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Rozvoj Úval v příštích letech
aneb sliby a realita blížících
se komunálních voleb.

Komunální volby, které se uskuteční letos
na podzim, se pomalu ale jistě blíží. Znamená
to, že se ve Vašich schránkách začnou objevovat letáky a brožury s volebními programy
jednotlivých stran a sdružení, které budou
v Úvalech kandidovat. V tomto článku se
pokusím čtenářům osvětlit, co naše město v příštích několika letech čeká, nemine,
co budou muset Úvaly zaplatit a kde na to
vezmou peníze. Tyto skutečnosti totiž zcela
zásadně vykolíkují manévrovací prostor pro
budoucí vedení města, ať již bude jakékoli …
a ať již slíbí cokoli.

www.otevreneuvaly.cz

(pokračování na str. 2)
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Rozvoj Úval
v příštích letech
aneb sliby a realita
blížících se
komunálních voleb.
(pokračování ze str. 1)
Nejprve se tedy pokusme nastínit výchozí podmínky města, tak jak jsou nyní nastaveny. Co bude patřit mezi základní
úkoly každé radnice, ať již bude modrá, zelená, oranžová či
jakákoli jiná? Podíváme-li se zpětně na uplynulé 4 roky (ale
myslím, že můžeme i dále do minulosti), zjistíme, že skutečných rozdílů mezi jednotlivými stranami a sdruženími
není tolik, jak by se mohlo z někdy vyhrocené diskuse zdát.
Dovolím si tedy tyto úkoly ukázat v následující tabulce, kde
rovněž uvádím očekávané náklady na jejich realizaci. Tyto
úkoly řadím ještě do dvou skupin. Ve skupině první jsou úkoly, které budou muset řešit jako prioritní všichni, ať již bude
složení radnice jakékoli, ve druhé skupině jsou úkoly, na
jejichž pořadí a priority se mohou pohledy jednotlivých stran
a sdružení lišit (dále je nazývám priority II. řádu).
V prioritách, které jsou společné pro všechny, jsou i úkoly,
k jejichž realizaci se město Úvaly zavázalo smlouvou uzavřenou se společností MEI, včetně všech následujících hlasováních zastupitelstva o souvisejících změnách územního plánu.
Myslet si o podmínkách této smlouvy můžeme cokoli (a můj
názor na „výhodnost“ této smlouvy pro město je nezměněn),
nicméně smlouva byla uzavřena, zastupitelstvo všechny kroky následně odsouhlasilo, nyní nezbývá nic jiného, než tuto
smlouvu plnit.

PRIORITY SPOLEČNÉ
Dobudování kanalizace I. etapa
Dobudování vodovodu
Rozšíření a intenzifikace ČOV
Dostavba a rozšíření MŠ Kollárova
Malá dostavba školy
Rekonstrukce rybníků a vodoteče Výmoly

Náklady
214
89
25
20
42
90

Společné priority musí město realizovat nejpozději do
konce příštího volebního období, tj. do roku 2014.
U priorit II. řádu toto označení neznamená, že jsou snad
méně důležité, ale spíše označení skutečnosti, že na jejich
dokončení nebo způsob dokončení jsou buď rozdílné názory,
nebo se budou realizovat, pokud zbudou peníze po realizaci
priorit společných.
Všechny náklady jsou v milionech Kč. Červeně označené jsou přidělené dotace, ostatní dotace zatím nebyly ke dni
psaní tohoto článku přiděleny. Mezi červeně označenými
dotacemi mohou být i ty, kde jejich přidělení schválila hodnotící komise, ale nebyla doposud podepsána smlouva.
Dotace
151
68
16
15
34
70

Podíl města
63
21
9
5
8
20

Z hlediska získávání dalších dotací na výše uvedené priority se pohybujeme v těchto základních scénářích – optimistickém a pesimistickém.

Optimistický scénář:
Pesimistický scénář:

Celkové náklady Celkové dotace Podíl města
480
354
126
480
216
264

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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PRIORITY II. ŘÁDU
Dobudování kanalizace II. etapa
Velká dostavba školy
Rekonstrukce náměstí
Výstavba nové radnice
Rekonstrukce Multitecu
Sportovní centrum
Rekonstrukce chodníků a komunikací
Výkupy pozemků pro chodníky a komunikace
Celkem

2 010

Náklady
101
160
25
77
100
90
300
30 – 70
883 – 923

U priorit II. řádu je odhad možných dotací nebo příspěvků na jednotlivé akce velmi nejistý neboť příslušné dotační
programy nebyly ještě vyhlášeny (nebo naopak již vyhlášeny
byly a Úvaly je nečerpaly), v některých případech však nelze
s dotací zatím počítat vůbec (to jsou například náklady na
výkupy pozemků nebo výstavba nových komunikací).
Odhad nákladů na rekonstrukci komunikací je spíše podhodnocený, vychází z toho, že rekonstrukci nebo vůbec zhotovení pevného povrchu vyžaduje cca 60% úvalských ulic a
chodníků, a to v kombinaci živičný povrch komunikace, zámková dlažba chodníky.
Celkové náklady na uvedení města Úvaly do stavu přijatelného pro 21. století s tím, že by toto město mělo zabezpečit základní potřeby svých obyvatel (sport, kultura, přijatelný vzhled a infrastruktura) si tedy v příštích letech vyžádají
cca 1,4 miliardy Kč, z toho v nejbližších 5 letech bude nutno
vynaložit téměř půl miliardy Kč. Z vlastních prostředků bude
muset město vynaložit cca 700 až 880 mil. Kč, z toho v nejbližších 5 letech cca 130 – 260 mil. Kč.
Základní otázka zní: „Z čeho to Úvaly zaplatí?“
V současné době (květen 2010) činí dispoziční hotovost
města částku 75 mil. Kč (v této částce jsou započítány i příspěvky od společnosti MEI – celkem město obdrželo 80 mil.
Kč, část z toho již město utratilo). Městský rozpočet umožňuje po všech výdajích roční výdaje na investice v řádu cca
12 mil. Kč. To znamená, že v letech 2011 – 2014 vygeneruje
městský rozpočet částku cca 48 mil. Kč. Celková suma tedy
bude činit 75 mil. Kč + 48 mil. Kč, celkem tedy cca 123 mil.
Kč. Jinými slovy, pokud bude město ve všech svých žádostech úspěšné, jako doposud, mělo by být schopno společné
priority financovat.
Tato skutečnost však zároveň znamená, že město nebude
mít prakticky finance na nic jiného. Bude – li tedy vše probíhat optimálně, lze očekávat, že během příštích 4 let bude
vyřešeno z velké části odkanalizování města, čistička, vodovod, havarijní stav rybníků a zčásti bude vyřešen tristní stav
kapacity školek a školy.
V případě pesimistickém (nedostaneme dotaci na vodovod a rybníky) bude městu naopak 130 milionů Kč chybět.
Jaké možnosti na získání finančních prostředků v příštích letech město má?

Dotace/podíl investora
70
100
15
50
75
30 – 70
310

ČERVEN
Podíl města
30
60
10
77
50
15
300
573 - 613

V zásadě přicházejí v úvahu tyto varianty:
1) Úspora na běžném provozu města
2) Zvýšení daňových rozpočtových příjmů města
3) Příjmy z podnikatelské činnosti města
4) Příjmy z prodeje majetku města
5) Příjmy od investorů v Úvalech
6) Dolování státního a krajských rozpočtů
Úspora na běžném provozu města
Toto téma je u části veřejnosti a u některých zastupitelů velmi oblíbené a poměrně často nastolované. Jaká však je skutečnost? V současné době stojí provoz městského úřadu Úvaly
(bez VPS, zastupitelů, hasičů, MŠ atd.) ročně téměř 16 milionů
Kč oproti 11,5 milionům v roce 2006 (minulé volební období).
To je nárůst celkem o 39%. Toto číslo vypadá na první pohled
velmi dramaticky, je však nutno si uvědomit následující:
1) Město převzalo a provozuje pečovatelskou službu, která
byla do roku 2007 v gesci státu (resp. kraje), na což dostává
dotaci, která nyní kryje cca 50% nákladů. Alternativou bylo
tuto službu nepřevzít, ale s velmi nejistým pokračováním její
činnosti v Úvalech v příštích letech ve stávajícím rozsahu.
Roční nárůst zde činí cca 1,5 mil. Kč
2) Narostl počet zaměstnanců stavebního úřadu – i zde je nárůst
logický – agenda úvalského stavebního úřadu je poměrně rozsáhlá
a poddimenzování počtu jeho zaměstnanců bylo v roce 2006 již
neudržitelné. Opomíjím fakt absolutní zastaralosti výpočetní techniky. Stačí, pokud si vzpomenete na svá stavební řízení v tuto dobu.
3) Přibyla agenda spojená s přípravou pasportizací ulic,
kanalizace, přípravou projektů pro dotace atd.
4) Výrazná část mzdových nákladů byla dána růstem
mzdových nákladů daných zákonem – oproti roku 2006 se
jednalo celkem o zvýšení mzdové hladiny o cca 17%.
Vzhledem k rozpočtovým příjmům činí náklady na provoz
městského úřadu cca 20% rozpočtu, což je v relaci s náklady
ostatních měst velikosti a agendy Úval, kde toto procento
činí od 17% po 24% rozpočtových příjmů.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že razantně snižovat provozní náklady správy města (tím se míní úspory v řádu milionů Kč ročně) není reálné bez vážných dopadů na kvalitu služeb
poskytovaných občanům a přípravu a management dotačních
programů.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Kde vidím reálnější prostor pro úspory, jsou akce typu
pořízení zametacího stroje (celkem cca 4 miliony Kč), jehož
uplatnění v úvalských ulicích je značně diskutabilní nebo
hasičského auta (celkem cca zatím 4 miliony Kč z vlastních
peněz města) a dále pak najímání různých agentur na organizaci výběrových řízení.
Zvýšení daňových rozpočtových příjmů města
V podstatě jedinou cestou, jak zvýšit daňové rozpočtové
příjmy města je zvýšení sazby daně z nemovitosti, a to formou změny daňového koeficientu. V současné době je tento koeficient 1, průměrná sazba daně z nemovitosti je cca
800 Kč /1 rodinný domek ročně, daňový výnos je kolem 1,5
mil. Kč ročně. Zvýšení tohoto koeficientu (například na 4) by
znamenalo roční zátěž vlastníka rodinného domu v Úvalech
v částce cca 3 200 Kč, pro město by to však znamenalo
dodatečný příjem + 4,5 mil. Kč, tj. cca 18 mil. Kč za 4 roky.
Za 18 mil. Kč se dají společně s dotací dostavět školka a
malá nástavba školy nebo z velké části opravit náměstí nebo
kompletně opravit téměř 2,5 km ulic včetně chodníků.
Je samozřejmé, že by se jednalo o velmi nepopulární
krok, kterého se všichni zastupitelé bojí (zejména teď před
volbami), na druhou stranu je s ohledem na výše uvedené
investice, které naše město čekají, téměř nevyhnutelný,
pokud má mít město k dispozici vůbec nějaké investice na
zlepšení svého vzhledu. Dle mého názoru, pokud se však
toto zvýšení daně přijme, by měla na využití takto získaných
peněz mít velký vliv úvalská veřejnost - i třeba jejich vázáním
na využití pro předem dané účely.
Příjmy z podnikatelské činnosti města
V současné době VPS fungují jako samostatný odbor města, náklady na jejich roční provoz činí včetně mezd a materiálových nákladů téměř 8 milionů Kč. Dle mého názoru zde
existuje poměrně výrazná možnost snížení nákladovosti VPS
pro město. Jsem přesvědčen, že je velmi žádoucí transformovat VPS na samostatný podnikatelský subjekt (například
s.r.o. vlastněné buď 100%, nebo většinově městem), který
by poskytoval své služby nejen Úvalům, ale i okolním obcím,
případně úvalským občanům. Jen pro ilustraci, jako příklad:
v Úvalech a okolních obcích jsou kilometry obecních silnic
s asfaltovým povrchem plným výtluků. Jenom na tyto opravy
vydává naše město ročně kolem 2,5 mil. Kč. Je těžké si představit, že by si VPS s.r.o pořídila základní (použité) asfaltovací technologie (finišer, míchačky atd.) a VPS by opravovala
silnice v Úvalech a okolí ve vlastní režii? Dle mých propočtů
lze jen na reorganizaci VPS získat v příštích 4 letech cca 8
milionů Kč.
Příjmy z prodeje majetku města
Při pohledu na stávající majetek města lze říci, že hlavní příjmy by se daly získat odprodejem budov, které město v budoucnu již nebude strategicky potřebovat (to může
být příklad budovy kde sídlí nynější městský úřad – tj.
Pražská 276) a pozemků – příklad pozemky v Radlické čtvrti.
Prodejem tohoto majetku může město získat cca 45 milionů
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Kč, nicméně jedná se o příjem jednorázový a neopakovatelný a navíc se město tímto prodejem zbaví svého likvidního
majetku.
Příjmy z od investorů v Úvalech
V současné době byly hlavní zdroje příjmů od investorů
v Úvalech vyčerpány (Hostín, Radlická čtvrť), lze očekávat
ještě cca 3 – 6 milionů Kč od investorů na Výpustku. Další
výrazné příjmy od investorů v Úvalech lze čekat pouze v případě masivní výstavby mezi Radlickou čtvrtí a Slovany (cca
30 mil. Kč) a poté v oblasti mezi Setými a U Horoušánek (cca
70 mil. Kč) – vycházíme ze sumy, kterou doposud investoři v Úvalech platili. Celkem je zde potenciál v celkové výši
nějakých 100 milionů Kč, znamenalo by to však růst Úval o
dalších cca 3 000 obyvatel – tj. Úvaly by se velikostí přiblížily
cifře 13 000 obyvatel a bude zastavěn prakticky veškerý volný prostor. Předpokládám, že se bude v příštích letech jednat o téma, které bude opět rozdělovat úvalskou veřejnost.
Sečteme-li výše uvedené, je zřejmé, že Úvaly mohou
v příštích 4 letech získat dodatečné peníze v rozsahu 26 až
170 mil. Kč, přičemž druhá varianta přichází v úvahu pouze
v případě rozprodeje městského majetku a připuštění další
masové výstavby. Je nutné uvést, že tato druhá (a v zásadě
nevítaná) varianta nastane rovněž v případě, že se nepodaří
získat dotaci na vodovod a rybníky, kdy bude téměř nutná.
Z hlediska kroků, které je dle mého názoru nutno provést, se tedy v zásadě jedná o kroky dva:
1) Zvýšení daně z nemovitosti
2) Transformace VPS
Tato dvě opatření, jak jsem již výše uvedl, přinesou do
městského rozpočtu cca 6,5 mil. Kč ročně.
Dolování státního a krajského rozpočtu
Dolování státního a krajského rozpočtu je pochopitelně
jedna z cest, které našemu městu mohou výrazně pomoci.
Bohužel je nutno v této souvislosti říci, že nejlepší léta Úvaly
v tomto směru promarnily. Současný trend je zřejmý: stát
bude muset šetřit, ať již mu povládne vláda modrá či oranžová a bude jasná tendence k omezování poslaneckých malých
domů. Měli bychom proto využít situace, že v Úvalech žijí
zástupci prakticky všech politických stran se zastoupením
v parlamentu a využít jejich kontaktů ve prospěch města.
V této souvislosti jsem toho názoru, že Úvaly by měly
využít skutečnosti, že se v Úvalech nachází Praktická škola,
jejímž zřizovatelem je kraj, nicméně budova, ve které tato
škola sídlí, patří Úvalům. Je tak nepředstavitelné jednat
s krajem o finanční pomoci s dostavbou školy v situaci, kdy
řešíme školské potřeby kraje a sami zoufale řešíme nedostatek prostor v naší škole?
Jak a kdy dobudovat Úvaly?
Jak jsme si již výše řekli, Úvaly budou v příštích letech (a
cenách z roku 2010) potřebovat cca 600 milionů Kč z vlast-

