
Divadlo OUDIV na cestách          13  Zlaté mistrovství světa                 15 Aikido                                                            22

MĚSTO ÚVALY 12/2019

Divavaaaaaadlddd o OUUUUUUUUUUUUUDIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD V nanan cestááááááchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchccchcccchccccchccccccccc           1313131313133131313133333333333333333333333333333333  Zlatététéé mistrrovovovovovovovovovovovoovovovovovoooo stvíví světa             1111111111555555555555555555555 Aikidodododododdd                                                      222

MĚSTO ÚVALYMĚSTO ÚVALY 12/201912/2019

OBSAH DŮLEŽITÉ
Městský úřad 2 Zprávy z MDDM 14 Církev 21
Zprávy z města 8 Školství 16 Okénko knihovny 21
Kultura 10 Organizace a spolky 20 Sport 22

Veřejné zasedání zastupitelstva města 
se koná 9. 12. 2019 od 18.00 hodin

v sále DPS

Fo
to

: M
ar

ek
 M

ah
da

l, 
gr

afi
 c

ká
 ú

pr
av

a 
M

ar
ta

 F
rn

ko
vá

www.mestouvaly.cz

prosinec_2019N.indd   1prosinec_2019N.indd   1 12/1/19   10:36 PM12/1/19   10:36 PM



2
ŽIVOT ÚVAL 12/2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
otevíráte prosincové číslo Života Úval, 

které je i tentokráte plné informací z na-
šeho města. Hodně se toho děje jak 
na  úrovni aktivit radnice, tak na  úrovni 
občanů, dočtete se i polemiky na nejrůz-
nější témata (daně, developerské příspěv-
ky, fungování školky). A to je dobře. Je to 
důkaz, že naše město žije, funguje a  že 
se jeho občané zajímají o to, co a proč se 
v  Úvalech děje.

 Konec roku je příležitostí si i provést 
malou bilanci a  rekapitulaci toho, co se 
událo. A nebylo toho málo. Otevřeli jsme 
koupaliště. Zahájili jsme stavbu sběrného 
dvora. Pokračujeme v  přípravě projektu 
svazkové školy. Dokončujeme zcela nový 
Park Vinice. V  Úvalech otevřel pivovar 
Libertas coby krásný příklad spoluprá-
ce soukromého a veřejného sektoru při 
revizalizaci brownfieldu. Ve  spolupráci s   
Krajskou správou a údržbou silnic se nám 
podařilo zrekonstruovat ulici Škvoreckou 
a 5. května (na jaře ještě doplníme zeleň). 
Lokalitu s  ulicemi Tovární a Nad Koupa-
dlem jsme upravili do bezprašné podoby 
(i zde na jaře ještě doplníme zeleň), dosá-
zeli jsme veřejnou zelení lokalitu U Hájov-
ny (ulice Smrková, Jedlová, Borová atd.). 
Vybavili jsme naši školu rychlým interne-
tem a fyzikálně-chemickou laboratoří.

Není toho tedy málo, že? Na  druhou 
stranu víme, že stále není zdaleka hotovo. 
Ještě pořád jsou v   Úvalech lokality, kde 
mají prašné ulice, ještě stále máme místa 
(byť jich není mnoho), kde není vodovod 
nebo kanalizace. Městské bytové domy 
nejsou v   dobrém stavu. A  rekonstrukci 
budou potřebovat samozřejmě i  vodo-
vod, kanalizace, chodníky a  ulice, které 
již zpevněné jsou, ale mají také svůj věk. 
Nesmím zapomenout ani 
na úvalské rybníky. 

V   každém případě jsme 
se však s   městem po  pěti 
letech dostali do stádia, kdy 
máme Úvaly ve  stavu, že 
jsou základní funkce zabez-
pečené a město není ostu-
dou středních Čech.

Můžeme se tak zamýšlet, 
kam s   naším městem dále 
a kam jej směrovat. 

To směrování města má 
roviny. 

První rovinou je, že i nadá-
le díky velkoryse nastavené-

mu územnímu plánu z   let 1995 – 2010 
a blízkosti Prahy poroste počet obyvatel 
našeho města – územní plán je nasta-
ven na 12 tisíc obyvatel. Tento růst bude 
znamenat, že město bude muset inves-
tovat na  naše poměry obrovské peníze 
do  dalšího rozvoje základní infrastruk-
tury (vodovodní bypass Jiren, rozšíření 
ČOV, výstavba dalšího bloku MŠ, zcela 
nové svazkové základní školy a terminálu 
u nádraží). Noví obyvatelé budou samo-
zřejmě znamenat zátěž pro infrastruktu-
ru města, ale také příležitost – zpravidla 
se do  Úval stěhují lidé mladší s  dětmi, 
vzdělaní, různých znalostí a profesí, kte-
ří pokud najdou příležitost a  vstřícnost, 
mohou svému novému domovu mnoho 
přinést. Projevuje se to i na struktuře oby-
vatelstva, kde oproti velké části ČR a Stře-
dočeského kraje úvalská populace stále 
„mládne“ – průměrný věk obyvatel Úval 
se snížil na 39,5 roku a je tak oproti prů-
měru ČR (42,2 roku) skoro o tři roky nižší.

Druhou rovinou, a  to neméně důleži-
tou, je zkusit vytvořit z   Úval město, kde 
lidé nemusí za prací a kulturou dojíždět 
do Prahy. Územní plán Úval určuje obrov-
ské plochy pozemků v   územním plánu 
pro průmyslovou a  skladovou výstavbu 
(šedá plocha na obrázku je pro průmysl, 
červenofialová pro bydlení). 

Můžeme se zde postupně buď vydat 
cestou Jiren a  nechat postupně jihový-
chodní část města zastavět skladovými 
halami nebo zkusit jinou cestu. Využít po-
tenciálu, který nám dává blízkost Prahy, 
vzdělaného obyvatelstva a dobré doprav-
ní dostupnosti a dostat sem firmy, které 
vytváří vysokou přidanou hodnotu, v  ide-
álním případě navázané na vědu, výzkum 
a vývoj. 

Příklad Dolních Břežan se asi nepodaří 
úplně zopakovat (mají 10 let náskok a vy-
užily perfektně programové období 2007 
– 2013), ale mohli bychom se tou cestou 
zkusit alespoň vydat. A zde to nemusí být 
jen o radnici a jednom volebním období.  
Důležitá je i aktivita, nápady a možnosti 
občanů či podnikatelského sektoru. 

Tento způsob zástavby bude samozřej-
mě vyvolávat zcela jiné nároky na vybave-
nost města. Zcela určitě bude nezbytný 
další rozvoj školství a možností sportov-
ního a  kulturního vyžití – zejména pak 
jde o  vybudování plnohodnotné střední 
školy a  rozvoj soukromého základního 
a mateřského školství zaměřený na jazy-
ky, přírodní a technické vědy. V  žádném 
případě to však neznamená rezignaci 
na  rozvoj úvalského veřejného školství 
– právě naopak! V neposlední řadě pak 
bude rozvoj města znamenat i  nezbyt-
nost rozvíjet další služby – především pak 
jde o služby zdravotnické, služby péče pro 
staré spoluobčany nebo obecně sektor 
obchodu a služeb. 

Již jen z   tohoto výčtu je zřejmé, že se 
nebude jednat o úkol na  jedno volební 
období, a  pak je zcela jednoznačné, že 
se financování těchto projektů neobejde 
bez spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru. Úkolů tedy stojí před námi vše-
mi stále ještě více než dost. Uvidíme, jestli 
budeme schopni najít na  těchto věcech 
shodu a budeme dál společně posouvat 
Úvaly dopředu. 

Konec roku je však ve  znamení ještě 
jedné věci – je to čas adventní. Možná 
trochu v   rozporu s   předchozími řádky 
tak nyní píši, že je to čas, kdy bychom se 
měli a  mohli trochu zastavit, zamyslet 
i  nad sebou samými, nad naším vzta-

hem samých k   sobě i našim 
blízkým. A možná bychom si 
mohli najít čas udělat každý 
jeden z  nás něco milého pro 
své okolí, co udělá radost, co 
nás přesáhne. Protože mů-
žeme mít město s   ulicemi 
ze zlata, s parky a úspěšným 
byznysem, ale k   čemu nám 
to bude, pokud sami v   sobě 
nebudeme mít klid a mír. 

Přeji vám všem krásný 
adventní čas, hezké svátky 
vánoční a v roce 2020 jen to 
dobré.

Petr Borecký, starosta města

Slovo starosty
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O čem jednali úvalští zastupitelé dne 7. 11. 2019

V listopadu se úval-
ští zastupitelé sešli 
na svém řádném jed-

nání dne 7.11.2019. Starosta 
nejprve pohovořil o  činnosti 
rady města za  uplynulé ob-
dobí. Rada se zabývala mimo 
jiné problematikou budoucí-
ho řešení odpadového hos-
podářství v Úvalech. Na  toto 
téma budou v  následujících 
měsících na stránkách Života 
Úval další informace. Násled-
ně zastupitelé vyslechli pana 
zastupitele Gloce a  nejprve 
vzali na vědomí zápis z jedná-
ní finančního výboru ze dne 
21.10.2019 a kontrolní zprávu 
finančního výboru na  téma: 
Zpracování možnosti partici-
pativního rozpočtu v Úvalech 
a  kontrolní zprávu finanční-
ho výboru: Zpracování návr-
hu systému pro přidělování 
programových dotací pro 
sportovní a  zájmové spolky 
a  organizace v  Úvalech pro 
rok 2020. Zastupitelé souhla-
sili s  přípravou participativ-
ního rozpočtu města Úvaly 
na přespříští rok 2021.

Zastupitelé dále schválili 
změnu úrokové sazby apli-
kovanou u  úvěru Komerční 
bankou s  následujícími pa-
rametry: objem a měna úvě-
ru: maximálně 30  000  000 
Kč, strukturovaná fixní sazba 
v  maximální výši 1,50 % p.a. 
+ pevná odchylka 0,50 % p.a. 
doba uplatnění sazby: maxi-
málně do splatnosti úvěru.

Následně byl schválen Do-
datek č.1 k plánovací smlou-
vě na  lokalitu „Výpustek 2“ 
mezi společností Exafin, ote-
vřený podílový fond, a měs-
tem Úvaly. Tento smluvní 
dodatek řeší změnu povrchu 
ulice Šafaříkova ze živice 
na zámkovou dlažbu a umís-

tění terénního valu včetně 
zeleně a pěšin.  

Zastupitelé vzali na  vědomí 
podnět pana Brajera ve  věci 
zmenšení výměry dvou sta-
vebních pozemků v  Radlické 
čtvrti a údajného porušení plá-
novací smlouvy v dané lokalitě. 
Starosta kategoricky odmítl 
vznik jakékoliv škody pro měs-
to v této záležitosti. Developer 
Jaro Real hřiště a  sportoviště 
v dané lokalitě bude realizovat. 
Bod jednání, týkající se Dodat-
ku č. 1 k  plánovací smlouvě 
se společností Jaro Real, s.r.o., 
v lokalitě Radlická čtvrť byl sta-
žen z jednání z důvodu dopra-
cování právních posudků.

Z důvodu odstoupení ma-
jitelů pozemku č. 3235/132 
v  lokalitě Hodov od  zámě-
ru uzavřít smlouvu o  zřízení 
věcného břemene (pruh pro 
pěší k zastávce autobusu) za-
stupitelé zrušili své usnesení 
z roku 2015 k této věci. Pěši-
na bude dle příslibu majitelů 
pozemku zachována. 

Zastupitelé následně zruši-
li své dříve přijaté usnesení, 
kterým rozhodli o  převodu 
nemovitého majetku objekt 
č.p. 65 (Pětašedesátka) včet-
ně pozemku do správy Měst-
ského domu dětí a  mládeže 
Úvaly. Vzhledem k  tomu, že 
zahájení rekonstrukce objek-
tu č.p. 276 bude realizováno 
v  souvislosti se schválením 
zásobníku projektů nejdříve 
v  roce 2020, bylo po  jednání 
s ředitelkou MDDM vyhodno-
ceno, že vzhledem k ještě po-
měrně dlouhé době, kdy bude 
objekt č.p. 65 využívat i  ZUŠ, 
není účelné, aby MDDM pře-
vzal objekt do správy.

Byl také zrušen záměr 
na  prodej části pozemku 
č. 3929/72. Důvodem je 

umístění dešťové kanalizace 
a vpusti na tomto pozemku.

Nebyl schválen ani záměr 
na  prodej části pozemku 
č. 1034 (u rekreačního objektu 
v  ulici Jungmannova) o  veli-
kosti 43 m2. Žádost se týkala 
sloučení pozemku města s po-
zemky ve  vlastnictví žadatele 
a odstranění nežádoucího sta-
vu neudržovaného pozemku 
v majetku města. Město by se 
však prodejem do  budoucna 
připravilo o možnost vybudo-
vání alternativní příjezdové 
komunikace v  oblasti bývalé 
ČOV pod Homolkou.  

Důležitým bodem jednání 
bylo především schválení uza-
vření kupní smlouvy na  část 
pozemku č. 276/27 o  výmě-
ře 3322 m², mezi společností 
České dráhy, a.s., a  městem 
Úvaly. Jedná se o  pozemek 
současného parkoviště u úval-
ského nádraží. Kupní cena činí 
5  835  000 Kč. Vedení města 
během uplynulého roku in-
tenzivně jednalo se zástupci 
Českých drah o  ceně. Město 
tak získává do svého majetku 
strategicky významný poze-
mek, který umožní trvalé a ne-
zpochybnitelné využívání plo-
chy pro parkovací účely. 

Zastupitel Gloc seznámil 
zastupitele s podnětem pana 
Holcmana týkající se kriti-
ky nového parku na Vinici, 
zejména čistoty přilehlých 
pozemků, které obsahu-
jí velké množství střepů. 
Starosta informoval, že 
ještě nedošlo k oficiálnímu 
převzetí stavby ze strany 
města. V  současnosti běží 
reklamační řízení a  firma, 
která prováděla realizaci, 
má za úkol odstranit všech-
ny vady a nedodělky.

Zastupitelé udělili oceně-

ní Junior města Úvaly pro rok 
2019 slečně Magdaléně Havlí-
kové, která dosáhla význam-
ných úspěchů v  karate a pla-
vání.   

Občané z  lokality „Hor-
ní Úvalák“ z  ulice Kollárova 
a  Josefa Lady vznesli podnět 
na město, aby vešlo v  jedná-
ní s  provozovatelem mobilní 
sítě O2 a  T-Mobile z  důvodu 
značného zeslabení a kolísání 
mobilního signálu operátora, 
který občané zaznamenávají 
v poslední době. Další dotazy 
se týkaly napojení Úval na „ji-
renský vodovodní obchvat“, 
dále pak na zvýšení nájemné-
ho v městských bytech v sou-
vislosti s  plánovanými rekon-
strukcemi městských bytových 
objektů, stavu rekonstrukce 
ulice 5. května, spojovacích 
„alejových“ cest na Vinici. Pan 
Vosecký přišel s nabídkou sa-
zenice sekvojovce obrovské-
ho, který by měl být vysazen 
v Nachlingerově parku.  

Videozáznam z řádného jedná-
ní ze dne 7.11.2019 je zde: 
http://www.youtube.com/
watch?v=bMHxvqVrBEo
(délka jednání 2:32 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Omezení Omezení 
provozu provozu 

Městského Městského 
úřadu Úvalyúřadu Úvaly

Upozorňujeme občany na Upozorňujeme občany na 
omezený provoz městského omezený provoz městského 

úřadu  v závěru roku:úřadu  v závěru roku:

pátek  20.12.2019pátek  20.12.2019
v provozu pouze podatelna v provozu pouze podatelna 
od 7:30 do 12:00 hodinod 7:30 do 12:00 hodin

pondělí  23.12.2019pondělí  23.12.2019
bude městský úřad uzavřen bude městský úřad uzavřen 

pondělí   30.12.2019pondělí   30.12.2019
je úřední den (7:30 – 12:00  je úřední den (7:30 – 12:00  
13:00 – 18:00), 13:00 – 18:00), 
pokladna uzavřena  pokladna uzavřena  

úterý 31.12.2019úterý 31.12.2019
v provozu pouze podatelna v provozu pouze podatelna 
od 7:30 do 12:00 hodinod 7:30 do 12:00 hodin

Děkujeme za pochopeníDěkujeme za pochopení 

 Jana Tesařová,  Jana Tesařová, 
tajemnicetajemnice

prosinec_2019N.indd   3prosinec_2019N.indd   3 12/1/19   10:36 PM12/1/19   10:36 PM



4
ŽIVOT ÚVAL 12/2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD

N ejnáročnější investiční akce 
letošního roku za takřka 60 
milionů Kč se chýlí k závěru. 

