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Slovo na úvod

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v tomto čísle nám nezbývá nic jiného, než reagovat
na předchozí dvě zastupitelstva (17.4. a 22.5.2008), kde
zastupitelé uvedení na titulní stránce schválili smlouvu se
společností MEI, změnu územního plánu v lokalitě Hostín a
následně i územní studii. V první části se snažíme články
upozornit, že se nejedná o tak skvělou věc, jak bylo prezentováno v Životě Úval, ale město bude muset na své náklady
řešit i spoustu problémů, které vyplývají z velkého rozšiřování Úval (nejen v lokalitě Hostín). V každém případě, život
v Úvalech se v příštích letech zcela zásadně změní. Proto
věnujte pozornost článkům, týkajícím se dopravy, kapacitám
školských zařízení atd.
Informovat Vás chceme ale i o několika úspěších našeho sdružení. Již druhým rokem zkrášlujeme náměstí pomocí
závěsných květináčů a v měsíci červnu končí také projekt
„Obnova Hanušova kříže z roku 1818“, proto Vás chceme
pozvat na slavnostní vysvěcení této památky. Do historie
zabrousíme i v rozhovoru o ochotnickém spolku J.K.Tyl Úvaly.
Díky spolupráci s MAS Regionem Pošembeří a dalšími
partnery Vám můžeme přinést také ohlédnutí za akcí Den
Země na Klepci II. i za letem balónem, který vyhrál autor vítězného návrhu loga Pošembeří.
Přeji příjemné počtení

2

Otevřené Úvaly
Stanovisko sdružení
Otevřené Úvaly ke schválené změně územního plánu
– výstavba na Hostíně
Schválená změna územního plánu a návrh smlouvy
se společností MEI (zastupitelstvo ze dne 17.4.2008)
a následně schválení územní studie (zastupitelstvo ze
dne 22.5.2008) jsou kroky, které zcela zásadním způsobem změní a ovlivní budoucnost Úval. Tomu měla
odpovídat příprava tohoto kroku, včetně souvisejících
analýz.
Základními předpoklady pro to, aby bylo možno změnu
takového rozsahu přijmout, bylo provést následující kroky:
1) projednat a přijmout strategický rozvojový plán města,
včetně alternativ
2) projednat a přijmout integrovaný rozvojový plán města
3) nechat zpracovat nezávislou nákladovou, výnosovou
a procesní analýzu realizace zástavby rozsahu Hostín a jejích
alternativ
4) zpracovat buď regulační plán na novou zástavbu, nebo
alespoň závaznou územní studii
5) schválit smlouvu s investorem

Petra Kyselová
Šéfredaktorka časopisu

6) změnit územní plán
Je nutno konstatovat, že navržený postup byl přesně
opačný!
Namátkou uvádíme, že město bude muset v souvislosti s výstavbou na Hostíně, případně ve spolupráci se
Středočeským krajem, řešit například následující problémy:
1) kapacitní vytížení křižovatky „u Plusu“. Již dnes vznikají
na této křižovatce kolony, K jejímu kolapsu dojde v okamžiku,
kdy na Hostíně bude bydlet dalších 3 – 4 tisíce obyvatel.
Přeložka I/12 téměř určitě nebude hotova v plném rozsahu
(tj. až do Úval) do roku 2012, protože již v současnosti její
trasu doprovázejí právní spory a odpor některých občanských
sdružení v Újezdě nad Lesy. Dojde k výraznému nárůstu dopravy na kolínské (I/12), který je již dnes na hranici únosnosti. Je
třeba si uvědomit, že se v tomto případě bude sčítat výstavba
v Úvalech s výstavbou ve Škvorci a Přišimasech.
2) Vyřešení parkovacích ploch v centru města a v okolí nádraží. Zvýšení počtu obyvatel si prakticky určitě vyžádá
regulaci parkování v centru města (mimo jiné například zavedením zón placeného stání)