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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ních zdrojů, aby se (mimo již naplánované investice) přeměnily v hezké městečko na úrovni 21. století. V současnosti
generuje městský rozpočet ročně cca 12 mil. Kč na investice,
po roce 2015 to bude díky splacení úvěrové zátěže z minula
a také díky nárůstu počtu obyvatel celkem cca 25 mil. Kč
ročně s ročním růstem příjmů (ale i cen) kolem 3,5% p.a.
V takovém případě bude na dobudování Úval potřeba cca
24 let, spíše déle – jinými slovy, kolem roku 2039 by Úvaly
mohly vypadat k světu. Zprivatizujeme-li městský majetek a
umožníme-li další růst počtu obyvatel, dostaneme se ročním
prostředkům na investice cca 33 mil. Kč ročně, pak se tato
doba zkrátí do roku 2029.
Tato kalkulace bohužel nezahrnuje skutečnost, že by
město mělo na rekonstrukci a údržbu své základní infrastruktury vydávat ročně částku v hodnotě cca 8% hodnoty svého
majetku, aby vůbec zamezilo jeho chátrání. To jinými slovy
znamená, že pokud bychom tyto výdaje připočetly, prodlužují se nám všechny doby o cca 10 let a dostáváme se k rokům
2049, resp. 2039.
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dostavba školy stát město například cca 240 mil. Kč, nicméně finanční zátěž na městský rozpočet se rozloží v čase.
Obdobný model se dá použít u veřejné infrastruktury.
3) Rozprodej městského majetku kombinovaný s úvěrovým zatížením.
Závěr
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že jakákoli budoucí reprezentace města bude mít poměrně úzký prostor při
manévrování a prosazování svých cílů. Jsem přesvědčen, že
reálný horizont zásadního zrekonstruování Úval není blíž než
někdy kolem roku 2022 - 2025, a to i při optimálním využití
všech možných přístupů pro financování investičních aktivit
Úval.

Vzhledem k tomu, že v našem městě žijeme a chtěli bychom se hezkých Úval ještě dožít, nám vychází, že by se tato
doba měla zkrátit na nějakých 19 let, tj. na příští 4 volební
období – tj. k roku 2029. Znamená to, že by město mělo
v průměru ročně vydat cca 38 milionů na investice nad
rámec již naplánovaných akcí. Pokud bychom toto období
chtěli zkrátit na řekněme 12 let, tj. do roku 2022, bude nutné ročně v průměru investičně vydat 50 mil. Kč.
Jak tyto finance získat?
Výše jsme uvedli, že zvýšením daně z nemovitosti a transformací VPS lze ročně získat cca + 6,5 mil. Kč, tj. za 16 let
cca 104 milionů Kč. Rozpočtové příjmy vygenerují Úvalům
cca 400 milionů Kč za období 2015 – 2029. Zbývá částka
cca 100 milionů Kč, kterou lze řešit buď prodejem městského majetku, nebo úvěrem.
Výrazné zkrácení doby na uvedení města do stavu „Úvaly
21. Století“ znamená, že město získá k dispozici investičně alespoň 300 mil. Kč. Řešení, která reálně přichází
k dispozici:
1) Vydání městských obligací s 20 letou splatností. Jde
o variantu, která může být velmi efektivní a řešící problémy
města. Nevýhodou je, že příprava takového kroku je náročná
finančně a časově, mimo jiné znamená, že by město muselo
získat rating, souhlas ministerstva financí atd. Navíc by se
z hlediska kapitálového trhu jednalo o relativně malou emisi.
V případě, že se vše podaří, by se mohlo podařit tuto emisi
udat někdy kolem roku 2013 – 2014. Tento krok mimo jiné
však vyžaduje obecnou shodu průřezově zastupitelstvem,
protože bude zatěžovat finance města přes 5 volebních
období
2) Kombinace PPP projektů – typický příklad – necháme si postavit novou školu dodavatelem, který ji bude pro
město následně provozovat a jemuž ji bude město splácet.
Tento krok bude znamenat, že v konečném důsledku bude

Omluva společnosti Multitec Bohemia a.s.
Omluva: omlouváme se tímto společnosti Multitec
Bohemia a.s. za to, že u popisku fotografie budovy č.p. 65
v Riegrově ulici uveřejněné v časopise Otevřené Úvaly,
vydání prosinec 2009 bylo uvedeno „ruiny Multitecu“ místo
věcně správného „ruiny budovy č.p. 65 v Riegrově ulici u
budovy na adrese Riegrova 897, místně známé jako bývalý
Multitec“.
sdružení OÚ
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Dějiny zaniklé
obce Křimín

Ves Křimín se rozkládala mezi Hradešínem, Přišimasy,
Škvorcem a dvorem Hostínem u Úval v místech dnešní sochy
sv. Donáta. Její někdejší náves dnes připomíná již jen křižovatka turistické, stezky, kdysi významné obchodní cesty, po
níž chodili později úvalští ke kostelu sv. Jiří. Jméno osady
můžeme nalézt v pomístním názvu pole „na Křemíně” nebo
„přední a zadní Křemín“ a dá se vyložit dle osobního jména
Křima, či Kříma, které s určitostí představuje jméno zakladatele osady. Na polohu a rozložení někdejší vesnice ukazuje několik archeologických nálezů, při nichž byly obnaženy
relikty částí základů několika dřevěných budov z předhusitské doby. První listinné zmínky o zdejší osadě hovoří již roku
1318, kdy se odtud připomíná Přibyslav z Trzimyna, psaný
též z Šelmberka (někdejší hrad u Mladé Vožice na Táborsku),
který byl označen jako prapředek rodu pánů z Šelmberka.
V té době Křimínem procházela velmi důležitá odbočka
Trstenické obchodní stezky, po níž se vozilo zboží a koření na
hrad Škvorec a Hradešín. Přibyslav zřejmě Křimín nedlouho
potom prodal, neboť se jeho synové píší již jen na Šelmberku
a dle statků v jeho okolí. Novým pánem je zde roku 1349
Ratolt z Krzymina, který se uvádí mezi jinými jako svědek v
listině kadaňského purkrabího Alberta z Kolovrat. Tak jako
většina vesnic na východ od Prahy, i Křimín byl přikoupen
k rozsáhlému panství Olbramoviců, kteří se ve 2. polovině
14. století usadili na blízkém hradě Škvorci. Jako majitelé
Křimína se Olbramovici výslovně zmiňují roku 1386, kdy v
Křimíně jakožto prosté vsi „Primo in villa wlgariter Krzymyn 5
sexagenas” zřídili stálý plat pěti kop k oltáři sv. Těla Kristova
v chrámu Panny Marie na Starém Městě pražském. V nastalých husitských bouřích vesnice sdílela osudy s hradem ve
Škvorci, jehož majitel Petřík Olbramovic podporoval rozložení
sil pražského svazu. Z těch dob pochází jen krátký zápis z
roku 1433 v nejstarší knize města Český Brod. O rok později
v květnu kolem Křimína procházely oddíly táborů a sirotků,
kteří si z Hradešína vyhlíželi bezpečnou cestu k městům ještě stále věrným husitské levici. Novým pánem na Škvorci se
stal po Olbramovicích Čeněk z Klinšteina, kterému se dostal
roku 1462 do držení i se „vsí a dvory kmetcími s platem,
což tu má v Křimíně” s panstvím za 3000 kop grošů. Léta
1495 vyznává v listu novoměstský měšťan Jan Trčka, že mu
je rychtář Šturm v Křimíně dlužen 15 kop. Následně se vesnice dostává do majetku pánů tvrze Hostyně (Hostín u Úval).
Když si nechávali Smiřičtí po shoření desk zapsat nový vklad
listiny z roku 1532, písař Křimín vyškrtl ze zboží panství
Škvoreckého, neboť ještě stále náležel k sousední Hostyni.
Naproti tomu Jiří Dlask ze Vchynic a na Hostyni do desk
vložil prodej Hostyně, kterou roku 1542 a celé „své panství
s vesnicí Křimínem a dvory kmetcími s platem, což tu má”
prodal Janu Vchynskému ze Vchynic za 2 600 kop grošů
a 30 kop grošů pražských. Jak se zdá, přešel Křimín posléze bohatým pánům Smiřickým ze Smiřic, neboť roku 1560
přikupuje pustou hostyňskou tvrz od Vchynských Albrecht
Smiřický ze Škvorce, jehož potomkům panství náleží až do
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nešťastného roku 1621, kdy byly statky Smiřických s panstvím Škvoreckým i Křimínem zkonfiskovány. Když počali
roku 1645 švédští rebelové plenit a pustošit okolí Škvorce a
Kostelce za třicetileté války, zpustly krutým způsobem některé vesnice, mezi nimiž byl jmenován i Křimín. To zřejmě
způsobilo, že již nebyl vůbec uveden ani v popisech Berní
ruly roku 1654. Třicetiletá válka vymazala dočista tuto velkou osadu z mapy. A z opuštěných rumů někdejší osady si
okolní vesnice nadobro zapůjčily kameny ze staveb. Pro zajímavost nutno dodat, že se v království Českém připomíná
ještě jeden Křimín. Byl jím někdejší dvůr u obce Vinařice,
který stával jihovýchodně od Mladé Boleslavi.
Jan Psota ml.,
kronikář městyse Škvorce

„I takto lze řídit obec“
rozhovor se starostou
obce Zeleneč
Ing. Michaelem Husincem
Tentokrát jsme zajeli do Zelenče, obce nedaleko Úval.
Se starostou, panem Ing. Michaelem Husincem jsme si
popovídali nejen o tom, jak se vede obec…
Dobrý den pane starosto, něco o Zelenči jsem si už
zjistil na webových stránkách www.zelenec.cz.A rovnou
bych se chtěl zeptat - Zeleneč a Mstětice. jak se tyto dvě
obce daly dohromady ? Je to nějak dané historicky?
Ne, to není. Asi do roku 1955 měly Mstětice samostatný
národní výbor, někdy v padesátých letech pak došlo ke sloučení Zelenče, Mstětic a také Svémyslic. Tak tomu bylo do
roku 1990, kdy proběhly první svobodné komunální volby a
ve Svémyslicích se konalo navíc referendum o odtržení. Od
té doby tedy máme obec Zeleneč s částí Mstětice.