V průběhu měsíce října byla dokon-
čena pokládka všech obrub, bylo 
provedeno dokončení podkladních 
vrstev komunikace a chodníků (vrs-
tva štěrkodrtě, vrstva mechanicky 
zpevněného kameniva, vrstvy KSC). 
Dále se pokračovalo v pokládce zám-
kové dlažby a byla provedena úpra-
va záhonů pro keře a stromy. Také 
bylo provedeno osazení ACO drénů 
a uličních vpustí. Bylo dokončeno umís-
tění označníků zastávek autobusů. 

V měsíci listopadu byly provedeny a do-
končeny veškeré asfaltové povrchy komu-
nikace. Následně se dále navázalo v po-
kládce zámkové dlažby. Zároveň také byla 

provedena příprava pro osazení autobu-
sového přístřešku a provedení krajnic. Za-
hájily se práce na doplnění zeminy do plá-
novaných ostrůvků pro vegetaci a probíhá 
závěrečné čistění dešťové kanalizace. V lis-
topadu tak byly dokončeny všechny práce 
na komunikaci a chodnících. 

Do konce roku je posléze napláno-
vána kolaudace komunikace, což je 
o půl roku dříve oproti předpokladu 
a smlouvě o dílo s dodavatelem, a ko-
munikaci tak oficiálně otevřeme pro 
běžný provoz.  

Finální část prací, tj. výsadba zele-
ně, bude zahájena na jaře roku 2020, 
ale to již nebude mít vliv na provoz.

Rekonstrukcí ulice 5. května jsme 
tak zkultivovali další část Úval a z  je-
jich tváře zmizela další komunikace 
v hrozném stavu. 
Děkujeme všem občanům za trpěli-

vost během výstavby a stavebním fir-
mám za dobře organizovanou práci. 

Petr Borecký, starosta města
Petr Matura, vedoucí odboru investic

Úvaly mají novou městskou aplikaci a web

N ový rok odstartujeme v Úvalech spuštěním zbrusu 
nové městské aplikace a webu. Vycházíme z toho, že 
mnoho uživatelů již dnes přistupuje na internet přes 

mobilní telefony a chce využívat elektronické služby. 
Proto jsme pro vás připravili ve spolupráci s firmou Eternal 

aplikaci Úvaly v mobilu, kterou budeme do ostrého provozu 
spouštět od 1. ledna 2020. Tato aplikace bude 
dostupná jak pro systém android, tak iOS. 
Nabídne vám nejnovější aktuality z města, no-
tifikace z dopravy, výstrahy a varování, do bu-
doucna pak i přímý přístup k elektronickým 
službám města přes mobil. 

Již nyní můžete vyzkoušet testovací verzi a dát nám zpětnou 
vazbu, jak se vám aplikace líbí a jaké služby byste v ní uvítali. 

Zkušební verzi aplikace (zatím jen 
verze pro android) si můžete stáhnout 
z Google Play nebo po naskenování QR 
kódu. 

Nový web města nepřináší jen zcela 
nový design, ale také možnost využívat 
nově zřízenou Zónu občana, skrze kte-
rou budete moci využívat elektronicky 
poskytované městské služby, jako jsou 
platby a přihlašování psů, odpady, vod-
né a stočné a v průběhu prvního polole-
tí po napojení na státní registry. Ve stát-
ních agendách budete moci vyřizovat 
služby, jako jsou služby katastru nemo-

vitostí, České správy sociálního za-
bezpečení atd.  

Přihlásit se k městským službám 
budete moci buď poté, co se osobně zastavíte na správ-
ním odboru, kde naši zaměstnanci ověří totožnost žada-
tele, nebo pokud budete držiteli některých elektronických 
identit občana – mojeID, datová schránka nebo elektro-
nický občanský průkaz. Některé služby mohou nabíhat 
postupně. Úvaly tak budou jedním z prvních měst v ČR, 
které takto rozsáhlé elektronické služby svým občanům 
nabídne. 

Testovací verzi nových městských stránek si můžete 
prohlédnout již teď na www.mestouvaly.info a od nového 
roku poběží již na známé stránce www.mestouvaly.cz. Bu-
deme rádi za reporty případných chyb, které naleznete.  

Věříme, že vám nové elektronické služby města Úvaly 
budou k užitku!

Petr Borecký, starosta města

Rekonstrukce ulice 5. května se chýlí k závěru

5. května ještě před rokem

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že POKLADNA bude v tomto roce naposledy 

otevřena ve středu 18. 12. 2019. Po tomto datu bude možné 

platby provést poštovní poukázkou nebo bezhotovostně na 

účet města:

transparentní účet č. 19-1524201/0100,  

popř. netransparentní účet č. 5000128584/0600

Pokladna bude opět otevřena
v pondělí 6. 1. 2020

Pozvánka na zasedání Pozvánka na zasedání 
zastupitelstvazastupitelstva

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

v pondělí 9. 12. 2019 od 18 hodin

v sále Domu s pečovatelskou
službou Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude oznámen na úřední 
desce městského úřadu.

ostně n

a
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Voda nad zlato VI.

P átou zastávku na naší „vodní 
cestě“ města Úvaly věnuje-
me tomu, co lidi zajímá asi 

nejvíc, a to ceně vodného a stočné-
ho.

Veškerá vodohospodářská infra-
struktura (dále jen „VHI“) ve městě 
Úvaly (kromě soukromých přípo-
jek) je ve  vlastnictví Města Úvaly. 
Tuto VHI Město pronajalo Technic-
kým službám města Úvaly (TSMÚ) 
za účelem jejího provozování. Tím-
to pronájmem Město přeneslo 
na TSMÚ v podstatě všechny povin-
nosti i  rizika spojená s  provozová-
ním VHI, a za to mohou TSMÚ vybí-
rat od obyvatel Úval vodné a stočné. 

Vodné je úplatou za službu spoje-
nou s dodávkou pitné vody. Stočné 
je úplatou za  službu spojenou s odvá-
děním a čištěním odpadních vod. Média 
i politici často mylně mluví o ceně vody, 
čímž zcela opomíjejí „non-stop“ službu 
s tím spojenou. 

Cena pro vodné a stočné je regulována 
státem a pro její stanovení jsou nastave-
na jasná a přísná pravidla ze strany Mini-
sterstva financí ČR a Ministerstva země-
dělství ČR. Na tuto cenu se vztahuje 15% 
sazba DPH. Od 1.5.2020 dojde ke snížení 
sazby DPH na 10 %, čímž se sníží konco-
vá cena pro vás odběratele.

Cenu pro vodné a  stočné schvalu-
je každý rok Město na  základě návrhu 
TSMÚ. Do  ceny se promítají veškeré 
náklady spojené s nákupem pitné vody 
z  Káraného a  Želivky a  s  provozová-
ním VHI včetně nákladů na elektrickou 
energii, údržbu, čištění, opravy poruch 
a  havárií včetně materiálu, potřebné 
chemikálie a  techniku, laboratorní roz-
bory, vodoměry, čištění odpadních vod, 
mzdy příslušných zaměstnanců TSMÚ 
a vůbec největší položku (více než 33 % 
z celkových nákladů), kterou je nájem-
né, co TSMÚ platí Městu za pronájem 
VHI. Toto nájemné by Město mělo in-
vestovat zpět do VHI, aby tato plně vy-
hovovala obyvatelům Úval.

Stejně jako u  jiných médií (elektři-
ny či plynu) je i provozovatel VHI, coby 
dodavatel služeb spojených s  vodou, 
dle zákona povinen uzavřít písemnou 
smlouvu s  odběratelem. Na  základě 
této smlouvy je pak odběrateli fakturo-
váno vodné a/nebo stočné. V Úvalech 
je stále mnoho odběratelů, kteří (i když 
platí vodné a stočné) nemají uzavřenou 
smlouvu s TSMÚ a tím se vystavují rizi-
ku sankcí za  „černý odběr nebo černé 
vypouštění“ podle zákona. Doporuču-
jeme vám, abyste si zkontrolovali, zda 
máte uzavřenou smlouvu o  dodávce 
pitné vody a odvádění odpadních vod 
s  TSMÚ. Pokud smlouvu vůbec nemá-
te či ji máte uzavřenu s  jiným provo-
zovatelem, dostavte se do  sídla TSMÚ 
co nejdříve k  jejímu podpisu. Vlastní 
znění odběratelské smlouvy i všeobec-
né obchodní podmínky naleznete také 
na webových stránkách TSMÚ.

Fakturace vodného a  stočného pro-
bíhá převážně na  základě pravidel-
ných odečtů stavu vodoměru. Jako 
odběratelé jste nejen povinni vodoměr 
zpřístupnit pracovníkům TSMÚ, ale 
jste také povinni se o vodoměr starat 
a kontrolovat, zda je funkční. Alespoň 
jednou ročně musí odečet vodoměru 
provést pracovník TSMÚ, jinak poru-

šujete všeobecné obchodní podmínky 
TSMÚ. Jakoukoliv závadu byste měli 
ve  svém vlastním zájmu neprodleně 
nahlásit TSMÚ. Pokud máte vlastní 
zdroj vody a nemáte vodoměr, pak je 
vám stočné fakturováno podle směr-
ných čísel pro počet osob, které sku-
tečně bydlí v dané nemovitosti (tento 
údaj musí být uveden ve  smlouvě). 
Stejně jako u jiných médií má i dodava-
tel vody (TSMÚ) právo v případě nepla-
tičů dodávku vody přerušit až do zapla-
cení pohledávky.

Mezi lidmi stále panuje názor, že voda 
je drahá (správně řečeno vodné a stoč-
né je vysoké). Ano, vodné a stočné na-
rostlo od  roku 1989 téměř stokrát, ale 
nesmíme zapomínat na to, že před ro-
kem 1989 cenu významně dotoval stát, 
a jak stav VHI, tak kvalita vody byly pod-
statně horší, než jsou dnes. 

Pokud si spočítáte měsíční náklady 
na  chod své domácnosti, tak vězte, že 
náklady na  vodné a  stočné, přestože 
voda je základ života, jsou jen malým 
zlomkem toho (v  průměru necelých 
300 Kč na osobu měsíčně), co za měsíc 
utratíte.

Veronika Jáglová,
odborný zástupce provozovatele VaK

Technické služby města Úvaly, p.o.

Poděkování 
Vedení města Úvaly

děkuje panu Hlávkovi za
darování vánočního stromu na akci 
„Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu města″stromu města″.
Současně patří poděkování panu 
Jiřímu Hovorkovi za bezplatnou 

přepravu vánočního stromu včetně 
jeho osazení na místo.

Vedení města Úvaly 

Odpadové hospodářství 
(nejen) Úval čekají změny

S voz a  likvidace odpa-
dů je jednou ze zá-
kladních služeb, které 

města a obce poskytují svým 
obyvatelům. Nejinak je tomu 
v Úvalech. V minulých letech 
jsme postupně převzali i tuto 
část služeb do  rukou města. 
Město tak dnes prostřed-
nictvím svých technických 
služeb zajišťuje svoz a  likvi-
daci směsného komunální-
ho odpadu, ve spolupráci se 

soukromým provozovate-
lem i  provoz sběrného dvo-
ra a  také likvidaci černých 
skládek. V  posledních třech 
letech jsme pak v  Úvalech 
zavedli svozy bioodpadu, po-
užitých olejů a kovů. 

A kolik toho odpadu je? Jen 
loni obyvatelé Úval vyprodu-
kovali takřka 1 100 tun směs-
ného komunálního odpadu, 
500 tun bioodpadů, 120 tun 
plastů, 150 tun papíru nebo 

y
za

u na akci 
nočního nočního 

ní panu 
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100 tun skla. Celkové náklady 
na  likvidaci odpadů v  Úva-
lech (včetně provozu sběrné-
ho dvora a  likvidace černých 
skládek) tak dosahují částky 
přes 8 milionů Kč ročně, při-
čemž na  poplatcích a  plat-
bách od  EKOKOMu město 
vybere částku přes 5,2 mil. 
Kč ročně. Každého jednoho 
z nás tak město v odpadech 
dotuje částkou 428 Kč ročně. 

To vše se brzy razantně 
změní. Náklady na  likvidaci 
odpadu velmi výrazně poros-
tou a otázkou tak není, jestli 
porostou, ale jak moc poros-
tou. Vstupuje zde do hry ně-
kolik faktorů. 

Tím prvním je tzv. plán od-
padového hospodářství Stře-
dočeského kraje, proti které-
mu jsem mnohokrát veřejně 
protestoval, ale který stávají-
cí vedení kraje tlačí urputně 
vpřed. Tento plán spočívá 
v tom, že v Mělníku vybuduje 
společnost ČEZ velkokapacit-
ní spalovnu odpadů (její roč-
ní kapacita by měla činit 320 
tisíc tun odpadů, spalovna 
v Malešicích má o 10 tisíc tun 
méně) a  současně středo-
české obce a města vybudují 
systém 30 překladišť odpa-

dů (jedno chce 
kraj v  Českém 
Brodě, který se 
tomu brání), ze 
kterých se od-
pady do  Mělní-
ka budou vozit. 
Celý tento sys-
tém bude velmi 
drahý na provoz 
a  na  pořízení 
a  je naprosto 
zřejmé, že jeho 
realizace pove-
de ke  zvýšení 
nákladů na  li-
kvidaci odpadů 
oproti součas-
nosti zhruba 
na troj až čtyřná-
sobek, což se po-
chopitelně promítne do  roz-
počtu měst a obcí a následně 
i  jejich obyvatel. Jenom pro 
vaši představu, kraj vymyslel, 
že by se v Mělníku likdovaly 
(a  tam i  převážely) odpady 
třeba ze středočeské Vlašimi, 
která je od Mělníka vzdálená 
120 km. 

Druhým faktorem je, že 
stát začne od  roku 2021 ra-
zantně zdražovat poplatky 
za skládkování, které by mělo 
být k roku 2030 zcela zakázá-

Město Úvaly obdrželo bonus
od společnosti ELEKTROWIN, a.s.

Město Úvaly splnilo v 1. a 2.Q. 2019 podmínky motivační-
ho programu společnosti ELEKTROWIN, a.s., za zapojení 
města do systému zpětného odběru elektrozařízení. Cel-
kem se jednalo o částku 67 194,- Kč. Za tyto peníze z mo-
tivačního programu město Úvaly pořídilo mobilní eko-
-sklad, elektroinstalaci, žárově zinkový nájezd a stohovací 
vozík pro nový sběrný dvůr. Konkrétně mobilní eko-sklad 
bude využíván k uložení nebezpečného odpadu. 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Procento vytříděných obalů – ČR 2018

NABÍDKA PRÁCE
Technické služby města Úvaly, p. o., přijmou do svého 

kolektivu kolegu/kolegyni na pozici

pracovník odečtu vodoměrů

Požadujeme: 
● věk nad 18 let
● trestní bezúhonnost
● zodpovědnost 
● pečlivost

Nabízíme: 
● vedlejší pracovní poměr – dohoda o provedení práce
● nepravidelná pracovní doba
●   finanční ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě

● nástup od 01. 01. 2020

Hlavní náplň práce: 
● zajišťování odečítání stavu vodoměrů 
● administrativa spojená s odečítáním stavu vodoměrů

V případě zájmu posílejte životopis na renata.dostova@
mestouvaly.cz nebo na tel. 731 491 273 – Renata Dostová.

no. A to ze současných 500 Kč 
na tunu až na částku 2 000 Kč 
za tunu. Jenom toto zdraží li-
kvidaci odpadů na skládkách 
prakticky na dvou a půl náso-
bek. Záměr je jasný a bohuli-
bý – dosáhnout větší recykla-
ce odpadů. To však v situaci, 
kdy nejsou v naší zemi dosta-
tečné třídící kapacity, povede 
jenom k  tomu, že se bude 
směrovat stále více odpadů 
do spaloven. A tím se oblou-
kem dostáváme k  faktoru 
prvnímu. 

V  Úvalech se snažíme ce-
lou situaci řešit v předstihu. 
Pro město to však znamená 
další investice. Jednak budu-
jeme vlastní sběrný dvůr, kde 
bychom chtěli část odpadů 
v budoucnu přetřiďovat, dále 
pak navazujeme spolupráci 
s provozovateli třídících linek 
v okolí, aby bylo vůbec kam 
odpad vozit. Od  roku 2021 
zároveň připravujeme spuš-
tění systému PAYT v  Úva-
lech. Tento systém bude 
znamenat, že každý obyva-
tel Úval bude platit pouze 
za  takové množství směs-
ného komunálního odpadu, 
který vyprodukuje. Ten, kdo 
bude lépe třídit, bude platit 

výrazně méně než ten, kdo 
netřídí. V  současné době 
vedeme také jednání o  tom, 
že bychom úvalský směs-
ný komunální odpad vozili 
do  malešické spalovny, se 
kterou bychom chtěli jednat 
o  uzavření dlouhodobého 
kontraktu. 