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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3) Akceptace projektu Hostín fakticky znamená, že rozhodujeme o budoucí velikosti Úval. Je nutno počítat s následujícím: Úvaly 5 250 obyvatel, Hostín 2,5/3,7 tisíce (před přeložkou/ za přeložkou), plochy mezi Radlickou čtvrtí a Slovany
určené k zástavbě 2,8 tisíce obyvatel. Výpustek a dostavba
Radlické čtvrti 350 obyvatel. Celkem tedy 10 900 – 12 100
obyvatel, bez započítání ploch v severní části města. To není
argument proti Hostínu, spíše je potřeba si toto uvědomit.
4) Navrhovaná kapacita škol a školek je problematická.
V současné době máme v Úvalech cca 150 míst ve školkách
a 580 míst v ZŠ na 5 250 obyvatel, na Hostíně je pro 3 000
obyvatel navrženo 80 míst v mateřských školkách a 150 míst
na ZŠ v prvním stupni (doplňujeme pro případné námitky,
že spádovost úvalské ZŠ ve vztahu k okolním obcím na toto
nemá vliv). V případě stávajících Úval se jedná o poměr 1
místo v MŠ na 35 obyvatel a u ZŠ se jedná o 1 místo na 9
obyvatel. V případě Hostína jsou poměry 1:38 u MŠ a 1:20 u
ZŠ, přičemž je řešen pouze první stupeň, tzn., že druhý stupeň bude muset plně zajistit město. Otázkou je samozřejmě
demografická struktura nových obyvatel a její dopad na školní
zařízení.
5) Nikde není stanoveno, jakým způsobem bude provedena veřejná infrastruktura a veřejná zeleň. Připomínáme špatné zkušenosti z minulosti, naposledy pak případ Čechoslávie
a rekonstrukci a provedení ulic v lokalitě Chorvatská.
Těch problematických bodů je samozřejmě více. Vybrány
byly ty, které bude muset město řešit prakticky okamžitě,
v horizontu nejbližších pěti let.
Představitelé města a zastupitelé, kteří hlasovali pro schválení změn územního plánu a územní studie argumentují, že
nová výstavba v oblasti Hostína pomůže výrazně zmodernizovat město. Jsme přesvědčeni, že tomu tak není, argumentaci
proč jsme tak přesvědčeni, jsme přinesli již v minulosti.
Bohužel, kroky, které byly učiněny, jsou nyní do značné
míry nevratné. Naše sdružení se proto bude snažit vyvíjet
veškerou činnost směřující k tomu, aby město z dané situace
“vytěžilo“ alespoň to, co se dá. Chceme také docílit toho, aby
došlo ke změně smlouvy, která byla uzavřena mezi městem
a společností MEI Holding a která je dle našeho názoru v některých pasážích nezákonná. Jedná se zejména o pasáže, které
se týkají povinnosti zastupitelstva „pustit“ další výstavbu za
přeložku I/12 a pasáže, které zakládají povinnost města případně vracet vybrané příspěvky od investora dle platné městské vyhlášky.
V každém případě chceme postupovat tak, abychom chránili zájmy našeho města a jeho obyvatel.

22. května byla schválena
územní studie Hostína
Zastupitelstvo města schválilo 22. května návrh
územní studie Hostín, předložené investorem. Tato
studie stanoví zásady výstavby na Hostíně, objem
zeleně a urbanistickou podobu budoucí jižní části Úval. Bohužel musíme konstatovat, že připomínky, které připravila Komise pro investice, výstavbu a
komunikace byly zahrnuty pouze do přílohy.
Naše připomínky nebyly brány v úvahu vůbec. Naopak
jsme byli obviněni, že jsme je účelově odevzdali „na poslední
chvíli“, byť jsme termín uvedený na internetových stránkách
města dodrželi.
Připomínky, jak komise, tak naše, přitom byly zcela zásadní. Jednalo se například o to, že není vůbec jasně dořešeno,
jak bude chráněno centrum Úval před záplavami, které tak
rozsáhlá zástavba způsobí. Pro Vaši představu, pokud by
se opakovaly přívalové srážky, jaké postihly Úvaly v neděli
19. května 2008, tak do centra města přiteče během 15 minut
objem vody jaký je v současnosti v rybníku Kalák! Raději si
nepředstavovat situaci, kdy by takto pršelo celý den, jako právě v onu neděli.
Připomínky se vztahovaly i k nedořešeným záležitostem
týkajícím se hromadné dopravy, umístění mateřských škol
a základní školy a urbánním vztahům k okolí.
Nezbývá, než si klást následující otázky: Proč vlastně vedení města tak spěchalo se schválením této studie? K čemu
rada města má Komisi pro investice, když pak její názor hodí
do stoupy? K čemu stanovuje město termíny pro podávání připomínek, když je pak neakceptuje?

