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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
léto roku 2020 je za námi. Červenec propršel, srpen byl pro změnu horký a častým
tématem při plánování rodinných dovolených bylo, kam smíme, kam nesmíme
a jestli za šíření koronaviru mohou havíři
v Karviné, nezodpovědná mládež v letních
barech nebo chaoti na ministerstvu zdravotnictví. Všichni jsme pak společně doufali, že léto přežijeme ve zdraví a hlavně,
že v září otevřou školy a nepřijdou další
dramatická omezení, která by dorazila už
tak těžce zkoušenou společenskou náladu
a ekonomiku. Jestli se doufání splnilo, to
už v době čtení tohoto úvodníku víte.
Ani na radnici jsme se v létě zrovna nenudili.
V první řadě mohu s potěšením říci,
že i přes dramatický propad výběru daní se nám díky dubnovým opatřením rady města podařilo situaci finančně ustát
a městské finance jsou ve slušné kondici.
Na žádné velké investice v nejbližší době
to však přesto nebude, ale situaci využijeme alespoň pro přípravu projektů. Náš
odbor investic tak v současné době připravuje ve spolupráci s projektanty projektové dokumentace na dostavbu vodovodu
a kanalizace ve všech místech v Úvalech,
kde doposud nejsou (výjimkou je chatová oblast Osadní) a rovněž připravuje dokumentace pro vybudování bezprašného
povrchu u všech ulic v Úvalech, které jsou
doposud hliněné. Během léta jsme trochu pokročili i v této oblasti – ulice Mánesova získala živičný povrch, začal se budovat chodník v ulici Na Spojce, opravili jsme
úseky chodníků ve Smetanově a Mánesově a v dané lokalitě jsme společně s budovanými optickými sítěmi položili do země
i vedení veřejného osvětlení.

Rýsuje se, že ke zdárnému konci konečně dojde i výstavba v nové lokalitě U Horoušánek a místní obyvatelé se dočkají
v září a říjnu i vybudování povrchů v ulicích
Šámalova a Těsnohlídkova.
V létě se nám také povedlo dotáhnout
do konce i dva strategické nákupy, a to
sice objekt Mateřské školky na Pražské
a další pozemky od Českých drah. Více se
o tom dočtete v samostatném článku dále
v Životě Úval.
Jak asi také víte, připravovali jsme od
1. října spuštění nového parkovacího
systému v Úvalech. V průběhu příprav
jsme však zjistili, že čelíme několika technologickým a termínovým problémům,
a tak než abychom pouštěli do provozu polotovar, rozhodli jsme, že spuštění systému o půl roku odložíme. Někoho
to naštve, někoho to potěší, ale opravdu
nechceme dělat věci polovičatě. Regulaci se však v žádném případě nevyhneme, což ukazuje i příklad sousedních Klánovic, které regulaci parkování spouští
od 1. 9.2020. Současně s tím vším připravujeme další výrazné posílení autobusových linek od platnosti nového jízdního
řádu (prosinec), některé linky pak možná budeme schopni posílit již od září.
Připravujeme také úplně novou linku autobusu, která by jezdila na horní Úvalák
po ulici Pražská a v Pařezině (Rašínova
ulice).
Na konci července se nám také podařilo po skoro třech letech úsilí získat pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu nové svazkové základní školy na Hostíně. Teď
pracujeme na získání stavebního povolení,
které bychom rádi měli na jaře 2021. Hodnota celého projektu v současné době dosahuje částky kolem 650 milionů Kč, a tak

mnoho našeho času a energie zabírá jednání s MŠMT o podmínkách financování
tak, aby byl celý projekt zúčastněnými obcemi vůbec ufinancovatelný.
Přes léto jsme také ve spolupráci s kolegy zastupiteli V. Dvořáčkem a J. Černým
připravovali prezentaci města Úvaly pro
tchajwanské investory v rámci cesty předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila na Tchajwan. Rádi bychom využili přednosti Úval
proto, aby se staly odrazovým můstkem
pro tchajwanské technologické firmy v ČR
a Evropě. Jak se to podařilo, to se dočtete
v říjnovém Životě Úval.
Jak tedy vidíte, v létě jsme se na radnici nenudili a věřím, že vše, na čem pracujeme, se v budoucnosti pozitivně projeví
na dalším rozvoji našeho města.
Na závěr bych chtěl říct pár slov týkajících se Běloruska a podzimních krajských
voleb. V srpnu jsme v TV a na internetu
mohli vidět obrázky z demonstrací běloruských obyvatel po zfalšovaných prezidentských volbách a Lukašenkův režim
mlátící a zavírající své občany. Držím Bělorusům moc palce, protože mi to velmi připomíná obrázky, které jsme vídali u nás
před 30 lety. Doufám, že v době, kdy čtete
tyto řádky, již bude jasné, že Lukašenkův
režim padl a i Bělorusové mohou svobodně rozhodovat o své budoucnosti.
Nás čekají 2. a 3. října krajské volby. Prosím, využijte toho, že v naší zemi můžete
svobodně volit a k těmto volbám přijďte.
Mohu vám z pozice starosty s jistotou říct,
že dobře fungující kraj je nezbytnou podmínkou pro to, aby se města a obce na jeho území mohly dobře rozvíjet a jejich občanům se lépe žilo.
Petr Borecký, starosta města Úvaly

O čem jednali zastupitelé Úval dne 25.6.2020

P

oslední
červnový
čtvrtek se sešli zastupitelé města na svém
řádném jednání. Zasedání
se už se nekonalo v prostoru sokolovny, ale vrátilo se
do sálku DPS. Nejprve starosta předal Plakety města Úvaly. Ocenění občané se
významně podíleli během
hlavního období koronaviro-

vé krize tohoto jara. Jednalo
se o úvalské občanky Moniku Kapitánovou, Václavu Klímovou a Michaelu Černou,
které ve velkém šily roušky
pro občany Úval. Pak se jednalo o pana Jana Horkého
a pana Luboše Jeřábka, kteří na 3D tiskárně rozjeli tisk
ochranných štítů. Zastupitelé rovněž předali dar pa-

ní Aleně Janurové související
s úvalským koupalištěm.
První bod jednání, kvůli kterému se v sále sešlo
množství občanů, se týkal
návrhu nového parkovacího
systému ve městě. Zastupitel Ing. Černý pohovořil o důvodech iniciace petice proti zavedení tohoto systému
a vyzval starostu k prezenta-

ci návrhu. Starosta následně
podrobně shrnul vývoj ohledně regulace a plánované zónace parkování v Úvalech.
Návrh řešení parkovacího
systému je nově přizpůsoben stanovisku Krajského
úřadu Středočeského kraje.
V přípravě je i posílení autobusových spojů linek č. 423,
484 i 391. K tomuto bodu se
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následně rozproudila delší
a místy bouřlivá diskuse. Zastupitelstvo nakonec podpořilo rozhodnutí rady a nový
systém parkování s účinností
od 1.10.2020 podpořilo.
V dalším bodě jednání zastupitelé souhlasili s vydáním Zásad pro poskytování
příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území
města Úvaly včetně návrhu
dohody o poskytnutí investičního příspěvku města ke stavebnímu záměru žadatele.
Zastupitelé rovněž schválili plánovací smlouvu mezi
městem Úvaly a společností
Homolka Úvaly, s.r.o. Plánovací smlouvou je upravena
výstavba 13 rodinných domů o jedné bytové jednotce v lokalitě Homolka. Příspěvek městu je dle smlouvy
5 850 000 Kč a bankovní záruka 10 000 000 Kč. Výstavba
byla konzultována s okolními
SVJ Prokopa Velikého. V diskusi k tomuto bodu vystoupili zejména občané z dotčené lokality s poukázáním
na blízkost státní silnice I/12
ve vztahu ke stávající vzrostlé živelné zeleni a možnosti
zachování širšího pruhu pozemků těsně přiléhajícího
ke stávajícím bytovým domům na Homolce a možnostem ochrany před hlukem ze
státní silnice. Územní plán
s výstavbou počítá již od roku 1995 a město výstavbě
zabránit nemůže. Město se
snaží plánovací smlouvou výstavbu alespoň regulovat.
Také proběhla dlouhá diskuse o plánovací smlouvě
mezi městem Úvaly a společností SMV INVEST, s.r.o.,
k záměru rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89 –
„Panorama Úvaly“ za poskytnutí finančního příspěvku
městu Úvaly v celkové výši 5
400 000,– Kč. Přítomný architekt a zástupce developera
tento projekt představili. Rekonstrukce zahrnuje demolici původní nemovitosti a vybudování nového bytového
domu o 12 bytových jednotkách a 24 parkovacích stání,
z toho 15 podzemních. Proti projektu aktivně vystoupili přímo dotčení občané ze
sousedství představeného
projektu. Delší diskuse v sá-
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le se týkala především výšky měla přispět k větší bezpečNásledně byla schválena
objektu a geologických po- nosti chodců z oblasti Slovan kupní smlouva na budovu
měrů lokality a špatného sta- přes velmi frekventovanou a pozemky současné Mateřské školy Pražská. Jedná se
vu povrchu ulice Štefánikova. státní silnici I/12.
Zastupitel Mgr. Gloc se- o pozemek č. 1735 o rozloze
Zastupitelé plánovací smlouvu neschvalovali, vyčká se známil přítomné se zápisem 1 995 m2 a nemovitost – vlastna výsledky jednání mezi de- z jednání finančního výbo- ní budova školky o rozloze
veloperem a občany z dotče- ru ze dne 8.6.2020, který za- 494 m2, č.p. 525 – MŠ Pražstupitelé vzali na vědomí. ská za celkovou kupní cenu
né lokality.
Developerské oblasti se tý- Finanční výbor se zabýval nemovitostí 15 000 000 Kč.
kal i následující bod jedná- mimo jiné návrhem rozpoč- Tomu kroku předcházelo
ní. Zastupitelstvo schválilo tového opatření č. 2/2020, schválení účelového úvěru,
uzavření plánovací smlouvy závěrečným účtem města, kdy město Úvaly bude tuto
mezi městem Úvaly a spo- vývojem cash flow a fixací koupi realizovat účelovým
lečností YD Real Estate Alfa, úrokové sazby u úvěru čer- úvěrem od Komerční banky,
s.r.o. Plánovací smlouvou je paného městem. Zastupite- a.s., kdy splátky tohoto úvěru
upravena výstavba technic- lé uložili finančnímu výboru budou v principu odpovídat
ké infrastruktury, veřejného provést kontrolu investičních přibližně výši stávajícího náprostranství a rodinných do- nákladů na obnovu koupa- jemného. Úvěrová smlouva
mů o jedné bytové jednotce liště a vyčíslení provozních je na 20 let s 1M PRIBORem
v lokalitě Radlická čtvrť. Pří- nákladů na provoz prvních + 0,5% bodů marže banky.
spěvek městu je dle smlouvy dvou sezon a kontrolu inves- Součástí je zástava objektu
9 000 000 Kč a kauce na vy- tičních a provozních nákladů ve prospěch KB. Další účelobudování veřejné infrastruk- a příjmů v souvislosti s čin- vý úvěr se týká nákupu potury a veřejného prostranství ností Městské policie Úvaly zemku u fotbalového hřiš12 000 000 Kč. O složitosti vý- od založení do konce roku tě (budoucí točna autobusů
voje celé záležitosti v této lo- 2019.
PID) ve výši 2,5 mil. Kč. Tato
Zastupitelé
revokovali úvěrová smlouva je na 15 let.
kalitě podrobně pohovořil
starosta. V následné diskusi své dříve přijaté usnesení č.
Následně zastupitelé schvázazněly připomínky k dělení Z-23/2020 ze dne 14. 5. 2020 lili účetní závěrku města Úvapozemků, otázky přístupo- (žádost pana Zdeňka Grausa- ly za 2019, o které pohovových cest do lokality, paprsku ma, o odprodej objektu čp. řil místostarosta Kimbembe.
Českých radiokomunikací ve- 105, v Škvorecké ulici za úče- Rovněž byl schválen závěrečdoucí přes pozemek a napo- lem vybudování umělecké ný účet města Úvaly za rok
jení pozemků na sítě.
kovárny) a současně schvá- 2019 a zpráva auditora o výV souvislosti s lokalitou lili vyhlášení záměru na pro- sledku přezkoumání hospov Radlické čtvrti zastupitelé dej objektu č.p. 105 za nejniž- daření města za rok 2019 se
schválili kupní smlouvu mezi ší nabídkovou cenu ve výši závěrem bez výhrad. Zastuměstem Úvaly a společností 2 800 000,– Kč včetně DPH, pitelé také schválili rozdělení
JaroReal, s.r.o., na prodej po- neboť se během uplynu- hospodářského výsledku přízemků č. 3841/340, o výměře lé doby ozvali další zájemci spěvkové organizace Tech20 m², a č. 3841/337 o výmě- o odkup této chátrající ne- nické služby města Úvaly takře 428 m2, (ostatní plocha, ze- movitosti. Takto se dá šan- to: fond rezervní 4 428,68 Kč
leň) celkovou cenu 5 420,8 Kč ce i dalším uchazečům. Je- a fond odměn 17 714,73 Kč.
včetně DPH (tzn. 10 Kč/m2 den z uchazečů o koupi by
Také bylo schváleno rozbez DPH)
chtěl v objektu provozovat počtové opatření č.2/2020
Byl rovněž schválen Doda- depozitář historických vozi- příjmy a výdaje 183 133 037,tek č.1 k plánovací smlou- del, další pak obuvnickou díl- Kč. Důvodem byly první odvě se společností Jaro Real, nu, respektive malé muzeum hady koronavirové krize
s.r.o., ze dne 6.5.2015 pro obuvnictví a řemesel.
na finance města. Vládní odlokalitu „Radlická čtvrť
Úvaly u Prahy“.
Zastupitelé následně
schválili přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury
(SFDI) na stavební akci „Úprava stávajícího
přechodu pro chodce
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
přes silnici I/12, Úvaly,
ul. Bulharská“ v maximěsta Úvaly, které se koná v mimořádném termínu
mální celkové výši 383
ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 18 hodin
215,– Kč a současně
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
schválili spolufinancování z finančních pronám. Svobody 1570.
středků města (173
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
792,– Kč) na uvedenou
stavební akci, která by