Paralelně s  tím jednáme 
s  obcemi v  okolí (Květnice, 
Škvorec, Dobročovice atd.), 
zdali by měly zájem se k nám 
připojit, abychom vytvořili 
regionální systém svozu od-
padu, podobný jako je Inte-
grovaný systém nakládání 
s odpady na Mikulovsku, kte-
rý je nyní považovaný za nej-
lepší v ČR. 

Cílem je, aby naše město 
a  obce v  okolí udržely pod 
kontrolou budoucí nevyhnu-
telný růst nákladů na  likvi-
daci odpadu (a to již od roku 
2020) a zároveň dosáhly ješ-
tě lepší úrovně třídění odpa-
du než máme doposud. 

Samozřejmě, nejlepší je 
vzniku odpadů předcházet. 
Ale to již znamená i značnou 
změnu našich vlastních život-
ních zvyklostí a  nákupních 
možností. 

Petr Borecký, starosta města
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V den 101. výročí 
založení Českoslo-
venské republiky 

obdržel z  rukou prezidenta 
republiky státní vyzname-
nání – medaile Za  zásluhy 
I. stupně (za  zásluhy o  stát 
v oblasti kultury) pan Michal 
Lukeš – generální ředitel 
Národního muzea v Praze 
a občan našeho města. Vy-
znamenání bylo završením 
fenomenálního úspěchu při 
složité rekonstrukci této vý-
znamné kulturní instituce, 
která byla dokončena při 
příležitosti 200 let od  jejího založení. Při 
této významné události jsme Michalovi 
Lukešovi položili několik otázek.

Michale, nejprve přijmi velkou gratu-
laci k tomuto úspěchu. Národní mu-
zeum se opravdu povedlo. Rozebírat 
na tomto místě celou anabázi rekon-
strukce je nad možnosti Života Úval, 
ale přesto… Na co jsi pyšný ze všeho 
nejvíc a co se nepodařilo podle tvých  
představ?

Cesta k opravenému muzeu byla oprav-
du dlouhá, někdy trnitá. Začala vlastně 
již před skoro 15 lety. Nejprve bylo po-
třeba přesvědčit politiky a zajistit potřeb-
né finance. Celá akce pak nebyla pouze 

o  rekonstrukci His-
torické budovy Ná-
rodního muzea, ale 
o  změně celé insti-
tuce. Museli jsme 
vybudovat nové de-
pozitární komplexy 
v Terezíně a Horních 
Počernicích, přestě-
hovat a  moderně 
uložit milióny sbírek. 
Připravit projekty, 
projít mnoha složitý-
mi výběrovými říze-
ními. Teprve posled-
ní fází byla oprava 

budovy na Václavském náměstí. Je to jed-
na z největších budov v Praze a zároveň 
národní kulturní památka, která od svého 
otevření v  roce 1891 neprošla zásadní 
opravou. Bylo tedy potřeba ji nejen re-
staurovat, ale zároveň zcela modernizovat 
a  vybavit novými technologiemi. Byla to 
náročná, ale krásná práce. Mám radost 
z toho, že se podařilo získat i vedlejší bu-
dovu bývalého Federálního shromáždění, 
dnes Novou budovu Národního muzea 
a podzemní cestou ji trvale propojit s His-
torickou budovou. Národní muzeum je tak 
nyní komplex dvou budov v centru Prahy. 
Ještě však nekončíme, ale právě nyní pra-
cujeme na zcela nových stálých expozicích 
muzea, které otevřeme v  příštím roce. 

Mrzí mne, že přes sliby politiků a podpisy 
memorand se nepodařilo přeložit magis-
trálu a  opět propojit muzeum s  Václav-
ským náměstím. To považuji za  velikou 
škodu a promarněnou příležitost.

Vím, že jsi už více jak půl dekády obča-
nem Úval. Co tě sem přivedlo?

Upřímně, do Úval mne přivedla náho-
da. Jsem rodilý Pražák, a  když se nám 
zvětšila rodina, hledali jsme i větší bydlení 
mimo ruch velkoměsta a našli ho v Úva-
lech. Za těch 5 let jsme však už 100% Úva-
láci a naše město nám přirostlo k srdci.

Kdybys byl starostou našeho města, 
jaké zkušenosti získané z pozice vrchol-
ného manažera nejvýznamnější kultur-
ní instituce bys zúročil v Úvalech?

Zkušeností by bylo asi mnoho. Práce 
starosty města a  ředitele státní institu-
ce bude v mnoha věcech podobná. Oba 
musí myslet strategicky a  dlouhodobě, 
řešit finanční, právní záležitost, veřejné 
zakázky, hledat různé zdroje peněz a pře-
devším myslet na  zájmy a  spokojenost 
lidí.  Úvaly nyní mají výborného starostu, 
který je za několik málo let se svým týmem 
dokázal neuvěřitelně pozvednout a udělal 
z nich ještě lepší místo k žití, než dříve.

Ještě jednou za  všechny Úvalačky 
a Úvaláky gratuluji a přeji vše dobré. ☺

Marek Mahdal, (redakce ŽÚ)

Michal Lukeš – šéf Národního muzea a Úvalák v jednom
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… že titulní strana Života Úval obsahovala fotografii z de-
monstrací před 30 lety v Praze bez označení autora. Jistě pan 
Jiří Štork, který byl jejich účastníkem a zaznamenával dění fo-
toaparátem, přijme omluvu, že nebyl jeho snímek jménem 
označen.

… že se mimořádné číslo Života Úval, vydané městskou kni-
hovnou, mimořádně povedlo a zaslouží si 1*

… že závory na krát-
kou či velmi dlouhou 
chvíli přibrzdí provoz 
a nástup žáků do ško-
ly, je-li právě mlha, je 
to dokonce romantic-
ké. 

… že někteří úvalští 
občané navštívili vý-

stavu koláží Pavla Holeky (je básníkem koláže, jako jím byl 
málokdo před ním. Jeho práce se vyznačují křehkou lyrickou 
náladou, která je dána nejen volbou materiálu, který si vybírá 
především ze starých xylografických ilustrací novin a  časo-
pisů: dámy z období empíru a biedermeieru anebo roman-

tické dívky v rozevláté drapérii a dramatickém gestu…) Pavel 
Holeka (*1945) je synem již nežijícího úvalského praktického 
lékaře MUDr. Holeky z 50. let, o kterém před časem napsal 
vzpomínku do Života Úval. Právě řada pamětníků z úvalské-
ho dětství přijela za ním do Čes-
kého Brodu 13. října do kostela 
Nejsvětější Trojice. 

… že 19.10. proběhla plánova-
ná oprava na  hrázi Mlýnského 
rybníka. Při ní byl částečně ryb-
ník vypuštěn a opravena stavidla, 
kde bylo původní smrkové dřevo 
nahrazeno bytelnějším, dubovým. Rybník má město v nájmu. 

… že při projevu 
u  kladení věnce 
a  květin pan sta-
rosta zauvažoval, 
kolik že občanů 
vyvěsí ve  sváteč-
ní den českou 
vlajku. Přesto, že 
se shromáždění 

MUDr. Karásková
23. 12. 12.00 – 16.00

27. 12. 8.00 – 12.00

30. 12. 12.00 – 16.00

31. 12. DOVOLENÁ

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků 
a v roce 2020 pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

MUDr. Maříková
23.12. 8.00 – 12.00

27. 12. 8.00 – 12.00

30.12. 8.00 – 12.00

31. 12. Dovolená

2.1. + 3.1. Dovolená

Pouze akutní případy ošetří MUDr.Hrabánková
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků 
a v roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.       

Vánoce 2019

30

31

 Vážení a milí senioři, Vážení a milí senioři, 
uživatelé pečovatelské uživatelé pečovatelské 

služby,služby,

přejeme vám všempřejeme vám všem
příjemné prožití vánočních příjemné prožití vánočních 

svátků, pevné zdraví svátků, pevné zdraví 
a hodně životní pohody, a hodně životní pohody, 

štěstí a spokojenosti v roce štěstí a spokojenosti v roce 
2020.2020.

Vedení města spolu s kolektivem Vedení města spolu s kolektivem 
správního odborusprávního odboru

pracovnic Pečovatelské služby
města Úvalyměsta Úvaly

Počítačový kurz pro seniory

Z ákladní škola Úvaly ve spolu-
práci s  městem Úvaly plánuje 
v  prvním pololetí 2020 uspořá-

dat kurz počítačové gramotnosti  pro 

seniory. Kurz v  rozsahu cca 10 hodin 
se bude konat v  prostorách Základní 
školy Úvaly,   tento kurz bude zdarma. 
Svůj případný zájem potvrďte na tel. 

281  091  560 nebo 721  664 140. Bližší 
informace o době konání budou upřes-
něny po zjištění zájmu.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Všimli jsme si …

yyyyy

pracov
ch 

ro

l.. 
y
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Chtěli bychom upozornit 
zákazníky obchodních 
domů na  zvýšenou 

obezřetnost při opouštění vozidel 
na parkovištích v době blížících se 
Vánoc a oslav nového roku.

V  těchto dnech se obchodní 
domy plní nejen nakupujícími, ale 
i  těmi, co čekají na příležitost, jak 
si pomoci na úkor jiného. Je tedy 
na místě dbát zvýšené pozornos-
ti jak při opouštění vozidla, tak 
i v obchodním domě. Nenechávat 
ve  vozidlech žádné předměty bu-
dící pozornost jako tašky, kabelky, 
notebooky.  Stejně tak i v obchodě 
nenechávat věci bez dozoru. Stráž-

níci budou 
tato místa 
monitorovat 
a  věnovat jim 
zvýšenou po-
zornost. Není 
vhodné ne-
chávat v  autech jako hlídače děti nebo 
pejsky. 

Tereza Vejvančická 
Městská policie Úvaly

konalo 23.10., tedy s  předstihem, a  přítomných dospělých 
nebylo na náměstí mnoho, děti a skauti byli ve většině, tak 
na některých domech obyvatel, kteří u pomníku v pracovní 
den nebyli a poznámku neslyšeli, vlajku 28.10. na balkónech 
nebo oknech měli. 

… že srdeční 
kolaps může po-
stihnout kohokoli 
z nás. Doma, v práci, 
při  trávení volného 
času. V  těchto pří-
padech je kriticky 
důležité obnovit co 
nejrychleji srdeční 
činnost, kdy je kaž-
dá minuta životně 
důležitá. Proto bylo 
do  Úval pořízeno 5  plně automatizovaných systémů AED 
(automatický externí defibrilátor). Podrobnosti o rozmístění 
a použití jsou na webových stránkách města.

… že na stránkách města bylo upozornění – stávka ve škole 
v Úvalech nebude (rodiče měli tedy 6.11. po starosti).

… že na VZZM zaznělo z úst pana starosty, že STAN nene-
chává nápady usnout, ale iniciativu obnovení mezí a remízků 
začíná alespoň ve  spolupráci s  okolními obcemi realizovat 
a zastupitel pan Petržílek osvěží vlastní záměr omezení pěs-
tování alergenů na polích (řepka). 

… že se 11.11. konala veřejná prezentace a diskuse o zásob-
níku projektů na roky 2020–24 a proběhla za malé účasti ob-
čanu, ale záznam na yuotube je čitelný a srozumitelný a sto-
jí za  to si do příštího VZZM 9.12. poslechnout výklad pana 

starosty a  názory přítomných, kterým záleželo na  dopadu 
vícezdrojového financování na občany. Zdá se, že pan staros-
ta s radními budou ještě připomínky k daním z nemovitostí 
a developerskému poplatku probírat.

… že do počtu 12 třešní od ZK, z.s., na popud Petra Voseckého, 
který sazenici i daroval, přibyl tuto sobotu 16. 11. 2019 v 10 hodin 
další strom. Sázel se ve spolupráci s městem Úvaly v Nachlingero-
vě parku sekvojovec obrovský při příležitosti výročí 17. listopa-
du. Do parku se tak dostane  „Živá kronika“. Strom bude provázet 
Úvaly od výročí k výročí. Jak by rostl, mohly by přibývat pamět-
ní dny na informační tabulce u stromu. Sazenice je s průkazem 
původu a je z Čech. Odborníci na pěstování cizokrajných dřevin 
z ďáblického zahradnictví semínka zaseli na jaře 2015 a dva násle-
dující roky se o seme-
náčky pečlivě starali, 
než se z nich staly po-
řádné silné sazenice, 
z  nichž jedna bude 
růst na  Úvaláku. Při 
sázení stromu se se-
šlo pár občanů a po-
mocnou ruku přiložil 
i pan starosta s man-
želkou, který uvítal, 
že toto sázení zapadá 
do koncepce zelených 
Úval.

… že též 16.11. je v pivovaru Libertas posezení nad zají-
mavým menu, což jistě návštěvníci slavnostního koncertu 
na náměstí posléze ocenili, někteří už možná před ním. Jiní 
se hromadili na Letné. Proti gustu žádný dišputát, ani proti 
názorům. Jsme svobodné národy.

Alena Janurová

Vánoční nákupy bezpečněji

ze zápisníku policie

gg ýý
smsmsmss ee svsvobobododnénén nnárárododyy.
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Úvalský přehled akcí
prosinec 2019

Pá 6.12.      v 18.00 hodin – koncert DOLCE VITA , 
sál DPS

So 7.12.      v 15.00–22.00 hodin – REJ ČERTŮ na 
náměstí

Ne 10.11.      v 10.00 hodin – XI. ročník taneční soutěže 
– Vánoční cena MDDM Úvaly, 
v sokolovně

Ne  8.12.        v 17.00 hodin – Česká krajina – vernisáž 
výstavy v MDDM

Po 9.12.     v 18.00 hodin –  Zasedání zastupitelstva 
města, sál DPS

St 11.12.      ve 14.00 hodin – Předvánoční posezení 
se seniory – sál DPS

 11.12.     v 18.00 hodin – Vánoční koncert – dětí 
z hudebních kroužků v CVA 65, Úvaly

So 14.12.     v 18.00 hodin – Koncert sólistek 
Národního divadla v CVA 65 Úvaly

 14.12.     v 8.30 hodin – Turnaj gard + 35 
ve fotbale  „O pohár místostarosty 
města Úval“

Ne 15.12.     v 18.00 hodin – SVĚTÁCI hotel Budka

So 21.12.    v 8.30 hodin – Vánoční turnaj mužů
ve fotbale „III. ročník memoriálu 
Jaroslava Černého“

 21.12.     v 19 hodin – MEDVĚD 009 – vánoční
koncert hospoda Na hřišti

Ne 22.12.   v 18.00 hodin – Koncert Česká mše 
vánoční „Hej mistře“ kostel Panny 
Marie (Zvěstování páně) Úvaly

leden 2020
So 4. 1.       Tříkrálový koncert – swingová kapela 

Blue Star v CVA č. 65

So 18. 1.  Městský ples v sokolovně

Lístky z kalendáře (ne jistě všech) 
zachycených společenských akcí ve městě 
18.10. Koncert Jaro-
slava Hutky v  „65“ byl 
vlastně počátkem zhruba 
měsíce oslav 30. výročí 
sametové revoluce a byl 
jejím velmi důstojným 
zahájením. Uvedl ho 
starosta Petr Borecký, 
který vzpomněl na  svo-
ji učitelku, (parafrázuji) 
– ta naučila třídu zpívat 
pro ně tehdy neznámou 
písničku … „Krásný je 
vzduch, krásnější je moře 
…“ a s podivem paní uči-

telka za pár dní už neučila. Třída netušila důvod… Pak zpíval 
Hutka písničky a prokládal povídáním a  vzpomínkami, kte-
ré tenkrát nebyly tak pochopitelné jako dnes, s pohledem 
zpět a dosahem do budoucnosti, tak se mnozí dojatě vraceli 
do minulosti. Poznámka hudebníka: „Z emigrace s obstruk-
cemi 25.11. přímo na Letnou, kde jsem zahrál a do ucha mi 
šeptá V. Havel – Jardo, to není koncert, my sundáváme vládu 
… písnička co je nejkrásnější  (Náměšť) – další Havlova myš-
lenka – ty jsi zachránil revoluci (míněno, že zůstala „sameto-
vá“) … co je nejmocnější – pravdomluvné slovo … co je však 
nejpevnější – ta lidská svoboda.“ Na webových stránkách se 
najdou rozporuplné informace o českém folkovém zpěvákovi 
a skladateli, v Úvalech však byl přijat srdečně a zcela zaplně-
ný sál Pětašedesátky víc jak tři hodiny pozpěvoval, pokyvoval, 
tleskal a hovořil se zpěvákem … 

Vážená paní Havránková (předsedkyně letopisecké komise 
organizovala koncert), bylo to u  vás úžasné, a  i když včera 
Sokolov stál za starou bačkoru, tak nadšení z koncertu u vás 
ještě nevyprchalo ... srdečně Jaroslav Hutka.