Členové sdružení Otevřené Úvaly

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Pacient není špinavé prádlo
ani pneumatika

k tomuto bodu. Využili jsme tedy možnost zjistit názor radnice vedené ODS přímo při posledním jednání zastupitelstva
22.5.2008. V čele obce máme lékaře se znalostí hlavního
poslání této služby. Konkrétně otázka zněla:

Na posledním zastupitelstvu dne 22. 5. 2008 jsme
vznesli dotaz na zásadní bod, který se dlouhodobě
neobjevil v žádném dostupném materiálu týkajícím
se výstavby v lokalitě Hostín.

Jaké řešení pro zachování stávající zdravotní péče
pro občany města má vedení připraveno pro nárůst
obyvatel o cca 3 700 - akce Hostín a Výpustek?

Jednalo se o vliv téměř čtyřtisícového rozšíření
města Úvaly na dostupnost zdravotní péče pro stávající a budoucí občany. Ti z vás, kteří čas od času
středisko navštíví, mi jistě potvrdí špatnou zkušenost s dobou strávenou v čekárně.
Omezené prostory zdravotního střediska byly jedním z
bodů našeho odporu ke smlouvě se společností MEI Holding v případě výstavby na Hostíně. Na problém jsme se
snažili upozornit i ostatní zastupitele vládnoucí koalice a
připomenout jim, jak zásadní odpovědnost za budoucí stav
obce na sebe berou.

Pan starosta MUDr. Jan Šťastný a paní místostarostka
Ing. Helena Váňová nám ve své odpovědi sdělili, že poskytování zdravotní péče je závislé na poptávce stejně, jako
provoz pekárny, čistírny prádla nebo pneuservisu. Současně
se nám dostalo poměrně rozsáhlého vysvětlení, že možnost
zřízení nové ordinace lékaře je vždy naprosto na libovůli
pojišťovny.
Pokusil jsem se následně zopakovat, že dotaz se týkal
hlavně nových ordinací a čekáren. Tedy prostor, ve kterých
by budoucí péče mohla být zajištěna. Na tento dotaz přišlo
pak již jen odvolání na nesouvislost této otázky s tématem
diskuse a časovou náročnost odpovědi. (Audiozáznam celé
odpovědi je k dispozici na radnici).
Existuje tedy řešení?
To nám bohužel nikdo dosud nesdělil. Možná ano. Je
možné, že bude opět někde na papíru ve formě ZÁMĚRU.
Tento postup používá MUDr. Šťastný rád. Naposledy jsme se
s podobným krokem seznámili při stejném zasedání. Byl jím
materiál „Schválení záměru – rekonstrukce objektu Tesco na
MŠ“. Upřesňuji, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu v místě záplavového území nákladem dvanáct a půl milionu korun! Na konci popisu podstaty věci pak byl dodatek
svědčící o způsobu řešení problémů dnešního vedení města:
„Otázka ﬁnanční bude řešena v tom případě, že zastupitelstvo záměr schválí“. Co k tomu dodat?
Zdravotní péče není běžná komerční služba

Zdravotní středisko v ulici Pražská

A jaký je na věc názor představitelů radnice?
Omezenou dostupnost zdravotní péče jako komplikaci
nevidí a dokonce přišli s návrhem. Věc se vyřeší provozováním jednotlivých ordinací ve vilách úvalských lékařů tak,
jak je tomu prý i v jiných městech. Opomeneme-li fakt, že
lékařů vlastnících vily v Úvalech nebude mnoho a vil k pronájmu rovněž, je tento způsob řešení dle našeho názoru,
velmi slušně řečeno, nekoncepční.

Dovolte nám distancovat se na tomto místě důrazně od
podobných přirovnání prezentovaných představiteli ODS
s mlčící podporou koaličních zastupitelů.
Sdružení Otevřené Úvaly respektuje tržní prostředí, ale
povinnost zajistit kvalitní zdravotní péči pro občany města
považuje za jeden ze zásadních úkolů města společně s bezpečností a vzděláním.
V dalším čísle se zeptáme MUDr. Jiřího Mareše na chystané změny ve zdravotní péči související s budoucí masivní
zástavbou okolí Úval.