Ing. Michael Husinec (*1951 )
starosta obce Zeleneč
V Zelenči žije od roku 1983.
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a je zaměstnancem
VÚPS Praha.
V zastupitelstvu od roku 1985, působil jako předseda
komise výstavby, od 1.1.1989 po smrti stávajícího předsedy jmenován do čela MNV Zeleneč a v roce 1990
v prvních svobodných volbách zvolen starostou.
Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho koníčky patří plavání
(2x týdně 80 bazénů) a společenský tanec.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Přináší fakt, že část obce je zvlášť, s sebou nějaké
problémy?
Ne. Samozřejmě, je to velké území, zhruba 400 hektarů,
žije tam pár lidí, asi 43, navíc polovina z nich tam nemá trvalé bydliště. Je to tak trochu skanzen. Čas od času se k tomu
problému vracím, ale zatím byla poptávka a zájem developerů hlavně na straně Zelenče. Ovšem ta chvíle Mstětic, ta
se velmi rychle blíží. Nebude dlouho trvat a za pár let tam
vyroste město na zelené louce. A pak to bude dobré.
A tím jsme u otázky nové výstavby. U vás je ta výstavba poměrně rozsáhlá a velmi atraktivní. Co jí ovlivňuje,
kdo se na ní podílí? Obec?
Obec žádné aktivity v bytové výstavbě nevyvíjí.
Vy tedy vlastní peníze do bytové výstavby nedáváte?
Museli jste ale zajistit infrastrukturu?
U třech lokalit (B, Vrbičky a E) obec zajišťovala výstavbu infrastruktury. U dalších, co staví Singa, (Singa1, Obora
a Kaplička), stavbu infrastruktury v plném rozsahu zajistila
developerská firma.

Dokážete si ohlídat, aby developerská firma výstavbu
potřebné infrastruktury zajistila?
Já nechci říct, jestli to dokážeme vždycky. Záleží na tom,
kdo se dostane k jakým pozemkům, jaký má úmysl, jestli je
férový. Do toho nevidíte. Tady fungují dva subjekty – jeden
byl INTERINVEST, s.r.o., který začal stavět jako první v lokalitě C za tratí, 98 domů. Začali v roce 2000 a do dneška to
není dodělané – z mého pohledu skanzen. Stále jsou tam
problémy. 38 domů je postavených, 60 ne, nebo jsou rozestavěné. I když situace se teď lepší, znovu je vidět snaha
vedení firmy o zhodnocení svých finančních možnosti a
dotažení zbývající projektů.
Myslíte si, že problémy se objevily, protože firma podcenila své finanční možnosti?
Ano, došly finance – já nechci hodnotit, proč došly, samozřejmě to se může stát snadno.
Zato firma SINGA, to byla taková výhra. Prostě jednoho dne přišel zástupce firmy, že by měl zájem tady postavit
nějaké domy. Od té doby se scházíme, slovo platí, vše je
dotaženo do posledního detailu, včetně výsadeb stromů.
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To je opravdu fantastické. Vy jste i tohle měli s nimi
smluvně zajištěné?
Ne, to ne. My jsme si jen řekli, jak by to tu mělo vypadat a oni měli shodný zájem, protože věděli, že když je věc
dotažená do detailu, může se stanovit i odpovídající cena a
najde se dost zájemců, kteří si připlatí.
Tu první firmu se mi nepodařilo na začátku v roce 2000
přesvědčit, že nestačí podílet se jen na výstavbě infrastruktury v lokalitě, ale že je třeba přispívat obci za každý postavený
dům, aby obec mohla uspokojovat potřeby nových obyvatel,
kteří sem přijdou. S firmou SINGA je to naopak jasné - ano,
stavíme v Zelenči, obec po nás chce tyto peníze, tak je musíme zaplatit. Nejen, že nám většinou jednorázově v průběhu
nebo před koncem roku zaplatili částky na rozvoj obce, ale
např. u lokality Kaplička zaplatili za každý postavený dům a
ještě, když vznikla potřeba intenzifikace ČOV, zajistili zdroje.
A navíc také přispěli na výstavbu naší školy.
A peníze, které od nich plynuly, měly sloužit jen pro
„jejich“ lokality?
Ne, vůbec. To s tou lokalitou nesouvisí.
Takže z těchto peněz mají prospěch i starousedlíci.
Jak oni vlastně rozvoj obce vnímají, nebojí se ho?
Já si myslím, že v naprosté většině ho vnímají dobře a
že jim nevadí. Naopak vidí, že je nová výstavba dotažená.
Jen se podívejte třeba na Kapličku. Je to funkcionalistická výstavba, někomu se může líbit, jinému ne, ale vše je
dotažené do konce.
Moje filozofie je taková: Když jsem začínal, byl tady konec
světa, říkalo se tu Cintov. Nesvítilo osvětlení, nebyly komunikace, v pět hodin v zimě kouřová clona, nedalo se tady dýchat, no
prostě hrozné. Voda nebyla, 400 miligramů dusičnanů běžná
hodnota, protože každý vypouštěl odpady na zahradu. Se změnou režimu přišly velké změny. Vezměte si, že v roce 1989 jsem
hospodařil s rozpočtem 413 tisíc, pak přišla 90. léta a my byli
druhou nejbohatší obcí na Praze-východ. Výtěžnost jsme měli
v té době nějakých 12 tisíc na hlavu. Neuvěřitelné peníze. Ty
jsme věnovali na vybudování infrastruktury s tím, že než bude
infrastruktura, tak nebude nikdo plošně stavět. Nechtěl jsem se
dočkat toho, že mi místní občané vytknou: Podporujete novou
lokalitu a my musíme chodit v bahně v galoších. Takže až v
roce 2000, kdy všechno bylo dodělané, se mohlo začít stavět.
Podnikatelům jsem vysvětloval, aby přiznávali daně, platili je,
protože pokud mají trvalé bydliště v Zelenči, peníze dostane
obec a já mohu garantovat, že se jim to vrátí. Tímhle způsobem
eliminujete jakoukoliv závist, jakékoliv nové problémy a sžívání starousedlíků a těch nových není problém. Třeba předseda
myslivců zjišťuje, že na jeho bál chodí i lidé z nových lokalit, že
se chtějí bavit, prostě chtějí být Zelenečáky se vším všudy.
Kolik vlastně v Zelenči přibývá obyvatel?
SINGA dokázala postavit 60 domů za rok a všechny nové
obyvatele musela Zeleneč absorbovat, v předloňském roce se
přihlásilo dalších 258 lidí, loni 160 obyvatel. Já ještě před koncem roku všechny vyzývám, aby se přihlásili. Jinak bychom
nemohli tak velkou obec ufinancovat. Většina lidí to pochopí
a přihlásí se. Musíme uvažovat do budoucna. Víme, že nám
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tady přibude 250 lidí za rok, z toho počtu je asi 50 dětí. Je
mi jasné, že když jde někdo do Zelenče a zaplatí za dům 5
– 6 milionů, chce i ten servis okolo. Samozřejmě můžeme říct:
Nemáme peníze, starejte se, vozte si děti do školky jinam. To
tady v Zelenči ale nechceme. Snažíme se zázemí vybudovat.
Mateřská školka ani základní škola není u nás problém.
To financujete z prostředků obce nebo z peněz od
investorů?
Na tyto investice musí developeři přispívat více než 50-ti procenty. To je prostě moje podmínka. Tu akceptovala jak SINGA,
tak irská společnost, která bude teď stavět ve Mstěticích, až proběhne změna územního plánu z komerční zóny na bydlení. Já
jsem za to chtěl x milionů, dali x milionů. A tak to půjde dál. Když
si někdo postaví město na zelené louce, kde je až 1200 rodinných domků, tak my víme, že to pro obec vygeneruje nějakých
140 milionů. A investor ví, že bude muset postavit vlastní školku
a školu a navíc ještě přispět obci. Někomu se to nemusí líbit,
ale uvědomte si, že ta výstavba bude nepřímo ovlivňovat obec
pořád, třeba bude potřeba rozšířit silnici, a kdo to bude financovat? Musí to jít z těchto peněz, protože jiné zdroje jsou omezené
a dočasné. Já se přiznám - já nevyužívám dotace. Když čtu a
slyším, jak velké finanční prostředky se vynakládají zbytečně,
tak je to z mého pohledu hazardování s penězi.
Tak to je velmi zajímavý postřeh, že je důležité dotlačit investora, aby zabezpečil nejen svoje území, svoje
budoucí klienty, ale přispěl i do stávající obce.
Ale vždyť on by s tím neměl mít problém. Jemu se to
vrátí v kupní ceně domů. To neplatí investor, to platí vlastníci domů. Vezměme to od začátku: Zájemce o dům začne
sondovat, co by mu nejlépe vyhovovalo z hlediska polohy,
dopravního spojení, typu bydlení atd. Vytipuje si Zeleneč a
přijede se podívat. A už když přijíždí a vidí to prostředí, které je úplně jiné, než je běžné, vyasfaltované silnice, stromy,
všechno upravené, tak to prostě vnímá jako plus. A často
to rozhodne, že chce bydlet tady, i když to stojí o nějakých
100 tisíc víc. Společnost SINGA neměla nejmenší problémy
s prodejem domků, naopak zaznamenali ohromný komerční
úspěch. A lidí se můžete zeptat, jsou nadšení, spokojení.
Další výhodou bylo, že obec tady někdy v roce 2002 skoupila pozemky, zainventovala je, prodala a vydělala – a zase mohla
investovat. Protože byl tehdy velký zájem, tak se to povedlo.
A existuje nějaká hranice rozvoje? Máte představu hranici, přes kterou nechcete jít? Třeba, jak velká má být
obec? Nebo že na tomhle místě se nebude stavět?
V podstatě hranici mám. Pracuji pro obec už 21 let, takže
je tu taková moje osobní představa, kde asi mohou být meze,
a jak by obec v cílovém stavu měla vypadat. A samozřejmě
tím směrem podnikáme kroky.
Ale překvapivě velkou výhodou, a to všude říkám, je, že do
současné doby není zpracovaný územní plán obce Zeleneč
jako celku. Takhle je všechno, co se týká rozvoje, „jakoby
pod mou kontrolou“. SINGA začala 1. etapou a udělala jich
nakonec 6. Dohodli jsme se, kde a za jakých podmínek lze
stavět, a obec vydala souhlas s územním rozhodnutím. A
takhle se pokračovalo. Kdyby mě snad SINGA nějakým způ-
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sobem chtěla podrazit, tak by skončila okamžitě, a nepostavila tu projekt o celkovém počtu 350 domů.
Teď, samozřejmě když obec územní plán nemá, tak se
podle nového stavebního zákona v Zelenči nedá stavět.
Chápu, že to stát zavedl, protože to, co se někde dělo, když
investor získal kus od obce velké pozemky a prostě tam
„napral“, co chtěl, tak to byla zvěrstva.

Upravené okolí domů je tu vidět všude, ale jak se
povedla ta alej? To také udělal developer?
Já jsem trval na tom, aby rozvojová studie lokality
Kaplička obsahovala dostatek zeleně. Aby lidé měli kam jít
na procházku, kam se psem… A alej jsem udělal já. Ale po
pořádku: Lidé koupili domy, nastěhovali se a chtěli vědět, co
bude vedle? Nebude tam někdy výstavba? A já jsem odpovídal, že nebude, že tam bude jen cyklotrasa a biokoridor. A
kdy to bude? Velmi brzo, asi za rok.
A to jste realizoval na pozemcích města nebo pozemcích investora nebo soukromých vlastníků?
A zase – nemáme územní plán, ale proběhla tady komplexní pozemková úprava. To byl z mého pohledu výborný tah,
udělat před územním plánem komplexní pozemkovou úpravu.
Když probíhala, dal jsem vlastníkům hranici – tohle je pro mě
rozvojové území. Tady bude obytný pás, lokalita Kaplička, tady
je možná výstavba a tady bude les. Nějaké pozemky vlastnila
obec, něco se koupilo, něco dali soukromí vlastníci s tím, že
v územním plánu budou mít na části pozemků nové zastavěné
území, něco bylo státní… Tak se podařilo vyčlenit obrovské plochy pro zeleň, máme vyčleněných ve vlastnictví obce 5,5 hektaru. Obnovili jsme stávající zelené plochy kolem vodoteče a
pokračujeme dál, jen se podívejte na letecký snímek – je tu tráva, stromy. A jsem pevně rozhodnutý ten obecní les tady ještě
za svého působení vysázet. Tak to dám i do územního plánu.