20.10. PhDr. Lenka Mandová společně s MUDr. Cimickým, 
majiteli nakladatelství, s  grafikem a  dalšími hosty pokřtila 
svou knihu o Marii Majerové (podrobně v minulých číslech 
ŽÚ). Časopis Náš region krátce událost také zmínil. O prodej 

knihy Od Panenství k Divokému západu byl na křtu značný 
zájem. V „65“ v Riegerově byl pěkný program s prezentací díla. 

26.10. se konaly hned najednou dvě akce spíše zájmového 
a profesního než kulturního charakteru, nicméně ke spole-
čenskému setkání měly velmi blízko – začala výstava ZO Svazu 
chovatelů v prostorách klubovny ve Foersterově ulici. Nádher-
ná domácí „havěť“, rozčepýřené slepičky a skvostní kohouti, 
bělostní i barevní a naondulovaní holoubci, vznešení, smutní 

či mazlící králíci. 
Pro mne laika 
a  děti podívaná, 
pro chovatele 
úspěch. Stejnou 
hodinou, a  ne-li 
dřív, začal výlov 
Horního úval-
ského rybníka. 
Jak to stihnout! 
Kolem 10. h už 
bylo na ploše jen 
podzimním slun-

cem stříbřitě se lesknoucí bahýnko a pod hrází rybáři „přená-
šeli“ pořádné macky kapry a jiné ryby z kádí na korbu nákla-

p

ŽŽ

, 
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ďáku. U prodeje už k sehnání jen kapříci, jeden pěkný sumec 
pro větší rodinu a malý línek, co skončil u mne na másle. Bylo 
příjemně teplo a lidí se střídalo dost. 

9.11. Cimbálov-
ka Alexandra 
Vrábela z  Prahy 
(původně Mora-
váci) na  DM. No, 
to teda byl večer!!! 
Naposled jsem 
si tak cimbálovky 
užila v  Rožnově 
p.R. před lety, kdy 
jsem ještě mohla 
do  kola. Na  ma-
lém plácečku vý-
čepu na DM vytá-

čely páry valčíky nabídnuté muzikanty a mezi nimi šikovná 
obsluha. Hospoda zaplněná do posledního místa a muzikanti 
hráli snad na  jaderný pohon, lidi se bavili a  zpívali lidovky, 
prostě jako dobří sousedé na zábavě.

10.11. večer v CVA Pětašedesátka proběhla vernisáž vý-
stavy k  výročí sametové revoluce – Konečně svoboda, 
kterou upořádala městská knihovna. Pečlivě připravovaná, 
s velkým nasazením a zajímavými nápady, moderní (kdo má 
zájem o obšírný text může pomocí QR kódu si jej stáhnout 
do  mobilu) a  netradiční výstava nadchla především školní 
mládež (úniková hra). Ukázalo se, že už bylo načase, aby se 
kulturních akcí chopilo více mladých lidí s  nekonvenčními 
nápady. V tuto chvíli oceňuji emotikony, co vyjádří ve zkrat-
ce pocit a  tady velký palec nahoru . Nemohlo se vyvést 
líp, gratulujeme knihovnicím. Výstava trvá do pondělí 18.11. 
a v neděli je spojena s rodinnou dílnou.

14.11. v  rámci 
programu oslav 
Konečně svobo-
da se v 65 konal 
koncert „netra-
dičního smyč-
cového tria“ 
STRING LADIES. 
A vskutku netra-
diční byl, to sál 
ještě v  Úvalech 
nezažil, klasické 
i  elektrické ná-
stroje, laserová show, klasické melodie v moderním aranž-
má i vlastní skladby vybrané záměrně podmanit si publikum. 
Mezi návštěvníky byly i malé děti, asi budoucí umělci z rukou 
vyučující Elišky Dvorské v MDDM, jedné z členek tria, v jehož 
spolupráci s MěK se vystoupení konalo. Ohlas veliký.

15.11. proběhl slavnostní vzpomínkový večer s pamětníky 
událostí 17. listopadu v Úvalech i v Praze. K večeru byla připra-
vena prezentace snímků, videí i dokumentů od úvalských ob-
čanů i materiálů poskytnutých Národním muzeem a organizací 
Post Bellum, jejímž stěžejním úkolem je sbírka Paměť národa. 
Moderátorem večera byl první úvalský porevoluční starosta 
Ivan Černý a host doc. Michal Stehlík – historik, učitel a patriot, 
pracující v NM a působící na FF UK, jak uvádí na netu. V rozsáhlé 
debatě k průběhu sametové revoluce v Praze a zejména v Úva-
lech hovořili Jiří Štork, Radek Manda, Lenka Mandová, Petr Ba-
lažík, starosta Petr Borecký, byla čtena vzpomínka pana Kroba.

16.11. v MDDM desítka dětí vyráběla transparenty a s ro-
diči pochodovala na náměstí Arnošta z  Pardubic, kde se 

konal na pódiu 
u  radnice kon-
cert k  oslavě 
30. výročí na-
šeho státního 
kvapícího pře-
rodu ze „socia-
lismu s  lidskou 
tváří“ na  de-
m o k r a t i c k o u 
společnost, se 
kterou si mož-
ná dosud ne-
víme rady. Cestou Husovou ulicí průvodu, skandujícímu 
památná hesla, zastoupila cestu jednotka (2) příslušníků 
VB s obušky a psem a provoláním pochodu za nezákon-
ný. Rozejděte se … pes se kamarádil a vrtěl ocasem. Ná-
sledoval program podle scénáře a na plakátu, od projevu 
starosty města po moderování O. Nováka a malou scén-
ku OUDIVu „co prosím přivezli, že stojíte ve frontě???“. ZŠ 
rodí talenty, vlastně v Úvalech se rodí mnoho talentů, které 

prošly zdejší školou. Dále na pódiu vystoupily – muzikálová 
zpěvačka, kapely The Drops, Mefisto, Pancake cake a naši 
The Snails. Stánky s občerstvením plnily svou funkci, poča-
sí bylo skvělé na  listopad – 15°C a sluníčko, večer už táhl 
studený vzduch, ale horké nápoje byly oporou.

17.11. v 15 h Církev bratrská zve veřejnost na bohoslužbu 
Poděkování za svobodu.

17.11. v 17 h rodinná dílna a po návštěvě výstavy v 65 se 
jde na náměstí zapálit svíčka pod vlajkami.

18.11. pro velký zájem škol ještě prodloužená výstava.

Lístky trhala s vypětím sil Alena Janurová, 
fotil většinou Vl. Procházka
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OUDIV na cestách

V říjnu jsme se jako Divadel-
ní spolek OUDIV se svým 
představením Světáci vydali 

za hranice Úval.
Dne 5. října 2019 jsme v rámci festi-

valu ochotnických divadel (zjistím přes-
ný název) vystoupili v  Divadle Horní 
Počernice. Představení mělo úspěch 
a diváci, kteří zaplnili dvě třetiny sálu, 
nás odměnili velkým potleskem.

O dva týdny později, 19. října 2019, 
jsme vyrazili na  Moravu, do  zhruba 
320 km vzdálených lázní Luhačovice. 
Kulturní dům Sokolka nás přivítal s ote-
vřenou náručí, a ačkoliv v místním diva-
dle ten večer vystupovali Bohumil Kle-
pl s Evou Holubovou, již v pátek jsme 
měli vyprodáno. Cesta byla dlouhá, ale 
úspěch stál za  to. Dopoledne jsme si 
prohlédli nádherné lázeňské městečko 
a večer nás pak čekalo představení. Ti-
tul Světáci přilákal mnoho diváků, kte-
ří přicházeli i přes to, že lístky již byly 
vyprodány. Přidávaly se židle a sál byl 
doslova přeplněný k  prasknutí. Hodi-
nu před představením již byla všechna 
místa k sezení obsazená a stále přichá-
zeli diváci. Někteří nakonec neváhali 
absolvovat dvě a  půl hodiny dlouhé 
představení vestoje.

Světáci měli velký úspěch a  pub-
likum nás odměnilo obrovským po-
tleskem a  smíchem během celého 
představení. Část souboru dopravující 

se vlakem pak druhý den na nádraží 
zažila dokonce improvizovanou auto-
gramiádu. Ještě po 14 dnech se k nám 
dostávají prostřednictvím ředitele kul-
turního domu velmi kladné reakce. 
Po představení nás například oslovila 
paní z Ostravy, zda bychom také ne-
mohli přijet zahrát tam. Zda OUDIV za-
vítá do Ostravy, je stále v jednání.

Závěr letošního roku zakončíme se 
Světáky doma v Úvalech v předvánočním 
čase, a  to 15. prosince 2019 v  18 hod. 
v sále hotelu Budka.

Pro příští rok za-
tím vybíráme titul, 
který bychom chtě-

li nazkoušet a následně hrát. Předsta-
vení Světáci ale rozhodně nezůstane 
uložené v  „šuplíku“. Rádi bychom se 
během roku zúčastnili různých festiva-
lů ochotnických divadel a zároveň hos-
tovali i v různých kulturních zařízeních 
a divadlech po celé České republice.

Chtěla bych tímto celému divadel-
nímu spolku poděkovat za  úspěš-
nou spolupráci během celého roku 
a  popřát mu spoustu spokojených 
a usměvavých diváků.

Taneční studio Danceport 
pořádá tradiční vánoční show

T aneční studio Danceport letos v  polovině září opět 
odstartovalo další sezonu, kterou doplňují nejrůznější 
akce. Tou největší pro první pololetí bude tradiční vá-

noční show všech frekventantů, která se uskuteční v neděli 
15.12.2019 od 15:30 hodin v prostorách velké tělocvičny Ma-
sarykovy ZŠ v Polesné ulici. Vstupné je zdarma a všechny vás 
srdečně zveme. Věříme, že vás zaujmou nové choreografie 
dětí a mládeže, a že u vás zároveň tato show navodí příjem-
nou vánoční náladu.

Za taneční studio Danceport
Helena Wojdylová

-

w
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O ddělení estetiky MDDM se tento podzim účastnilo 
jedné soutěže a jednu soutěž vyhlásilo. 

Děti z kroužků se svými džínovými obrazy zví-
tězily ve výzvě od časopisu Kreativ, a to i přes silnou kon-
kurenci, jak se můžete přesvědčit na našem FB nebo ča-
sopisu Kreativ. 

V měsíci říjnu jsme uspořádali již tradiční podzimní sou-
těž z  přírodnin, tentokrát na  téma „Podzimní květinové 
mandaly“. Až půjdete kolem MDDM, nepřehlédněte naši 
předzahrádku. Nápadité výtvory dětí za pomoci jejich uči-
telek nám vyrazily dech. Všem účastníkům moc děkujeme 
za jejich práci. 

1. místo: Třída Dráčci – MŠ Pražská
2. místo: Třída Koníčci – MŠ Pražská
3. místo: Třída Sluníčka – MŠ Kollárova

Čestné uznání patří dětem ze ŠD 6. oddělení ze ZŠ Úvaly

Soutěž Mandaly

Barevný svět Ireny Procházkové

V ystavovala nejen v Táboře, Praze nebo nedávno v Sezimově Ústí, 
ale v  minulých letech také v  Římě, Lisabonu, New Yorku, Portu 
a Mexico City. V loňském roce získala ocenění od společnosti iJun-

gle Graphic Design Awards v  kategorii Self-Promotion. V Úvalech se zá-
jemcům o výtvarné umění malířky Ireny Procházkové naskytla příležitost 
seznámit se s ukázkami její tvorby na výstavě v galerii MDDM ve dnech 
18. až 20. října 2019. Autorka vychází z malířských směrů impresionismus 
a  expresionismus. Tvoří portréty, kompozice, zátiší, krajiny, někdy i  ab-
strakce. V současné době pracuje s olejovými barvami na plátně. Náměty 
obrazů čerpá ze zážitků z cest (na výstavě například Tanečníci Segy, Pláž 
u Trafalgaru), nebo z běžného života (V květinářství, Trumpetista, V záři re-
flektorů). Občas proniká do oblasti fantazie zpodobněním osoby a zvířete 
v nečekaných souvislostech (Čaj o páté). Z obrazů čiší barevnost a hravost. 
Barevností většinou nešetří a spolu s výraznými tahy štětcem dotváří dy-
namiku zobrazené skutečnosti. Výtvarné řemeslo vstupuje také do zátiší 
(Strelicie, Magnolie, Zátiší s draperií). Na motivy květinových zátiší vytvořila 
návrhy potisků textilií a zkouší možnosti jejich vhodného využití na mode-
lech šatů.
Říjnová výstava v galerii MDDM se stala součástí mozaiky kulturních pořa-

dů ve městě.                                                             Text a foto Vladislav Procházka
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C o je Dofe? Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu, 
kterou založil roku 1956 manžel britské královny 
Alžběty II. princ Philip. V současném pojetí je to ce-

losvětové ocenění pro mladé ve  věku 14–24 let. Smyslem 
tohoto ocenění je podporovat a motivovat účastníky progra-
mu ve třech oblastech (ve třech různých stupních obtížnos-
ti) – získávání a  prohlubování určité dovednosti, sportovní 
činnost, dobrovolnické aktivity a schopnost naplánovat a ab-
solvovat dobrodružnou expedici. Protože si uvědomujeme, 
že v našem Domečku (MDDM) máme mnoho talentova-
ných, odhodlaných a šikovných mladých lidí, chceme jim 

ještě umožnit něco navíc, stát se našim prostřednictvím 
členem programu Dofe. Pro zájemce (i  jejich rodiče), kteří 
se chtějí dozvědět víc, jsme k dispozici na telefonech (Fíková 
775581295, Krejsová 608020488), další informace na www.
dofe.cz.

Dofe v MDDM

Úspěch taneční skupiny MDDM Rytmus Úvaly
na MS disciplín WADF v Liberci 
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V e dnech 17.-23.11. 2019 se konalo v Liberci 
Mistrovství světa tanečních disciplín WADF. 
Taneční skupina Rytmus MDDM Úvaly zís-

kala šest medailí ve  formacích a  3 tituly mistra 
světa. Startovali jsme i  v  sólových disciplínách 

a duu, kde v obrovské konkurenci tančilo na-
šich 5 děvčat. Také jejich výsledky si zaslouží 
pochvalu. I když na medaile naše tanečnice 
v Contemporary Balettu nedosáhly, získaly si 

pozornost poroty i diváků a  solidní umístění 
ve středu početné tabulky v dětech i juniorech.

Naše umístění:
1. místo     RII disko Urban Pop Large

– Indiáni  teams dětí do 11 let
1. místo RIII street Urban Street Large
 – Warriors of science teams juniorů do 15 let
1. místo RI B Contemporary Ballet Large
 – Červená růžičko  teams mini dětí do 8 let
2. místo RII Contemporary
 – Only love can save us      Ballet Large  

teams dětí do 11 let

3. místo RI A Contemporary Ballet Large
 – Červánky  teams dětí do 11 let
3. místo RIII A Contemporary Ballet Large
 – Dark side teams juniorů do 15 let
4. místo skupina Zuzky Špakové Ballet Small
 –  Weight in Gold teams juniorů

Contemporary 
Foto: A. Navrátilová

Barevný podzim v MŠ Úvaly

B arvy jsou 
na podzim 
všude ko-

lem nás. A  spous-
tu barev máme 
i ve školce. Na bu-
dově Pražská mají 
dokonce létající 
barvy! A  nejed-
ná se o  překlep, 
jde totiž o  novin-
ku ve  výtvarných 
technikách „Flying 
Colors“, při které děti točí malířským kruhem a barvy se točí 
a točí a vznikají opravdu jedinečná dílka.

Podzim zbarvil i  listí 
v  zahradách a  to pak 
padalo všude kolem. 
S úklidem listí a celko-
vým zazimováním za-
hrady pomohli na bu-
dově Kollárova rodiče. 
Jako již tradičně jsme 
ve  spolupráci s  Výbo-
rem rodičů MŠ Úvaly 
uspořádali společnou 

akci zaměstnan-
ců a  rodičů. Ačkoli 
tentokrát počasí 
naší snaze moc ne-
přálo, protože bylo 
sychravo a  pršelo, 
naší pracovní mo-
rálky a nálady se to 
nedotklo a brigáda 
se nesla ve  vese-
lém duchu. Všem 
odvážlivcům, kteří 
nasadili čepice, bundy a vzali do ruky nářadí, děkujeme!

Se zahradou se sym-
bolicky rozloučily 
i děti se svými rodi-
či při celoškolkové 
akci Zamykání za-
hrady. V  podvečer, 
když už byla skoro 
tma, se děti vydaly 
s  rodiči a  vlastno-
ručně vyrobenými 
a  vyzdobenými lu-
cerničkami na  vý-
pravu po  zahradě 

školky. Tento den se 
totiž objevují na  ško-
ličkových zahradách 
skřítci, lesní víly a hod-
ná strašidýlka. Děti 
je hledaly, aby je po-
zdravily, rozloučily se 
s  nimi a  při odchodu 

symbolicky velikým klí-
čem zahradu zamkly.