Vzhledem k tomu, že zastupitelé za Otevřené Úvaly hlasovali pro pronájem střediska, a to za účelem právě zlepšení
služeb, nemůžeme podobné návrhy podporovat.
Jak na to půjde vedení města ?
Vedení města se dlouhodobě odmítalo vyjadřovat

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Schválení výstavby na
Hostíně a důsledky na
dopravní zatížení
V tuto chvíli se jedná o těžkou otázku, neboť dopady na dopravu spojené s další zástavbou, nejsou nijak
analyzovány. V každém případě to bude znamenat
nárůst individuální dopravy, který plyne ze zvýšeného počtu obyvatel města. Jakým způsobem bude tato
doprava usměrněna, se v tuto chvíli nedá posoudit.
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dopravu. A parkování je nutné vyřešit, neboť obyvatelé nových
čtvrtí nebudou chtít chodit na nádraží pěšky tak, jak je velká
část „starousedlíků“ zvyklá. Již dnes, a to se zatím na Hostíně
ani nekoplo, jsou přilehlé ulice okolo nádraží naprosto zaplněny zaparkovanými auty, že se z nich rázem stávají „jednosměrky“, neboť dvě protijedoucí auta se tam téměř nemají možnost
vyhnout!

Dá se předpokládat, že část obyvatel nových čtvrtí bude
dojíždět za prací individuální dopravou do Prahy a pokud bude
v tuto chvíli vybudována přeložka I/12, samotné centrum města tato doprava příliš nezatíží. K realizaci přeložky ale patrně
dojde až poté, co budou některé fáze projektu Hostín hotové.
Do té doby bude proto neúměrně přetěžována současná silnice 1/12. Jak bude tuto situaci zvládat např. křižovatka u Plusu
si člověk neumí představit. Město, svým tlakem na kraj, bude
muset zajistit její úpravu. Nicméně další nezanedbatelná část
občanů, vzhledem k vzrůstajícímu tlaku hlavního města omezit
vjezd automobilů do širšího centra - bude využívat MHD, což
v Úvalech znamená železnici.
Ponechme nádraží prozatím svému osudu, jelikož ani jeho
rekonstrukce není dosud dořešena, a obraťme naši pozornost
do nových čtvrtí. Z jejich dispozice je zřejmé, že se nepředpokládá zajíždění autobusů z hlavních ulic. Oblast bude pravděpodobně pokryta 2 linkami v trase dnešní škvorecké a dobročovické silnice, alternativně též přišimaské, a cestující budou
na tyto zastávky docházet pěšky. Na okraji nových hranic Úval
musí být vytvořeny prostory pro otáčení autobusů, protože
bude nutné v přepravní špičce posilovat autobusové linky, aby
byla zajištěna kultura cestování. Nesmíme zapomenout, že na
linky příměstské přepravy ROPID město přispívá nezanedbatelnou částkou a tudíž zajištění autobusového spojení ve špičce
v 15min intervalu bude znamenat podstatný nárůst výdajů
z městské pokladny.

A zde narážíme na potencionální „špunt“, a to je nedostatečná kapacita přestupního terminálu vlak-bus u nádraží v Úvalech.
Dá se předpokládat, že stávající frekvence a kapacita autobusů
bude muset být posílena, jenže v prostorových poměrech, které panují u našeho nádraží, je velmi obtížné vybudovat nástupní ostrůvky. Uvažujme, že každá linka ve směru Slovany (obdoba dnešní 423 na Škvorec a 391 na Dobročovice) by měla
mít vlastní nástupiště z důvodu urychlení nástupu cestujících
a zároveň by nemělo docházet k „mísení“ či „překážení“ cestujících čekajících na autobus s těmi, kteří odcházejí od nádraží
pěšky. Na toto řešení není v dnešní Jiráskově ulici dostatek
ploch bez vyloučení individuální dopravy a dokáže si někdo
zde představit zákaz vjezdu? Zároveň je nutné zajistit prostor
pro otáčení autobusů v místě dnešní nákladové části nádraží,
což nám zase sníží kapacitu parkovacích míst pro individuální