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
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hady poklesu ekonomiky
o 5,6% v roce 2020 považuje
město za příliš optimistické.
Nakonec se se vedení města přiklonilo ke spíše skeptičtějším odhadům v rozmezí 15 – 20% s tím, že částka
přidělovaná státem městu
z rozpočtového určení daní (tj. převážná většina příjmů města), může být v některých scénářích až o 25%
menší než dosud. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto
o okamžitém opatření na výdajové stránce města, tj. snížit výdaje rozpočtu o 25%.
V případě Úval to znamená zastavení prakticky všech
plánovaných investičních akcí vyjma dokončení koupaliště a sběrného dvora. Kritika
ze strany opozice se snesla
na některé zařazené investiční projekty. Současně s tím
se omezují na nezbytné minimum finance směrované
na opravy a udržování, výrazně méně investic do veřejné zeleně a veřejného
prostoru, na městské akce
a snížené příspěvky budou
i u příspěvkových organizací,
a tedy i u Technických služeb
města Úvaly. Omezení výdajů se týká i personálních nákladů. Zastupitelé se vzdali
svých odměn na VZZM dne
14.5.2020. V současné době
se snižují výdaje cca 15%.
Zastupitelé rovněž vzali na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru 2/2020
ze dne 18.5.2020. Starosta
pohovořil o aktuálně probíhajících soudních sporech
města. Rovněž byly vzaty
na vědomí zprávy kontrolního výboru dle usnesení KV-
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5/19 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok
2017 a Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok
2018.
Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy mezi městem Úvaly a Českými
drahami, a.s., na pozemky
č. 1896, 1891/1 a 276/8 za celkovou cenu 800 000 Kč. Jedná se o pozemky pod viaduktem v ulici Na Spojce a dále
pak pozemek a nemovitost
v ulici Jiráskova v místech plánovaného autobusového nádraží. Kupní smlouvu navrhly České dráhy, a.s., a schválil
právní zástupce města.
Zastupitelé diskutovali návrh zastupitele Ing. Černého
na „Uctění památky romského holocaustu“ vyvěšením
vlajky dne 2. srpna, kdy byl
v roce 1944 vyvražděn v plynových komorách tzv. cikánský rodinný tábor v Osvětimi.
V koncentračních táborech
zahynulo 90 % českých Romů. Dle názoru pana Černého bychom si vzhledem k tomu, že v Úvalech vyvěšujeme
tibetskou vlajku a připomínáme si vzdálenou katastrofu lidu Tibetu, měli také připomínat i mnohem bližší
katastrofu našich romských
spoluobčanů. Zastupitelé se
však s tímto návrhem většinově neztotožnili.
Dále zastupitelé vzali na
vědomí podnět k projektu
„Park Úval Vinice“ zaslaný zastupitelkyněmi paní Hanou
Kameníkovou a Zdenou Havránkovou, který upozorňuje, že projekt je realizován
na skládce odpadu, hrozí nebezpečí zranění. Rada města

s tímto podnětem nesouhlasila a vnímá skutečnosti uvedené v podnětu za zveličené.
Některé ze závad, které byly
v podnětu vytýkány, byly již
v rámci dokončení projektu
odstraněny.
Zastupitelé vzali na vědomí
žádost zastupitele Mgr. Jaromíra Gloce o projednání bodu ,,Informace o výběrovém
řízení na grafické zpracování
a tisk měsíčníku Života Úval“.
K celé kauze se vyjádřil pan
Brajer, zástupce tiskárny,
která v současnosti tiskne Život Úval a starosta města.
Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 5/2020 o nočním
klidu. Jedná se o aktualizaci
identické vyhlášky schválené
již v květnu, kdy se nyní přidává „Doba nočního klidu je
vymezená od druhé (02:00)
do šesté (06:00) hodiny ranní z důvodu akce DogFrisbee
závodů na fotbalovém hřišti z 25.7. na 26.7, dále v noci
z důvodu konání akce – dvou
koncertů skupiny Divokej Bill
v noci z 3.9. na 4.9. a ze 4.9.
na 5.9.2020 a z důvodu konání akce Street party na Skeříkově v noci z 29. srpna na
30. srpna 2020.
Také byla schválena obecně závazná vyhláška č. 4/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním
odpadem na území města Úvaly. Podstatou změny je aktualizace dle platných znění zákonů a úprava
platby za stavební a objemný odpad, a to z původních

150 Kč/tuna stavebního odpadu a objemného odpadu na 3,40 Kč/kg od 0,5m3
za měsíc stavebního odpadu,
suti a zeminy a 4,20 Kč/kg objemného odpadu od 0,5 m3
za měsíc pro fyzické osoby
s trvalým bydlištěm na území Úval.
V posledním bodě jednání zastupitelé schválili kupní smlouvu na pozemky
v oblasti Horoušánky. Jedná se o pozemky, které jsou
ve vlastnictví soukromých
osob, se kterými město vede
spor.
Připomínky ze strany zastupitelů se týkaly problematiky Kodexu měsíčníku Života Úval (bude diskutováno
na příštím jednání zastupitelstva). Další připomínky se týkaly úpravy chodníku v blízkosti zdravotního střediska
a budoucího tzv. participativního rozpočtu. Další dotaz
se týkal kolaudace vodohospodářských staveb v oblasti
„U Horoušánek“ . Připomínky
zazněly také k řešení parkování v Úval.
Připomínky a náměty od
občanů se týkaly parkovacího
systému, urychlení realizace
opravy výtahu (porouchaná
řídící jednotka) v domě s pečovatelskou službou.
Historicky nejdelší souvislé
jednání úvalského zastupitelstva končilo až ve dvě hodiny
ráno, po 8 hodinách trvání.
Link na jednání – https://
www.youtube.com/watch?v=1gNxtacwbM4
Délka jednání: 8:03 hod.
Marek Mahdal
redakce Života Úval

Start nového parkovacího systému v Úvalech odložen
o 6 měsíců

N

a přelomu května a června letošního roku jsme
avizovali, že od 1.10.2020 spustíme nový systém
parkování v Úvalech. Legislativně i organizačně
připraveni jsme, bohužel jsme však dobře neodhadli dobu,
kterou si vyžádá řádné vysoutěžení všech dodavatelů technologií a následná implementace systému.
Než abychom startovali polotovar, rozhodla rada města, že ostrý start nového systému odložíme o půl roku, a to
na 1.4.2021.
Postupně však budeme od podzimu spouštět jednotlivé
aplikace (například elektronická evidence parkování na náměstí v mobilu atd.), abychom mohli odladit jejich chod
a aby si na ně uživatelé mohli zvyknout.
Za radu města
Petr Borecký, starosta
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VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Úvaly podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:

❶ Volby

do Zastupitelstva Středočeského kraje se
konají:

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

❷ Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – Atlasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova,
Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová, E.E.
Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová,
Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny,
Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Skácelova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova,
Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek,
Vaculíkova, Vrchlického, Vydrova, Zálesí
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích
– 28.října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého,
Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava
Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova

pro voliče, kteří jsou přihlášni k trvalému pobytu v ulicích – 5.května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská,
Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova,
Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališnická, Kladská, Komenského,
K Viaduktu, Lipanská, Lužická, Milíčova, Moravská, Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova,
Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská,
Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny,
U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského

❸ Voliči

bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li výše uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

❹ Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací

lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

❺ Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Za-

stupitelstva Středočeského kraje a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat příslušný obecní úřad
o vydání voličského průkazu osobně nejpozději 2 dny
přede dnem voleb, tj. ve středu 30. září 2020 do 16,00
hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. tj. v pátek 25. září 2020 (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím
datové schránky voliče). Upozorňujeme, že tento voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku pouze v územním obvodu Středočeského kraje.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly

Petr Borecký
starosta města Úvaly

Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2019

Z

astupitelstvo
města Úvaly schválilo
na svém červnovém
zasedání závěrečný účet
města Úvaly za rok 2019,
který představuje komplexní
zprávu o hospodaření města
za minulý rok.
Příjmy
dosáhly
výše
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189 856 783, -Kč, výdaje
186 585 468,- Kč. Hospodaření tak skončilo přebytkem
ve výši 3 271 315,- Kč.
Součástí
závěrečného
účtu byla také zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku,

kde je zhodnocena zejména správnost vedení účetnictví a hospodaření města
ve vazbě na platné předpisy.
Závěrečný účet byl uzavřen vyjádřením souhlasu
auditora s celoročním hospodařením, a to bez chyb

a výhrad. Zpráva upozorňuje
na zadluženost města, avšak
město hradí své závazky
částkou větší než 5% dluhu,
takže vyhovuje podmínkám
ministerstva financí.
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta města Úvaly
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Kotlíkové dotace a Dešťovka jsou i pro obyvatele Úval

V

e sdělovacích prostředcích můžete občas zahlédnout pojmy
„Kotlíková dotace“ a „Dešťovka“.
Skrývají se pod nimi ne zcela složité, ale
možná ne pro všechny zcela přehledné podmínky pro získání finančního příspěvku. Ráda bych vás s těmito dotačními tituly alespoň zběžně seznámila.

Kotlíkové dotace
Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně
blíží září 2022, kdy bude pod pokutou zakázáno používání starých kotlů (týká se zařízení 1. a 2. emisní třídy – to jsou ty klasické čoudící kotle na uhlí atd.), může být pro
fyzické osoby zajímavá možnost výměny
kotle s pomocí dotace ve výši až 127 500 Kč.
Podporovanými zdroji tepla jsou plynové
kondenzační kotle, kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Uznatelným nákladem není pouze samotné pořízení zdroje tepla,
ale i náklady na projektovou dokumentaci,
otopnou soustavu a nezbytné zkoušky potřebné k uvedení kotle do provozu. Dotaci
administruje Středočeský kraj, bližší informace najdete na jeho
webových stránkách
(viz QR odkaz).
Program Dešťovka
Všichni víme, že nedostatek vody je
aktuální problém a v následujících le-

tech se předpokládá jeho zhoršování.
Na podporu udržitelného hospodaření
s vodou proto vznikl dotační program
„Dešťovka“, v rámci kterého je podporována akumulace dešťové vody pro
zalévání zahrady (dotace až 55 tis.
Kč). Akumulaci pro zálivku je
možné nadále kombinovat i s využitím dešťové vody pro splachování (celkem dotace až 65 tis.
Kč). Na stavební přípravu nejnáročnější, avšak na finanční příspěvek nejštědřejší (až 105 tis.
Kč) je varianta využití přečištěné
odpadní vody
jako vody užitkové. Více informací najdete
na www.dotacedestovka.cz (viz
QR kód).
Pokud byste rádi podali žádost
o dotaci, přijďte se zeptat přímo
odborníků.
Pro oba dotační tituly připravuje město informační seminář. Seminář k programu Dešťovka se bude konat dne 16. 9.
2020 od 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, 250 82 Úvaly. Termín semináře ke Kotlíkové dotaci bude
znám koncem srpna. Pro aktuální informace klikněte na webové

stránky města. A pamatujte, nikde jinde
neplatí pořekadlo „kdo dřív přijde, ten
dřív mele“ více než právě u dotací.
Jana Svatošová,
projektová manažerka

Vznikne v lomu v Riegerově ulici úvalská „Gutovka“?

J

iž před nějakými 13 lety přišlo sdružení Otevřené Úvaly s návrhem,
aby se areál opuštěného lomu v Riegerově ulici přeměnil na volnočasový areál nejen pro náctileté. Tehdy však
na to nebyly ani peníze, ani
vůle radnice, později pak areál lomu sloužil jako zázemí
pro rekonstrukční práce centra města a hlavních příjezdových ulic v Úvalech.
Dnes je situace jiná. Hlav-
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ní rekonstrukční práce
v centru Úval jsou za námi a mezitím zjišťujeme,
že takový typ volnočasového prostoru v Úvalech
už zoufale chybí. Požádali
jsme proto městského architekta, aby navrhl přeměnu areálu lomu v cosi,
co bychom mohli nazvat
úvalskou
„Gutovkou“.
A tento první návrh je
zde. Než se však pustíme
do dalšího projektování,
chceme se zeptat vás, co
tomuto záměru říkáte.
Rádi bychom proto
pozvali vás, budoucí možné uživatele areálu v lomu
v Riegerově, abyste nám přišli říct svůj názor, co návrhu architektů říkáte, na co
byste kladli důraz, co byste
vynechali a co vám tam naopak chybí. A nebo nám řekli, jestli něco takového vůbec
chcete. Můžete nám napsat
i na web, FB nebo instagram
města. Každý názor je pro
nás důležitý!

Veřejnou debatu k budoucímu využití lomu v Riegerově tedy pořádáme 21. 9. 2020
ve společenském sálku DPS,

náměstí Svobody 1570 v 18:00.
Těšíme se na vás!
Petr Borecký
starosta města Úvaly

Vznikne v lomu v Riegerově ulici úvalská „Gutovka“?

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DEBATU
Pondělí 21. 9. 2020, 18:00
Více informací najdete na www.mestouvaly.cz
Společenský sál DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly
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Projekt výstavby rodinných domů na Homolce pozastaven

V

červnu jsme informovali o plánu výstavby 13 nových
rodinných domů v lokalitě Homolka, zastupitelstvo
města pak schválilo na svém
zasedání 25. 6. 2020 plánovací smlouvu.
V červenci nás však zástupce developera informoval, že s ohledem na připravovaný nový územní plán
města Úvaly celý projekt pozastavuje na neurčito. V dané lokalitě se tedy v nejbližší
době zcela určitě stavět nebude.
Petr Borecký
starosta města Úvaly

Strategické nákupy nemovitostí městem Úvaly

V

průběhu letošního léta jsme realizovali dva strategické nákupy
nemovitostí.
Tím prvním nákupem je objekt školky na Pražské, včetně přiléhající zahrady o ploše takřka 2 000 m2, kterou mělo
město dlouhá léta v pronájmu a kterou

se již v minulosti pokusilo neúspěšně koupit.
Kupní cena činila 15 milionů Kč a byla hrazena úvěrem s dvacetiletou splatností. Výše splátek úvěrové smlouvy je
ve výši odpovídající současnému nájemnému, takže nedojde k zatížení rozpočtu města.
Jedná se o jednu ze strategických investic města
v oblasti školství, kterou navíc město Úvaly získává zajímavý objekt a pozemky
na atraktivním místě Úval.

prostoru a případné budování většího
terminálu bus/ vlak v kombinaci s obchodními prostorami. Za tyto pozemky
město Úvaly zaplatí 800 tisíc Kč, nákup
bude hrazen přímo z rozpočtu města.
Petr Borecký, starosta města

Tou druhou investicí je nákup
pozemků Českých drah v ulici Jiráskova směrem k závorám
a v ulici Na Spojce. Do budoucna
vlastnictví pozemků v ulici Jiráskova umožní revitalizaci celého

Zásady města Úvaly pro developerské poplatky schváleny

Z

astupitelstvo
města
Úvaly
schválilo na svém zasedání
dne 25.6.2020 materiál nazvaný „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou
infrastrukturu při realizaci
bytové a nebytové výstavby
na území města Úvaly”.
Tyto zásady stanoví pravidla, dle kterých budou město Úvaly a budoucí investoři
uzavírat dohody o poskytnutí finančního příspěvku pro
město Úvaly spojeného s realizací nových stavebních
projektů, kterými budou
vznikat nové bytové a nebytové jednotky, což má dopad
na existující infrastrukturu
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města Úvaly. Cílem je, aby
město Úvaly bylo schopno
zajistit takový rozvoj základní technické a sociální infrastruktury města, který umožní všem jeho stávajícím, ale
také novým občanům a podnikajícím subjektům kvalitní
život a výkon podnikatelské
činnosti.
Základní pravidla jsou následující:
Výše finančního příspěvku je stanovena v rodinném domě, bytovém domě
nebo jiné stavbě, ve výši
450.000,- Kč za každou bytovou jednotku.
Výše finančního příspěvku v případě objektu s nebytovými prostory je fi-

nanční příspěvek stanoven
částkou 500,- Kč za každý,
byť započatý m 2, podlahové
plochy; finanční příspěvek
je vypočítán za každý stavebně oddělený objekt samostatně.
V případě kombinace výstavby nemovitosti s bytovými jednotkami a nebytovými prostory je finanční
příspěvek vypočítán v kombinaci postupu podle odstavců 1 a 2.
Nárok na slevu ve výši
80% z příspěvku za bytovou
výstavbu má stavebník, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem (bydlištěm)
v městě Úvaly, vyjma trvalého pobytu na adrese sídla

ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky, nejméně
posledních 5 let a současně
si do tří měsíců od kolaudace nově vzniklé bytové jednotky nebo od oznámení
o jejím užívání (co nastane
dříve) v této bytové jednotce zřídí trvalý pobyt (bydliště) a v tomto trvalém pobytu (bydlišti) setrvá nejméně
tři roky, v případech, kdy
postaví rodinný dům s jednou bytovou jednotkou nebo jednu bytovou jednotku
k nemovitosti přistavuje.
Více informací najdete
na webu města Úvaly.
Petr Borecký
starosta města Úvaly
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Kdo bude JUNIOR ROKU 2020?