A  protože byla zahra-
da již zamčená, užívali 
jsme si spoustu dal-

ších aktivit uvnitř školky. Úsměv 
na  tváři dětem vyloudila diva-
délka „Kominíček a štěstí“, diva-
dlo Jany Matějcové („Podzime, 
podzime“) nebo Divadlo v kufru 
(„O Budulínkovi“). A bříška zase 
potěšil výlet do  Čokoládovny 
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v  Šestajovicích, na  kterém si děti odlily 
fantastickou sladkou čokoládu, poznaly 
výrobu svíček a prošli se po minizoo.

V rámci čerpání z projektu Šablony II ve škol-
ce opět proběhlo několik projektových dnů 
Malé technické univerzity s tématy Malý ar-
chitekt a Malý inženýr.

Na  jednotlivých budovách 
naší školky probíhají de-
pistáže (logopedická vy-
šetření dětí) pod vedením 
zkušené logopedky projektu 
MAP II „Sdílený pedagog“. 
Logopedka si s  dětmi indi-
viduálně sedla, popovídala 
a  následně pro rodiče vy-
pracovala odborné posou-
zení v  oblasti vývoje řeči 
s  doporučeními, jak děti 
dále rozvíjet a pomáhat jim 
s lepší výslovností.

N a poslední schůzce komise pro 
školství byly schváleny návrhy 
na  uzavření mateřské školy 

v  pondělí 23. prosince a  na  uzavře-
ní školky na  dobu jednoho měsíce 
v době školních prázdnin (23 pracov-
ních dnů). V Úvalech máme jednu ma-
teřskou školu. Sídlí sice na  třech adre-
sách, ale organizačně se jedná o  jednu 
instituci. V době uzavření školky nebu-
de v provozu ani jedna z 11 tříd.

Hlasovala jsem proti oběma návrhům, 
protože se domnívám, že rodiče by 
měli mít jistotu, že dítě mohou přivést 
do školky každý pracovní den. Předško-

láka nelze ponechat doma bez hlídání 
celý pracovní den. Ne každý má mož-
nost zavolat na pomoc prarodiče, zapla-
tit hlídání, nebo má kamarádku, která 
může pomoci. S argumentem, že škol-
ka není hlídací, ale vzdělávací instituce, 
nesouhlasím, protože školka je i důleži-
tým nástrojem sociální politiky, umož-
ňuje sladění pracovního a soukromého 
života a  přístup na  trh práce rodičům 
předškolních dětí. Rodiče předškoláků, 
a matky zejména, často čelí diskriminaci 
na trhu práce a zavřená školka zname-
ná další komplikaci v práci.

Zaměstnanec má ze zákona nárok 

na 4 týdny dovolené za rok. Ty tedy ne-
pokryjí ani celou dobu trvání uzavření 
úvalské školky. Někteří rodiče se tak 
mohou dostat do těžko řešitelné situa-
ce.

Z 265 dětí by do školky 23. prosince 
zřejmě přišlo jen několik. Ale nejsou to 
právě ty, jejichž rodiče o  školku stojí? 
Školka je veřejná instituce financovaná 
z veřejných peněz. Měla by tedy veřej-
nosti sloužit – dětem i rodičům.

Věra Pavelková
členka komise pro školství 

za spolek PRO Úvaly

17

Školka by měla být otevřená po celý rok

A  kdo chce být stále v obraze, může 
naši školku sledovat nejen na našich 
internetových stránkách, ale i  na  In-
stagramu (Mateřská škola Úvaly / 
ms_uvaly), který funguje od  nového 
školního roku.

O tom, jak jsme prožili vánoční svátky, 
co jsme vyrobili na  vánoční jarmark 

nebo jak jsme vystupovali na rozsvíce-
ní vánočního stromečku města Úvaly, 
si musíte počkat do příštího čísla Živo-
ta Úval.

Přejeme vám všem, dětem, rodičům 
i prarodičům krásné Vánoce, příjemné 
svátky a v roce 2020 vše nejlepší!

Bc. Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly
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Co plánuje škola na prosinec?
 30. 11.      Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu Úvaly 

s kulturním programem nejen školy
  Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd

 3. 12. Vítání občánků – kulturní vystoupení – žáci 2. E
 5. 12.       Čertovská pohádka – návštěva Pěnkavova dvora Ta-

konín – žáci 2. B, 3. A, 3. B, 3. C
 9. 12. Projekt Putování Zdravíkovem – žáci 1. A, 1. B
 10. 12. Projekt Putování Zdravíkovem – žáci 1. D

        Vánoční vystoupení v Domově seniorů v Úvalech – 
žáci 1. A, přání připraví děti ve ŠD

 11. 12. Louskáček – návštěva Národního divadla – žáci 4. D
       Pokoj lidem dobré vůle – divadelní představení – žáci 5. D
       Divadlo v Dlouhé – divadelní představení pro žáky 3. D
      Vánoční program v Domě s pečovatelskou službou 

v Úvalech – žáci 2. A, přání připraví děti ve ŠD
 12. 12.      Královna Kapeska – představení v Hudebním divadle 

Karlín – žáci 2. B, 3. A
      Lví král – filmové představení v CVA č. 65 – žáci 1.A, 

1.B, 1.C, 1.D
  Vánoční školní koncert – od 18 hodin v sokolovně

 13. 12.      Poznávací zájezd do Osvětimi a Krakova – přihlášení 
žáci 9. tříd

 16. 12.      Kde se vzaly Vánoce – Divadlo Horní Počernice – žáci 
1.A, 1.B, 1.D

       Hodinářův učeň – filmové představení v CVA č. 65 – 
žáci 2.C, 3.A, 4.D, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, S2

      Vánoční promítání – kino Klánovice – pro žáky 4.A, 
4.C, 5.A, 5.E

 18. 12.    Divadlo Gong – divadelní představení Vánoční koleda 
pro žáky 4.B

  Vánoční besídka pro rodiče žáků 3. A
 19. 12.      Hodinářův učeň – filmové představení v CVA č. 65 – 

žáci 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 6.B, 6.C
 20. 12. Vánoční třídní besídky

Za tým školy Mgr. Lenka Foučková

Č tvrťáci toho v říjnu stihli opravdu 
hodně. Navštívili Muzeum Policie 
ČR, divadelní představení Elek-

trický Emil o vynálezcích Emilu Kolbeno-
vi, T. A. Edisonovi a N. Teslovi, seznámili 
se se životem v  rybníce a  jeho okolí při 
výlovu Počernického rybníka, upekli si 
štrůdl ve školní kuchyňce, ale tou nejpo-
zoruhodnější akcí byla cesta strojem času 
do budoucnosti. Že to není možné? Ale 
je! Učili jsme se totiž o vesmíru a víme, 

že cestovat do budoucnosti je teoretic-
ky možné, jen pro nás zatím technicky 
neproveditelné. Nás to ale neodradi-
lo a alespoň jsme si zkusili představit, 
že jsme se podívali o sto let dopředu. 
Jak vypadá život na Zemi v  roce 2119 
v představách dětí? Zde je několik zají-
mavých úryvků:

Nejspíš nebude zeleň a rostliny, děti si 
nebudou hrát venku, ale s virtuální re-
alitou. Ale je tady taky možnost, že tu 
život vůbec nebude, protože si planetu 
zničíme.     Martin

Budeme mít digitální knihy a  létající 
auta. Týden budeme mít víkend a dva 
dny školu.                Mařenka
Auta se řídí sama a některá i létají. Je velké 
vedro a na Vánoce nepadá sníh. Děti jsou 
jen u počítačů, mobilů a tabletů, vůbec ne-
chodí ven.                     Simča
Nejspíš už nebudeme žít, protože se zni-
číme sami, zničíme stromy, takže nepůjde 
dýchat. Tam, kde byla pole, budou města 

a dálnice, bude moc horko, roztají ledovce, 
stoupne voda a zatopí města.   Tonda
Budou létající auta, roboti za nás budou 
dělat většinu věcí. Bude víc foukat vítr 
a budou větší vedra. Nebudeme jíst zele-
ninu, ale žížaly. Nikdo si nebude s nikým 
povídat. Peníze ztratí hodnotu. Lidé bu-
dou líní.        Vojta
Svět bude mnohem modernější, bude 
tu spousta techniky a  většinu práce 
budou dělat roboti. Bude více jídla, 
oblečení i doplňků, lidé odhalí spoustu 
záhad.                                                      Gabča
Budeme se muset přestěhovat na jiné pla-
nety, protože se kvůli globálnímu oteplo-
vání vypaří ze Země všechna voda. Voda 
bude jen jako pára v atmosféře a  tu bu-
deme čerpat. Rakety budou létat rychlostí 
světla.                                                        Luky

Není to moc povzbudivé čtení, ale děti 
dobře vědí, že to, jaký bude život na Zemi 
za sto let, je v rukách nás všech.

Mgr. Monika Halačková a děti ze 4. A

Stroj času

Halloween v ZŠ Úvaly Výstava 30 let svobody

L etošní rok se Halloween opravdu vyvedl. 
Halloween se slaví hlavně v Americe. Po-
chází z dob Keltů. V naší škole se do oslav 

zapojila převážná většina žáků a  též učitelů ze 
všech ročníků. Jejich masky a všemožné kostýmy 
byly opravdu velmi povedené a  rozhodně stá-
lo za  to je vidět. Halloween jsme ve  škole osla-
vili hned po  podzimních prázdninách 31. října. 
Žáci druhého stupně se zaměřili více na kostýmy 
a masky. První stupeň k tomu přidal i kulisy. Třídy 
byly plné dýní a strašidelné výzdoby.

Michaela Tesařová, Nela Pacholátková 
(Za školní parlament ZŠ Úvaly)

V pondělí 11. listopadu 2019 jsme se třídou 6. C navštívili výsta-
vu o 30 letech svobody v České republice, kterou zorganizovala 
Městská knihovna v Úvalech. Zúčastnili jsme se zajímavého pro-

gramu. Rozdělili jsme se do dvou skupin – jedna skupina představovala 
tajnou policii a druhá skupina narušovatele. 

Nejdříve jsme hledali skrytý kód v knihách spisovatelů Orwella, Škvo-
reckého a Kundery. V druhé části jsme pracovali s otázkami z kvízu, kte-
ré se týkaly sametové revoluce a událostí před 30 lety. Na závěr jsme 
připravili prezentaci.

Oběma skupinám se podařilo úkoly splnit. Užili jsme si také mnoho 
legrace, protože skupina tajné policie dostala pěnové „obušky“ a měla 
zadržet skupinu narušitelů, ale ti utekli.

Bylo to pěkné.                                                       Za třídu 6.C, Tomáš Vedral

  

  

ýýýýýchchchchchchc atat..

dldldl sta
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SFUMATO – revoluce v učení prvňáčků

J e to až příznačné, že 
v  předvečer sametové 
revoluce se konal ojedi-

nělý a  dlouho čekaný křest 
knihy pro nejmenší čtenáře 
a  žáky, a  totiž: Neobyčejného 
slabikáře. Jedním z kmotrů byl 
i  pan Ondřej Havelka. Tento 
slabikář má několik neoby-
čejností. Předně byl vytvořen 
kolektivem autorů, v němž sa-
mozřejmě nechyběli pedago-
gové z  praxe a  psychologové 
v čele s PaedDr. Márií Navráti-
lovou, kteří kladli přísný důraz 
na  každý didaktický detail, ať 
již ve  slově či ilustraci. Cílem 
bylo, aby vše ve slabikáři pod-
porovalo význam slov a  chuť 
malého čtenáře ke čtení a po-
znávání.  Tomu byly podřízeny 
i  grafické motivy a  ilustrace. 
Na  slabikáři se podílelo hned 
pět ilustrátorů a akademických 

malířů. A  protože materiálu 
bylo hodně, byl tento slabikář 
vydán ve  dvou dílech. Suma 
sumárum, po  velmi dlouhé 
době vzniklo pro naše nejmen-
ší opravdu hodnotné dílo.

Ale nedejte se zmást, ten-
to slabikář mohou používat 
i ve školách, ve kterých použí-
vají nejen SFUMATO, ale zatím 
jen starší výukové formy čtení 
a psaní – genetickou a analy-
ticko-syntetickou metodu. Me-
toda SFUMATO má však opro-
ti nim mnohé další výhody pro 
malé žáčky. Nevyrábí koktavé 
žáky a je vhodná pro všechny 
– zdravé děti i děti s poruchou 
učení. Zohledňuje totiž indivi-
duální schopnosti dítěte a do-
káže žáky zaujmout a hravou 
formou je učit. Zjednodušeně 
řečeno – jde o metodu splý-
vavého čtení s porozuměním 

Pozvánka
Zveme všechny bývalé zaměstnance 
Základní školy Úvaly na vánoční 
posezení.
Kdy: v pondělí 16. 12. od 15 hodin
Kde: jídelna školy
S sebou: dobrou náladu

Těšíme se na příjemná setkání.

J iž jsou tomu čtyři měsíce, kdy nám 
začal nový školní rok a  nám v  jí-
delně každodenní koloběh vaření. 

V  září je nápor pracovních povinností 
obzvlášť velký, v říjnu a listopadu to ne-
bylo o moc lepší  

Celé září kuchařky dětem vařily jejich 
oblíbená jídla, jako jsou bramborové 
šišky s mákem, krůtí na paprice, boloň-
ské špagety aj. Každý den bylo jídlo, kte-
ré děti mají rády, a hodně dětí nám vra-
celo prázdné talíře ☺

10. října jsme poprvé v naší kuchyni 
přivítaly profesionálního kuchaře pana 
Jana Slavíka od firmy Dr. Oetker. Je šéf-
kuchařem vývojové kuchyně v  Praze, 
která vyvíjí nové receptury pro jmeno-
vanou firmu. S  bohatými zkušenostmi 
ze zahraničí (Itálie, Francie, Švédsko, 
Monako, Rusko ad.), ale i z prezentační-
ho vaření pro školy připravil s  týmem 
kuchařek pro naše strávníky polévku 
Halaszle, kuřecí maso na cuketách s rýží 
a čočkou a na dvojce si mohly děti po-
chutnat na  lasagních a  la Bologneze. 
Vaření s kuchařem se vydařilo ke spo-
kojenosti personálu školní kuchyně 

a  snad i  pana kuchaře. Při 
vaření kuchařkám prozradil 
i pár vychytávek a předal mi 
do  sbírky několik svých re-
ceptů, které určitě vyzkouší-
me. Myslím, že byl pro naši 
malou kuchyni určitě příno-
sem a  jeho pozvání nebylo 
poslední.

V  listopadu jsme již tra-
dičně připravily pro děti 
halloweenský týden, spíše 
dny, protože na pondělí při-
padl státní svátek a v úterý 
a  ve  středu byly podzimní 
prázdniny. Velký ohlas měl jak u dětí, 
tak dospělých náš tradiční recept: dý-
ňový králík na bylinkách s bramboro-
vými špalíky a dýňový krém s krutony. 
Děti si s  chutí také pochutnaly na  rý-
žové kaši s  broskvemi, masových ku-
ličkách s  bramborovo-dýňovým pyré 
a  vepřovými kostkami Gombáš s  rýží 
basmati. Tyto dva dny dostaly děti jako 
doplněk jablka a pomeranče. V jídelně 
nechyběla ani nepostradatelná dýňová 
výzdoba.

A  je tu prosi-
nec a s ním i naše 
ČERTOVINY. Páté-
ho prosince totiž 
potkáte ve  škole 
čerta na  každém 
kroku. Doufám, že 
i  letos v  naší škol-
ní kuchyni budou 
vařit opravdové 
čertice a tento den 
si všichni užijeme 
☺. Pro děti jsme si 
připravily pravou 
pekelnou polévku, 

mikulášské špagety a  andělsky dobrý 
rýžový nákyp s meruňkami. Nesmí chy-
bět ani pochoutka pro naše ďáblíky. Ka-
ždý den v prosinci jsem se snažila do jí-
delníčku zařadit jeden tradiční vánoční 
pokrm, ale o tom až zase příště …

Přeji nám všem v kuchyni hodně sil a tr-
pělivosti v tomto školním roce a mnoho 
spokojených strávníků. Vám všem přeji 
krásné pokojné vánoční svátky ☺.