Ovšem dané je dané, dokud se nenajde vůle a plán to
změnit, ne?
Jistě, někdy jsou tlaky k tomu značné. Ale pokud nejste
nějakým způsobem příliš závislý na penězích investora, tak
je to ta nejlepší vyjednávací pozice.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Já od něj totiž nic nepotřebuji. Když nic nedá, tak nebude
stavět a obec si poradí i bez něj. V zásadě už je tady vybudované všechno, můžeme zajišťovat pro občany už jen další
nadstandardní služby.
Ještě bych se chtěl dotknout problematiky dopravy, je
tady zajištěná jiná než automobilová doprava v napojení
na Prahu? Aby si lidé mohli vyjít a nechat auto doma?
Hromadná doprava je tu výborná, myslím, že takovou
obslužnost jen tak nějaká obec nemá. Jen vlakových spojů je teď tuším 36 v každém směru, vlak jede dvakrát do
hodiny a připravuje se příměstský interval 15 – 20 minut,
k tomu ještě autobus, denně cca 70 spojů. Konečně se přichází na to, že lidé pracují v centru Prahy a potřebují se tam
rychle dostat. Dnes, když jezdí Elefant City, se zvedla úroveň
cestování, pohodlně jste za půl hodiny na Masarykově a na
Hlavním nádraží. U zastávky je denně zaparkováno nejméně 20 aut, kterými se dovezou lidé ze vzdálenějších míst a
pokračují vlakem.
Parkoviště nějakým způsobem řešila obec?
Ne, ale je to v plánu. Zatím se parkuje na silnici, ale do budoucna je možno uvažovat, že by se částečně ukrojil zelený pás. Ale
hlavně máme představu, že jednou by mělo být centrum obce a
parkoviště v místě bývalé lištárny, kousek od zastávky.
Když se bavíme o dopravě, vidím tu všude cyklostezky. Jsou také kompletně financované obcí?
Před 4 lety jsme dostali nějakou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na úsek asi 1 – 1,5 km, ale jinak
to děláme z našich zdrojů. To je nejlepší způsob, je to
nejefektivnější.
Kousek odtud je také golfové hřiště ve Mstěticích.
Proč golf právě tady? To hřiště vzniklo na soukromých
pozemcích?
Původně to byla pole. Jejich majitel se vrátil z emigrace
ve Francii, zkoušel tam pěstovat různé plodiny, což bylo ale
neefektivní, a pak dostal tenhle nápad. Nejprve se zdálo, že
krajina není pro golf úplně ideální, ale postupně se ukazuje,
že ano. Vzrostla zeleň, lidé se tam naučili chodit, takže golf
tady funguje a já jsem tomu rád. A zase, když vytvoříte podmínky – v tomto případě to byl sice jen souhlas s budováním
hřiště -, tak tam vzniknou alespoň nějaké služby, například
restaurace. A navíc - pro investory je blízkost golfového hřiště plusem, protože mohou toto hned nabídnout svým budoucím klientům.
A zaregistroval jste kolem golfu nějaký problém?
Nevadilo to lidem?
Lidem, co tam bydlí, hřiště nevadilo. Jestli jsem zaregistroval nějaký problém? Jednou jsem dostal mailem stížnost,
že někoho, kdo jel na kole po silnici II/101, málem napálil
míček. To se řeší, probíhá výsadba stromů při okraji hřiště.
Přečetl jsem si, že jste budovali sportovní areál, jak se
tu rozvíjí sport?
Tak já si myslím, že docela dobře. Třeba je tu dobrý fot-
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bal. A areál, to je naše chlouba, to jsme pokládali za náš
zájem. A Středočeský kraj přispěl dotacemi. Každý rok tam
šly peníze.
A víte, co mě nejvíc těší? Že když vytvoříte podmínky, tak
na oplátku vidíte snahu ze strany fotbalistů o slušné výkony. Na areálu jsme pracovali dlouho. Teď jsme se vrhli na
školky.
Sám jste to téma nakousl, kolik máte školek?
Máme školky na 4 místech, celkem 8 oddělení, s kapacitou pro 205 dětí. To určitě má málokterá obec. Každoročně
jsme zvyšovali kapacitu a dnes si můžeme dovolit umístit i
děti maminek na mateřské dovolené.
A škola?
Tak to je věc, kterou je potřeba připravovat do budoucna.
Asi před 2 lety jsme dohodli, že tady bude 2. stupeň. Teď
je tu 6. a 7. třída, bude narůstat počet školních dětí. Máme
momentálně ve škole kapacitu asi 330, ale víme, že v r. 2013
budeme potřebovat 390, takže je potřeba přistavět pavilon a
k tomu velkou tělocvičnu.
A tím jsme nakousli budoucnost obce. Jaké jsou tady
vaše cíle?
O něčem z toho jsme už mluvili. Teď jsme přikoupili ke
stávajícím 18 dalších 14 hektarů pozemků, kde bude obecní
les. Na místě bývalé lištárny mám vizi centra obce, představuji si tam obecní úřad, zdravotní středisko, služby, obchody… Areál má plochu 8000 čtverečních metrů, je to v centru
a je to obce, což je nejdůležitější.
A pak jsou tu Mstětice, kde se za 2 roky začne stavět a
bude se tam rodit opravdu nové město. V současné době
má Zeleneč necelé 3 tisíce obyvatel, kapacita ČOV a infrastruktury je dimenzovaná na 4 tisíce, takže cílový stav by
mohl být až 3,5 tisíce. Irové od nás mají povolen plán na max.
3500 obyvatel, 1200 rodinných domů, 250 bytových jednotek. Jsem si vědom toho, že „ukočírovat“ takovou výstavbu
může být problém. Protože, jak se tohle rozjede špatným
směrem, tak z toho může vzniknout malér.
V jakém smyslu malér?
Prostě v tom, že investorovi třeba dojdou peníze a projekt
se začne bortit. Tady je vize, plán jak by to mělo vypadat,
který je krásný, ale důležitá je realizace.
Jak tedy investora přimějete, aby vše dodržel a dobudoval třeba školu?
Musíme zase posupovat etapově a navázat vybavenost na
etapy stavby. Na začátku dají x milionů a my pro ně vytvoříme
podmínky – například místa pro děti v našich mateřských a
základních školách. To se už stalo. Před první fází musí vybudovat
infrastrukturu, která je bude něco stát, tzn. vodovod, kanalizaci,
plyn, ČOV, přispět na elektriku. Pak teprve začnou stavět domy.
Výstavba má celkem 6 etap a zahájení další etapy bude podmíněno tím, že se začne budovat škola, jinak nebude dán souhlas
s územním rozhodnutím. To totiž budou podmínky při schvalování samotného územního plánu té zóny. Zatím s irskou společností komunikujeme jako partneři a vytváříme pro ni podmínky.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Doposud jsme se bavili hlavně o vašich úspěších. Jsou
i nějaké neúspěchy?
Ale určitě, chtěl bych zmínit začátky výstavby s INTERINVESTEM, to prostě nedopadlo. Původní jednatel firmy
nedodržel sliby ani termíny, v téhle lokalitě je stále staveniště,
nepořádek. Trápí mě to hlavně kvůli těm, kteří tam žijí. Bylo
zde vydáno územní rozhodnutí, dlouho se k tomu nikdo nehlásil, hledal se investor, a prostě to nevyšlo. Nebyla to úplně
moje vina, ale já jsem jim věřil. To je asi moje nevýhoda, že
jsem zvyklý na férové jednání, že to, co slíbím, garantuji svojí
osobou. Oni vydělali peníze, ale zachovali se ke mně špatně.
Byl to úplný opak firmy SINGA, kde jsem měl proti sobě
skvělého seriózního partnera, který co řekne, to platí.
A pak je tu pár drobností, kdy jsem za obec měl možnost
koupit některé pozemky, ale nekoupil, a teď si říkám jsem to
udělat měl.
Na závěr bych vám rád položil jednu osobnější otázku:
Nepociťujete po těch letech práce únavu nebo vyhoření? Nebo
jste pořád tak nadšený? Kde berete motivaci k další práci?
Únavu nebo vyhoření v žádném případě, já tím žiju, prostě
mám vize a ty přetvářím ve skutečnost. Čeho se děsím, je, že
stárnu. 21 let práce pro obec, to je nějaký čas. Je mi 59, moc
času už nemám a ještě bych toho chtěl spoustu udělat, nebo alespoň připravit tak, aby se věci ubíraly žádoucím směrem. Když
něco děláte tak dlouho, jako já, tak máte možnost buď tím žít, a
pak je to smysluplná práce, nebo na to můžete kašlat (ono je to
z hlediska nařízení vlády o odměnách za jedny peníze), ale pak je
lepší jít od toho, opravdu. Mě hrozně těší, že když jsem se třeba
při výročí revoluce podíval zpátky, tak jsem si mohl říci, že to stálo
za to. Před 20 lety tady nebylo vlastně nic. A kdyby všechny obce
v tomto státě vypadaly jako Zeleneč, bylo by to skvělé.
Dobře, ale nejste tady sám, jak spolupracujete s ostatními zastupiteli?
Fungujeme dohromady, jako parta. Někdy v roce 1992 jsme
rozhodli, že při 15-ti lidech v zastupitelstvu to prostě nejde.
Nebylo možné, aby někteří v zastupitelstvu byli pouze do počtu.
Oslovil jsem 7 lidí, aby šli do toho na jedno období se mnou,
abychom něco udělali. Jsme bezpartijní, jednoznačně pravicově založení. Začínali jsme jako Sdružení za prosperující obec
Zeleneč. Kdybych vám ukázal tehdejší program, tak nebudete
věřit, co se dá udělat. Scházíme se tady jednou za 14 dnů na
úřadě a dvakrát týdně na takové pracovní schůzce v hospodě.
Probíráme vše, jenom ne politiku. Nejsou různé strany, je nás 7
stejného názoru, a když si řekneme, že takhle to bude, tak nás
nikdo nemůže přehlasovat. Myslíme si, že ty kroky, které jsme
schválili, byly jednoznačně k prosperitě a blahobytu obce.
A jsem hrdý na to, že jsem Zelenečák, a že lidem se tady
líbí… A když za mnou přijdou a říkají, jak se jim tu hezky žije,
tak to je smyslem mojí práce.
A to je krásná tečka našeho rozhovoru. Upřímně Vám
za něj děkuji.
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Úvalské koupaliště,
aneb letní lenošení se blíží…

Pomalu ale jistě se opět blíží léto a s ním i tolik očekávaný pobyt u vody. Úvalské koupaliště je vyhlášené po celém
širokém okolí. Před začátkem sezóny jsme se zeptali provozovatele koupaliště, pana Pavla Poláka…
Kdy vlastně bylo úvalské koupaliště u Výmoly založeno
a jak dlouho existuje v této podobě?
Co se týče data otevření úvalského koupaliště, to opravdu
netuším, ale myslím, že já jsem byl ještě na houbách. Dle informace nejstarších návštěvníků tohoto koupaliště je z poválečných let. Přesnější informace budou jistě v úvalské kronice a na
stavebním úřadě, ale areál prodělal jistě nějakou rekonstrukci
již před naším působením.
Kdo je vlastníkem, provozovatelem a správcem koupaliště a kolik lidí tvoří personál koupaliště?
Vlastníkem areálu je Město Úvaly, které v roce 2004 vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele tohoto areálu. Toto výběrové
řízení jsme vyhráli a prvním rokem jsme se snažili uvést areál do
stavu, abychom mohly areál využívat k účelům, ke kterým byl
vystavěn. Problémem celého areálu byl, že v minulosti ho provozoval každý rok jiný nájemce a celý areál byl značně zničen.
Jaké služby úvalské koupaliště nabízí a jaká je jeho
provozní doba?
V celém areálu bylo značně zničeno jedno občerstvení,
které jsme částečně zrekonstruovali a z bývalé strojovny jsme
vybudovali pomocné občerstvení a s pomocí majitele Orange
baru pana Šnitra jsme vybudovali letní posezení, kde se nabízí různé míchané nápoje. V areálu jsme otevřeli půjčovnu různých nafukovacích předmětů, slunečníků, stolních her a je zde
také úschovna. Vybudovali jsme zde hřiště na plážový volejbal,
nohejbal a je zde 13 drah mini golfu, ruské kuželky, pétanque a
dva stoly na stolní tenis.
Otevírací doba je závislá na počasí. Snažíme se vyjít vstříc
zákazníkům a to tak, že v případě dobrého počasí otevíráme