J

iž se stalo tradicí, že je na akci Rozsvícení vánočního stromu předáváno ocenění „Junior města Úvaly“.
Toto ocenění je udělováno dětem a mládeži do 18 let
za vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu
nebo reprezentaci města na výjimečné úrovni v oblasti kultury, sportu, vědy a techniky, morálky a etiky, mezilidských
vztahů, ochrany přírody a podobně. Kandidáti na ocenění
by měli být nominováni školskými zařízeními, místními or-

ganizacemi a spolky, Policií ČR, městem Úvaly nebo občany
města. Nominační formulář spolu s pravidly je k dispozici na webových stránkách https://www.mestouvaly.cz/obcan/mesto/informace-o-meste/historie/oceneni-obcane/
junior-mesta-uvaly/, lze jej doručit do podatelny MěÚ Úvaly kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však do 31.10.2020
Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ Úvaly

zprávy z města

Nová ordinace praktického lékaře na
Pražské 276
A co tam vzniká? Zcela nová or- přesunula do objektu bývalého správnídinace praktického lékaře, kterým ho odboru do dvora.
bude MUDr. Jana Schmidtová. BuPetr Borecký, starosta města Úvaly
dova získá i nově natřenou fasádu a zbaví se
různých reziduí snad ještě
od 50. a 60. let
20. století (různé trčící dráty,
7. – 11. září
izolátory atd.).
Akutní případy během dovolené ošetří MUDr. Schmidtová
Stávající služebna
ve svých ordinačních hodinách.
městské policie se

MUDr. Karásková

DOVOLENÁ

R

ekonstruujeme
k
t
j
b
budovu
d
bý
bývalélé
ho městského úřadu na Pražské 276.

Všimli jsme si, že …
… často bylo slyšet sirénu hasičů (z facebookových stránek
našeho SDH)
… je to tentokrát jakási černá kronika této rubriky …
4.7. ve 14:28 vyjela jednotka s CAS 20 TATRA TERRNO na technickou pomoc na úvalské nádraží. Jednalo se o osobu uvízlou
ve výtahu.
12.7.2020 v 15:35 vyjela jednotka s DA Ford Transit v počtu
1+3 na dopravní nehodu na světelnou křižovatku v Úvalech.
Mělo se jednat o nehodu osobního automobilu a cyklisty.
Po provedeném průzkumu jsme zjistili, že cyklista spadl z kola vedle jedoucího automobilu. Nehoda se obešla bez zranění.
14.7.2020
ve
21:40 vyjela jednotka s CAS 20
TATRA
TERRNO v počtu 1+5
na srážku vlaků do Českého
Brodu. Jednotka
prováděla
předlékařskou
pomoc a transport raněných do sanitních vozů a helikoptér.
27.7.2020 ve 14:46 vyjela naše jednotka s CAS 20 TATRA TERRNO na železniční nehodu, osobu sraženou vlakem mezi Klánovicemi a Úvaly. Po provedeném průzkumu jednotka na pokyn VZ odjela na základnu. Osoba bohužel střet s vlakovou
soupravou nepřežila.
7.8.2020 v 19:02 vyjela jednotka s CAS 20 TATRA TERRNO
na dopravní nehodu mezi Úvaly a Škvorec. Jednalo se o nehodu osobního automobilu a motocyklu se zraněním řidiče
motocyklu.
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Druhý dnešní výjezd byl jednotce ohlášen ve 22:07. Jednotka vyjela s CAS 32 TATRA 148 na požár polního porostu do hl.m. Prahy, Újezda nad Lesy. Jedná se o požár balíků slámy.
9.8. ve 22:06 vyjela jednotka s CAS 32 TATRA 148 na požár
polního porostu mezi obce Sibřina a Královice.
Výjezd s pořadovým číslem 42.
10.8. v 19:41 vyjela jednotka s CAS 32 TATRA 148 a VEA JEEP CHEROKEE v počtu 1+4 na požár polního porostu do obce Květnice. Po příjezdu na místo jsme zahájili hašení jedním
C proudem. Díky duchapřítomnosti místních obyvatel, kteří
konvemi a hasicími přístroji požár hasili, se oheň nijak zvlášť
nerozšířil, dobrá práce ☺
… od doby koronakrize zůstává uzavřen obchod s pečivem
na nádraží – Baker.
… od 13.7 do 17.8. probíhá rekonstrukce prodejny Kuřecí ráj.
… 17. 7. 2020 na fb města čteme … Rekonstruujeme budovu bývalého městského úřadu na Pražské
276. A co tam od září vznikne? Zcela nová
ordinace praktického
lékaře, kterým bude
MUDr. Jana Schmidtová. Ovšem zaslechli jsme, že nelze změnit registraci u lékaře,
máme-li ji.
… nepořádek se najde vždycky … na fb občanů rozhořčeně ze Slovan… „Ti co nechávají po sobě takový bordel jsou
hulváti a vždycky budou. Nezáleží na tom, jak dokonale za-

9/1/20 3:42 PM
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bezpečíte daný prostor. Vždy si nějaké jiné místo najdou.
Spíš by byla cesta jim
najít nějaké odlehlé
místo s nadstandardním počtem odpadkových košů, kde nikomu vadit nebudou.
Je to hloupé, ale přesto nejlepší řešení. Tato „rebelie“ tu bude
vždy... Já před 14 dny slušně požádala mladé, co tam seděli
a pili (a evidentně měli víc než špičku), zda by po sobě uklidili,
až půjdou, a než odcházeli, uklízeli to. Jeden z nich měl nějaké
silnější řeči, ale ostatní ho usměrnili. Byla jsem překvapená,
že to kluci vzali. ...ale je fakt, že bordel tam je skoro pokaždé,
když jdu kolem. Jenže, co s tím?“
Pan starosta také reagoval … „Tam je to každou chvíli. Naši
chlapi z technických služeb taky pěkně nadávají. Rušit kvůli pár xxxxxx místo pro posezení u ohně a opékání buřtů nechceme, dávat tam kamery také ne.
Podobné je to na Stonehenge, u Prokůpčáku, u fontány. Lidi
běžně odhazují obaly od jídla po ulicích, obaly od kebabu …“
… reakce na fb … „MP opravdu nemůže být všude a pořád, tuto lokalitu projíždíme už i kvůli neukázněným pejskařům, kteří venčí na hřišti a neuklízejí. Zaměříme se tedy více na odpolední hodiny a časté kontroly.“
… pozitivní pro městskou zeleň je dostatek deště, sice MTSÚ – krátce Technické služby TS – zalévají, sečou, uklízí,
vyváží, opravují, stále jsou někde vidět, přesto to nestačí.
Údržbou zeleně, která bývá označována jako bezúdržbová, se zabývá firma. Tvarování keřů v Pražské však provádí
TS z plošiny. Všimli
jsme si trochu přerostlé zeleně – stromy v ul. V. Nováka,
keříky v Husově ulici, kde je omezen
chodník
nejméně
o 20 cm a výstup ze
zaparkovaných aut
krkolomný a i zeleň
ohrožující, travina
v Jiráskově se rozpíná a mokrá osvěžuje chodce, naopak uschlý platan v horní části náměstí Arnošta z Pardubic nebo hnědá zubožená třezalka v Husově
zrovna nezdobí. Všimli jsme si, že hodně občanů se stará
i o rabátka kolem stromů v ulicích a dokonce úspěšného
růstu náletu slunečnicového semínka. Někde však přerůstá zeleň z pozemku rodinných domů do chodníků nekontrolovaně (dokumentující foto).
…

9

můžeme i pochválit, práce na optické síti a hlavně
na rekonstrukci přístavby
základní školy běží plným
tempem přes velká horka. Školní budova bude
v září patrně zářit novotou oken a fasády. Instalovalo se i nové elektrické
vedení, takže s úklidem
uvnitř jsou plné ruce práce.
… 12.8. „Jsou chvíle, kdy by
se člověk na všechno nejradši vykašlal a odešel středem
někam do lesů...“ povzdechl
si starosta na fb „Takže truhlíky s kytkami na mostě v Riegerovce (jo, doplníme je...) už
zdobí něčí zahradu a 3 truhlíky na nádraží stálo za to
někomu rozlámat (ano, vezmeme v našem sdružení naše peníze a koupíme nové)“.
„Ale lidi, proč? Fakt to chcete mít ve svém okolí hnusný?
Nebo jste tak chudí, že musíte krást i ty kytky?“ Komentáře na fb jsou odsuzující.
…
informační tabule o rekonstrukci podstavce sochy sv.
Jana Nepomuckého u kostela podlehla zubu času nebo
ruce vandala?
Čím to, že se tak
množí
případy neuvěřitelné
lhostejnosti vůči společnému
majetku ve městě? Komu chybí svědomí?
… zpočátku po přečtení letního dvojčísla ŽÚ se občas
čtenáři podivovali, že dostali dopředu návod k pohledu
na hřiště na Vinici, v němž je i zpochybňována do budoucna schopnost autorů něco posoudit. Nestranný pohled
však ukáže, že déšť opět vymyl několik střepů na cestě
a okrajích hřiště.
Alena Janurová
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Znečištění u sběrných nádob na tříděný odpad

Z

a posledních pár měsíců jsme zaznamenali, že občané jak Úval,
tak i okolních obcí nerespektují pravidla odkládání odpadů u sběrných míst. Bylo
velice častým jevem, že u kontejnerových nádob na tříděný
odpad se nalézaly haldy odpadu, které doslova hyzdily tato místa. Je potřeba, aby

si občané uvědomili, že odložení, i třeba tříděného odpadu MIMO určenou nádobu
je přestupkem, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Odpad
patří do nádoby a ne vedle ní.
V Úvalech se nachází několik sběrných míst na tříděný
odpad a je potřeba využívat
všechny souměrně. Takže pokud občan chce třídit odpad

a kontejner je zcela zaplněn,
je potřeba, aby svůj odpad
neodložil vedle těchto nádob,
ale odvezl ho na jiné sběrné
místo. Dále je potřeba, aby
občané využívali sběrné dvory, které se nachází na území
obce. Je nepředstavitelné, že
se u kontejnerů nalézají pneumatiky a jiný velkoobjemový
odpad. Některá sběrná místa,

která jsou nejproblémovější,
jsou monitorována záznamovým zařízením, které pomáhá
pachatele odhalit. Vyzýváme
občany, aby respektovali pravidla při třídění odpadu, protože to všichni děláme, aby
se nám tu žilo lépe a ne abychom se museli dívat na odpad, který leží na zemi.
Kolektiv MP Úvaly

Několik akcí bylo rovněž
ve venkovních prostorách.
První zachycená koncem
června – Láska …. málo

propagovaný koncert na
koupališti.
25.-26.7. parádní podívaná
na pohotové pejsky – viz článek účastníků Dogfrisbee závody v Úvalech.
8.8. Maxíci a 9.8. pěnová
párty a zpožděný DJ na
koupališti – viz fotoseriál z koupaliště.
Na Dobrým místě pár
koncertů skupin venku
na zahrádce – např. Xavier Baumaxa, ale pecka 13.8. Medvěd 009
to rozbalil parádně.
Alena Janurová

prezentativní expozici se
nacházejí ukázky užitkové
a dekorativní keramiky z její téměř šedesátileté umělecké tvorby počínaje
porcelánovou figurkou
Popelky z roku 1957.
Na jednotlivých dílech
je patrný charakteristický výtvarný přístup.
Užitková keramika se
vyznačuje jednoduchými tvary doplněnými
dekorem nebo linkou
pro zdůraznění vizuálního vjemu. Motivy
na keramických kachlích nebo talířích jsou
inspirovány přírodou
viděnou z okna úvalského ateliéru. Z plastik ptáků, psů a koček

vyzařuje autorčina láska
ke zvířatům. K harmonickému pojetí přispívá střídmá
barevnost.
Hana Benešová vytvořila během svého života přibližně dvanáct tisíc věcí. Ty
stále přinášejí radost svým
majitelům v České i Slovenské republice, v Belgii, Německu, Francii, Kanadě, Japonsku a Izraeli. V kulturním
sále úvalského domu s pečovatelskou službou jsou
z jejího díla zastoupeny dvě
vázy a keramická plastika
Zvěrokruh.
Výstava v kouzelném prostředí Šolcova statku v Sobotce je otevřena do 31. října.
Text a foto
Vladislav Procházka

kultura a volný čas

Lístky z kalendáře akcí
Během prázdnin se příliš
lístků netrhalo, jednou týdně vždy ve čtvrtek, když deštivé počasí dovolilo, promí-

talo Letní kino na hřišti
filmy, které nejspíš netáhly.
Kulturní komise jistě dodá
zhodnocení filmové sezony.

Výstava Hany Benešové

S

více než třítýdenním zpožděním zaviněným
epidemií
Covid-19 byla 25. května

v lapidáriu Šolcova statku
v Sobotce otevřena výstava úvalské výtvarnice Hany Benešové. V rozsáhlé re-

POSVÍCENÍ V ÚVALECH
12. A 13. ZÁŘÍ
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Pojďte s námi zpívat!