Pavlína Stehlíková

Zprávičky ze školní jídelny

dýýňovává 

textu, kdy žáci pomalu čtou 
celá slova, nekoktají slabiky 
a  přechází od  jednoduchých 
k  náročnějším slovům. Navíc 
se však učí správnou výslov-
nost jednotlivých písmen, za-
pojení správných svalů, správ-
né našpulení rtů, mimiku (atd). 
Oproti jiným metodám zde 
nedochází k výskytu dvojitého 
čtení, zadrhávání a neporozu-
mění čtenému textu. Nutno 
dodat, že výhoda této metody 
pro děti znamená jistou ne-
výhodu pro pedagogy, neboť 
na ně klade větší nároky, a to 
nejen v oblasti českého jazyka 
a přípravy, ale též v oblasti hu-
dební a výtvarné, která je její 
nedílnou součástí. Ovšem díky 

celistvosti této metody a ma-
ximálního využití smyslů a při-
rozené hravosti dětí, slaví tato 
metoda jednoznačný úspěch. 
Naplňuje se tak heslo slavné-
ho učitele národů Jana Amose 
Komenského: „ Škola hrou“. 

Josef Štěpánovský

PS: Více o  slabikáři a metodě 
SFUMATO na www.sfumato.cz
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Výdej povolenek pro rok 2020
Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2020 bude probí-
hat v následujících termínech v technickém zázemí naší orga-
nizace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky).

Upozornění: 
Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s vyplněným 

přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její plat-
nosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled 
o úlovcích se vrací i  v případě, že držitel nedocílil žádných 
úlovků, anebo nelovil ryby.

Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček

MO ČRS Úvaly informuje

Rybářský ples
Rybářský ples se bude konat v sobotu 1. 2. 2020 od 20:00 
hod. v sále TJ Sokol Úvaly. Vstupenky si můžete zakoupit 
v prvních dvou termínech prodeje povolenek k lovu ryb.

P olní cestu vedoucí k  rozhled-
ně Vinice na  kopci na  vyhlídce 
zdobí od soboty 2. listopadu 12 

krásných vysokokmenných třešní, od-
růdy Big Napoleon a Regina. Zasadili je 
dobrovolníci organizovaní spolkem Za-
chraňme koupaliště. 

Na výsadbu jsme na začátku září zís-
kali grant Nadace Partnerství s finanční 
podporou Makro Cash and Carry ČR, 
a  to především díky podpoře přátel 
a veřejnosti z Čech i Moravy v hlasová-
ní o  přihlášených projektech, které se 

ucházely o  získání grantu. Projekt byl 
zařazen do  celorepublikové akce jako 
Třešňoví skřítci#sazibudoucnost.  Sáze-
ní odsouhlasila Rada města Úvaly.

Dobrovolníky k sázení jsme v Úvalech 
oslovili v  září během akce „Babí léto 
na  koupališti aneb Rozmarné soused-
ské odpoledne“ a přes sociální sítě. 

V sobotu se nás sešlo na místě přes 20 
nadšenců, překonali jsme i nástrahy poča-
sí, zvládli jsme jak přepravu vysokých stro-
mů v kontejnerech, tak i obstarání 2 m3 
vody na zalití stromů. Když jsme se na kon-
ci rozhlédli a viděli krásné stromořadí, řekli 
jsme si: za tu námahu to opravdu stálo. Po-
dařilo se to a do-
konce s  úsmě-
vem! O  stromky 
se budeme dále 
starat jako jejich 
třešňoví skřítci 
a  pod dohledem 
odborníka se 
chceme naučit, 
co stromy potře-
bují.

Když půjdete kolem, mohou vás za-
ujmout nápisy na  opěrných kůlech 
u stromků. Je jich 12, takže každý stro-
mek nese označení jednoho měsíce 
v  roce. Někdy, až napadne sníh, chys-
táme setkání „u dvanácti měsíčků“ a … 
Marušku už máme.

Úsek polní cesty, která je často využí-
vána turisty a cyklisty, byl holý bez stro-
mů. A tak věříme, že se stromům bude 
dařit a  časem budeme moci ocenit je-
jich stín a šťavnaté plody.

Zachraňme koupaliště, z.s.

Do Úval přibylo nové třešňové stromořadí

S příchodem podzimu 
u  nás v  hasičárně za-
číná sportovní zimní 

příprava. Pokud počasí dovo-
lí, běháme, skáčeme, cvičíme 

a  nabíráme fyzickou kondici, 
hrajeme pak různé hry a  vy-
mýšlíme netradiční soutěže 
s  hasičským materiálem. Do-
rost a dospělí si zpestřili o jed-

nom víkendu tuto přípravu 
soustředěním v  Krkonoších. 
Bylo sice krátké, ale zase in-
tenzivní. Základ tvořilo druž-
stvo dorostenek, které se 
chystá už na čtvrtou sezonu, 
doplnili je 3 dorostenci a sem 
tam se na  trénink přidal 
i někdo z dospělých. Běhání 
do kopců a do schodů a po-
silování po  večerech jsme 
okořenili výletem na  Přední 
Žalý – výstup po  sjezdových 
tratích v dešti a mlze. S bola-
výma nohama a dobrým po-
citem jsme se v neděli vydali 

k domovu a v násle-
dujícím týdnu už po-
kračovali 3x týdně 
u  hasičárny. Týden 
po  soustředění se 
4 vedoucí mládeže 
vydali opět do  Kr-
konoš, tentokrát 
na  pravidelné ško-
lení mládeže. Nikdo 
z  nás si nezvyšoval 
kvalifikaci, ani ne-
potřeboval obnovo-
vat zkoušky, jenom 
jsme se jeli poinfor-
movat, co je u  nás 
v  okrese nového, jak bude 
vypadat soutěžení příští rok. 
Pořadatelé si připravili několik 
přednášek především pro no-
váčky mezi vedoucími. Během 

následujících schůzek nás čeká 
výlet, odznaky odbornosti, mi-
kulášská a  vánoční besídka 
a snad také nějaký vánoční vý-
let.                          Alena Tesařová

SDH Úvaly

Hasičské podzimní schůzky, soustředění, školení

4. 1. 2020 8:00 – 11:30 hod.
18. 1. 2020 8:00 – 11:30 hod.
8. 2. 2020 8:00 – 11:30 hod.
22. 2. 2020 8:00 – 11:30 hod.
14. 3. 2020 8:00 – 11:30 hod.
25. 4. 2020 8:00 – 11:30 hod.

                  

ěě ý
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Zamyšlení ve vánočním čase
„…Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, 

Kristus Pán, v městě Davidově.“
(Lukáš 2, 10-11)

Každoročně  ve vánočním 
čase zaznívá ve  vzájem-
ných přáních „Radostné 
Vánoce!“ Jaký význam 
však má tento pozdrav 
pro opuštěné, staré, ne-
mocné, vězněné, lidi bez 
domova?  A co ti, kteří sice 
navenek stráví sváteční 
dny dobře, ale vnitřně jsou zranění, zoufalí, ustaraní, skleslí?
V evangelním textu zaznívá „Nebojte se !“ To Bůh skrze anděla 
volá na pastýře, kteří  se střídají v hlídkách pod širým nebem 
u Betléma. Toto volání platí všem, tobě, mně … Bůh přesně 
zná životní okolnosti každého z nás. Zná každé naše  nitro.  
Dále anděl Páně zvěstuje „dobrou zprávu a velikou radost“ 
pro všechen lid  o narození Spasitele. Od přirozenosti se ka-
ždý člověk nalézá v zoufalé situaci, neboť jsme ztraceni, jsme 
mrtví pro své hříchy.
V této situaci bychom  neměli vůbec žádný důvod k radosti, 
kdyby nepřišel náš Zachránce, Boží Syn, Ježíš Kristus, který se 
stal člověkem jako my, ale bez hříchu. Přišel, aby nás zachrá-
nil. Dal dobrovolně svůj život, abychom my byli osvobozeni 
od svých vin a mohli být ušetřeni věčného vzdálení od Boha.
Je třeba si uvědomit, že skutečně šťastnými se nestaneme skr-
ze církevní svátky, i když jej můžeme strávit duchovně. Tu „ve-
likou radost“ obdržíme jen v živém vztahu víry k  Ježíši Kristu. 
Amen.                                          Mgr. Jitka Pokorná CČSH v Úvalech

Zachraňme škvorecké varhany

Vyšla kniha Od Panenství 
k Divokému západu,

Č as adventu a Vánoc se v kostelích vždy pojil se zvukem 
varhan. Nejinak tomu kdysi bylo i v evangelickém koste-
le ve Škvorci, který slouží i úvalským věřícím. Tamní var-

hany, pocházející pravděpodobně z druhé poloviny 18. století, 
sloužily až do roku 1990. Protože v té době do kostela zatékalo 
a kvůli narušené statice praskaly stěny, varhany byly demontová-
ny a uskladněny. 

Velkým úsilím členů a přátel sboru se škvorecký kostel nako-
nec podařilo zachránit, po náročné rekonstrukci se roku 2003 stal 
opět důstojnou dominantou městyse. Varhany již takové štěstí 
neměly. Jelikož sbor v posledních letech nabírá sílu, rozhodli jsme 
se historicky cenný nástroj zachránit. 

Začínáme jak jinak než hudbou. V pátek 20. prosince proběh-

ne od 18 hod. ve Škvorci adventní benefiční koncert. Záštitu nad 
ním převzala starostka městysu Škvorec Martina Vodičková a Ka-
rel Horčička, radní Středočeského kraje pro kulturu. Zazní Česká 
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v podání Smíšeného ko-
morního sboru, Pražských pěvců a sólistů a Černošické komorní 
filharmonie pod taktovkou Stanislava Mistra. Výtěžek ze vstupné-
ho poputuje na transparentní účet, kde začneme postupně shro-
mažďovat peníze na záchranu rozebraného hudebního nástroje. 
Během benefice bude také představen program adopce škvorec-
kých varhan. Každá ze 414 varhanních píšťal bude přes webové 
rozhraní připravena k osvojení ve formě sponzorského příspěv-
ku. Bližší podrobnosti najdete na webu skvorec.evangnet.cz.

Blahoslav Hruška, Farní sbor ČCE Škvorec

kterou lze koupit ve  větších 
knihkupectvích.

Kniha je koncipována v rám-
ci vyrovnání se s  minulostí, 
takže nejde jen o  život a dílo 
spisovatelky Marie Majerové. 
Překvapivá jsou mnohá zjiš-
tění, že Majerová studovala 
v klášteře, že sloužila v Buda-

pešti, že byla dvakrát vdaná 
a  nezříkala se dalších sexuál-
ních dobrodružství, že svá nej-
lepší díla napsala ve 30. letech 
po  vyloučení z  Komunistické 
strany Československa. Přede-
vším však prosazovala práva 
žen a dětí ve společnosti, pro 
něž požadovala důstojný život. 

okénko knihovny

bu

ždo

ase
ktktereráá
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OKÉNKO KNIHOVNY

Zklamala v 50. letech jako spisovatel-
ka, jež představuje svědomí národa. 

Na  uvedené fotografii z  kulturního 
domu sedí kolem Marie Majerové a učite-
le K. Čapka pionýři narození kolem roku 

1950. Poznáte se? Dejte vědět pí Janurové 
na mail. alena.janurova@centrum.cz

V  městské knihovně a  v  podatelně 
MěÚ zbývá několik kusů knížky Česko-
slovenští legionáři a  Úvaly. (Opravdu 

víte, kolik bylo legionářů, kdy se vrátili 
domů, kde všude bojovali? Jaký počet 
legionářů, zachránců českého národa, 
dohledala autorka v Úvalech?)

PhDr. Lenka Mandová

sport

V neděli 15. září jsme slavnostně vstoupili do  druhé 
pětiletky, zahájili druhou půldekádu... jak kdo chce-
te. Ukázková hodina s možností vyzkoušet si „nane-

čisto“ trénink aikidó přilákala zase další nováčky. Protože ale 
málokdo dokáže poznat z  jedné hodiny, zdali mu bude toto 
japonské bojové umění vyhovovat, stejně jako v předchozích 

letech jsme ne-
chali nové za-
čátečníky až 
do  půlky října 
cvičit s  mož-
ností skončit 
bez nutnosti 
placení, pokud 
by zjistili, že ai-
kidó není jejich 
šálek čaje.

K půlce listo-
padu už může-

me prohlásit počet členů Aikidó Úvaly za téměř stabilizovaný 
(58 dětí do 18 let a 11 dospělých) a některé hodiny nám zača-
ly trochu praskat ve švech. 

Každoročně v  lednu se koná v Praze na TJ Sokol Žižkov II 
dětská stáž, jelikož je však akcí pro děti málo, přidali jsme 
ještě jednu na sv. Václava. 28. září jsme i s úplnými nováčky 
vyrazili do našeho hlavního města.

Z Úval byl vypraven autobus, protože dopravit téměř 40 lidí 
standardním vlakem a následně městskou hromadnou do-
pravou je logistický rébus.

Děti byly nadšené. Věnovali se jim učitelé z Prahy, Řečan, 
Karlových Varů i jejich známí z Úval. Kromě zážitků si přivezly 
domů i diplomy a sladkosti (které sehnat ve státní svátek vů-
bec nebylo jednoduché ☺.

Šestá aiki-sezona
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O víkendu 12. – 13. října byla 
naplánována v  Karlových Va-
rech regionální stáž Tomáše Ša-
lamouna (4. dan Aikikai). Jelikož 
stále usměvavý Tomáš je našim 
oblíbencem (hlavně kvůli tomu, 
že dokáže své tréninky přizpů-
sobit i dětským účastníkům), ne-
mohli jsme na téhle akci chybět. 
Na autobus to tentokrát nebylo, 
ale čtyři auta jsme naplnili. 

Do místa konání jsme dorazili 
již v pátek, abychom si prohlédli 
krásy lázeňského města a hlav-
ně nemuseli vstávat brzy ráno. V sobotu ráno proběhla sní-
daně ještě v klidu, ale pak jsme se zastavili vlastně až v neděli 
po obědě. Dle Tomášova vyjádření bude jeho další zastáv-

ka někdy v dubnu 2020 v  České Třebové 
a úvalští tam určitě nebudou chybět.

V  rámci spolupráce mezi českými orga-
nizacemi aikidó jsme se rozhodli v sobotu 
9. listopadu svou přítomností poctít i mezi-
národní seminář, který na Vinohradech or-
ganizovala Česká Federace Aikidó. Téměř 
dvě stě dětí z  širokého okolí si přijelo za-
cvičit pod vedením učitelů z Čech, Sloven-
ska, Ukrajiny, Francie a Švédska. Našich 16 
statečných bojovníků v rámci ukázek před-
vedlo, jak v Úvalech cvičíme a rozhodně se 
mezi ostatními neztratili. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly 
(www.aikido-uvaly.cz) 

Autoři fotografií: Marta Junková, 
Aleš Bambula, Pavel Šípek a Pavel Skalický

O víkendu 1. a 2. listopadu 2019 se uskutečnilo v krá-
lovském městě Kadani Mistrovství České republiky 
JKA (Japan Karate Association) v karate všech věko-

vých kategorií. A aby toho nebylo málo, proběhlo i finále Čes-
ké národní ligy JKA. Ano, tento víkend byl pro nás vrcholem 
sezony, završením celoročního snažení. 

Do Kadaně se sjeli borci ze 16 oddílů celé naší republiky, a to 
od těch nejmenších dětiček až po kategorii masters. Karate je 
sport pro každou věkovou skupinu, je to sport na celý život 
a na druhé straně s ním můžete začít v jakémkoli věku ☺.

Mistrovství není otevřené, může na něm startovat jen ten zá-
vodník, který získá potřebné množství bodů, a ty sbírá za své 
výkony po celý rok. Už to, že se závodník nominuje, je odměna 
a svým způsobem vítězství. Avšak kdo by nechtěl víc ☺. 

Sport Úvaly patří již po mnoho let ke  karatistické špičce 
České republiky mládeže a i na tomto mistrovství svou pozici 
obhájil. Níže naleznete výsledky reprezentantů našeho oddí-
lu a posuďte sami, zda celoroční úsilí jak dětí, tak trenérů, tak 
i rodičů stálo za to. 

Samozřejmě, ne každý přivezl medaili, ale věřte, že medai-
le a poháry nejsou v  tomto případě to nejdůležitější. Hlavně 
u dětí si uvědomíte, jak je důležité, že mají zájem, cestu a cíl. Jak 
jsme již výše zmínili, karate je sport na celý život a rozvíjí nejen 
tělo, ale i ducha. Sebeovládání, disciplína, odhodlání a vůle je 
něco, co potřebujeme nejen v tělocvičně, ale i v běžném životě.  

Díky patří všem, kteří celý rok věnují svůj čas, aby 
ostatní mohli růst.
Děkujeme městu Úvaly za podporu, které si velmi 
vážíme.