Posoudit celkové dopady schválené výstavby je prozatím
velmi obtížné, neboť nejsou k dispozici podrobné podklady
a tento článek upozorňuje pouze na možné problémy. Pokud
však vezmeme v úvahu, že město nedokázalo při rekonstrukci silnice 101 zajistit vybudování normovaných zastávek autobusů, aby do vozovky již nemuselo být následně zasahováno
a například vybudování zastávky na Nových Slovanech se za
rok upomínek nepohnulo ani o píď, nevidím příliš optimisticky
možnost vyřešení těchto problémů. Jenom výstavba terminálu vlak-bus bude stát desítky miliónů a železnice ji financovat
v rámci rekonstrukce koridoru jistě nebude. Uvidíme v budoucnu, jak se nám podaří regulovat dopravu a jestli půjdeme ve
šlépějích Říčan, nebo se z jejich chyb poučíme.

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Nevzali vám dítě do školky?
A co teď?

V dubnu řeší rodiče tříletých a starších dětí každoročně stejný problém. Přijmou, nebo nepřijmou nás
do školky? V Úvalech se letos, stejně jako loni, sešlo
ve školkách více přihlášek, než bylo volných míst.
Takže přišla ke slovu kritéria pro přijetí: dítě je předškolák, rodiče bydlí v Úvalech, rodiče jsou v zaměstnání, dítě dosáhne k začátku školního roku věku tří
let atd. Podle mých informací, potvrzených městským
úřadem, se nakonec všechny děti, které tato kritéria
pro přijetí do MŠ splňovaly, podařilo do jedné z mateřských školek v Úvalech umístit. Kapacita MŠ Kollárova
se od září zvyšuje cca o 20 míst, protože přes prázdniny se stane z tělocvičny další třída. Aktivity, které
se pro děti v tělocvičně pořádaly (např. karnevalový
rej, společná divadélka, cvičení) se tak budou muset
přesunout do jednotlivých tříd.
Před problémem ale stojí rodiče dětí, které dosáhnou věku
tří let teprve v průběhu školního roku 2008/2009, a také rodiče dětí z okolních spádových obcí. Ve většině případů totiž
zaměstnavatel tzv. drží místo rodiči, který je na rodičovské
dovolené, pouze do tří let věku dítěte. Takže když vaše dítě
dosáhne tří let např. v lednu 2009, mělo by od ledna nastoupit do školky, kde ovšem nejsou volná místa.
Co s tím? Rovnou zapomeňte na školky v okolí. Ve všech
okolních obcích jsou obecní školky plné. Některé tuto informaci zveřejnily na internetových stránkách (Klánovice, Újezd
nad Lesy, Jirny), ostatní mi to potvrdily v telefonickém rozhovoru (Šestajovice, Přišimasy, Škvorec, Tuklaty, Sibřina). Kromě
toho mají ve všech podobná kriteria jako v Úvalech – přijímají
přednostně děti z vlastní obce. V celém regionu se masivně
staví, stěhují se sem hlavně mladé rodiny s dětmi z Prahy, a
infrastruktura za stavebním boomem pokulhává. Takže není
divu, že školky praskají ve švech.
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Další možností jsou školky soukromé a hlídací centra. Těch
v našem regionu vzhledem k přeplněným obecním školkám
vzniklo hned několik. Jejich výhodou je, že kromě běžného
školkového programu často nabízejí něco navíc (keramiku,
rozšířený výtvarný program, angličtinu apod.) a mohou sem
chodit i děti mladší tří let, nevýhodou naopak je, že školné
v takových zařízeních je čtyřikrát, pětkrát i vícekrát dražší než
v obecní školce. V soukromé školce se obvykle místo najde, a
to i během roku.
V Úvalech bohužel zatím žádná soukromá školka či hlídací centrum nepůsobí. Zájem před časem projevilo centrum
V zahradě z Újezda nad Lesy, ale problémem byly vhodné
prostory. Hovořila jsem také s dvěma nově vzniklými centry
v Újezdě, ale ani jedno neprojevilo zájem rozšířit své aktivity
také do Úval. Nicméně si myslím, že by si soukromá školka
v Úvalech a okolí své klienty našla, takže se tu třeba časem
přece jen nějaká objeví.
Jaké jsou tedy možnosti soukromých školek či hlídacích center v okolí?
V Újezdě nad Lesy funguje Baby centrum V zahradě,
hlídací centrum Sluníčko a nově tu vzniklo hlídací centrum
Motýlek. Přesné ceníky jsou uvedeny na webových stránkách
center, obecně se dá říct, že za celodenní docházku zaplatíte
měsíčně od 4500 Kč (plus stravné). Hlídací centra nabízejí
i půldenní docházku, docházku v jednotlivých dnech a pochopitelně i hlídání po hodinách, což je výborné, když si rodič potřebuje zařídit něco na úřadech, u lékaře a podobně. V Újezdě
bude také od tohoto září fungovat anglická soukromá školka
Kindergarten, kde děti vyučují rodilí mluvčí. Ceny začínají na
5 900 Kč měsíčně, odvíjí se ale od rozsahu anglického programu, takže např. za program Standard s celodenní docházkou zaplatí rodiče už cca 16 000 Kč měsíčně. V Klánovicích
má od září působit soukromá mateřská školka Smíškov. Podle
údajů na webu bude školné za celodenní docházku činit
7 500 Kč měsíčně, ve třídě s angličtinou 11 500 Kč měsíčně.
K tomu navíc přistupuje stravné. Plánovaná kapacita má být
45 dětí. Soukromá školka, která fungovala v Šestajovicích,
se přestěhovala do Újezda nad Lesy, v Šestajovicích se staví
nová obecní školka, která by měla zahájit provoz na podzim.
V Jirnech se před časem školka rozšířila, ale už opět poptávce
nestačí, vzniklo tam nyní nové hlídací centrum.