J

sme nově vzniklý smíšený Středočeský pěvecký sbor a zveme vás
do svých řad!
Sdružujeme zpěváky z Úval
a přilehlých obcí (Jirny, Šestajovice, Klánovice, Nehvizdy).
Předsedou našeho zapsaného spolku je pan Dr. Vítězslav
Pokorný, zkušený organizátor kulturního života v Úvalech.
Zkoušíme každé úterý
od 18:30 do 20:00 v sále Domu s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly –
nedaleko místního vlakového nádraží i autobusové zastávky.
Na zkouškách se hodně
věnujeme hlasové technice (možnost i sólových lekcí) a zdokonalování v četbě
z listu. Vytváříme také studijní nahrávky pro všechny členy, aby skladby dostali lépe
„do ucha“.
Chceme se věnovat velkým dílům klasické hudby (již
jsme se účastnili např.

Mozartova Requiem a Orffovy Carminy Burany), ale
i dobré hudbě neklasické.
Rádi vás uvidíme – připravujeme na 4. 10. 2020
v 17:17 h Faurého Requiem v kostele Panny Marie
v Úvalech k 75. výročí osvobození naší vlasti – nebo
nejprve zajděte na koncert,
ať vidíte, jaká krása to je,
když se dílo daří. Srdečně
vás zveme!
Zkoušky vede pěvec, sbormistr a pedagog Mgr. Stanislav Mistr, nositel sedmi
prvenství v mezinárodních
sborových soutěžích.
Tak neváhejte, napište
na
standa.mistr@seznam.
cz., nebo na GSM 608956464,
nebo na Facebook, nebo rovnou navštivte naše úterní
zkoušky. Těšíme se na vás.
Ať naše Úvaly vzkvétají
i zpěvem! Zpěv prodlužuje život!
sbormistr Mgr. Stanislav Mistr
a Dr. Vítězslav Pokorný

Úvalský kotlík po šesté

J

iž po šesté se bude konat v sobotu 12.9.2020
tradiční Úvalský kotlík. Od 9 hodin na náměstí
v Úvalech započne toto kuchařské show, které je otevřeno jak profesionálům, tak
zdatným amatérům, kuchařům. Tradičně se bude vařit
guláš, každý tým podle svého
osvědčeného receptu. Těšit
se jistě můžeme jak na českou klasiku, tak i na různé
gulášové výstřelky. A co by to
bylo za degustaci bez řádně
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vychlazeného dobrého piva,
třeba z našeho úvalského pivovaru.
Každý, kdo přijde na degustaci, obdrží misku se lžící a může všechny guláše
ochutnat. Tomu nejlepšímu
pak dá svůj hlas.
Věřím, že tato gurmánská show se opětovně vydaří a na své si přijdou chuťové
buňky všech účastníků, jak
z řad kuchařů, tak z řad hodnotící veřejnosti.
Josef Štěpánovský

9/1/20 3:43 PM
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Dva měsíce na koupališti

O

d června všichni
doufali, že koronavirová krize neovlivní koupací sezonu. V poslední chvíli byla uvolněna
opatření, krize se zklidnila,
nákaza je, zdá se, pod kontrolou, tak můžem vyrazit.
Jenže počasí si to vykládá jinak, snaží se zahnat sucho
v přírodě, tak červenec moc
sluncem a vedrem nehýří.
Přesto se koupat dá a skalní příznivci se nedají odradit
ani ranním chladem. Jakmile rodiny zjistí podle radaru,
že žádné mraky na obzoru,
potvrdí si předpověď počasí, že nastanou tropická vedra a potrvají několik dní, tak
je to tady. Tráva se plní slu-

nečníky, lehátky, podložkami
a stínidly a samozřejmě návštěvníky všech věkových kategorií. Srpen vynahradí vše.
Daří se akcím – Maxíci roztančí zejména děti, populární je píseň Beruška s tečkou
na zadečku. I pěnová párty zabrala. Navíc se odborný
dozor na koupališti osvědčil
i v záchraně zdraví a možná
i života (po kontaktu s vosou
v limonádě). Předal pacienta rychlé záchranné službě
po okamžité profesionální
první pomoci. Dvouměsíční
náladu na úvalském nádherném koupališti dosvědčí fotoseriál týden po týdnu. Tak
zase za rok nebo na zamykání bazénů zlatým klíčem.

Odemčeny byly 22.6. v 9,00.
Nájemce vychází vstříc nápadům. Dík patří i usměva-

vým občerstvovatelům obojího pohlaví.
Alena Janurová

zprávy z MDDM

Letní taneční soustředění

L

etos v srpnu se uskutečnilo v Louňovicích pod Blaníkem již tradiční taneční soustředění taneční
skupiny Rytmus Úvaly. Toto soustředění je otevřeno pro všechny členy skupiny napříč žánry. Tanečníci
mají možnost na specializovaných workshopech vyzkoušet různé taneční styly a v těch svých se pak
zdokonalovat. Výsledkem pak bylo páteční představení jednotlivých skupin. To však bylo bohužel díky
„korona“ omezeno pouze na účastníky soustředění, a tak drazí rodičové tentokrát přišli zkrátka. Nezbývá
než doufat, že napřesrok se „kovid“ i naše vláda umoudří a taneční tábor MDDM Úvaly již bude zase
běžet podle svých starých rytmů.
Velký dík patří vedoucí skupiny Aleně Navrátilové a všem trenérům a choreografům, kteří
pomáhali toto soustředění oživit, a taktéž celému realizačnímu týmu, který vše jistil zezadu.
Josef Štěpánovský
Foto: Alena Navrátilová
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školství

Co nás čeká v září?
1. 9.

Zahájení školního roku, vítání prvňáčků
panem ředitelem a panem starostou.
Uvítání žáků i rodičů před školou členy Výboru rodičů.
2.–8. 9. Týden osobnostně sociální výchovy – tvoření
pravidel tříd, komunikační hry, etický kodex
školy „Máme všech pět pohromadě“
3. 9.
Dopravní výchova pro žáky 3. A, 3. B na dopravním hřišti v Muzeu Policie ČR
4. 9.
Dopravní výchova pro žáky 3. D, 3. E na dopravním hřišti v Muzeu Policie ČR
7. 9.
Bezpečně v Úvalech – dopravní výchova
s Městskou policií Úvaly pro 1. A, 1. B
8. 9.
Bezpečně v Úvalech – dopravní výchova
s Městskou policií Úvaly pro 1. C, 1. D
9. 9.
Bezpečně v Úvalech – dopravní výchova
s Městskou policií Úvaly pro 1. E, 2. A
10. 9. Bezpečně v Úvalech – dopravní výchova
s Městskou policií Úvaly pro 2. B, 2. C
11. 9. Bezpečně v Úvalech – dopravní výchova
s Městskou policií Úvaly pro 2. D
Plavání pro žáky 2. a 3. tříd
Návštěva výstavy obrazů v CVA č. 65

Výbor rodičů, ve spolupráci
se školou a městem, připravil
uvítání v první školní den
a Úvalskou burzu kroužků

I

letos se 1. září děti a rodiče mohli těšit na přivítání před školou, které připravuje výbor rodičů
společně se školou a městem. Trému z prvního školního dne tak malí i velcí zahnali
při malém občerstvení, které
bylo opět na-

chystáno jak díky rodinám,
které se do uvítání zapojily, tak paním kuchařkám ze
školní jídelny. Už celkem tradičně byl před školou byl připraven malý foto-koutek pro
fotky na památku nebo stylová selfíčka.
Výbor rodičů se školou také připravují druhý

Za tým školy Mgr. Lenka Foučková
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ŠKOLSTVÍ

ročník Úvalské burzy kroužků. Termín bude upřesněn.
Můžete se přijít podívat, jaká
je nabídka kroužků, sportovních a dalších aktivit pro děti
a mládež. Prezentovat se budou mimoškolní aktivity, kte-

ŽIVOT ÚVAL 9/2020

ré se konají přímo ve škole,
ale i jinde v Úvalech.
Výbor rodičů je volným sdružením aktivních rodičů, kteří mají zájem se školou více
spolupracovat, a pomoci tak

neustálému zvyšování kvality
školy. Příležitostně posílá informační e-maily, výzvy k pomoci
škole apod. Rodiče, kteří mají zájem o odběr těchto zpráv
a kontakt s ostatními rodiči, se
mohou přihlásit na RodiceZ-

SUvaly@gmail.com. Prostřednictvím tohoto e-mailu se lze
také aktivně zapojit do výboru.
Všichni jsou vítáni.
Eva Chvalkovská
Výbor rodičů (dětí na ZŠ Úvaly),
členka Školské rady

Srdečně zve výbor rodičů.

Béčko v novém kabátu

P

řání se stává skutečností a budova „B“ naší základní školy se mění k lepšímu. Během letních prázdnin byly provedeny prakticky všechny
naplánované stavební úpravy. Součástí rekonstrukce bylo zateplení budovy,
opravy a úpravy na její fasádě a střeše,
zlepšení jejího vizuálního výrazu, výměna
oken, oprava hromosvodu, rekonstrukce
silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a částečná výmalba. V průběhu tohoto měsíce ještě budou probíhat
dokončovací práce, které však neomezí
chod školy. A brzy ustanou i ty.
S akcemi takovéhoto rozsahu to nebývá jednoduché. V našem případě jsme na-
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štěstí nemuseli řešit žádný velký problém.
Nasmlouvané firmy a živnostníci byli spolehliví a aktivně řešili změny či úpravy, které v průběhu rekonstrukce nastaly. I sv.
Petr nám s počasím celkem přál, tudíž práce byly prováděny víceméně dle harmonogramu.
Pevně věřím, že snaha nás všech, kteří
jsme se na rekonstrukci podíleli, se odrazí
ve spokojenosti našich žáků a zaměstnanců.
Ráda využiji této příležitosti k poděkování všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří pomohli s nastěhováním nábytku
zpět do tříd a kabinetů.
Pavla Štěpánovská,
provozní manažerka ZŠ Úvaly
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Spokojený prvňáček

K

aždým rokem na jaře se seznamujeme
s budoucími prvňáčky, poznáváme prostředí jejich tříd v mateřských školách, scházíme se s rodiči
a pořádáme dílny s našimi budoucími žáčky. Žádné
z těchto setkání v tomto roce nebylo možné. Seznámení a všechny akce pro naše
budoucí žáky se budou (alespoň doufáme) konat v září
a novém školním roce.
Právě v této situaci se možná více než v běžné době zamýšlíme nad tím, co všechno přispívá k tomu, aby
start školní docházky proběhl hladce a dítě bylo ve škole spokojené. Důležitá je určitě školní zralost, vzájemné

úvodní sympatie k paní učitelce (učiteli), výukové metody, profesionalita učitele.
Všechny tyto a mnohé další
aspekty jsou důležité, přesto
si troufám tvrdit, že spokojenost nejvíce podpoří vztahy
a vzájemná spolupráce. Tedy
že rodiče a učitelé „táhnou
za jeden provaz“.
I při nejlepší vůli někdy dochází k nedorozuměním, nepochopení druhé strany. Proto je důležité o všem otevřeně
mluvit. Řešit to, co se mi nezdá, tam, kde se dá záležitost
vyřešit. Tedy ve škole. Budeme moc rádi za všechny vaše
podněty a připomínky. Neváhejte nás učitele oslovit a mluvit s námi o všem, co vás trápí
nebo čemu nerozumíte.

Vztahy jsou to nejdůležitější, co tvoříme. Dítě i beze slov
velmi rychle pochopí, když druhá strana
(učitel nebo rodiče)
není respektována.
Dítě má rádo své rodiče i svou paní učitelku (učitele), a pokud
jsou
vztahy
rodičů a učitelů přátelské a o všem spolu
mluví, vzniká prostředí vzájemné důvěry a pro dítě se škola stává bezpečným
prostředím, kde může v klidu pracovat.
Spokojenou školu dělá
spokojený žák, spokojený rodič, spokojený učitel.

Vážení rodiče, na spolupráci s vámi se moc těšíme.
Za tým školy Lenka Foučková

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY – houbový čas

Č

as letí jako bláznivý a máme tu
krásné letní počasí, které přímo láká k dlouhým procházkám
po lese. Prohřátý letní les zdaleka není
jen území pro růst stromů. Stromy k sobě pozvou ještě kamarády, jako jsou
houby, borůvky, brusinky a také ticho
a vůni. A protože jsou prázdniny a času máme o něco více, tak si to pořádně
užijeme. Příjemně se protáhneme, utužíme tělo, nadechneme čerstvého vzduchu, vyčistíme si hlavu a při troše štěstí si přineseme domů úlovky v podobě
hub. Nevím jak vy, ale já jich letos nasbírala opravdu hodně.
Nasbírat plné košíky hub nebylo
v těchto měsících umění, ale jak je potom zpracovat, kdy a jak konzumovat,
jakou zvolit tepelnou úpravu?
Jaké houby nesbírat?
Nikdy nesbíráme houby, které neznáme!
Určitě se vyhýbáme rozmoklým, rozměklým, plesnivým, červivým a přestárlým kusům.
Také nesbíráme u rušných silnic, houby tam do sebe nasávají těžké kovy.
Jaké houby nikdy nejíst?
opakovaně roztálé a zmražené
zapařené, dochází k rozkladu jako
u masa (možné střevní potíže)
napadené plísní (raději vyhodit celou
houbu)
napadené molem, pozná se i podle pavučinek nebo jsou vidět larvy
Jak houby zdravě skladovat?
Košík – houby obsahují především
vodu, mají tudíž sklon k zapaření ne-
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bo plesnivění, proto už v lese dáváme
do prodyšných proutěných košíků, nikoliv do igelitu.
Lednice – pokud nemůžete houby
zpracovat ihned, v lednici při teplotě
5 °C je očištěné skladujeme maximálně dva dny pod vlhkou utěrkou.
Mrazák – zdravé a mladé houby lze
zamrazit bez tepelné úpravy, ostatní raději nakrájíme a necháme přejít
varem v osolené vodě, scedíme, propláchneme a zamrazíme. Nikdy nepřidáváme tuk. Při -18 °C vydrží cca půl
roku.
Sušení – houby sušíme na jemném sítě, na čistém papíru nebo v sušičce.
Doporučuje se sušit ve stínu a místech, kde proudí vzduch. Uklízíme, jakmile chrastí a lámou se. Ukládáme

na suchém místě ve sklenici s těsnícím víčkem. Dobře uskladněné vydrží až tři roky.
Sterilizace – houby si takto můžeme
připravit do zásoby s různým kořením
a zeleninou do nálevu a zavařit.
Nutriční hodnoty hub
Mají vysoký obsah bílkovin, proto se
jim nadneseně říká maso lesa.
Obsahují minimální množství tuku.
Jsou bohaté na vlákninu.
Dodávají tělu provitamin A, vitaminy B
a vitamin D.
Ze stopových prvků pak draslík, vápník,
hořčík a železo.
Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