Za Sport Úvaly trenérka Hanka Kadlubová 

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2019:
Mini žáci 
1. místo kata Tobiáš Martinovský 
3. místo kata Marek Sukalovský
3. místo kumite Vojtěch Šebela
1. místo kata tým Šebela, Sukalovský, Martinovský

Mini žákyně
1. místo kata tým Laneve, Procházková, Kadeřábek

Mladší žáci 
1. místo kata tým Hurda, Sukalovský, Zapletal

Mladší žákyně 
2. místo kata Magdaléna Havlíková 
2. místo kumite Magdaléna Havlíková
1. místo kata tým Martinovská, Havlíková, Brýdlová

Starší žáci 
4. místo kata Tomáš Tříska 
1. místo kata tým Janík, Vašek, Tříska

Liga žáků 
2.    místo Kadlubová, Kytková, Janík, Tříska, Vašek, Charvát Š., 

Brázda

Mladší dorostenky
1. místo kata Sára Konečná
1. místo kumite Sára Konečná
Vítěz kombinace Sára Konečná
2. místo kata tým Brázdová, Hrušková, Mastná

Mladší dorostenci
1. místo kata tým Charvát, Zvoníček, Macoun
2. místo kata Josef Macoun
3. místo kata Ondřej Charvát

Starší dorostenci
3. místo kata Filip Konečný
3. místo kumite Filip Konečný

Muži
2. místo kata Adam Zdobinský (přestože není členem klubu, 
patří do naší trenérské stáje ☺)

Masters
2. místo kata David Macek

Mistrovství České republiky – vrchol české karatistické sezony

oun

bbekek
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Výsledky a rozpis SK Úvaly podzim 2019

1. kolo So 24.08.2019 17:00 FK Vysoká – SK Úvaly
2:4 (0:1)

2. kolo Ne 01.09.2019 17.00 SK Úvaly – FK Kralupy 1901
4:1 (1:0)

3. kolo So 07.09.2019 17.00 AFK Milovice – SK Úvaly
 3:1 (2:0)
4. kolo Ne 15.09.2019 16.30 SK Úvaly – TJ Sokol Škvorec    

4:2 (1:1)
5. kolo Ne 22.09.2019 16.30 SK Kosmonosy – SK Úvaly

  1:2 (1:2)
6. kolo Ne 29.09.2019 16,00 SK Úvaly – FK Sl, St, Boleslav

4:1 (2:0)
7. kolo Ne 06.10.2019 16,00 Sokol Holubice – SK Úvaly

3:1 (1:0)
8. kolo Ne 13.10.2019 15.30 SK Úvaly – SK Bakov nad Jiz.

1:2 (0:0)
9. kolo Ne 20.10.2019 15,30 SK kopaná Hovorčovice – SK Úvaly
 1:2 (0:1)
10. kolo Ne 27.10.2019 14.30 SK Úvaly – TJ AFK ELETIS Lužec

2:1 (1:0)
11. kolo So 02.11.2019 14.00 Sokol Chotětov – SK Úvaly
  3:0 (1:0)
12. kolo So 09.11.2019 14.00 TJ Byšice – SK Úvaly
   1:2 (1:0)
13. kolo Ne17.11.2019 13.30 SK Úvaly – AFK Libčice11  
 2:0 (0:0)

3. kolo Ne 08.09.2019 10.15  SK Úvaly – Viktorie Jirny
3:0 (1:0)

2. kolo St 11.09.2019 18.00  Slavia Louňovice – SK Úvaly
1:4 (0:1)

4. kolo So 14.09.2019 10.00 SKK Hovorčovice – SK Úvaly
12:0 (4:0)

5. kolo Ne 22.09.2019 10.15 SK Úvaly – Aero Odolena Voda
                           0:0 (0:0)

6. kolo So 28.09.2019 11.00 Viktoria Sibřina modrá
   – SK Úvaly 0:3 (0:2)

1. kolo So 24.08.2019 10.15 SK Úvaly – FC Tuchoraz 4:1 (2:1)
2. kolo Ne 10.11. 2019  10:15 Štítarský SK – SK Úvaly 4:3 (0:2)
3.  kolo Ne 08.09.2019  SK Úvaly – FK Čáslav B 7:2 (5:0)
4. kolo Ne 15.09.2019 10.15     FK Viktorie Velký Osek – SK Úvaly
    1:5 (0:2)
5. kolo So 21.09.2019 10.15      SK Úvaly – TJ Sokol Jestřabí Lhota 

 3:0 (1:0)
6. kolo Ne 29.09.2019 10.15 TJ Slavoj Vrdy – SK Úvaly 4:2 (4:1)
7. kolo So 05.10.2019 10.15 SK Úvaly – SK Český Brod 5:1 (3:0)
8. kolo So 12.10.2019 10.15     SK Úvaly – TJ Sokol Družba 
   Suchdol 2:1 (2:0)
9. kolo So 19,10.2019 10.15 FK Uhlířské Janovice – SK Úvaly  
    2:5 (1:3)
10. kolo So 26.10 2019 10.15 SK Úvaly – TJ Mnichovice 5:3 (2:1)
11. kolo Ne 03.11.2019 10.15 AFK Pečky – SK Úvaly 1:1 (1:0)

3. místo SK Úvaly po podzimní části

3. místo SK Úvaly po podzimní části

Muži A:
Výsledky:

Žáci:
Výsledky:

Tabulka:

Tabulka:

Dorostenci:
Výsledky:

zbytek října až listopad

S oustředění úvalských 
karatistů se tradič-
ně konalo ve  Starých 

Splavech u  Máchova jezera. 
Účastníky byli mladí nadějní 
karatisté a  vedle nich i  tzv. 
KáPéŽet (tzn. ti, kteří obvyk-
le již nějakou dobu nepatří 
do kategorie žáků, dorosten-
ců ani juniorů). O  všechny 
se staral realizační tým pod 
vedením Jany Konečné, duše 
úvalského karate. 

Páteční slunečný začátek 
soustředění byl pouhým 
předznamenáním věcí příš-
tích. Přivítání se s kamarády 
následovalo rozloučení s  ro-
diči, ubytování, večeře, volný 
program a  spát. Ten pravý 
frmol začal až budíčkem ná-
sledujícího rána.

V  čase krátce po  sedmé 
(pro některé, většina mohla 
naštěstí zůstat v posteli o ho-
dinu déle) byl zahájen kolo-
toč tréninků a dalších aktivit, 

který skončil až odjezdem 
zpět domů. Podoba a obsah 
tréninků se lišily podle toho, 
kdo ten který trénink vedl. 
Některý z  trenérů se více 
zaměřoval na  precizní pro-
vedení jednotlivých technik, 
další na  nácvik kat, jiný zas 
na kumite, fyzičku či na akti-
vizaci a uvolnění těla každé-
ho karateka. Zajímavé je, že 
po  každém z  tréninků jsme 
se s ostatními KáPéŽet shod-
li, že to bylo … prostě ono. 
A  to přesto/proto, že každý 
trénink byl naprosto jiný. 

Podzimní počasí nám na-
štěstí přálo. Po  mlžných rá-
nech pravidelně přicházel 
slunečný den. Dobu, kdy se 
mladí karatisté nevěnovali 
karate, tak trávili většinou 
v  přírodě. V  okolních bo-
rových lesích a  na  březích 
jezera hráli míčové hry, pl-
nili úkoly v  bojovkách, sta-
věli lesní domečky a  chodili 

na procházky. Hub bylo všu-
de tolik, že se vyhlásil zákaz 
jejich sběru. Někteří karatis-
té pak měli ve stejnou dobu 
porci tréninků navíc, neboť 
se nacházeli v závěrečné fázi 
přípravy na  mistrovství ČR 
a  pilovali do  úmoru sestavy 
v kata týmech. Budeme držet 
palce.

Po  večeři si mohli mla-
dí karatisté i  jejich trenéři 
konečně oddechnout. Kdo 
chtěl, mohl se zabavit při 
večerním promítání, hraním 
deskových a jiných her, ping-
-pongem, studeným nočním 
focením s  katanami à la Kill 
Bill, s  růžemi à la arizonská 
pěnice anebo jen tím, že od-
počíval.

Zhruba takto probíhal den 
co den až do konce soustře-
dění. Po celý pobyt zde vlád-
la rodinná atmosféra, pokud 
se dá psát o  rodině v počtu 
75 osob. Cíle soustředění 

byly naplněny: celý úvalský 
tým si soustředění moc užil 
a u všech bylo vidět výrazné 
zlepšení, neboť „každý tré-
nink navíc je vidět.“

Velké poděkování patří 
těm, kdo se o  nás všechny 
po  celou dobu starali, za  je-
jich úsilí, trpělivost a pohodu, 
kterou rozdávali. Děkujeme. 

Emička a Petr Bělohradovi

Podzimní soustředění (Slunce, houby, karate)
šu
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K lánovický 1/2 maraton je často 
označován jako nejkrásnější zá-
vod podzimu: trasa má minimál-

ní převýšení, vede největším pražským 
lesem a běžci se mohou po cestě kochat 
krásnou přírodou, užívat si měkkou 
půdu pod nohama a  využívat zázemí 
a komfortu profesionálního závodu. 

V neděli se však neběžel pouze půl-
maraton, běžci si také zaběhli trasu 
v délce 10 km nebo dali přednost štafe-
tě v délce 10 + 11 km. Zároveň probíha-
ly divácky velmi oblíbené závody se psy, 
canicross, a  pro nejmenší závodníky 
byly připraveny speciální závody v ně-
kolika kategoriích. 

I přesto, že se jedná o profesionální 
závody a startovní čísla jsou již několi-

kátým rokem za sebou vyprodána dva 
měsíce dopředu, závody si stále zacho-
vávají rodinnou a přátelskou atmosfé-
ru, jak prozradila běžkyně Jana, která 
běžela zatím všechny ročníky: „Moc 
ráda se sem vždy vracím, závod už 
si sice získal značnou popularitu, ale 
stále je tu cítit ta pohodová atmosfé-
ra jako při prvním ročníku. Příští rok 
jdu zase.“

Účastníky závodu v  cíli nečekají 
medaile, ale koláče, což je taková 
sportovní rarita.

„Je to opravdu zasloužená odmě-
na, kterou závodníci ocení více než 
pamětní medaile, jak sami udávají,“ 
říká ředitel závodu Ondřej Brouček 
a dodává: „Letošní ročník opět stál 

za  to, počasí nám přálo, 
byly to krásné sportov-
ní výkony. Těšíme se zas 
na šesté setkání.“ 

Letos se závodu účastni-
li běžci například až z Ar-
gentiny, Francie, Německa 
a dalších evropských zemí. 
Plných 45% závodnic tvoři-
ly ženy. 

Klánovický 1/2maraton 
je pořádán občanským 
sdružením 3+, které již 13 
let pořádá různé typy zá-
vodů v okolí Klánovic.  Tato 
akce se konala za podpo-
ry Hlavního města Prahy 

a Městské části Praha 21 a Praha Kláno-
vice. Více informací o závodu naleznete 
na www.klanovickypulmaraton.cz.

Barbora Kalvach

Na Klánovický 1/2 maraton se sjeli běžci 
z celého světa

Přes 1600 sportovců z více než patnácti zemí světa zavítalo 
v neděli 20.10. na vyhlášený závod ve východním okraji Prahy. 
Klánovický 1/2 maraton si získal oblibu u českých i zahraničních běžců převážně kvůli 
své příjemné trase Klánovickým lesem. Účastníci měli na výběr několik závodů včetně 
dětských kategorií nebo běhu se psem. Nejsledovanější kategorií byl již tradičně 
půlmaraton, ve kterém zvítězil Viktor Šinágl ve skvělém čase 1:07:51, v ženské 
kategorii obsadila první příčku Adéla Stránská s časem 1:22:42.

1.  kolo Ne 06.10.2019  10.15 SK Úvaly – Sokol Měšice A
 3:2 (1:2) 

8. kolo Ne 13.10.2019 10,15 SK Úvaly – SK Bášť 4:3 (2:1)
9. kolo So 19.10. 2019 10.15 Sokol Klecany – Úvaly 0:4 (0.2)
10. kolo Ne 27.10.2019 10.15 SK Úvaly – FK Brandýs-Boleslav 

7:4 (3:0)
11. kolo Ne 03.11.2019 11.30 Spartak Čelákovice – SK Úvaly

5:3 (1:2)
13. kolo So 16.11.2019 10.15 Slavie Radonice – SK Úvaly

0:3 (0:1)
12. kolo St 20.11.2019 17.30 SK Úvaly- 1. FC Líbeznice

zápas odložen

Ing. Petr Jankovský
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Další navýšení daně z nemovitosti? NEHORÁZNOST!

V posledních měsících se v  mé-
diích objevují zprávy o tom, jak 
se bude v Praze zvyšovat místní 

koeficient pro výpočet daně z  nemo-
vitosti.  Vlastně se jedná o přímou ná-
vaznost na doporučení paní ministryně 
financí, aby obce využily této možnosti 
k získání peněz. 

Ale naši zastupitelé této možnosti vy-
užili již v roce 2012, a to v plné možné 
výši-schválením nejvyšší možné úrovně 
místního koeficientu daně z  nemovi-
tosti, tj. 5! Následně, pod tlakem Peti-
ce občanů, byl tento koeficient snížen 

od  roku 2013 na  střední hodnotu 3. 
Praha, resp. její jednotlivé části, této 
možnosti dosud nevyužily, a tak i ve vel-
mi lukrativních lokalitách – Vinohrady, 
Ořechovka, Nové a Staré Město atd., byl 
dosud ponechán místní koeficient v zá-
kladní výši 1 (!). Proto zde nyní přistupu-
jí k  jeho navýšení na 2 nebo 3, NIKOLI 
VŠAK na MAXIMUM 5.

Daň z nemovitosti je daň, která je vybí-
raná státem. Daň se skládá z daně z po-
zemků a  z daně ze staveb a  jednotek, 
jejichž sazby se odvíjejí od  charakteru 
nemovitosti. Daň se poté násobí koefici-

entem, který je stanoven podle velikosti 
obce (obce od 6 000 do 10 000 obyvatel 
mají koeficient 1,6, Praha má 4,5). Obce 
mají možnost podle zákona o dani z ne-
movitosti (par 12) od  roku 2009 daň 
navíc navýšit o  tzv. místní koeficient 
v rozsahu 2–5 (Úvaly mají od roku 2013 
koeficient 3). Od daně není možné být 
osvobozen. Platí ji vlastník nemovitosti, 
bez ohledu na to, zda nemovitost užívá 
či nikoli. To ve  svém důsledku zname-
ná, že neuhrazení daně z  nemovitosti 
podléhá penalizaci a  je vymahatelné 
státem. Nebude-li vlastník mít prostřed-

Poznáte, kde to je? Kde je tato socha umístěna?

N avíc je „hádanka“ rozšířena o  jméno autora díla 
z doby totality (1980), kdy sochař setrvával na své 
cestě syntetického kubismu, ke které se propra-

coval. Vtipně ji před časem zachytil okem fotoaparátu 
Vl. Procházka.

Předem prosím, aby čtenáři pochopili, že informace 
získané o starých Úvalech od pamětníků, mohou být neú-
plné nebo mylné. Proto stojí za to své připomínky poslat 
a pak v dalším čísle Života Úval lze uvést věci na pravou 
míru, zachovat tak vzpomínku na zaniklá místa.

Alena Janurová 

názory čtenářů

poznáte se?

Zveme vás
do tenisové haly v Úvalech. 
Výhodné ceny o víkendech.

Víkendové lekce
s trenérem.

Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698,
na stávajících antukových kurtech.

Těšíme se na vás!

Basketbalový turnaj

V sobotu 16. listopadu proběhl basketbalový turnaj ne-
registrovaných hráčů od 12-17 let v pražských Záběh-
licích. Turnaje se zúčastnili také hráči Úval a v konku-

renci ostatních týmů si vedli skvěle. Vzhledem k počtu žáků 
byl náš tým rozdělen na dvě mužstva. Oba naše týmy se pak 
utkaly v závěrečném finále.
Skupina A: Úvaly A 14:6 ZŠ Olešská A; Úvaly A 14:10 Újezd 
nad Lesy
Skupina B:       Úvaly B 12:8 DDM Praha 9; Úvaly B 20:8 ZŠ Oleš-

ská B
Finále: Úvaly A 12:20 Úvaly B

Petr Horák, vedoucí kroužku
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Je dnešní rozhodování úvalské radnice ve prospěch občana?

N a  základě připra-
vovaných změn 
v  oblasti financo-

vání města vzniká otázka, 
zda připravovaná změna Vy-
hlášky města o  zhodnocení 
pozemku s dopadem na na-
šeho řadového občana při 
individuální výstavbě je vů-
bec dobrým politickým roz-
hodnutím?  Jedná se o dopad 
na každého jednotlivého sta-
vitele na  vlastním pozemku, 
že již před zahájením stavby 
musí počítat s tzv. „daní“  pro 
město. Proč daní? Jedná se 
o  režim místního poplatku 
a tím tzv. místní daň.   Do sou-
časné doby byl zhodnocovací 
poplatek vázán k  připojení 
na inženýrské sítě města. Dle 
příslušné vyhlášky se řídila 

hlavně politika další výstavby 
developerských společností. 
Novou úpravou dopadne po-
vinnost nového stavitele do-
tovat město částkou kolem 
500.000,- Kč,  a to i v případě, 
že bude stavět  již bydlící ob-
čan Úval (dítě na  pozemku 
rodičů). Ze strany prostého 
občana výstavbou nového 
domku na  vlastním pozem-
ku. Uvedený návrh radnice 
v roce 2019 je projevem aro-
gance a  nenasytnosti z  po-
hledu dnešního vedení.  

