLÍ
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce dohodou. Výdělek záleží na zájmu a množství
namontovaných zakázek. Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba pouze základní nářadí. Zapracujeme.
Práci nabízíme celoročně. Se všemi zájemci pohovoříme.

Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz,
případně volejte 777 038 000.
Vhodné i jako přivýdělek.

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, sbírky starých
pohledů a pošt. známek,
fotografie, obrazy, staré rybářské
a myslivecké potřeby apod.

Tel.: 731489630
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav

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