SEKANÁ PEČENĚ Z HUB
500 g čerstvých hub (hřibovité nebo směs), 40 g másla, 30 g cibule, 1 stroužek česneku, 3 rohlíky, 70 g strouhanky, 40 g sádla,
1 bílek na potření, petrželka, mletý pepř a sůl
Očištěné houby drobně nakrájíme, osolíme a dusíme nejdříve ve vlastní
šťávě, později až se voda vydusí, na cibulce zpěněné na másle. K houbám
přidáme v mléce namočené a vymačkané rohlíky, česnek, vejce, pepř, sůl
a sekanou zelenou petrželku. Vše dobře promícháme a podle potřeby přidáme strouhanku, abychom mohli vytvořit
šišku, kterou na povrchu potřeme bílkem.
Na pekáči rozehřejeme sádlo a vložíme šišku, kterou v horké troubě upečeme. Sekanou pečeni podáváme nakrájenou na plátky, teplou s bramborovou kaší, studenou
s chlebem. Nezapomeneme na zeleninový
salát nebo kyselou okurku ☺.
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ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
„JEŽÍŠ MU ŘEKL: JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI NEŽ SKRZE MNE.“
(Jan 14,6)

Existuje rčení, že „VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA“, které
pochází nejspíše z doby římského císařství. Římská říše
tenkrát disponovala dobře vystavěnou silniční sítí. Vedle
soukromých silnic tu byly také široké, dobře postavené
státní silnice. Ty spojovaly všechna důležitá města říše
s hlavním městem Římem a sloužily k tomu, aby římské legie
a doprava zboží rychle postupovaly. V tomto směru vedly
skutečně všechny cesty do Říma. To se říká, když nějaký
problém má více řešení. Mnozí to vztahují také na víru. Ale
vedou skutečně všechny náboženské cesty k Bohu? Cesty
světových náboženství? A „nesčetné soukromé cesty“?
Někteří lidé si dnes berou jednotlivé prvky z různých
náboženství a sestavují si je v novou, soukromou mozaiku
víry. Vedou všechny tyto cesty k Bohu? Zde bychom měli

myslet na dva body: Předně byly tehdy všechny ty mnohé
cesty v Římské říši zapotřebí. Lidé bydleli v různých
provinciích a měli rozdílné výchozí body. Avšak když jde
o cestu k Bohu, mají všichni totéž východisko. Všichni
jsme hříšníci a tady není žádný rozdíl (Římanům 3,23-24;
5,8). Za druhé nebyly ty velké státní silnice, které vedly
do Říma, stavěny soukromými osobami, ani ne správci
provincií podle vlastního uvážení. Byly naplánovány,
postaveny a financovány římským státem. Podobně to platí
o cestě k Bohu. Aby mohli ztracení lidé opět přijít k Bohu,
stanovil Bůh sám plán a dal ho provést. A také na sebe
vzal náklady. To všechno učinil ve svém Synu Ježíši Kristu.
JEŽÍŠ KRISTUS JE TA CESTA – TA JEDINÁ CESTA K BOHU.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

organizace a spolky

(NE)PROJELI JSME! – ÚVALY

V

sobotu 4.7.2020 jsme v Úvalech ve spolupráci s Městskou policií Úvaly provedli kontrolu průjezdnosti ulic
pro požární techniku v naší obci, čímž jsme se zapojili
do projektu: Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.
Průjezdnost jsme prověřovali v lokalitách: V Setých, Na Slovanech, Na Skeříkově, dále pak ulice Havlíčkova, Čechova,
Prokopa Velikého, Kladská, Lužická, Rumunská, Bulharská,
U Kaberny, Tyršova a Fügnerova.
Spousta ulic měla průjezdnost pouze velice sníženou rychlostí a za veliké opatrnosti řidičů, viz. fotografie.
Neprůjezdná komunikace je velkým problémem v případě
nutnosti rychlého zásahu jednotek požární ochrany. Ve vozidlech máme veškerou techniku, nářadí a v neposlední řa-

dě vodu, kterou potřebujeme na místo
zásahu dopravit.
Každý řidič má povinnost ponechat při
stání vozidla alespoň
3 metry volný pruh
pro každý směr jízdy,
což v případě obousměrné komunikace
znamená 6 metrů. Pro
jednosměrnou komunikaci je to minimum
3 metry.
3 metry jsou tedy
naprosté MINIMUM
pro průjezd naší techniky.
I jedno špatně parkující vozidlo může
ohrozit spoustu životů!
KDYŽ JDE O ŽIVOT,
PŘEPARKOVAT
NESTIHNETE!
PARKUJTE
OHLEDUPLNĚ!
Děkujeme!
Za JSDH Úvaly
Petr Rytina ml.
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Mladí hasiči před prázdninami

S

chůzky mladých hasičů jsme obnovili hned v pátek 15. května.
Starší žáci se začali věnovat královské disciplíně- požárnímu útoku, protože se v letošní sezoně bude soutěžit
jen v útocích, jestli vůbec bude. Mladší
žáci se nescházeli pravidelně ve stejném
složení, takže se věnovali hlavně individuálním dovednostem – běhu, technice
spojování a motání hadic, hráli různé hry. Poslední schůzka před prázdninami proběhla v pátek 26. 6., kdy
vedoucí připravili pro děti z kroužku
netradiční program. Uspořádali jsme
soutěž „Úvalský tvrďák”, napodobili jsme soutěže v TFA, tzv. „železného
hasiče”. Nikdo z našeho sboru v těchto disciplínách pravidelně nesoutěží, ale mezi našimi kamarády hasiči
je to velmi populární disciplína. Děti
tak měly za úkol odtáhnout figurínu,
odnést barely s vodou, vylézt na lešení a vytáhnout smotanou hadici, objet slalom s kolečkem, udeřit x-krát
kladivem nebo přesouvat pneumatiku. To všechno hned za sebou a samozřejmě v co nejkratším čase. Odměnili jsme medailemi 3 první místa
v každé kategorii: mladší žákyně – 1.
Klárka Šístková, mladší žáci – 1. Tomáš Černuška, 2. Jan Růžička, 3. Jan
Černuška, starší žáci – 1. Tomáš Ge-
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isler, 2. Jiří Růžička, 3. Jan Kučerka, dorostenky – 1. Klára Klímová, 2. Anička Šimůnková. Za celou organizaci a nápady
patří poděkování Vendy Klímové, za fotodokumentaci Ádě Votočkové, za zařízení a postavení lešení pak Honzovi
Rydrychovi. Jim a všem ostatním vedoucím pak děkuji nejen za poslední schůzku, ale i za jejich celoroční práci s dětmi,

i když v tomto školním roce byla ochuzena asi o deset pátků a jarní část závodní
sezony. Doufám, že i když všichni zjistili, jaké je to mít v pátek odpoledne a většinu víkendů volno, nezanevřou na “své”
děti v kroužku a budou se jim i nadále
věnovat s nadšením a nasazením.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

9/1/20 3:43 PM
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Letní hasičský tábor

P

oslední červnový víkend a následně dva červencové víkendy
věnovali vedoucí kroužku mladých hasičů a další členové nejen našeho sboru přípravám tábora ve Stříbrné Skalici. Jako každý rok se našlo plno
práce. Již 22. letní hasičský tábor propukl
v pátek 24. 7. a trval do neděle 2. 8. 2020.
Jelo s námi celkem 40 dětí a instruktorů
od 6 do 18 let, kterým se věnovalo 13 vedoucích a další 4 dospělí (kuchařky, zdravotnice, technická četa). Kromě dětí z našeho kroužku s námi jeli i zástupci hasičů
z Čelákovic, Nových Jiren a Křížkového
Újezdce, dále pak další děti z Úval a okolí, které kroužek nenavštěvují. Děti byly
rozděleny do 4 oddílů podle věku a pak 5
soutěžních družstev, která spolu soupeřila v celotáborové hře. Hned první večer
tábora jsme se ocitli u přestřelky na Divokém západě, seznámili jsme se s šerifem, který nás potom provázel celým
táborem. Pátrali jsme po banditech, abychom od nich získali cenné předměty
nebo kus roztrhané mapy s cestou k indiánskému pokladu. Strávili jsme den
v indiánské vesnici, těžili jsme zlatou žílu,
ocitli jsme se ve městě duchů, s karavanou jsme se vydali hledat novou osadu
a navštívili tak zříceniny v blízkosti Stříbrné Skalice. Nakonec jsme zůstali v našem westernovém městečku, uspořádali
soutěž v country tancích a na závěr jsme
pomáhali šerifovi vyšetřovat přepadení dostavníku. Celý týden jsme měli plno
práce, úkolů a zábavy, dávali dohromady celou skládanku z mapy a dostávali předměty, které jsme pak potřebovali
na cestě za pokladem. Na tu nás pozval

zari_2020.indd 18

náčelník indiánského kmene Číroberů, vedla přes poslední úkoly u postav z celé
táborové hry a na jejím konci jsme opravdu našli poklad.
Skončila tím sice celotáborová hra, ale ještě nás čekaly
dva dny na táboře. Po noční bojovce nás druhou sobotu čekala v táboře 21. stříbrnoskalická
olympiáda,
díky které jsme si mohli vydělat poslední zlaté valouny
na pouť. Sobotní odpoledne
potom patří tradiční pouti se střelnicí,
casinem, stánky s hračkami a drobnými
úkoly. Když jsme se všichni nabažili nových věcí, vykoupili stánky na pouti, začala se chystat závěrečná diskotéka na poslední táborový
večer. Druhá táborová neděle pak patří už jen balení, bourání celého tábora a odjezdu domů. Letos nám počasí
přálo celý tábor, ale v neděli zrovna poprchávalo a stany musely zůstat stát, aby
je v týdnu vedoucí jeli sbalit suché. Ač to bylo s le-

tošním táborem dlouhou dobu nejisté,
nakonec se vše krásně stihlo a zvládlo
připravit a já moc děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Bohatou fotodokumentaci jsme nestíhali zvěřejňovat během
konání tábora, ale v době vydání ŽÚ už
by měla být na našem hasičském rajčeti
(hasiciuvaly.rajce.idnes.cz), odkaz bude
zveřejněn i na našem facebooku (Mladí
hasiči SDH Úvaly).
Alena Tesařová,
hlavní vedoucí LHT
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Kroužek mladých hasičů přijímá nové členy

V

e školním roce 2020/
2021 budou opět
probíhat pravidelné
schůzky kroužku mladých hasičů v pátek od 16 do 18 hodin
v hasičské zbrojnici (Klánovická 918). Dětem rozděleným
podle věku se budou věnovat
zkušení a vzdělaní vedoucí

s mnohaletou praxí. Kroužek
je určen všem klukům a holkám ve věku 6- 18 let, na podzim a na jaře má sportovní
charakter (tréninky a soutěže), v zimě je zpestřen o vzdělávání v oblasti požární ochrany, nějakou tu kulturu nebo
výlety. Přes letní a další prázd-

niny se schůzky nekonají, ale
v létě se můžeme vidět na tradičním táboře. Nové zájemce
(a také samozřejmě stávající členy) přivítáme v pátek 4.
září nebo každý další pátek
v době konání schůzek. Další informace můžete nalézt
v článcích v ŽÚ, na facebooku

Mladí hasiči SDH Úvaly, instagramu hasiciuvaly, na mailu alik.t@seznam.cz, nebo se
s námi můžete setkat na burze kroužků pořádané ZŠ Úvaly. Těšíme se na vás!

Zajímavosti o železnici, viaduktu i samotných Úvalech se
můžete dozvědět na komentované vycházce organizované
naším klubem. Odchod bude
vždy od budovy nádraží a vydáme se k viaduktu a na náměstí Arnošta z Pardubic.
Proběhnou celkem 3 termíny
identických vycházek reagující
na příjezdy vlaků. První vycházka odchází ve 13:15, další 14:30
a poslední v 16:00 hod.
V průběhu dne se budete
také moci svézt na historické
drezíně z roku 1850, na které jezdíval drážní inspektor
na naší trati z Prahy do Českého Brodu. Projížďka bude
možná na slepé vlečné kole-

ji u bývalých uhelných skladů
(bude označeno). Na náměstí
bude moci veřejnost obdivovat a rozhýbat model železnice o rozchodu kolejí 45 mm
pana Josefa Vitovského z Hradešína.
Aktuální informace a případné změny najdete na facebooku: Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí.
Železniční výročí naší trati
si budete moci připomenout
také v týdenním kalendáři
na rok 2021 s názvem 175 let
železnice v Úvalech a okolí
s mnoha zajímavými fotografiemi, jehož vydání klub připravuje na podzim.
Petra Flagner

prve pod názvem Jirná, později byly užívány též názvy Jirny,
Jirny-Koloděje, Jirna-Klánovice a Klánovice). Celková délka
trati z Olomouce do Prahy činila 251 kilometrů, spojovací
úsek mezi Českou Třebovou
a Brnem pak měřil 90 kilometrů. Stavba vedla převážně rovinatým územím Hané a Polabí.
Pouze severně od Brna a mezi Chocní a Mohelnicí si členitý terén vynutil stavbu několika tunelů a většího množství
mostů. Mimoto vznikly pozoruhodné mostní konstrukce
i na jiných úsecích trati. Například 185 metrů dlouhý viadukt
v Úvalech nebo více jak kilometr dlouhý Negrelliho viadukt
spojující Karlín a Bubny v Praze
(tento most si dodnes podržel
status nejdelšího železničního
mostu v České republice).
Zpočátku vlastnil dráhu rakouský stát, ale v roce 1854
ji byl nucen prodat soukromé společnosti kvůli tíživé
ekonomické situaci. Trať byla
prodána privátní společnosti ,,Rakouská společnost státní
dráhy‘‘. Po vzniku samostatného Československa přešla trať
do majetku ČSD a v dnešní do-

bě její provozuschopnost zajišťuje státní organizace Správa
železnic (dříve SŽDC).
Trať byla zpočátku jednokolejná, pouze v úseku z Prahy
do Běchovic byly koleje dvě.
V 70. letech 19. století byl postupně zdvojkolejněn úsek
z Běchovic do České Třebové a posléze až do Olomouce.
V 50. letech byla trať z Olomouce do Prahy elektrifikována
(stejnosměrná napájecí soustava s napětím 3 kV) a v 70. letech byl v úseku Praha–Libeň
– Poříčany zvýšen počet traťových kolejí ze dvou na tři. Dlužno dodat, že ani toto v dnešní
době nepostačuje a nedočkavě
je vyhlížena tzv. VRT Polabí, která by z tratě odvedla dálkovou
osobní dopravu. To by umožnilo využít tuto trať pouze pro
nákladní a osobní příměstskou
dopravu. Poté, co se trať stala součástí I. resp. III. tranzitního železničního koridoru, proběhly na ní v 90. letech a mezi
lety 2013 a 2015 rozsáhlé rekonstrukční práce. Ty umožnily
zvýšit traťovou rychlost na 140
km/h a posléze až na 160 km/h.
Jiří Jindra, Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí

Vedoucí kroužku mladých
hasičů SDH Úvaly

Oslavy železnice

M

ilovníci železnice si
přijdou na své v sobotu 12. 9. 2020.
Tento den proběhne Pražský železniční den u příležitosti oslav 175 let od zprovoznění
dráhy Praha-Olomouc. Centrum oslav bude situováno
na Masarykovo nádraží, odkud
bude vyjíždět parní vlak a další historické vozy ve směru
na Český Brod, Roztoky u Prahy a po opraveném Negrelliho
viaduktu, který letos slaví 170
let od svého vzniku. Současně
se bude možné po Praze svézt
historickou tramvají nebo nostalgickou autobusovou linkou.
Aktuální informace najdete na:
https://www.cdnostalgie.cz/

nebo na https://pid.cz/plan-akci-v-roce-2020/
Jak už bylo zmíněno vlak tažený parní lokomotivou vyjede
i na naši trať a zastaví dokonce
v Úvalech! Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí po dohodě s Českými drahami a ve spolupráci s městem Úvaly připravuje patřičné uvítání tomuto
speciálnímu vlaku a doprovodný program. Parní lokomotiva
by dle informací Českých drah
měla v Úvalech zastavit v sobotu 12.9.2020 v 12:36 hod.
Odfrkne si u nás na nástupišti
1A asi na 20 minut. Shromáždění se slavnostním uvítáním
a zdravicí starostů okolních obcí bude zahájeno ve 12:15 hod.