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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v polovině nebo koncem května a ukončení sezóny je zhruba
v polovině září. Přesnou otevírací dobu najdete na stránkách
www.koupaliste-uvaly.cz.
Jaká je maximální kapacita koupaliště? Zaz-namenáváte rekordy návštěvnosti? Jaký rok byl v tomto ohledu
nejúspěšnější?
Kapacita se odvíjí od povolení krajské hygienické stanice, která
má kritéria na sociální zařízení, ložnou plochu atd. Z tohoto důvodu
jsme museli v první řadě vystavět nové sociální zařízení jak pro
ženy, tak pro muže, kterým jsme kapacitu úvalského koupaliště
značně zvýšili. V současné době je kapacita 1 500 lidí, která je
však podle hygienických norem momentální, musí se však počítat
s tím, že návštěvníci přicházejí a odcházejí. Návštěvnost máme dle
vstupenek evidovanou každý rok, kde se nám již při vstupu rozdělují vstupenky na dospělé, studenty, děti od 2 do 15-ti let a důchodce. Děti do dvou let a majitelé průkazu ZTP a ZTPP mají vstup zdarma. Za šestiletou dobu naší působnosti jsme nejúspěšnější dobu
zaznamenali v roce 2006 a nejhorší byl rok 2005.
Jaká byla z vašeho pohledu prozatím poslední sezóna
v roce 2009?
Sezona 2009 byla díky chladnému počasí v červenci spíše podprůměrná a ani velmi teplý srpen to bohužel v průměru nezachránil.
Způsobila letošní tuhá zima nějaké větší škody na
majetku? Jaké jsou zdroje financování koupaliště?
Samozřejmě, že nějaké popadané stromy a zlomené větve
na plotě jsme tu měli, ale jestli jsou nějaké škody na bazénech,
to se pozná až po napuštění vodou, a to probíhá právě v okamžiku, kdy Vám odpovídám na Vaše otázky. Co se týče financování, veškerou přestavbu a rekonstrukce jsme platili z vlastních
zdrojů a hlavně z úvěru, a tak doufáme, že se nám do konce
nájemní smlouvy ještě něco vrátí a dále uvidíme jak se domluvíme s vedením města Úval.
Máte nějaké plány na rozvoj a rekonstrukci areálu,
zejména zanedbané plochy směrem k bývalé střelnici?
Ve většině měst, kde jsou podobná koupaliště, se na rozvoji
a rekonstrukci podílí město buď z vlastních zdrojů, nebo formou
dotací, a to se zde bohužel zatím nedaří. Chápu že ve městě
Úvaly je potřeba udělat tolik věcí, že koupaliště ještě asi dlouho
nebude patřit na první místa. Z vlastních zdrojů to jde velmi
pomalu, protože samotný provoz a údržba takového areálu je
natolik finančně náročná a hlavně závislá na mnoha faktorech,
které ovlivňují hospodářský výsledek za celou sezónu. Naše
investice byly velké hlavně při vstupní rekonstrukci. Vůbec jsme
nepočítali s tím, že je areál tolik zanedbaný a zničený. Co se
týče pozemků k bývalé střelnici, už při budování hřišť jsme chtěli tyto pozemky využít. Bohužel jsou soukromé a pro nás jako
nájemce již v případě prodeje nezajímavé.
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netuší, že přivádějí do problémů nejenom mě, ale taky všechny
lidi, kteří kolem koupaliště žijí. K menším úrazům samozřejmě
dochází běžně, nějaký ten škrábanec, rozbitá hlava, podvrknutý kotník atd., ale je třeba podotknout, že se to stává většinou
těm, kdo moc nedodržují provozní řád koupaliště, a pak se diví.
Případ utonutí jsme neměli, ale to jste jistě poznal, protože
v opačném případě bych Vám na Vaše otázky musel odpovědět
úplně z jiného místa než z koupaliště.
Máte pro naše čtenáře nějakou „veselou příhodu
z provozu koupaliště“?
Nejvtipnější asi bylo, když se k nám v roce 2007 přijel z Prahy vlakem bez pána vykoupat německý ovčák, kterého jsme po
čtyřech hodinách pobytu u vstupu na koupaliště, naložili do auta
a podle identifikační známky odvezli páníčkovi do Prahy-Libně.
Neumíte si představit jak se radoval z návratu svého mazlíčka.
Co nás na koupališti čeká v nadcházející sezóně 2010?
Změní se vstupné nebo otvírací doba?
Samozřejmě se snažíme každý rok něco přidat, ale jak jsem
již řekl, je to těžké. Letos jsme vybudovali druhé hřiště na plážový
volejbal, provedli jsme nátěr menšího bazénu a pro ty nejmenší
se snažíme malý bazének vyfóliovat protiskluzovou fólii. Přibude
i rozšíření sortimentu, jak v občerstvení, tak v půjčovně drobných
předmětů. Cena vstupného se samozřejmě nejvíce odvíjí od
zdražení energie a vodného, což v letošním roce nejspíše proběhne, protože dle informací vodařů se město Úvaly napojilo
na jiný zdroj vody, a to je bohužel zdroj dražší. Nebude to však
nic razantního a myslím si, že v porovnání s ostatními koupališti
v okolí budou Úvaly v normě. Příklad z minulé sezóny: Koupaliště
Klánovice dospělí na celý den 100 Kč, Úvaly 80 Kč, Klánovice
důchodci a ZTP 50Kč, Úvaly důchodci 40 Kč a ZTP zdarma.
Co byste před sezónou vzkázal návštěvníkům koupaliště?
Samozřejmě, ať se jim u nás líbí, ať prožijí hezké dny u vody,
ať jsou k sobě ohleduplní, ať parkují tak, jak se má, ať nám slunce svítí tři měsíce v kuse, prostě ať je léto, jak má být.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, celému personálu
úvalského koupaliště a samozřejmě všem návštěvníkům
slunečnou nadcházející sezónu 2010.

Došlo za dobu provozu koupaliště k nějaké mimořádné nebo nepříjemné situaci, vážnějšímu úrazu nebo
dokonce k utonutí?
K nepříjemným situacím dochází každý rok a to hlavně s parkováním neukázněných návštěvníků koupaliště, kteří se snaží
zaparkovat svého plechového miláčka, kde se jim zrovna zlíbí a

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Malé ohlédnutí
za 4. otevřeným
úklidem Úval

– mrtvolu psa zabalenou v dece (neležela v lese dlouho) ! – porcelánové hrnečky – koženou aktovku – svetry, kabáty, ponožky,
čepice - kuchyňský mixer - plné sklenice kompotů a marmelády
– sporák - porcelánové hrnečky..a další…

V neděli 16.5.2010 se konal již 4. otevřený úklid Úval.
Stejně jako loni jsme zamířili do nově vyhlášeného přírodního
parku Škvorecké obory-Králičiny. Naplnili jsme dva kontejnery. Ten větší nám byl městem přistaven na konci ulice Osadní,
kde se asi 100 metrů za poslední chatou nachází dlouhá léta
naplňovaná skládka. Menší kontejner byl umístěn na parkovišti restaurace v lokalitě „Na Homolce“. Odpadky jsme sbírali v blízkosti silnice I/12 a pokračovali jsme dále podél cesty
k pozůstatkům hrádku Skara. Během celé akce jsme přemýšleli nad tím, jak mohou být mezi námi lidé, kteří odpadky místo do popelnic nebo sběrného dvora vyvážejí do posledních
zbytků krásné přírody, které v okolí Prahy máme. Veřejně
bych ráda poděkovala všem členům sdružení, jejich rodinným příslušníkům a všem občanům, kterým není lhostejný
vzhled veřejných prostranství, a přišli nám plni elánu pomoci. A v neposlední řadě i městu Úvaly a obzvláště panu Petru
Prchalovi za přistavení a odvezení naplněných kontejnerů.

-cího sběrného dvora v Úvalech odveze odpad několik metrů za poslední chatu v Osadní ulici na kraj lesa? Na území
našeho města jsou domácnosti, které nevlastní popelnice…
Hodnocení dětí ve věku 6-9 let, které se s námi zúčastnily
úklidu černé skládky na kraji Králičiny bylo: „Lidi, kteří dokáží
toto všechno navozit do lesa, jsou neskutečná Vzhledem
k tomu, že jsme tuto skládku částečně vyčistili před rokem
a někdo to vzal jako výzvu, aby ji znovu zaplnil, tak jsme jim
to ani dětem nevyvraceli a doufáme, že jim to bude natolik
odstrašujícím příkladem, a že sami v lese neodhodí nic, co
tam nepatří.

Něco je špatně. Proč někdo naplní odpadem z domácnosti
plastové pytle a místo do popelnice anebo bezchybně fungují-

Pro ilustraci přikládáme neúplný seznam věcí, které jsme
v lese nasbírali:
kelímky od jogurtů, mléka, paštiky, másla, hořčice - televize
- hrnce - skelnou vatu – rozhlasové přijímače - lednice - panenku
- lyže - cvičky - plastové láhve od všech druhů nápojů - lyžáky
- holínky - plechovky od piva, energetických nápojů, všech druhů pokrmů - sklenice od okurek, marmelád a jiných zavařenin skleněné láhve od piva a jiných nápojů - konve - kanystry - kýble
- igelity - kabely - dráty - suť - kalendář - pytle od brambor - deky
- cihly - pneumatiky - plechy - ředidlo - lak na vlasy - vložky - tampóny - potahy do auta - opěrky - igráčka - paní igráčkovou - rozbité sklo - květináče - pletivo - boty - obaly od sušenek - brusle
– zástěrky od auta – zbytky koberce - trubky - molitan - reklamní
poutač - dlaždice - sekyru - krabice od pizzy - mísy – okenice
– lepenky – eternit ze střechy – autobaterie – matrace z válend
– plné kbelíky barvy – boudu – záchodovou mísu – umyvadla
– barely plné skla – několik metrů lina –rozřezanou zahradní
hadici – kuchyňský mixer – plné sklenice kompotů, marmelád

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Chráníme Škvoreckou
oboru aneb jeden úklid
nestačil…
Popravdě, dost nám už ty skládky v okolí vadí … Naše
sdružení Otevřené Úvaly spolupracovalo s Klubem přátel
historie a přírody Úval a okolí na vyhlášení Škvorecké obory-Králičiny přírodním parkem. Po několika letech usilovné
a mravenčí práce byla naše snaha korunována úspěchem
– 2. února 2009 Rada Středočeského kraje rozhodla o jeho
vyhlášení. Tato lokalita má sloužit pro další generace jako
území odpočinku, relaxace a hlavně pro vycházky občanů
z Úval a okolí. Proč toto píšeme? Protože naše sdružení má
ve volebním programu životní prostředí na předním místě.
Od založení našeho sdružení se snažíme každoročně organizovat jarní a podzimní úklid našeho města. Na podzim v
loňském roce jsme uklízeli na konci ulice Osadní zalesněnou
stráň. Jen na tomto kousku bylo vytaženo a uklizeno 10 kubíků odpadu. Ten tam navozili lidé, kterým je jedno, kde žijí a
jak bude naše město a jeho okolí vypadat. Do stejného místa jsme se vypravili i letos, jak se můžete dočíst v „Malém
ohlédnutí za 4. otevřeným úklidem“.
V prosinci minulého roku jsme zjistili, že na západním okraji
Škvorecké obory byla nějakým vandalem vyklopena celá avie
plastových pytlů s odpadem. Při bližším ohledání se ukázal, že
v nich je polystyrén a další plastový odpad, asi z nějakého rozestavěného domu v Květnici. Hrozilo, že pokud nebude tento
odpad rychle odklizen, tak zvěř nebo volně pobíhající psi tyto
pytle roztrhají a jejich obsah bude rozfoukán do obory. Hned
jsme jednali s městským úřadem v Úvalech o poskytnutí jednoho kontejneru s tím, že tento odpad naše sdružení uklidí.
Bylo nám řečeno, že lokalita spadá pod katastr Dobročovic.
Kontaktovali jsme několikrát pana starostu Dobročovic, ale
bez úspěchu. Proto jsme se spojili se starostou Květnice, který nám přislíbil sjednání nápravy. Odpad se však v tuto chvíli
nedal odvézt, protože nás na dlouhé týdny zaskočila zima. Pan
Rathouský, starosta Květnice, svůj slib nakonec dodržel a 12.
března odpad odvezl na skládku komunálního odpadu. Tímto
chceme poděkovat za jeho iniciativu.
Hned následujícího dne, 13.března, uklidili naši členové
širokou cestu do Klánovic. Zde jsme naložili ojeté pneumatiky,
které tam někdo svévolně vyvezl. Nepochopíme, proč si někdo
z lesa dělá skladiště, když v Úvalech existuje sběrný dvůr. Tento
občan by taky nebyl rád, kdyby mu někdo na jeho parcelu nebo
přímo do jeho domu odvážel již nepotřebné věci. Dále jsme
uklidili celou cestu v lese podél pole „Na kostelíku“ až k cípu
odpočívadla kamionů. Dále jsme pokračovali podél Kolínské silnice až k retranslační věži. Jen na tomto úseku byly sesbírány
tři velké pytle odpadu + části nárazníků. U pomníku občanům
zastřelených v roce 1945 byly vysypány dva velké pytle komunálního odpadu –pomník nepomník. Poslední trasa našeho
úklidu směřovala od cípu Škvorecké obory směrem k tabuli
obce Květnice. Na tomto místě jsme našli odhozenou televizi,
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dětský kočárek, dětskou sedačku a jiný podobný odpad. Vše
jsme odvezli do sběrného dvora a za ekologickou likvidaci pneumatik jsme zaplatili s rozpočtu našeho sdružení.

Socha sv. Jana Nepomuckého
odkryje svůj podstavec

Brigáda na úprava okolí sochy

O získání grantu z fondu ČSOB spravovaného Nadací VIA
jsme vás informovali již před několika měsíci. Společně s dalšími prostředky, které naše sdružení získalo od sponzorů, se
podaří provést první etapu restaurátorských prací za celkových 110 000 Kč. V současné době máme za sebou zejména
přípravné práce, mezi které spadalo uzavření řádné smlouvy s restaurátorem, získání závazného stanoviska, které je
pro obnovu kulturní památky nutné, a mnoho dalšího. Nyní
můžeme postupně přistoupit k realizační fázi projektu.
Při provádění sond ovšem dospěl restaurátor Mgr. Alexander
Kozlov k zajímavému zjištění. Socha totiž stojí na původním
podstavci, jehož podoba je nám známa pouze z nepříliš zřetelné pohlednice z roku 1903 a který je v současné době zakopán
pod zemí. Všichni amatérští historici, včetně mě, byli přesvědčeni, že muselo dojít ke ztrátě nebo zničení podstavce v době,
kdy se socha v roce 1919 přesunovala z náměstí ke kostelu.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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2. etapa Oddychové zóny
„Mezi Slovany“
Je to už dva roky, co jsme si začali pohrávat s myšlenkou
změnit travnaté hřiště na Slovanech a přilehlé nepříliš využívané a neudržované prostranství v plochu atraktivní pro širokou
veřejnost. Město, majitel pozemku, nám pro tuto změnu vyjádřilo podporu a přislíbilo i konkrétní pomoc.