Také další opatření navrho-
vané starostou v oblasti zvý-
šení koeficientu daně z  ne-
movitosti z  dnešní hodnoty 
3 na hodnotu 5 je veřejným 
výsměchem všem lidem, kte-
ří v  minulosti poukazovali 

na různé dopady této změny. 
Právě na základě razantního 
nesouhlasu široké občanské 
veřejnosti a podnikatelských 
subjektů byl koeficient 5 
změněn na 3.  

V  dnešní době bych ráda 
zdůraznila, že městská po-
pulace razantně stárne. Její 
schopnost vypořádat se 
s neustálým nárůstem cen ži-
vota z  omezených možností 
důchodu zvýšení koeficientu 
daně z  nemovitosti značně 
zhorší.  

Sliby dnešní radnice, že 
takto vybrané peníze půjdou, 
hlavně do  silnic, již prakticky 
známe. Sliby a  jen sliby. Ne-
průhledné rozhodování rad-
nice, kterou silnici (nemusí to 
být jen silnice, ale třeba  oze-

leňování  města výsadbou 
plevelovými porosty) postaví, 
je zářivým příkladem arogant-
ního přístupu k občanům a je-
jich životě ve  městě. To vše 
z našich nemalých daní.  Ape-
luji na  zastupitele, nenechte 
se zmanipulovat do odsouhla-
sení uvedených změn.  

Ať radnice začne šetřit 
u sebe. Ať radnice sestavuje 
rozpočet jen na to, na co má. 

Slibem radnice neurazí, 
ale vymahatelnost slibu pro-
kazatelně nezodpovědného 
politika je nulová. 

Ing. Helena Váňová, 
bývalá členka zastupitelstva 

města a členka finančního 
výboru města,

místopředseda MO ČSSD

ky na  její úhradu, může se penalizací 
dostat do takové finanční pasti, že bude 
nucen nemovitost prodat. Pak záleží 
na tom, bude-li mít štěstí a nalezne pro 
ni kupce včas, aby jeho dluh vůči státu 
nepřerostl cenu nemovitosti.

Stejně jako zprávy o  možném navy-
šování daně z  nemovitostí se v  médi-
ích objevují zprávy o tom, jak se budou 
v příštím roce zvyšovat výdaje na plyn, 
elektřinu, vodné a stočné, odpady atd. 
Ano, daň z  nemovitosti je jen jedním 
z výdajů, které musí vlastník nemovitos-
ti hradit.

V  listopadovém Životě Úval pan sta-
rosta píše, že předpokládaný dopad zvý-
šení místního koeficientu ze současné 
3 na 5 by činil pro vlastníka rodinného 
domu kolem 1700Kč-2000Kč/rok a ape-
luje na solidaritu občanů. Dovoluji si zde 
pro úplnost doplnit, že touto formou již 
občané, vlastníci nemovitostí, přispívají 
solidárně od roku 2012, tj. od zavedení 
místního koeficientu v Úvalech.

Je správné apelovat na solidaritu ob-
čanů a při tom prohlašovat, že „bydlení 
v Úvalech není základní lidské právo“, 
jak se tomu stalo na říjnovém zasedání 
zastupitelů? 

Dopad zvýšení místního koeficien-
tu daně z nemovitosti na občana Úval 
a  občana podnikatele v Úvalech bude 
větší, než uvádí pan starosta. 

Podnikatelů a  vlastníků nemovitostí 
určených k  podnikání se navýšení do-
tkne nejvíc. U těch může navýšení činit 
50 000Kč-250 000Kč i více. V tomto od-
hadu vycházím z údajů, které jsem získal 
při jednáních Petice v roce 2012. I tato 
daň bude muset být státu zaplacena. 
Na toto navýšení bude muset vlastník – 
podnikatel či nájemce vydělat.  Jak? Že 
náklad na daň promítne do ceny svých 
služeb či zboží. Kdo ji tedy zaplatí – zá-

kazník, klient, tzn. v mnoha případech 
opět úvalští občané.

A  tak se v  této souvislosti ptám: co 
město od  roku 2012 udělalo pro ty 
podnikatele, kteří v  jeho katastru pů-
sobí a  platí nejen daň z  nemovitosti, 
ale např. i daně z příjmu, které se také 
do městské kasy přerozdělují? Zlepšilo 
třeba podmínky parkování, aby zákaz-
níci mohli k obchodům a provozovnám 
přijet a zaparkovat? Dále se ptám, zda je 
nutné, aby byli nadále obtěžováni obča-
né bydlící v přilehlých ulicích k nádraží 
parkujícími auty. Zda, například, by ne-
bylo vhodnější zřídit parkoviště v areálu 
bývalých uhelných skladů, což ovšem 
předpokládá koupi tohoto pozemku.

Pro rozhodování, zda schválit nejvyšší 
místní koeficient, je dobré vědět, že:
●     Pouze 0,3 % obcí v ČR má místní koefi-

cient 5, tj. platí nejvyšší možnou daň.
Jak vyplývá z údajů Generálního finanč-
ního ředitelství, v letošním roce z celko-
vého počtu obcí v ČR 6 260, 92 % obcí 
v ČR nezavedla navýšení daně z nemo-
vitosti formou uplatnění místního koe-
ficientu. Místní koeficient tedy zavedlo 
pouhých 478 obcí, přičemž místní koefi-
cient 2 má 509 obcí, koeficient 3 má 71 
obcí (sem nyní patří Úvaly), koeficient 4 
má 13 obcí a koeficient 5 má celkem 17 
obcí, tj. 0,3% obcí (např. Dukovany, Te-
melín, Boží Dar,….).
●     V  letech 2014-2018 bylo získáno 

do  městské pokladny v  Úvalech 
z daně z nemovitosti 35,8 mil Kč.

●     I  bez zvýšení koeficientu by příjem 
z daně z nemovitosti v Úvalech v  le-
tech 2020-2024 činil odhadem 40 mil. 
Kč (pokud by přesáhl počet obyvatel 
hranici 10 000, pak by se zvedl koefi-
cient z 1,6 na 2 a částka by byla vyšší).

Příjmy Úval z daně z nemovitosti v  le-

tech 2011–2018 (převzato z  Monitoru 
ministerstva financí):
rok 2011    koeficient 1         2,36 mil Kč
rok 2012    koeficient 5            9,8 mil Kč 
(zde navýšení částky ovlivnil navíc přesun 
Úval do kategorie obcí s 6 000–10 000 
občany, tj. z koeficientu 1,4 na 1,6)
rok 2013    koeficient 3             7,6 mil Kč
rok 2014    koeficient 3             6,8 mil Kč
rok 2015    koeficient 3             7,7 mil Kč
rok 2016    koeficient 3             7,1 mil Kč
rok 2017    koeficient 3             6,7 mil Kč
rok 2018    koeficient 3             7,5 mil Kč 
rok 2019    koeficient 3            7,8 mil Kč 
(plánovaný příjem, zdroj RO 3)

Při jednáních s  Petičním výborem 
v roce 2012 bylo zástupci města (p. Bo-
recký a p. Breda) a následně i zastupi-
teli slibováno, že celý příjem daně z ne-
movitosti půjde do  oprav komunikací.  
Byla celková částka za roky 2012–2018 
ve výši 53,2 mil Kč, skutečně investová-
na pouze do  oprav komunikací? I  bez 
dalšího navyšování koeficientu je to 
úctyhodná částka. A byla proinvestová-
na efektivně?  

Na říjnovém zasedání zastupitelů pan 
starosta na kritiku, že město utrácí pe-
níze na  zbytné věci (např. ozeleňování 
města), reagoval, že ozeleňování je pri-
oritou spolku Otevřených Úval. Proč ne-
jsou prioritou raději komunikace? 

Jsem přesvědčen, že občané a  firmy, 
vlastnící nemovitosti v Úvalech, díky zave-
denému místnímu koeficientu ve výši 3 již 
svou solidární pomoc městu projevují do-
statečně. Město by mělo hledat zdroje zís-
kání peněz na své investice v lepším hos-
podaření a určování priorit, nikoli v dalším 
daňovém zatížení svých obyvatel!

Peter Hrubý člen Petičního výboru 2012
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Moc děkuji za krásné a milé blahopřání k narozeninám.
Miloslava Martínková

osobní

prosinec 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Jonáš Pazourek

Prosincové životní jubileum
Martin Kuchař 70 let
Navždy jsme se rozloučili
Irena Brzáková
Již nelze zveřejňovat v  „Životě Úval“ jména narozených 
dětí, životní jubilea a  jména zemřelých v  rubrice Spole-
čenská kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pouze 
s písemným souhlasem dotčené osoby, případně jejího 
zákonného zástupce. V případě zájmu o zveřejnění se ob-
raťte na správní odbor MěÚ Úvaly, na email marie.cerna@
mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika

Za dlouholetou zdravotní péči maminky Ireny Brzákové 
moc děkujeme paní MUDr. Těšíkové, MUDr. Hrabánkové 

a dále děkujeme Pečovatelské službě Úvaly, Sanatoriu 
Topas Škvorec a zdravotnickému zařízení Měšice. 

Brzákovi

Dvacátého devátého listopadu uplynul 1 rok ode dne, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, babička

a prababička paní Paulina Šťovíčková. Stále na ni s láskou
a vděčností vzpomínají dcery s rodinami.

Předem vám děkujeme.
Ing. Jiří Veselý

Motto: Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal 
zapomenout.

Dne 22. 12. 2019 si naše rodina připomíná 15 leté výročí, 
kdy nás opustil pan Rudolf Tuček, úvalský rodák, který 

zůstal věrný tomuto městu do konce svého života. Dokázal 
rozdávat radost, miloval život a lidi.

Přátelé a kamarádi, budeme velice potěšeni, pokud mu 
věnujete s námi tichou vzpomínku.

Manželka a dcera s rodinou

Chceme za ně poděkovat pře-
vážně úvalským knihovni-
cím, že se rozhodly již od 

jara letošního roku oslovit, jak v Životě 
Úval, tak osobně,  pamětníky a popro-
sit je o jejich vzpomínky a památky na 
dobu před třiceti lety, kdy konečně po 
tolika letech skončila totalita. Však to tr-
valo. Všichni to víme, nejdříve nacistická 
a po krátké době i komunistická.

Opravdu nás potěšilo, že se naše kni-
hovnice tak odhodlaně pustily do neleh-
kého úkolu, připomenout dobu v  roce 
1989 a začátek devadesátých let. Oceňu-
jeme, že ne vždy pochodily, ale nevzda-
ly se a hlavně zvláštním vydáním Života 

Úval a výstavou svůj úmysl dotáhly až do 
konce. 

Život Úval každý dostal do schránky, 
výstava právě probíhá. Její uspořádá-
ní a realizace byla jistě velice náročná 
a je skutečně na úrovni. To, že oslovily 
i školu, byl výborný nápad. Tak se děti 
vlastně dozvěděly o událostech pro ně 
„pravěkých“, pro pamětníky nedávných. 
A zhostily se toho velmi pěkně. A že vý-
stavu škola se svými učitelkami navštíví, 
je velice moudré. Jistě k  ní budou mít 
daleko bližší vztah, když tam uvidí svoje 
příspěvky.

Jen musíme litovat toho, že Úvaly mají 
v současné době kolem sedmi tisíc oby-

vatel a na vernisáži se bohužel sešly pou-
hé dvě desítky návštěvníků a v průběhu 
týdne, kdy je výstava otevřena, na ni za-
vítají jen jednotlivci, někdy ani ti ne. To 
zrovna nesvědčí o zájmu místních o dění 
v obci a vyjádření poděkování těm, které 
s takovou námahou, nadšením a oběta-
vostí nám vzpomínky na tu dobu zpro-
středkovaly. Díky jim za to.

Samozřejmě se uskuteční ještě další 
akce, které onu dobu připomenou, ale 
myslíme, že tyto dvě jsou stěžejní, a tak 
ještě jednou chceme poděkovat paní 
Werkman, paní Modřanské a paní Kali-
nové.

Manželé Štorkovi

Děkujeme za vzpomínky

D ne 11.11. byl před-
staven občanům ak-
tualizovaný zásobník 

projektů na  roky 2020-2024. 
Prezentaci přednesl pan sta-
rosta za přítomnosti zastupite-
le pana Gloce a sedmi občanů. 
Překvapuje mne tak malý zá-
jem o  projednávání budouc-
nosti výstavby ve městě. Byly 
nám prezentovány projekty, 
které se týkají vždy určitých 
skupin občanů. Chci pouká-
zat na nutnost řešení problé-
mu, který se týká téměř všech 
obyvatel města. Jedná se okolí 
zdravotního střediska. Toto 
téma jsme probírali na jednání 

Rady místního sdružení ODS.
Popis situace: 
1.    Přístupová komunikace 

(chodník z  Raisovy ulice) je 
značně nerovná podélně, 
příčně šikmá a  chůze u  zá-
bradlí je zejména v  zimním 
období bez natažené paže 
téměř nemožná.

2.   Prostor před vchodem je vy-
užíván pro vozidla přivážející 
pacienty, vozidly zásobující 
lékárnu, svoz krve a sanitka-
mi. Není zde žádná plocha, 
která by umožnila odsta-
vení vozidel mimo tuto ko-
munikaci a dochází ke kolizi 
vozidel a pěších na komuni-

kaci a občanů přicházejících 
po schodech z parkoviště.

3.    Současné provedení scho-
dů z  parkoviště nepřispívá 
k  bezpečnosti obslužnosti 
zdravotního střediska.

4.     Parkoviště u Pražské je úzké 
a zaparkovaná vozidla často 
zasahují do ulice. 

Tento stav okolo zdravotního 
střediska, které využívá větši-
na obyvatel, ostře kontrastuje 
s již obnovenými částmi měs-
ta, zejména náměstím a  jeho 
okolím a  již brzo dokončenou 
rekonstrukcí ulice 5.května.
Navrhované řešení:
1.    Oprava chodníku z  Raisovy 

směrem do parku, k Wolke-
rově (cca 100 m.)

2.      Vybudování odstavné plochy 
pro dvě vozidla mezi součas-
nou přístupovou komunika-
cí a budovou, pod vchodem 
do zdravotního střediska.

3.     Rozšíření parkoviště vybu-
dováním opěrné stěny u pří-
stupové komunikace. Touto 
úpravou se rovněž zlepší 
rozhledové poměry pří vy-
jíždění vozidel a zvýší se zde 
bezpečnost provozu. Záro-
veň s touto úpravou zbudo-
vat nové schodiště.

Jan Havel, člen dopravní
komise Rady města za ODS

Na hřbitov lehce, na zdravotní středisko s obtížemi

pp
vé.
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KOMINICTVÍ NĚMEC 
čištění, revize, opravy

Telefon 775 132 921

Oznamuji tanečnicím a cvičenkám,
které se mnou a s orientálním tancem protančily nejedny botky, 
že od pondělí 6.1.2020  máme k dispozici cca od 17.30 do 18.50 

sál v DPS Úvaly. 

Předpokládám, že navážeme a budeme pokračovat v podobném 
systému tance, cvičení, protahování a relaxace jako donedávna 

v domě dětí. Vítány jsou ženy a dívky od 15 let včetně 
začátečnic. 

Zájemce prosím o info na kobrlova@seznam.cz
nebo mobil 606 610 363.

Hledám výpomoc
na úklid zahrady a okolí 

domu.

Tel.: 733 276 339

Jana Janatová
Kupkova 1582

Úvaly

Kácení a řez rizikových 
stromů stromolezeckou

technikou.

Tel.: 606 527 091

INTENZIVNÍ KURZY 
MATEMATIKY

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY

NA ČTYŘLETÁ
GYMNÁZIA

A STŘEDNÍ ŠKOLY

WWW.AKONGA.CZ

Tel: 777 570 792

Koupím soustruh,
vrtačku, frézku

a další stroje na kov. 

Tel.: 604 549 515

ÚČETNÍ FIRMA V ÚVALECH

přijme fi nanční nebo mzdovou účetní na plný úvazek. Znalost 
účetního softwaru POHODA výhodou. Nabízíme příjemné 

pracovní prostředí a dobré platové podmínky.

Nástup možný ihned.

V případě zájmu prosím volejte:
+420 602 528 670
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz
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INTERNET 
TELEVIZE  TELEFON

Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a 
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech, 

svou rodinou.

499,- 
CZK

 
CZK

 
CZK
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