Severní státní dráha

P

rvní železniční dráha
na území dnešní České republiky byla vystavěna již v roce 1839, a sice
z Vídně přes Břeclav do Brna.
O pouhých šest let později byla železnice dovedena až k branám Prahy. Železniční doprava v Českých zemích tak nijak
nezaostávala za průkopnickými zeměmi, jako bylo Spojené království a státy na území
dnešního Německa (např. 1.
přeshraniční železniční spojení
bylo uvedeno do provozu v roce 1843 a vedlo mezi německým městem Cáchy a belgickým Lutychem).
Tzv. Severní státní dráha je
trať spojující Olomouc s Prahou přes Českou Třebovou,
která dále pokračuje návaznou
tratí přes Děčín do Drážďan.
Později byla doplněna spojovací tratí mezi Českou Třebovou
a Brnem (to umožnilo zkrácení
jízdní doby mezi nejdůležitějšími městy Čech a Moravy). Byla
budována postupně ve 3 etapách. V letech 1842-1845 byl
postaven úsek mezi Olomoucí
a Prahou. Následně probíhala mezi lety 1843-1849 stavba
tratě z Brna do České Třebo-
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vé. Jako poslední část vznikla
mezi lety 1845-1851 trať z Prahy do Drážďan. Slavnostní otevření dráhy proběhlo 20. srpna
1845 příjezdem parního vlaku ,,Čechy‘‘ na nově postavené
pražské nádraží (dnešní Masarykovo). Pravidelný provoz byl
pak zahájen 1. září.
Vedoucím stavby byl rakouský inženýr Alois (Luigi) Negrelli.
Na stavbě se nicméně nemalou měrou podílel rovněž český průkopník železničního stavitelství inženýr Jan Perner
a dále nespočet dalších odborníků a dělníků. Kromě nezbytných úprav nádraží v Brně a Olomouci vzniklo také
34 zcela nových nádraží a zastávek. Mj. tak vzniklo první
nádraží parostrojní železnice
v Praze, nádraží Státní dráhy
(dnešní Masarykovo nádraží).
Z počtu stanic je zřejmé, že síť
železničních zastávek nebyla
zdaleka tak hustá jako dnes.
Např. mezi konečnou stanicí v Praze a stanicí Úvaly byla
pouze jedna zastávka, a sice
v Běchovicích. Postupně zastávky přibývaly a např. v roce
1883 byla zprovozněna dnešní
zastávka Praha-Klánovice (nej-
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Jízdy zvláštních vlaků – sobota 12.9.2020
V rámci oslav 175. výročí zahájení provozu na olomoucko-pražské dráze budou v sobotu 12.9.2020 na trase Praha
Masarykovo nádraží – Úvaly – Český Brod a zpět vypraveny
zvláštní vlaky.
Na trať vyjedou historické vozy tažené parní lokomotivou
Šlechtična, pro jízdu z Úval do Českého Brodu bude pro zá-

jemce rezervován jeden vagon. Zvláštní jízdné 50,- Kč za každou jednosměrnou jízdu se bude platit ve vlaku, neplatí žádné slevy.
Dále vyjede historická elektrická motorová jednotka řady
451 „Žabotlam“, zde platí tarif ČD, a.s., a PID.

Jízdní řád – jedná se o orientační časy
Praha Masarykovo nádraží – Úvaly – Český Brod
10071

10073

pára (10095)

10075

10077

10079

451

451

pára

451

451

451

9:08

10:48

12:15

12:48

14:18

15:48

Praha–Libeň

9:14

10:54

I

12:54

14:24

15:53 / 15:54

Praha–Běchovice
střed

9:23

11:03

I

13:03

14:33

16:03

Praha-Klánovice

9:27

11:06

I

13:06

14:36

16:07

09:30 / 09:32

11:10 / 11:12

12:36 / 13:03

13:10 / 13:12

14:40 / 14:42

16:10 / 16:12

9:42

11:22

13:14

13:22

14:52

16:22

vozidlo
Praha
n.

Masarykovo

Úvaly
Český Brod

Český Brod – Úvaly – Praha Masarykovo nádraží
10072

10074

10076

pára (10096)

10078

10080

451

451

451

pára

451

451

10:05

12:05

13:36

13:42

15:05

16:36

10:14 / 10:16

12:14 / 12:16

13:45 / 13:47

13:57 / 14:01

15:14 / 15:16

16:45 / 16:47

Praha-Klánovice

10:21

12:20

13:51

I

15:20

16:51

Praha-Běchovice
střed

10:24

12:23

13:55

I

15:23

16:55

Praha-Libeň

10:33

12:33

14:04

I

15:33

17:04

Praha Masarykovo n.

10:38

12:38

14:09

14:27

15:38

17:09

vozidlo
Český Brod
Úvaly

Další jízdy zvláštních vlaků ze žst. Praha Masarykovo nádraží na www.cdnostalgie.cz, www.cd.cz/vlakem-na-vylet.
Informace o doprovodném programu na www.cdnostalgie.cz, https://pid.cz/plan-akci-v-roce-2020/.

POZVÁNKA
Zájezd za architektonickými
klenoty Kolínska
Vážení a milí čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na další z oblíbených autobusových zájezdů Klubu přátel historie
Úval a okolí, který se uskuteční v sobotu 10. října 2020. Cílem budou opět méně známé památky v regionu. Vydáme se
do čerstvě zrekonstruovaného kostela sv. Bartoloměje v Třebovli s unikátní freskou čerta malovaného na zdi. Dále navštívíme gotický pilíř cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici a podíváme se na nedávno objevené gotické fresky kostela
Navštívení Panny Marie ve Vysoké. Společný oběd proběhne
v restauraci Na kovárně v Suchdole. Nástupní místa: 08.50
Praha Újezd (Rohožník), 9.00 Úvaly – nádraží, 9.15 Úvaly – pivovar, 9.20 Škvorec – náměstí a 9.25 Hradešín – obecní úřad.
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Nutná rezervace a platby předem 150 Kč dospělý a 75 Kč dítě.
Kontaktujte nás na: klubuvaly@seznam.cz
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
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Letní odpočinek v duchu aikidó

V

minulém čísle Života Úval jsme
avizovali, že je v Praze na konec
června naplánovaná soukromá
stáž Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai).
Podmínky byly příznivé, výjimečně se
ale nekonaly zkoušky, tak nepřijelo tolik
aikidistů jako obvykle. Spolu s Liborem
jsme ale využili příležitosti a požádali
našeho učitele, jestli by s námi neprošel
zkouškový řád na vyšší žákovské stupně. Pro začátečníky to bylo náročné, ale
pokročilí a učitelé si odvezli cenné zkušenosti.
Letní škola v Karlových Varech byla
zrušena, v červenci se tedy konaly jen
dvě akce pod vedením Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai) - obvyklá týdenní soukromá stáž v Mnichově Hradišti v termínu
6. – 12. července a regionální
stáž
v Brně o víkendu 25. – 26.
července.
Na 26. – 30.
srpna byla do
Prahy naplánovaná letní stáž
českých učitelů ČAA pod vedením
Miroslava Kodyma

(6. dan Aikikai), Otakara Horejše,
Aleše Hrušky, Tomáše Šalamouna, Libora Šimka a Pavla Skalického (všichni 4. dan Aikikai). Tato
akce proběhla až po uzávěrce zářijového čísla Života Úval, reportáž tedy přineseme v některém
z dalších čísel.
Léto už pomalu předává svou
vládu podzimu a my přemýšlíme
nad rozjezdem nové úvalské aiki-sezony – v pořadí již sedmé.
O víkendu 12. – 13. září pořádá Česko-japonská společnost
Japonský víkend v Průhonicích,
kde kromě mnoha disciplín ze
Země vycházejícího slunce bude
prezentované i aikidó. V přibližně hodinovém bloku budou cvičit děti a dospělí z Prahy a Úval.
Bližší informace najdete na stránkách Česko-japonské společnosti (www.japan.cz). Pokud vás kolébka aikidó z pohledu bojových
umění nebo kultury zajímá, rozhodně byste si tuto akci neměli
nechat ujít.
V neděli 20. září od 16:00 jako obvykle proběhne ukázková a informační hodina. Děti si budou moci vyzkoušet kousek tréninku aikidó a rodiče se
vyptat na vše, co je bude v souvislosti s úvalským aikidó zajímat. Od násle-

dujícího pondělka již rozjedeme pravidelné tréninky. Aktuální informace
najdete na našich webových stránkách.
Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly
Autoři fotografií: Pavel Skalický,
Aleš Komárek

Házenkářům začala sezona 2020/2021

O

d začátku srpna se
A-tým a oba dorostenecké výběry připravují na nadcházející ligové
boje. Všichni s napětím očekávají nejen mistrovské zápasy, ale sledují i situaci kolem
epidemie Covid-19. Věříme,
že se život ve sportu nezasta-

ví a všichni naši hráči budou
moci ukázat, jak ovládají tento nádherný sport, plný akce,
fyzického kontaktu a napětí.
Pokud to situace dovolí, přijďte podpořit úvalský sport číslo
jedna. Přijďte na handbal. Většinu domácích utkání hrajeme
v sobotu.

Házená v Úvalech slaví
úspěch v práci s mládeží
a láká nové malé házenkáře!
Našemu klubu se podařilo získat oficiální statut Sportovního střediska Českého
svazu házené. Co tento statut znamená? Český svaz házené se v posledních letech

podzim 2020/2021
hrací termín

2. liga muži

1.liga starší dorost

2.liga mladší dorost

29.–30.8.

29.8 so/30.8. ne ČP Chrudim – Úvaly

19.–20.9.

so 19.9. 18:00 Úvaly – Kutná Hora

so 19.9. 16:00 Úvaly – Zubří

so 19.9. 14:00 Úvaly – Most

26.–27.9.

so 26.9. 17:00 České Budějovice – Úvaly

so 26.9. 11:30 Kopřivnice – Úvaly

so 26.9. 13:00 České Budějovice – Úvaly

3.–4.10.

so 3.10. 18:00 Úvaly – Pardubice

so 3.10. 16:00 Úvaly – Lovosice

so 3.10. 14:00 Úvaly – Pardubice

10.–11.10.

ne 11.10. 10:30 Sezimovo Ústí – Úvaly

so 10.10. 15:00 Frýdek-Místek – Úvaly

ne 11.10. 10:00 Louny – Úvaly (Lovosice)

17.–18.10.

ne 18.10. 18:00 Úvaly – Nové Veselí B

ne 18.10. 16:00 Úvaly – Nové Veselí

ne 18.10. 14:00 Úvaly – Liberec

24.–25.10.

so 24.10. 18:00 Úvaly – Dolní Cerekev

so 24.10. 16:00 Úvaly – Talent Plzeň

so 24.10. 14:00 Úvaly – Sokol Vršovice

31.10.–1.11.

so 31.10 19:00 Strakonice B – Úvaly

ne 1.11. 15:00 Karviná – Úvaly

ne 1.11 16:00 Chrudim – Úvaly

14.–15.11.

so 14.11. 18:00 Úvaly – Třeboň

so 14.11. 16:00 Úvaly – Dukla Praha

so 14.11. 14:00 Úvaly – Dukla Praha B

21.–22.11.

so 21.11. 18:00 Havlíčkův Brod – Úvaly

ne 22.11. 16:00 Šťáhlavy – Úvaly

út 17.11. 19:00 Chodov – Úvaly

28.–29.11.

so 28.11. 18:00 Úvaly – Lokomotiva Vršovice so 28.11. 16:00 Úvaly – Jičín

so 28.11. 14:00 Úvaly – Lokomotiva Vršovice

5.–6.12.

ne 6.12. 17:00 Slavia Praha – Úvaly

so 5.12. 18:00 Mělník – Úvaly

7.–8.11.
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so 5.12. 18:00 Hranice na Moravě – Úvaly
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snaží zapracovat na metodické stránce a na systematičnosti zejména práce s mládeží. Vznikají nové mládežnické projekty nebo pracovní pozice
na krajských svazích. V průběhu roku 2019 „dostal zelenou“ pilotní projekt zabývající se organizací sportovní přípravy pro potřeby talentované
mládeže ve sportovních střediscích.
Handball Úvaly u toho nesměl chybět. Přihlásili jsme se do výběrového
řízení a na začátku června jsme statut Sportovního střediska pro období
2020 - 2023 opravdu získali. Musíme
přiznat, že toto ocenění naší práce nás těší. Vybíráno bylo z širokého
spektra házenkářských klubů z celé České republiky. Jedním z povinných dokumentů ve výběrovém řízení
o zisk statutu bylo například předložení „Rozvojového plánu klubu v kategorii žactva“ na následující tři soutěžní ročníky. Projekt je financován
z dotačního titulu MŠMT ČR (resp.
Národní Sportovní Agentury) určeného pro talentovanou mládež. Hlavním
trenérem byl jmenován Jiří Slavík, náš

dlouholetý trenér mládeže. Jsme rádi,
že naše dlouhodobá koncepční práce
s mládeží je vidět a je i oceněna. Je
dobré si rovněž přiznat, že to přináší i velký závazek. Věříme, že se nám
bude závazky a povinnosti, vyplývající
z onoho ocenění, i nadále dařit plnit.
Právě práci s mládeží totiž bereme jako stavební půdu pro rozvoj házené
v našem regionu. Při správně nastavené práci s mládeží věříme, že můžeme dosáhnout i na ty nejvzdálenější sny a cíle.