Zhruba takto by mohla socha vypadat po úplném vyzvednutí

Faktem ovšem je, že se jednalo o pouhou naši domněnku,
která byla tímto nálezem vyvrácena. Zápisy P. Aloise Dostála
ve farní kronice z oné doby se zmiňují pouze o přesunu sochy
v roce 1919 z náměstí do parčíku ke kostelu, stejně hovoří i
záznam z roku 1933, kdy byly navíc budovány dlážděné cesty
ke kostelu. Patrně v této době bylo okolí sochy, která byla snížena o svůj sokl, upraveno do podoby, jak ji známe z posledních
desetiletí. Nyní musí být s tímto nálezem seznámeni památkáři,
bude přepracována koncepce restaurátorského zásahu, aby se
soše po odkrytí všech částí mohla vrátit její původní podoba.
V sobotu 15.5. se také konala jedna z doprovodných akcí
projektu „Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého“, totiž brigáda na úpravu okolí památky. V tuto chvíli jsme vypleli záhon
růží a záhon pod keři, který jsme navíc zakryli fólií a vysypali
mulčovací kůrou, aby to zde plevel příště neměl tak jednoduché. Vzhledem k výše popsanému nálezu, bude nutné celou
sochu vyzvednout za pomoci techniky, takže okolí památky ještě utrpí. Proto jsme zatím neprovedli komplexnější úpravu. Tu
budeme realizovat až po dokončení první fáze restaurátorských
prací.
Všechny následující práce budeme do budoucna koordinovat s provozem kostela, tak aby nebyl naší činností nijak narušován. Věříme, že s výsledkem budou poté spokojeny všechny
strany.

I díky nové výstavbě na Slovanech a jejímu postupnému
zabydlování stále více rostla potřeba tento prostor zrekonstruovat a znovuobnovit zde dětské hřiště. Úpravou pozemku přiléhajícího k úvalským rybníkům nabude na významu stávající stezka
pro pěší, která spojuje oblast Slovan s klidovou zónou u rybníků.
První etapa projektu (dětské hřiště) byla dokončena již
v roce 2008. Dětské hřiště s herními prvky firmy Lesy Český
Rudolec se podařilo vybudovat díky finanční sbírce obyvatel
Úval, za pomoci místních firem a podnikatelů, vedení města a
příspěvku našeho sdružení. Celkové náklady činily 120 000 Kč.
Na jaře roku 2009 došlo k oplocení hřiště, za které vděčíme firmě pana Nesejta. Kromě finanční pomoci přiložilo také několik
místních obyvatel ruku k dílu v rámci dvou víkendových brigád.
Při jedné se upravoval prostor hřiště, při druhé sázela izolační
zeleň v ulici Chorvatská, na kterou jsme získali finanční prostředky z grantu Nadace Partnerství v projektu „Strom Života“
ve výši 11 000 Kč.
Část plánované oddychové zóny se nám tedy již podařilo
vybudovat. Stále však ještě zbývá další část plochy ke zvelebení.
Jde jednak o původní hřiště pro míčové hry, které je v těsném
sousedství dětského hřiště, dále pak o prostranství přecházející
do stráně nad Horním úvalským rybníkem. Celkové náklady 2.
etapy se budou pohybovat kolem 100 000 Kč. Za tuto částku
by zde mělo být vysázeno 180 ks keřů, instalováno 6 ks laviček,
3 odpadkové koše, 2 stojany na kola, 1 kryté dřevěné sezení a
poblíž něho 2 dřevěné herní prvky pro nejmenší, vzniknout by
mělo hřiště na pétanque a zelené bludiště z vrbiček – toto vše
v zadní části hřiště.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Znáte krásy
Škvorecké obory?
Průvodce vám pomůže

V přední části hřiště (vedle stávajícího dětského) se počítá s rekonstrukcí volně přístupného hřiště na míčové hry, jeho
vymezení lajnami a pořízení sítě.
Pokud vás naše plány oslovují a stojíte o vybudování něčeho takového poblíž svého domova, můžete nám v našich snahách pomoci, jako už jste pomohli v první etapě:

Vážení patrioti našeho města,
jsme rádi, že vám můžeme přinést velice milou zprávu, která navazuje na vyhlášení Škvorecké obory-Králičiny Přírodním
parkem, a zároveň nepřímo souvisí s první písemnou zmínkou
o našem městě. Občanské sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí totiž připravuje u příležitosti letošních oslav
710 let města Úvaly vydání publikace s názvem Přírodní park
Škvorecká obora-Králičina. V této publikaci najdete celou řadu
zajímavých a dosud nepublikovaných informací o této lokalitě, které budou navíc doplněny bohatou obrazovou přílohou.
Je až neuvěřitelné, kolik historických, ale i přírodních zajímavostí, můžete v této lokalitě nalézt. Jsou o to cennější, když si
uvědomíme, že tento komplex navazující na Klánovický les leží
na samé hranici hlavního města. Nechceme prozrazovat bližší
obsah, abychom vás tak nepřipravili o první dojmy z čtení této
publikace. Věříme, že si zde každý z čtenářů přijde na své.

Jak?
1. finančně - příspěvkem na účet sdružení
č. 0434261339/0800, var.symbol 888
2. materiálně (štěrk, kůra, písek …)
3. prací (pokud budete chtít pomoci při realizaci formou
dobrovolné brigády, přihlaste se předběžně na e-mail Hanky
Němcové – hanka.nemcova@otevreneuvaly.cz a budete včas
informováni o konání akce)
Na 2. etapu projektu jsme navíc podali žádost o grant u
Nadace Partnerství, v programu Místo pod stromy. Pěvně
věříme, že letos s projektem u Nadace Partnerství uspějeme a
z vybraných peněz a z peněz z grantu se nám podaří dokončit
tento celý projekt do konce tohoto roku.

Protože naše sdružení spolupracuje s Klubem při vyhlášení
nejcennějších lokalit obory Přírodní rezervací a jak jste se už mohli
dozvědět, připravujeme naučnou stezku procházející touto lokalitou, vítáme samozřejmě i publikační činnost Klubu v této oblasti.
Aby mohla knížka vyjít, rozhodli jsme se našeho partnera podpořit
i finančním příspěvkem. Věříme, že takových publikací, které občany seznamují se zajímavostmi místa, ve kterém žijí, není nikdy
dost. A jsme rádi, že dobrovolníci v řad Klubu v posledních letech
velice hodnotnou formou zaplňují deficit, který v této oblasti naše
město mělo. Vždyť někteří členové současného Klubu se podíleli
již na vydání publikace Úvaly v průběhu staletí z roku 2004 a v loňském roce vyšla „z pera“, dnes už spíše „z klávesnice“, Klubu publikace Drobné památky v Úvalech a okolí. Věříme, že i publikace o
Škvorecké oboře si najde své čtenáře.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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O naučné stezce Králičinou

16

Otevřené Úvaly
ku z prostředků Leaderu, který administruje MAS Pošembeří,
bohužel nevyšel, protože v tomto roce se podpora týkala pouze
pěších stezek, které z nadpoloviční většiny neprocházejí lesem,
a tuto podmínku námi plánovaná cesta nesplňuje. Nicméně
sháníme finanční prostředky na realizaci stezky dále, obrátili
jsme se na soukromé sponzory. Průběžně se připravují i texty
pro jednotlivé informační tabule. Budete mít možnost dozvědět se podrobnosti o hradu Skara, o dvou romantických věžích
postavených Liechtensteiny, o bývalém rybníce, o květeně i zvířeně v Povýmolí, o dubu s mariánským obrázkem, kamenném
mostku a spoustu dalších zajímavostí, které jste o lese „za humny“ možná ani netušili. Doufáme, že se nám během letošního
roku podaří sehnat obnos potřebný pro realizaci stezky a na
jaře příštího roku budeme moci začít. Do té doby by měla proběhnout i výše zmíněná kultivace luk, která je nedílnou součástí
našeho projektu.
Pro lepší představu, jak hezkými scenériemi stezka povede,
jsme pro vás nafotili pár momentek z Králičiny. Tak ať se nám
to podaří!

Když jsme se před časem pustili do přípravy naučné
stezky Škvoreckou oborou-Králičinou, věděli jsme, že jedna
z tabulí bude věnována i rašelinnému jezírku v horní části
obory. V té době jsme netušili, že to není jezírko jediné, že
se jich tu nedaleko sebe skrývá šest a že u nich a v nich žije
řada chráněných živočichů! V jejich bezprostředním okolí
roste také mnoho vzácných rostlin, například chráněný bezkolenec, rašeliník, suchopýrek i sibiřské kosatce. Takovéto
vodní plochy uprostřed lesa mají velký význam pro místní
ekosystém, dokonce takový, že si zaslouží být i dle doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny, na kterou jsme se
obrátili o radu, registrovaným významným krajinným prvkem (VKP). Proto ve spolupráci s Klubem přírody a historie
Úval a okolí sepisujeme podnět, aby mohl odbor životního
prostředí města Úval tato jezírka zaregistrovat a aby se jim
tak dostalo ochrany, která jim náleží. Také jsme zjistili, že
ve Škvorecké oboře-Králičině se nacházejí kromě Květnické
studánky ještě tři další, které mají svoji velmi cennou a neodmyslitelnou funkci v krajině. Jak víme, studánek se bohužel
moc nedochovalo, a proto jsou o to cennější, že se jich na
malé ploše nachází tolik. Společně s Klubem přátel přírody
a historie Úval se postupně postaráme o jejich vyčištění a
úpravu okolí.
Stále také čekáme na rozhodnutí Středočeského kraje,
kam jsme v prosinci podávali žádost o příspěvek na vykosení
luk v přírodním parku v bezprostředním okolí Výmoly. Poslední
dobou se tam totiž nadměrně rozrostla kopřiva dvoudomá a trnka obecná, a oba tyto velmi agresivní druhy začaly vytlačovat
původní rostliny mokřadní, které jsou vzácné a také opravdu
hezké. Když vše dopadne dobře, mohli bychom v srpnu přistoupit k vykosení kopřiv a vymýcení části trnek, a obnovit tak
původní louky v údolí Výmoly. Chceme, aby plánovaná naučná
stezka procházela lučními porosty, a ne kopřivami.
Při přípravě naučné stezky jsme získali všechna potřebná svolení s umístěním informačních tabulí – od Lesů České
republiky i od města Úvaly. Náš původní záměr financovat stez-