Staňte se součástí Handball Úvaly!
Chcete i vy být součástí naší házenkářské rodiny, kde se nejenom děti pravidelně baví? Od září se
u nás každý týden
ve středu a v pátek od 15:30 konají nábory dětí ročníků 2010 a 2011.
Proč handball (házená) v Úvalech?
Tradice souvisí se
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zodpovědností. Výchově mladých házenkářů se věnujeme úspěšně již desítky let. Jednotlivá družstva vedou vzdělaní a zodpovědní trenéři. Výsledek
bereme jako perspektivní cíl, kdy rozvoj charakteru a osobnosti chlapců je
důležitější než aktuální počet vstřelených gólů. PŘI NAŠÍ VÝCHOVĚ RAZÍME
HESLO: HANDBALL ÚVALY – VÍC NEŽ
JEN SPORT
Pro bližší informace navštivte naše stránky www.hazena-uvaly.cz, nebo
kontaktujte Jiřího Drába 777 690 814
nebo jiri.drab@hazena-uvaly.cz

Adrenalin i nevšední zábava
První srpnovou neděli se Klánovický les a přilehlé okolí
proměnily v nejednu adrenalinovou jízdu. Konal se tu
totiž již šestý ročník zážitkového závodu dvojic zvaný
Klánovický Mini Adventure, při němž se plní nejrůznější
úkoly a mohou jej absolvovat dospělé dvojice i kategorie
rodičů s dětmi, těch letos bylo přes sto.
Dvojice závodníků se pohybuje po trase na kole a jejím
úkolem je plnit různé úkoly,
které jsou každý ročník jiné.
Letošní byly obzvláště vydařené: kachní show představovala jízdu na obřích nafukovacích kachnách přes
rybník v Běchovicích, další
disciplínou byl třeba přeskok
Výmoly v Úvalech s pomocí
bidla nebo takzvaná vodácká
příprava na sucho, což je nošení kánoe s barelem a pádlem po louce. Záchrannou
vestu samozřejmě účastníci měli, co kdyby náhodou
na louku přišla voda...
Ovšem největší oblibě se
těšilo baletní představení závodníků v zámeckém parku
v Dolních Počernicích. V rekordním čase, asi 30 vteřin,
museli vymyslet a nacvičit
baletní choreografii a předvést odborné porotě, k autentické atmosféře Labutího
jezera jim pomáhaly navlečené baletní sukénky.
Počasí letos přálo a o zábavu, adrenalin a hlavně sportovní výkon nebyla nouze.
Závodníci, organizátoři, kte-
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rým se letos stala i Karolína
Erbanová, bývalá vrcholová
sportovkyně, mistryně Evropy a bronzová olympijská
medailistka, i diváci si letošní
závod opravdu užili.
Po závodě se o příjemnou
atmosféru postarala kapela Skromný Leon, u které závodníci rozebírali své výkony a již připravovali taktiku
na sedmý ročník.
Akce se konala za podpory
MČ Praha Klánovice, zahájil ji
místostarosta JUDr. Jiří Bek.
Akci finančně podpořilo hlavní město Praha.
Klánovický MiniAdventure
se letos konal již po šesté a je
součástí Újezd.net „Seriálu
Tří závodů pro zdraví”.
Seriál 3+ má motto „Když
zážitek je víc než výkon”. Je určen od absolutních hobíků až
po zkušené sportovce, rodiny
s dětmi, které chtějí zažít hezký den plný sportu. Více informací o Mini Adventure či celém seriálu závodů naleznete
na www.triprozdravi.cz.

iž 15. ročník tradičního lesního závodu Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou se letos uskuteční
v náhradním termínu, v sobotu, 03.10. 2020 na tradičním místě na kraji Klánovického lesa u Blatova.
Přijďte ochutnat atmosféru tohoto krásného závodu
a staňte se jeho součástí.
Těšíme se na vás!

Barbora Kalvach

Michal Augusta, ŠSK Újezd nad Lesy

J
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SPORT

P

oslední
víkend
v červenci to
na
fotbalovém
hřišti SK Úvaly zase létalo. Konal se zde již druhý ročník Alavis PraHaHa freestyle. Psi a jejich
páníčci se utkali ve sportovní disciplíně zvané dogfrisbee, při kterém hází
létající disk člověk a jeho
pes ho ještě ve vzduchu
chytá. Závodilo se ve freestylu (sestava na hud-

Polská závodnice Monika Lisak
a Lumen dokazují, že na velikosti
nezáleží a svým vystoupením si
získali hlasitý potlesk.
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Alavis PraHaHa freestyle

Úvalský tenis
má krajského
přeborníka

T
bu) i v distančních disciplínách SuperMinidistance (hody
na vzdálenost a čas) a Dogdartbee (hody na přesnost).
Účast z řad diváků i závodníků byla opravdu hojná. Byl
to vlastně téměř psí festival. Sjelo se přes 100 závodících
týmů nejen z celé České republiky, poměřit své síly a dovednosti přijeli i závodníci z Polska a Německa. Přes den
se závodilo a večer zábava pokračovala v plném proudu
za hudebního doprovodu úvalské kapely Univers v čele
s Ondřejem Novákem až do časných ranních hodin.
Děkujeme všem, nejen úvalským divákům, za skvělou
atmosféru a domácím za super podmínky. Ať to lítá!
Text: Michaela Andrová
Foto: Michaela Andrová, Łukasz Mrożek, Eva Boušková

obiáš
Martinovský
(2011), z našeho tenisového klubu TC Úvaly vyhrál přebor Středočeského tenisového svazu ve Zruči
nad Sázavou, který se konal
15. 8. 2020.
Turnajem prošel bez zaváhání a ve finále přesvědčivě porazil Huga Hovorku
ze Sportclubu Řevnice 6:0.
Tobiáš se tímto vítězstvím
nominoval na mistrovství ČR.
Rád bych tímto poděkoval
trenérům našich mladých tenisových nadějí a věřím v další úspěchy našich tenistů.
Michael Březina,
předseda Tenis Club Úvaly

Více foto z atmosféry: https://photos.app.goo.gl/
UrmFoEScECmJKybp7
Carmen Lucie Bílkové z Plzně je zástupce plemene
Lousiánský leopardí pes a v dogfrisbee patří
k světovému unikátu.

poznáte se?

R

ubriku ve větším rozsahu doplňuje, kromě poznávací fotografie, ještě kopie výtisku
z Lidových novin z roku 1920. Pečlivá
čtenářka zachytila na netu tuto přetištěnou zprávu. Slyšeli jste z vyprávění
prarodičů, že se to stalo???
K tomu přikládám výzvu!!! Nemáte
doma fotografii bývalého Hodovského rybníka??? Najdete-li, prosím poskytněte dokument ke skenování.

Na poznávací fotografii nechceme
určit, kdo na fotografii je, ale kde se
děvčátka nacházejí. Pro některé čtenáře bude rozluštění asi velkým překvapením.
Své poznatky předávejte prosím na
adresu alena.janurova@centrum.cz
případně do podatelny.
Děkuji čtenářům za zaslané fotografie.
Alena Janurová

Chtěli do Afriky. Před několika dny zatoužili dva 12letí hoši z Ouval navštíviti africké pouště, zhlédnouti tygry a lvy, které dosud vídali jenom v klecích. Pro případ, že
by některá šelma vběhla do rány, vypůjčil si jeden z hochů zásobu tatínkových nábojů a revolver. Druhý hoch vzal s sebou z domu bochník chleba. Aby nezabloudili,
vytrhli si z atlasu mapu, podle
které šli. Dali se nejprve polem k Hradešínu, pak změnili směr k Říčanům, kde v blízkém lese přespali. Tam byli
dopadeni a dopraveni domů.
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Výstavba bytového domu ve Štefánikově ulici 89

R

eaguji na červnové veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, na němž byla projednávána
plánovací smlouva se společností SMV Invest, týkající se záměru výstavby bytového domu
na adrese Štefánikova 89. Podle něj by byla uprostřed čtvrti rodinných domů postavena
na místě stávajícího zchátralého objektu nová, násobně větší stavba.
Celá čtvrť je přitom pod stavební uzávěrou, která v souladu s návrhem nového územního plánu umožňuje v dané
lokalitě postavit pouze jednopatrový rodinný dům s jednou
bytovou jednotkou a podkrovím. Stavební uzávěra připouští výjimku pouze v případě, že
je uzavřena plánovací smlouva obsahující výslovné ujednání o nutnosti výjimky, vymezení
nerušícího charakteru stavby,
jejího souladu s okolním prostředím, odpovídající architektonické úrovně a prokázaného souladu s návrhem nového
územního plánu města. Ani
jednu z těchto podmínek záměr investora nesplňuje.
Moji právní zástupci zaslali v této souvislosti členům Za-

stupitelstva a Rady města Úvaly a také Komisi pro výstavbu,
územní plánování a investice
dopis, ve kterém doložili protiprávnost případného udělení výjimky ze stavební uzávěry
a upozornili je na nemožnost
uzavření plánovací smlouvy
k tomuto projektu, neboť investorův záměr je právně nerealizovatelný.
Toto stanovisko již před konáním zastupitelstva podpořili
dopisem zaslaným radě a zastupitelstvu všichni bezprostřední sousedé nemovitosti ve Štefánikově 89. Následně
se k nim připojili i další občané
z dané čtvrti, takže dopis dnes
již podepsalo přes 50 majitelů a spolumajitelů nemovitostí v okolí plánované stavby. Při
setkávání s nimi jsme nenarazili na nikoho, kdo by investorův záměr podpořil. Naopak,
všichni souhlasili s názorem,
že výstavba bytového domu
by tuto klidnou rezidenční čtvrť
nenávratně a těžce poškodila.
Následně se zástupci SMV
Invest setkali s majiteli sousedních nemovitostí, aby se
vyjasnila vzájemná stanoviska
a nalezlo se vzájemně přijatelné řešení. V průběhu jednání

byla investorovi navržena dvě
řešení, se kterými by majitelé
nemovitostí v okolí zamýšlené
stavby souhlasili. První by bylo to, že by SMV Invest postavil
na pozemku stavbu v souladu
s návrhem nového územního
plánu. Pokud by pro investora nebylo rentabilní stavět nic,
co by neprolamovalo stavební
uzávěru, nabídl jsem, že bych
nemovitost od něj odkoupil
za stejnou cenu, kterou zaplatil, s tím, že bych stávající dům
zboural a přeměnil pozemek
parkovou úpravou v ničím nezastavěný.
Na jednání sousedé potvrdili svůj zásadní odpor k výstavbě bytového domu v dané lokalitě. Argumentovali
nesouladem takového záměru s návrhem územního plánu,
ztrátou klidového charakteru
čtvrti, mimo jiné v důsledku
stálého provozu velkého počtu
aut nových obyvatelů domu
a ztrátou soukromí v důsledku
výhledu z bytového domu přímo na jejich pozemky. Zmínili také to, že přes svůj zchátralý stav nemovitost nenarušuje
klid v okolí a v podstatě jim nevadí. Poslední užití domu před
více než 20 lety byl dům pečo-

vatelské služby s třemi obyvateli. Zástupci SMV Invest zopakovali, že ani jedno z řešení
navržených protistranou pro
ně není přijatelné, protože jim
neumožňuje dosáhnout zisku.
Vzhledem k možnosti, že zastupitelstvo bude danou záležitost znovu posuzovat na svém
zasedání v září, bych rád zastupitele a radu města vyzval, aby
vyslyšeli přání občanů z dané čtvrti nerealizovat plánovanou výstavbu či jakoukoliv jinou stavbu bytového domu. Již
si nelze v dobré víře myslet, že
„realizace tohoto projektu přispěje ke zvýšení kvality života
obyvatel v dané lokalitě“, jak se
v minulosti objevilo například
na webových stránkách uvaly.
cz. Dotčení obyvatelé vyjádřili
svůj názor naprosto jasně.
Spolu se sousedy také pevně doufáme, že zástupci města naplní svoji vizi, kterou já,
ale jistě nejen já, hodnotím
jako správnou a cennou, tj.
spravovat Úvaly jako klidné rezidenční město, ve kterém se
nebude zahušťovat zástavba
kvůli komerčním zájmům developerů.
Jaroslav Horák

Proč starosta tají nejbližší letiště i migrující zvířata?