Úvalská házená
– sport s tradicí
Na jaře 2010 zahájila úvalská házená už nepřerušenou 97.sezonu. To je
úctyhodná historie klubu.
Je to pravda, a jestli můžu, tak trochu
z historie. První zápasy se hrály v Úvalech
ještě jako „národní“ házená, současná
mezinárodní házená se u nás hraje až od
roku 1947. První utkání se hrálo na Spartě, střetly se týmy Sokol
Bratrství Sparta a Sokol Úvaly. Bylo to v listopadu 1947. Zápis
z utkání se nedochoval, vyhrály Úvaly a určitě by zavzpomínal i jediný žijící aktér tohoto utkání,bývalý vynikající hráč,
úspěšný trenér a stále ještě aktivní sportovec Miroslav „Míla“
Klicpera. Úvaly měly v té době vynikající tým, který hrál nejvyšší soutěž v ČR v “národní“ házené a podle titulků z dobových
novin „ proháněly Úvaly velké kluby jako dravá štika ostatní
ryby v rybníce“.
V jakých soutěžích a na jakých pozicích v tabulkách
úvalská družstva přezimovala v soutěžním ročníku
2009/2010?
V soutěžním ročníku 2009/2010 máme přihlášena 4
družstva. Muži jsou bohužel na nelichotivém posledním mís-
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tě, ale radost nám dělají žákovská družstva. Starší žáci startují
ve dvou paralelních soutěžích, ve středočeském přeboru jsou
na 1.místě a v pražském přeboru na místě 2. Ve stejných soutěžích a i shodou okolností na stejném umístění je i družstvo
kategorie mladší žáci. Naši nejmenší, v kategorii minižáci hrají
zatím jen turnajový systém, bez dlouhodobé tabulky, ale dá se
říct, že také velmi úspěšně.
Jak jste zvládli nepopulární zimní přípravu?
V zimním období, kdy nemůžeme trénovat na venkovním
hřišti, využíváme naši domovskou sokolovnu a navíc jezdíme
trénovat do haly do Kostelce n Č . lesy. Tak se nám daří udržet
fyzickou kondici a herní dovednosti na dobré úrovni. Děje se
tak jen díky pomoci rodičů, kteří nás 2x týdně vozí do Kostelce
auty. Je to náročné nejen finančně (máme spočítáno, že za zimní přípravu se tyto náklady blíží 50.000 Kč), ale i časově. Je nutné přiznat, že sokolovna nestačí pokrýt kapacitou a prostorem
naše požadavky, ale díky Bohu alespoň za ni.
V žákovských družstvech máte děti pouze z Úval?
Do oddílů házené chodí nejen dětí z Úval, které jsou v drtivé
převaze, ale úroveň úvalské házené přilákala i děti z Českého
Brodu, Újezda n Lesy, a nejbližšího okolí. Základ je ale v úvalské
škole.
Jaké cíle jste si dali pro úvalskou házenou pro jarní
část soutěže?
Cíl si pro žákovské kategorie zásadně nestanovujeme.
Důležité je, jak děti zvládnou techniku s míčem, herní situace
a hlavně, jestli je to baví.Výsledky jsou pak logickým vyústěním poctivé práce v trénincích. Úspěchem bude, když kluci u
házené vydrží co nejdéle a nebudou se věnovat „ hloupostem“.
Z poslední doby stojí určitě za zmínku 4.místo starších žáků
pod vedením trenéra Zdeňka Paula na Pražském Hand Capu
– největším halovém žákovském turnaji na světě, který se tradičně koná o Velikonocích v Praze.
Jiná je situace v mužském družstvu. Tady se dlouhodobě
projevuje negativní situace se sportovní halou. Ještě před 35 lety bylo družstvo mužů pravidelně na špici tabulky a mělo
postoupit do 2.ligy Ta se ale hraje pouze v halách a tak se vlastně tým rozpadl, mladší hráči odešli do jiných klubů a Úvaly jsou
tam, kde jsou. Cílem pro jaro je zlepšení hry jak v obraně, tak
v útoku a „odlepení“ se ze dna tabulky.
Cítíte nějaká omezení činnosti pro oddíly házené?
Omezení necítíme, máme vlastní hřiště a sokolovnu.
Problém je v podpoře rozvoje sportu jako takového, tady mají
Úvaly velké rezervy a nedostatky. Neexistence městské haly
řadí Úvaly po sportovní stránce na periferii sportovního dění
v republice, přestože Praha je za humny a chuť by byla. Přitom
je to jen o ochotě a o stanovení priorit ve smyslu, co chce obec
mladým lidem nabídnout.
Nabízí se otázka, jaký je aktuální stav s výstavbou
haly, o kterou se snaží TJ již několik desetiletí?
Dá se říct, že každých pět let narůstá cena takového projektu úplným skokem a přestože jsme si už několikrát řekli, že teď,
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teď už to určitě vyjde, zdá se mi, že pravý opak je jistotou, ale
dokud dýcháme, doufáme..
Dětská házenkářská družstva už tradičně sbírají zkušenosti i na zahraničních turnajích. Připravujete i pro
letošní rok měření sil se zahraničím?
Tady je potřeba zmínit finanční náročnost zahraničních
akcí. Bez aktivní finanční podpory ze strany státu – ať jde o
kraj nebo město, je téměř celá tíže na rodičích, podílí se oddíl.
Podařilo se nám získat sponzory. V loňském roce jsme vyjeli do
švédského Göteborgu, získali jsme 2.místo v B finále – kategorie ročníku narození 97.
Chceme se tam příští rok opět vydat. Letos to plně záleží
na tom, jak dopadne naše žádost o grant na kraji ( loni se nám
podařilo získat i 30.000 Kč z Fondu hejtma Středočeského
kraje). Pokud dopadneme s žádostí dobře, chceme úvalskou
házenou prezentovat tentokrát na opačné straně Evropy, buď
ve Slovinsku nebo v Itálii.
Bude oddíl házené sám oraganizovat nějaké turnaje, na které by se mohli zájemci o házenou přijít
podívat?
Na jaře pořádáme 5 turnajů v žákovských kategoriích a odehrajeme spoustu jednotlivých zápasů ve všech kategoriích a
typech soutěží. Aktuální informace mohou naši fanoušci vždy
najít na www.hazena-uvaly.cz
Jaké aktivity připravujete pro žákovská družstva pro
prázdninové období?
V červenci by to mohl být avizovaný zahraniční turnaj.
Potom si děti od házené odpočinou, ale už od 1.srpna zahajují
letní přípravu dorostenci, o týden později ml.žáci a od 13.do
22.8. budeme všichni na letním tréninkovém soustředění
v Žerovicích u Přelouče. Závěr prázdnin opět odtrénujeme na
hřišti pod sokolovnou. Vše ale závisí na podpoře sportovních
oddílů. Rádi bychom na podzim do Úval vrátili ligu. Konkrétně
2.ligu mladšího dorostu. Pokud Úvaly o ligový dorost stojí,
musí to dát jasně najevo. Pokud o to nestojí, mohou nechat
vše na oddílu, ale pak se může stát, že liga nebude a 15 -17 letí
mladíci v dobré fyzické kondici se budou „flákat“ po Úvalech.
Zní to asi pesimisticky , ale situace v házené je bohužel taková.
Buď hrajete na úrovni, stojí to čas a peníze, anebo končíte.
Žádná jiná cesta neexistuje.
Jaké máte vize do budoucna ? Neuvažujete např. společně se školou o zřízení tréninkového střediska házené ?
Zřízení sportovního střediska házené je běh na dlouhou
trať. Na druhou stranu se spolupráce se školou lepší prakticky
den ze dne. Pokud se bude spolupráce vyvíjet i nadále správným směrem, nemám o budoucnost házené v Úvalech obavy.
Pokud jde o MŠMT – a další orgány, jejich pomoc je smysluplná jen v případě, že první kroky udělají úvalští občané a jejich
zástupci v zastupitelstvu a radě města. To znamená, vytvořit
podmínky a potom žádat o podporu a pomoc. Ne opačně.
Jak se vám v TJ daří zajistit dostatek trenérů a cvičitelů pro jednotlivá družstva?
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Lidí na práci je málo asi všude, ale lidí na kvalitní práci s mládeží je ještě míň. Ne každý se může této činnosti věnovat,ale
pokud se jí věnuje a dělá to dobře, měla by tato práce být společensky oceněná. V úvalské házené jdeme spíše cestou „ méně
je někdy více“. Nemá cenu mít 10 trenérů bez kvalifikace a bez
schopností pracovat s dětmi. Já osobně preferuji práci v menším týmu, který ví, co chce a umí dělat svou práci. To neznamená, že nepřivítám někoho, kdo by přišel a řekl, že nám chce
pomoct. Jen říkám, že je to práce těžká a náročná, a každý ji
opravdu dělat nemůže. Vezměte si například situaci v národním
sportu – fotbalu. Každý druhý tatínek fotbalu rozumí a myslí si,
že je tím nejlepším trenérem,ale jděte se podívat na jakýkoliv
zápas . Uslyšíte jen křik a spoustu nadávek, nesmyslné rady,
které neodpovídají herní vyspělosti dětí. To není naše cesta.
My děti vychováváme opravdu jako sportovce. Jako reprezentanty Úval. Jako osobnosti, které vědí, čeho chtějí dosáhnout.
My víme, co chceme.
Jiří, já děkuji za čas, který sis pro náš rozhovor udělal.
Věřím, že i za naše čtenáře mohu popřát velký zájem o házenou i do budoucna, dětem i všem dospělým hlavně dobré
zdraví, vytrvalost a jen samá dobrá umístění.
Rozhovor poskytl pan Jiří Dráb ml. - hlavní trenér házené
družstev mini a mladších žáků. Má kvalifikaci trenér 3.třídy, s házenou začínal v Úvalech v roce 1975.
Jako trenér začínal v roce 1989 a jeho zatím největší
trenérské úspěchy:
- v žákovské kategorii 3.místo přebor ČR v roce 1993,
- 1.místo v přeboru Prahy v roce 2009 v kategorii ml.žáci,
- 1.místo přebor Středočeského kraje 2009 ml.žáci
- Jako trenér družstva mužů postup do 3.ligy v roce 2002 a
přední umístění ve 3.lize v letech 2003-2004.

Pomozte při platbách kartou
soše Panny Marie Tismické
Asi jste už při toulkách naším regionem objevili krásy
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích, který svým
stářím a významem zdaleka přesahuje regionální rozměr.
Všem je také jasné, že záchrana nebo pouhá údržba tak hodnotného kulturně-historické dědictví je nesmírně náročnou
a také nákladnou záležitostí. Proto jsme rádi, že můžeme tismickému kostelu pomoci alespoň k menší finanční částce.

Socha Panny Marie Tismické na vstupní bráně ke kostelu

Česká spořitelna na počátku roku vyhlásila další kolo Bonus
programu. Tentokrát bude příjemcem financí Nadace VIA,
která získané prostředky rozdělí mezi 3 projekty, které přispějí k záchraně kulturního dědictví. Jeden z projektů se snaží o
návrat kopie sochy Panny Marie Tismické nad vstupní bránu
k místnímu kostelu. Z této sochy totiž zbylo pouhé torzo a musela být před necelými dvěma lety sejmuta. Po nashromáždění
finančních prostředků se příjemcem grantu od Nadace VIA stane naše sdružení, které peníze poukáže přímo restaurátorovi.
Ten pak bude za částku přibližně ve výši 30 000 Kč. pokračovat
dalším krokem v restaurátorských pracích.
Jste-li držitelem karty České spořitelny a používáte ji
při platebních transakcích, můžete se stát zdarma členem
Bonus programu a své body za platbu kartou pak věnovat
na záchranu kulturního dědictví. V tuto chvíli navíc víte, že
peníze poputují přímo do vašeho regionu.
Více informací na stránkách Nadace VIA a České
spořitelny:
http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/ceska-sporitelna-sido-sveho-bonus-programu-vybrala-projekty-zabyvajici-se-obnovou-drobnych-pamatek https://lb.csas.cz/Default.aspx?reqdo
c=SPOTY/100300000002442/100300000002442.htm
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Jaký byl
Den Země na Klepci 2010

Takto vypadala památka před svým sejmutím

Odborná manipulace s památkou

V sobotu 17.4.2010 se uskutečnil již tradiční Den Země na
Klepci. Této akce se stejně jako každým rokem účastní občanská sdružení, spolky a městečka a obce z region Pošembeří.
Této akce se jako spoluorganizátor již několik let účastní i naše
sdružení. Letos nám ke všemu přálo nádherné počasí, takže vše
vyšlo téměř bez chybičky. Jako již tradičně u kamene Slouha
procházelo procesí šermířů a vlajkonošů nesoucích vlajky obcí z
Pošembeří. Návštěvníky přivítali starostka obce Tismice a starostové obcí Hradešín, Přišimasy, Škvorec a Český Brod, kteří přítomné seznámili s vlajkami a znaky jejich obcí a historií jejich vzniku.
Za Úvaly promluvil zcela neplánovaně jejich bývalý starosta pan
Ivan Černý (proč se tak stalo si přečtěte v poznámce pod textem).
Potom předvedly své představení děti z Přišimašské školky, scénku Oldřich a Božena a následovalo představení “O slouhovi a zlé
selce“ v podání selky Petry Kyselové, slouhy Milana Bednáře a
vypravěče Jana Psoty ml. Pak oficiální část programu skončila a
návštěvníci se jednak vydali ke stánkům a stanům přítomných
zástupců občanských sdružení a dále se vydali na dětský hrad,
bojovku o poklad u jezírek, případně u piva a klobás čekali na start
balónu Pošembeří, který se v 17:00 vznesl s výhercem tomboly.
Dovětek na závěr: s ohledem na to, že se ze Dne na Klepci
stává poměrně významná regionální akce nás tím více mrzí, že
tuto akci vedení města Úvaly naprosto ignorovalo. Přes příslib
a několikerou e-mailovou korespondenci se akce nezúčastnil
nikdo z vedení města a město ani neposkytlo (jako jediné!) svoji
vlajku do průvodu vlajkonošů. Navíc ani zástupci města neměli
tu slušnost, aby se organizátorům omluvili. Nepřítomnost pana
starosty může být s ohledem na jeho zranění nohy pochopitelná, nicméně absence omluvy a chybějící snaha o předání vlajky např. některému z přítomných zastupitelů už nikoli.Město
Úvaly tak narychlo na poslední chvíli zastoupil pan Ivan Černý,
který spatra přednesl pozdrav přítomným občanům a ostuda
tak alespoň nebyla tak veliká.
Všeobecně lze říci – moc krásný den a povedená regionální
akce. Za rok se těšíme na shledanou!

Malá úvalská statistika
k 14.5.2010
V Úvalech je k 14. květnu 2010 evidováno 139 ulic a
1 929 adres. V Úvalech je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv
platnému pobytu cizince nebo azylanta) přihlášeno 6 004 obyvatel, z toho je 2 404 mužů nad 15 let, 519 chlapců do 15 let,
2 594 žen nad 15 let, 487 dívek do 15 let.
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Lidské hyeny mezi námi
Jen necelý rok fungovalo v pořádku dětské hřiště na
Slovanech, které jsme za pomoci místních občanů a podnikatelů společnými silami vybudovali a předali městu Úvaly. Tedy,
fungovalo by i nadále, pokud by někdo, pro nějž nemáme slušné slovo (tímto se omlouváme hyeně z nadpisu článku), na
začátku března neukradl plastovou skluzavku. Mentální pochody takového individua, které se neštítí ukrást skluzavku sloužící
malým dětem, jsou nám opravdu nepochopitelné. V každém
případě modrá skluzavka je nenávratně pryč. V současné době
město na naše opětovné naléhání (jelikož město je správcem
hřiště) snad už podniká kroky, které dětem nejen ze Slovan
zajistí klouzačku novou.
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Budou i v Úvalech
nové přístřešky
autobusových zastávek?
Autobusové přístřešky zastávek PID v Jirnech. Proč to nejde
u nás?