V

íce jak rok blokuje Petr
Borecký, starosta města Úvaly s titulem Přívětivý úřad roku 2018, zpřístupnění části našeho pozemku
a následně i jeho rozdělení.
To vše v rozporu s dvojitým
souhlasným rozhodnutím,
tedy stavebního úřadu Brandýs nad Labem i stavebního
úřadu v Úvalech!
Nedostatek skutečných argumentů řeší ve své námitce
ze dne 11.11.2019 mimo jiné
takto: „pozemek se nachází
v ochranném pásmu letiště

a letištních budov, na pozemku se nachází lokální biokoridor“. Veškerou komunikaci najdete na odkazu http://
synergist.cz/otevreny-dopis/
otevrenym-uvalum.html .
Podle Petra Boreckého „nedělitelný“ pozemek o výměře
3 300 m2 leží ale ve skutečnosti v těsné blízkosti frekventované kolínské silnice. Nejen
migrující organismy, ale ani
letištní budovy jsme dosud
nedokázali přesně určit. Ano,
bylo by to k smíchu. Zkuste si
ale na chvíli představit, že se

to týká vás. Představit by si to
měl umět i starosta, který o
koupi právě tohoto pozemku
dvakrát jednal.
I přes opakované urgence
směřované na starostu i Otevřené Úvaly nemáme půl roku jakoukoliv odpověď na zaslané otázky:
a. Jaký je druh a četnost zvěře/rostlin migrujíc přes náš
pozemek?
b. Která stanoviště obývaná
živočichy jsou skrze naši
zahradu propojena?
c. Upřesněte období migrace?

d. Nově se tážeme i na specifikaci letištních budov, které by rozdělení našeho pozemku ohrozilo?
Smysl má pouze konkrétní vyjádření na konkrétní čtyři otázky. Ne mnoho slov bez
obsahu. Čtenáři si názor vytvoří sami.
Myslíme si, že nekomunikovat s občanem není řešení.
Pokud nám to bude umožněno, v příštích příspěvcích
se blíže vyjádříme k celé kauze a roli jednotlivých aktérů.
Milan Švejnoha

Reakce starosty na článek pana Milana Švejnohy

R

ád bych uvedl tvrzení
v článku pana Švejnohy na pravou míru.
1) Celá záležitost se týká záměru pana Švejnohy rozdělit jeho pozemek ve stabilizované zástavbě Úval.
Dlouhodobá politika našeho města je, že k těmto dělením pozemků v intravilánu města přistupujeme
do doby, než bude schvá-
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len nový územní plán, velmi opatrně, aby Úvaly nepostihl osud měst, jako
jsou Jesenice nebo Rudná – výstavba v intravilánu
bez ladu a skladu. V daném
případě město Úvaly s dělením pozemku vyslovilo
nesouhlas jako účastník řízení, na což má ze zákona
právo.
2) Pan Švejnoha neustále ope-

ruje pojmy, že starosta Borecký něco blokuje atd. Chci
věřit, že se ze strany pana
Švejnohy jedná o pouhé nepochopení věci – účastníkem řízení je město Úvaly,
nikoli starosta, který navíc
v daném případě vykonává
usnesení rady města. Pokud se týká jednotlivých argumentací pana Švejnohy,
měl by své dotazy adreso-

vat na odbor životního prostředí a nikoli na mne.
3) O koupi předmětného pozemku, tedy lépe řečeno domu, který na něm stál, jsem
se skutečně zajímal, a to
před tím, než jsem se přestěhoval do Úval. V té době bylo
v nabídce v Úvalech asi osm
domů a pozemků k výstavbě na prodej a prošli jsme je
s manželkou všechny. Z ví-

9/1/20 3:43 PM

26

NÁZORY ČTENÁŘŮ
cero důvodů jsme si s rodinou vybrali nakonec bydlení v Radlické čtvrti a volby
nelitujeme. V Úvalech jsem
za dobu svého starostování nekoupil jedinou nemo-
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vitost, což je možné koneckonců velmi snadno ověřit
ve veřejně dostupných registrech, mimo jiné právě proto, abych nezavdal žádnou
příčinu k pochybnostem

o tom, proč a jak vykonávám
svoji funkci.
Z mé strany považuji toto vyjádření za konečné a na případné další články pana Švejnohy nebudu již nikterak

reagovat. Myslím si, že rolí
Života Úval není, aby se stal
platformou pro vyřizování
osobních záležitostí.
Petr Borecký
starosta města Úvaly

Ad ŽÚ 7-8/2020, poznámka k Parku Vinice

T

akhle to dopadne, když
se upozorní na nesrovnalosti v činnosti města.
Urážky a osočení a pochybnosti o relevanci.
Ale uvedu pár ověřitelných
faktů:
1. Revize na webu města není. Je tam dohledatelný jediný text pod názvem „Protokol
z roční hlavní kontroly dětského hřiště“ ze dne 28.5.2020.
V tomto protokolu se píše:
„Hřiště je provozuschopné
s výhradami. Prvky, dopadové

plochy i vzájemné interakce vykazují jisté nesoulady s ČSN EN
1176 a 16630. Blíže v listu závad.“ Jedná se zejména o kotvení herních prvků. Toto vše
bylo známo před slavnostním
otevřením hřiště. Nevyhovující kotvení herních prvků neodradilo pana Mgr. Boreckého
k otevření hřiště pro vaše děti.
Mimochodem, je s podivem,
že v kapitole „stav doplňkového mobiliáře“, v řádcích „střepy, injekční stříkačky“ je uvedeno „nezjištěno“. To je v rozporu

s nálezy střepů některých návštěvníků hřiště, jejichž postřehy jsou zdokumentovány
a zveřejněny na některých diskuzních fórech. Park Vinice se
oficiálně otvíral 1.6.2020. Zápis
o odstranění závad v době otevření parku není. Protokol se
primárně zabývá pouze herními prvky a ne kvalitou povrchu.
Tohle jsem si ověřil u zpracovatele Protokolu.
2. Provozování celého areálu
Parku Vinice je tudíž na zodpovědnosti města. Se všemi dů-

sledky, které z toho vyplývají.
Ale město je přece pojištěné,
že?
3. Trvám na tom, že celá dotační akce probíhala zcela nestandardně. Tímto za sebe
považuji debatu o hřišti za uzavřenou a na další invektivy o relevanci nereaguji. Ostatně i já
mohu pochybovat o relevanci,
když starosta města ani není
schopen správně použít jméno toho, kdo se opovážil upozornit na podivné skutečnosti.
Ing. Peter Kytlica

Chce to změnu – otevřeně jednat s občany

V

posledním vydání ŽÚ
a na veřejném zasedání se občané vyjadřovali k připravovanému
systému parkování ve městě
od října 2020. Nechci zpochybňovat potřebu regulace parkování ve městě, ale chci poukázat na způsob, jakým jsou
občané informováni a jak probíhá skutečná příprava realizace. Na veřejném zasedání
na dotaz, kdo bude provádět
realizaci a obsluhu parkovacího systému, bylo vedením
města sděleno, že to budou
technické služby města. Parkovací systém byl představen
v červnovém ŽÚ, kde bylo vymezeno parkovací území. Byla uvedena výše předpokládané investice ve výši 600 000 Kč
a dalších 600 000 Kč ročně
po dobu pěti let při předpokládaných výnosech ve výši
700 000 Kč ročně.
Výše uvedené skutečnosti jsou v rozporu se zápisem
z jednání rady města z 21. 7.
2020. V zápise uveřejněném
na stránkách města jsou níže
uvedené informace schváleny s tím, že v září bude vypsáno výběrové řízení a realizace
posunuta do roku 2021. Předpokládané náklady: softwar
600 000 Kč + 6 000 měsíčně
po dobu 5 let, dva parkovací
automaty 400 000 Kč, kamery 1 500 000 Kč + 100 000 ročně po dobu 5 let, posílení hlídek městské policie 850 000 Kč
ročně, nákup vozidla na sledování a vyhodnocování systému
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ve výši 3 000 000 Kč (možné
snížení v případě spolupráce
s jinými městy). V ceně nejsou
náklady na svislé a vodorovné značení a úprava parkovací plochy u nádraží. Proč nejsou uvedené předpokládané
roční náklady po pěti letech?
Pokud budou ve stejné výši, budou ve výši 1 000 020
Kč (podpora softwar, podpora park. aut., posílení hlídek
městské policie). Vedení města
nikdy nezveřejnilo ekonomické
vyhodnocení již zavedeného
systému parkování na náměstí a v Husově ulici. Domnívám
se, že uváděný předpokládaný
příjem ve výši 700 000 Kč bude jistý jen z parkoviště u nádraží. Výnosy pravděpodobně
nepokryjí ani náklady na posílení hlídek městské policie. Navrhovaný park. systém nikdy
neprojednávala ani dopravní komise, a to také bylo pravděpodobně důvodem odstoupení předsedy Ing. Vomáčky.
Z výše uvedených skutečností je patrný velký finanční rozdíl mezi veřejnou prezentací
a skutečností připravovanou
vedením města.
Vedení města zavedením
systému chce chránit naše občany před zvyšující se dopravou, ale nabízí jen parkovací
zařízení na kola a nezajištěné
posílení hromadné dopravy.
V dnešní složité ekonomické situaci, nejistých příjmech a při
tak velkém zadlužení si vedení
města nedokázalo v minulém
příznivém období vytvořit re-

zervy. Ruší projekty ze zásobníku projektů (převážně v původní zástavbě) bez projednání
s veřejností, přestože se k tomu zavázalo, a chce realizovat
projekt, který pravděpodobně nebyl v zásobníku projektů
a ani na něj není poskytnutá
dotace. Bohužel občané se zajímají o dění ve městě, jen když
se jich to osobně týká. Vzpomeňte si na tento článek v budoucnu, až bude zdůvodňováno zvýšení daně z nemovitostí.
Ambiciózní projekt v současné situaci města nedává smysl
vzhledem k tomu, že dle studie
jsou v plánované zóně regulace stále volná místa. Návrh
by měl být zredukován na in-

stalaci parkovacích automatů na náměstí a v Husově ulici
a zpoplatnění parkovací plochy
u nádraží.
Na posledním veřejném zasedání bylo veřejnosti sděleno,
že rozhodnutí je v kompetenci
rady města a vlastně do toho
nemáme co mluvit. Toto sdělení nám vlastně sdělují všichni politici na všech úrovních.
Pravděpodobně se jedná o nový virus, který však postihuje
jen politiky kteří neumí zacházet s mocí, která jim byla svěřena. Proto pro nás občany žádné nebezpečí nákazy nehrozí.
Jan Havel
člen dopravní komise

společenská kronika

září 2020
Vítáme nové spoluobčánky
Jakub Dupal

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

Navždy jsme se rozloučili

Jiří Kulíšek
Antonie Svobodová
Petr Fiala
Vladislav Neugebauer
Zdeňka Krátká
Jiří Benda
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
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Se zármutkem oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás navždy opustila naše maminka
Tynda Svobodová. Odešla tiše obklopena blízkými
dne 28. července ve věku 105 let.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dáša a Vendula – dcery s rodinami

Vzpomínka na hrdou sokolku

Koncem července t. r. odešla z tohoto světa v požehnaném věku 105 roků paní Antonie Svobodová, jedna
z nejstarších občanek našeho města. Narodila se v roce 1915, a ačkoliv neopustila Úvaly, prožila svůj život v 5
státních útvarech od Rakouska-Uherska až po současnou
Českou republiku. Již to je velmi pozoruhodné. Své dětství
a mládí prožila za, dneska říkáme, první republiky, kdy
vlastenectví a morálka byly
považovány za základní normu každého slušného člověka. Paní Antonie, tehdy slečna
Braňková, vstoupila do Sokola a po celý život byla nejen jeho členkou, ale zejména
vyznavačkou jeho myšlenky:
Ve zdravém těle zdravý duch.
Právě Sokol vedl své členy nejen k tělesné zdatnosti, ale také k vlastenectví a etickému
jednání a rovněž k sounáležitosti jednotlivých členů s obcí sokolskou v celé republice.
Autor této vzpomínky se
nepohyboval v její blízkosti, takže si nečiní nárok popsat její život, ale v jednom
momentě zažil její vystoupení s nekompromisním stanoviskem na valné hromadě úvalského Sokola. Bylo to
začátkem 90. let. Sokol Úvaly dostavoval hotel, a proto

si musel vzít úvěr. Obnovená
Česká obec sokolská začala
vyžadovat dodržování svých
stanov. Podle nich jednotlivé jednoty neměly kompetenci volně zacházet s majetkem a nebo si brát úvěr bez
souhlasu ústředí. Vedení Sokola Úvaly se proto rozhodlo
vystoupit z České obce sokolské a nadále působit jako zcela samostatná tělocvičná jednota. Za situace, v které Sokol
Úvaly byl, to bylo čistě racionální rozhodnutí. Na valnou
hromadu, kde se o vystoupení mělo rozhodnout, se
kromě jiných členů dostavila
i paní Svobodová. Byla proti
vystoupení. Valná hromada
nakonec většinou hlasů vystoupení schválila. Paní Svobodová se přihlásila o slovo
a velmi pevným hlasem prohlásila, že v takové organizaci již nechce být, že to není již
ten Sokol, do kterého v mládí
vstupovala a jehož myšlenky
vyznávala. Oznámila, že odchází nejen z valné hromady,
ale i z úvalského Sokola. Dovedu si představit, jak těžké
rozhodnutí musela učinit, ale
zásady, které ji vštěpoval Sokol, byly podle ní porušeny,
a tak z toho vyvodila svůj rozhodný postoj.
Čest její památce.
Ivan Černý
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Děkuji paní MUDr. Soukupové, paní MUDr. Karáskové
a sestřičce paní Jarkovské za vstřícnou péči o mou
maminku Antonii Svobodovou v posledním období
jejího života.

V. Baumanová

Vzpomínání
Bydlím v Praze, bylo mi již 55 let – pečuji doma o maminku, která ráda i přes svůj věk vzpomíná na své rodné
místo, malebnou vesničku Tlustovousy, a já vzpomínám
na laskavou babičku, ke které jsem jezdila do Tlustovous,
a bohužel jsem ji zažila jen do svých sedmi let. Bydlela
naproti hostinci a vedle byl krámek se smíšeným zbožím.
Hlavně bych ráda vzpomněla sestru své maminky –
Marii Procházkovou, která se narodila v únoru 1930. Bohužel v srpnu 1945, když šla do Tuklat na vlak (v té době
nebyl ještě podchod), kterým měla jet do školy v Českém
Brodě, domnívala se, že přijíždějící vlak je „její“, ale byl to
rychlík – nějak ji odhodil a zranil, trvalo dlouho, než se
dostala do nemocnice, kde po pár dnech zemřela. Moc
mamince sestra chyběla – maminka byla jen o zhruba
rok mladší.
Ráda bych tuto nešťastnou událost, která se stala
v srpnu před 75 lety, připomněla.
Zároveň přeji mamince Miladě Plačkové roz. Procházkové, která se narodila 23.9.1931 v Tlustovousech, pevné
zdraví a pohodu do dalších let.
dcera Marie a přátelé
Ráda také vzpomínám na dobu, kdy maminka pracovala na Harfě ve Středočeských dřevařských závodech
OREL a kde pracovali i lidé z Úval. Občas jsme jezdili
do Krkonoš na Dolní Mísečky do podnikové chaty OREL,
kam pobyty vyřizoval právě někdo z Úval. Zajímalo by
mne, co se s chatou OREL v Dolních Mísečkách stalo a jak
vypadá dnes. Děkuji za případné informace. Přeji všem
příjemné dny.
Marie Plačková

Dne 3.9. uplyne 100 let od narození naší maminky
a babičky Hany Vosátkové.
S láskou vzpomínají dcera a syn Vosátkovi.

inzerce

Studio Visage
Přístrojová kosmetika
a minitetování

Pojízdná čistírna peří
21. 9. – 1. 10. 2020 pouze ve všední
dny od 10.00 – 17.00 hodin na nám.
Svobody u pošty.
Prodej ušité sypkoviny na deky
a polštáře. A to vše na počkání.

Daruji
nákupní tašku
s většími kolečky,
odnímatelnou taškou
a sedátkem.
Tel.: 604 555 775

Zuzana Kadlecová
Sokolovská 313/16
25088 Čelákovice
Tel.: 604 366 537
www.studio-visage15.webnode.cz
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PŘÍPRAVNÉ KURZY NA OSMILETÁ
GYMNÁZIA V KLÁNOVICÍCH
V případě zájmu nás kontaktujte pripravse@gmail.com
do 20. 9. 2020
M. Havelková a H. Korbelová
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Pohřební ústav

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

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

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

KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize,
opravy

Telefon
775 132 921

Vhodné i jako přivýdělek.
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Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, sbírky starých
pohledů a pošt. známek,
fotografie, obrazy,
staré rybářské a myslivecké
potřeby apod.
Tel.: 731 489 630

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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