Úvaly

Nové památné stromy
Město Úvaly má od konce loňského listopadu dva památné stromy. Jedná se o lípu nad stavidlem u rybníka Fabrák a
dub v Masarykově háji poblíž dětského hřiště. Lípa malolistá u
Fabráku je přibližně 135 let stará, odhadem 20 m vysoká a ve
výšce 130 cm má obvod kmene úctyhodných 580 cm. Dub v
Masarykově háji je asi 200 let starý, dohadovaná výška stromu
je 25 m a obvod ve výšce 130 cm je 355 cm. Stromy vyhlásil
za památné na návrh Klubu přátel historie a přírody Úval o okolí
odbor životního prostředí a územního plánování města Úvaly.
V budoucnu by chtělo naše sdružení požádat o grant Nadace
Partnerství na jejich ošetření.
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Základní umělecká škola v
Čelákovicích zruší ke konci
školního roku v Úvalech svoji
pobočku. Nevratně?
Koncem dubna Základní umělecká škola Čelákovice
oznámila, že zruší v Úvalech svoji pobočku. Jeden z učitelů
ZUŠ který učí děti v Úvalech mi následně sdělil, že rozhodnutí o zrušení pobočky v Úvalech je definitivní, protože návrh
na zrušení byl schválen Ministerstvem školství, nicméně
že současní žáci mají možnost přejít na jiné pobočky ZUŠ
Čelákovice (např. v Šestajovicích). Poté jsem se pokoušela
dovolat paní ředitelce ZUŠ Čelákovice, a od paní ekonomky jsme se dozvěděla, že důvody pro rozhodnutí o zrušení
pobočky ZUŠ v Úvalech jsou jednak ekonomické, ale i naplnění kapacity ZUŠ Čelákovice. ZUŠ Čelákovice má omezenou kapacitu a vzhledem k nové výstavbě v Čelákovicích,
zde přibývá dětí, které mají zájem ZUŠ navštěvovat. ZUŠ
Čelákovice přestává být schopná uspokojit zájem místních
dětí. Tato je zřízena městem Čelákovice, které se rozhodlo
nedostatečnou kapacitu řešit tím, že zruší pobočku v Úvalech a do nového školního roku bude přijímat nové žáky pouze do svých poboček v Čelákovicích a Šestajovicích. Paní
ekonomka dále řekla, že tento problém není nový, že o tom
ZUŠ uvažuje/jedná již delší dobu.
Bohužel ani ZUŠ Čelákovice, ani MÚ Čelákovice za celou
dobu neuznal za vhodné o záležitosti jednat, nebo alespoň informovat MÚ Úvaly. Úvalský úřad napsal dopis ZUŠ Čelákovice
a MÚ Čelákovice, kde žádají o pokračování činnosti pobočky
v Úvalech, nicméně se domnívám, že pokud to již bylo schváleno Ministerstvem školství, je záležitost nevratná.
Paní Tesařová z MÚ Úvaly začala okamžitě prověřovat další
možnosti:
např. zřízení pobočky ZUŠ Český Brod nebo ZUŠ Praha 9
zřízení hudebních kroužků pod MDDM
V tuto chvíli je reálná šance, že na základě jednání se ZUŠ
Český Brod bude zřízena pobočka této ZUŠ v Úvalech. Vše je
nicméně podmíněno schválením ministerstvem školství a rozšířením kapacity školy, neboť tato v současnosti ročně odmítá
cca 100 uchazečů.
24. května se uskutečnila v DPS schůzka zástupců MÚ,
rodičů dětí navštěvujících v tomto školním roce pobočku ZUŠ
Čelákovice v Úvalech a panem ředitelem ZUŠ v Českém Brodě
Tomášem Charvátem. Pan ředitel představil svou vizi na zřízení a provozování pobočky v Úvalech, kterou podmiňuje tím, že
tato bude provozována na stejné úrovni jako ZUŠ v Českém
Brodě. V Českém Brodě mají děti možnost se učit na následujících hudebních nástrojích: klavír, housle, kytara klasická i
elektrická, flétna, sopránová a basová flétna, a viola. Ve vyšších
ročnících mají žáci možnost hrát v souboru, dále mají možnost
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zkoušek v nahrávacím studiu. Učebna na výuku hudební nauky
je vybavena interaktivní tabulí a probíhá díky tomu zábavnou
formou, která děti baví. Každé čtvrtletí jsou ve škole pořádány interní koncerty bez rodičů, kde se žáci učí vystupovat. Na
základě výsledků těchto koncertů jsou vybíráni žáci na veřejné
vystoupení.
Pan ředitel rodiče s dětmi pozval na talentové zkoušky na
ZUŠ do Českého Brodu a následně měli rodiče možnost klást
panu řediteli otázky.
Pevně věřím, že budou učiněny všechny potřebné kroky,
které povedou k otevření pobočky ZUŠ v Úvalech již od 1. září
2010.
Níže uvedený text je bez redakčních úprav je stanoviskem
paní Evy Bubákové - ředitelky Speciální školy v Úvalech.
Zrušení pobočky Základní umělecké školy Čelákovice
v Úvalech ?
Před několika dny se na bočním vchodu naší školy objevilo úřední sdělení, které oznamuje, že vedení ZUŠ Čelákovice
rozhodlo a MŠMT ČR schválilo zrušení pobočky v Úvalech.
Šokovalo mne to. Snažila jsem se získat nějaké informace od
učitelů ZUŠ, ale ani oni nic nevěděli a byli překvapeni.
Napadlo mne, že by to mohlo být v důsledku zvýšení nájemného , ke kterému došlo v souvislosti s navýšením nájmu celé
budovy od 1.7.2008. Vedení ZUŠ tehdy novou nájemní smlouvu, která jim byla zaslána, podepsalo a bez jediné výhrady ji
poslalo zpět. Platba za nájem prostor užívaných ZUŠ je v plné
výši odesílána našemu zřizovateli Středočeskému kraji. Naše
škola tedy navýšením nájmu nic nezíská.
Rozhodnutí zrušit pobočku ZUŠ Čelákovice v našem městě proběhlo zcela tajně, aniž by o tom byli vyrozuměni rodiče
žáků, městský úřad nebo naše škola. Nebyla dána žádná příležitost k diskuzi nebo ke společné dohodě.
Nová ředitelka ZUŠ paní Hanžlíková se mnou nikdy nejednala, na nic se nezeptala a pokud je mi známo ani nikdy naši
školu nenavštívila. V mailu, který rozeslala rodičům žáků sděluje, že důvodem zrušení je nezájem města, chybějící prostory pro
konání koncertů a že ...“paní ředitelka speciální školy výslovně
odmítá pronájem prostor ZUŠ“. Nechápu, proč pro obhajobu
svého neuváženého a nepopulárního rozhodnutí musela použít
tolik nepravdy a lživě očernit vlastně všechny se kterými ani
nejednala.
ZUŠ Čelákovice sídlí v naší škole již 18 let a za celou tuto
dobu nebyly z její strany žádné stížnosti. Když se v roce 1992
k nám přestěhovala z tehdejšího již privatizovaného kulturního
domu, vybavili jsme pro ni místnosti vlastním novým nábytkem, který užívá dodnes. Pro její koncertní vystoupení již po
řadu let poskytuje prostory MDDM paní ředitelka Pospíšilová.
Jsme rádi, že je mezi dětmi zájem o hudbu a že se jejich počet
zvyšuje. Podle sdělení paní učitelky Grochovské je nyní zapsáno 60 žáků.
Na schůzce s panem starostou Šťastným a s paní místostarostkou Váňovou jsme se snažili najít východisko ze současné
neutěšené situace. Jim oběma, stejně jako mně, velmi záleží
na zachování hudební školy v Úvalech. Chystají celou řadu jed-
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nání a já pevně věřím, že zachránit hudební školu v Úvalech se
podaří, byť třeba i na přechodnou dobu pod jinou hlavičkou.
Ujišťuji všechny, že dveře Základní školy a Praktické školy
v Úvalech budou pro výuku hudby vždy otevřené.
Eva Bubáková

Kdy a v kterých čtvrtích bude
probíhat výstavba kanalizace
v Úvalech?
Kdy se bude ve Vaší čtvrti stavět kanalizace, na kterou
město získalo dotaci 204 milionů Kč ?
I. etapa (04.2011 - 12.2011)
stavba I - V Setých
stavba II - Pražská, Švermova, Šafaříkova
II. etapa (01.2012 - 08.2012)
stavba III - Radlická čtvrť
stavba VI - Nerudova, Komenského
stavba VII - Hálkova
III. etapa (09.2012 - 06.2013)
stavba IV - Slovany
stavba V - Slovany I, Škvorecká
Pokud se týká ostatních zbývajících čtvrtí v Úvalech - tj.
Horova čtvrť, Zálesí, Staré Zálesí, Nad okrájkem - nebyly zatím
stanoveny ani rámcové termíny pro odkanalizování těchto čtvrtí, jelikož nejsou přidělenou dotací pokryté.
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- provedeny stavební úpravy
- vybudováním výdejního pultu se snížila kapacita z 90 na 54 židlí
- podle tabulek a možnosti výdeje pouze 3 hodiny denně je spočítána kapacita na 400 strávníků
- podle zápisu hygienika z letošního roku je potřeba pořídit pro přípravu jídel a zachování všech hygienických norem pro výdej ještě
konvektomat, což představuje další finanční výdaje pro zřizovatele
- největší nápor na požadavek strávníků je v období září až listopad
- potom až do konce školního roku klesá požadavek na odvařené obědy( nemocnost v zimním období, zimní rodinné rekreace, později školy v přírodě a školní výlety)
- jeden z faktorů, které ovlivňují počet přihlášených strávníků je
počet dětí, které se stravují každý den v týdnu, proti počtu dětí,
které mají objednaný pouze 1 max. 2 obědy v týdnu, přesto
mají „rezervovanou“ židli z kapacity 54 míst v jídelně
- podle počtu dětí, přihlášených ke stravování, převažují
děti 1.2. 3. 4. 5. třídy
- v září 2010/2011 nastoupí 90 prvňáčků a je předpoklad, že
všichni budou mít zájem o školní stravování
Tolik hra čísel.

Lepší výhled do Jirenské
Poslední den loňského roku přispělo sdružení Otevřené Úvaly
k bezpečnosti na úvalských silnicích . Provedli jsme vyřezání
náletových a výmladkových křovin, které způsobovaly nepřehlednost výjezdu z Klánovické ulice na silnici II/101 (Úvaly
- Jirny) u autobusové zastávky Úvaly, Elektromechanika. Akce
byla provedena se souhlasem majitele a správce pozemku, kterým jsou Lesy České republiky s.p. Děkujeme za spolupráci na
této akci i panu Prokůpkovi, Odbor ŽP a ÚP města Úvaly, který
nám právě v komunikaci s Lesy České republiky velmi pomohl.

A co děti ? Mají se kde najíst?
Telegraficky
V roce 2007 proběhla rekonstrukce školní kuchyně v celkové
výši hodnotě cca 3.mil. Kč
- proběhly stavební úpravy
- provedena výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu
- instalována klimatizace prostor kuchyně,
- vybavení kuchyně zůstalo beze změny
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Prostor pro tipy a triky občanů
Milí spoluobčané,
jistě byste také rádi bydleli v čistém a upraveném městě, které by bylo atraktivní jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky z okolí. Byli bychom rádi, kdyby i Úvaly byly takovým místem.
Chybějící kanalizace, rozbité ulice a chodníky nás asi všechny pálí ze všeho nejvíc, ale to jsou dlouhodobé investice města, jejichž realizaci my, jakožto běžní občané, těžko urychlíme.
Určitě se ale ve Vašem okolí najdou věci, drobnosti, které nevyžadují velké částky, přesto jsou hodně
viditelné a přinesou okamžité zlepšení.
Napište nám svoje náměty na drobná zlepšení života ve Vašem okolí
– buď e-mailem na adresu sdruzeni@otevreneuvaly.cz nebo písemně do schránky o.s.
Otevřené Úvaly v Pražské ulici č. 142.
Rádi bychom také znali Váš názor na náš časopis – co se Vám líbí nebo co naopak ne, o čem byste se
chtěli dočíst, zkrátka témata, která Vás zajímají.

Neváhejte a pište nám Vaše náměty.
Váš názor nás zajímá!

ZAJÍMÁTE SE O TO,

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Chcete aby se naše
město změnilo
k lepšímu?
Chcete více informací
z našeho města?
Tak určitě zavítejte
na naše webové stránky!

www.otevreneuvaly.cz
Zprávy z města – aktuality z činnosti našeho sdružení – novinky o dotačních programech, které můžete využít – diskusní fóra o tom, co Vás zajímá.
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