Pokud neuspějete ve školce zřizované obcí při zápisu, máte
ještě šanci, byť ne příliš velkou, že v září nenastoupí do školky všechny přijaté děti a nějaké to místečko se uvolní. Takže
pokud jste v pořadníku první či druzí pod čarou, rozhodně stojí za to se ve školce zeptat po prázdninách.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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A co se plánuje v Úvalech?
Zrušení tělocvičny a navýšení kapacity MŠ Kollárova situaci nevyřeší. V zastupitelstvu byl projednán materiál, v němž
se navrhovalo přebudovat na mateřskou školku objekt Tesco
pod základní školou. Návrh nebyl přijat, objekt je zátopovém
pásmu a navíc provoz školky by kolidoval s provozem školy.
Zastupitelé proto uložili vedení města, rozpracovat a navrhnout zastupitelstvu ke schválení další možné alternativy:
dostavbu nového pavilonu v areálu MŠ Kollárova, přebudování některého vhodného objektu v majetku města na mateřskou školku nebo výstavbu zcela nové budovy školky na místě
jedné z územních rezerv pro MŠ.
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Asi ale nemá smysl psát dál o tom, co kdo zavinil, kdo za
co může, ale podstatné je, co s tím. Před cca rokem a půl, když
jsme v zastupitelstvu upozorňovali na hrozící problém s kapacitou mateřských škol (a následně za několik let se základní
školou), jsme si nechali zpracovat demografickou studii vývoje Úval. Tato studie nepracovala s nyní schválenou zástavbou
na Hostíně. Pokud by Vás tato studie zajímala, je ke stažení na
našem webu.
Z této studie vyplývá, že Úvaly čeká pro příštích cca 15 let
„vlna“ nárůstu počtu dětí, které bude potřeba umístit v mateřských školách a následně v úvalské ZŠ. Po 15 letech tato vlna
prudce opadne, tzn., že pokud nyní postavíme velké kapacity
MŠ a ZŠ, budeme za 15 let řešit, co s nimi. Z tohoto pohledu
se proto musíme podívat, jak řešit současnou situaci, protože
je zřejmé, že se bude v blízké době jen zhoršovat.
Co se dá udělat?

Mateřské školky v Úvalech
– jak dál?
V předcházejícím článku „Nevzali vám dítě do
školky? A co teď?“ píšeme o tom, jaké máte možnosti ohledně umístění Vašich dětí do mateřských škol
v Úvalech a okolí. V tomto článku se zkusíme podívat,
jak by město mohlo tuto situaci řešit.
Problém s kapacitou mateřských škol není nový. Již
v minulosti na hrozbu tohoto problému upozorňovali někteří zaměstnanci města (například v problému velmi dobře se
orientující paní Tesařová ze správního odboru MěÚ, ale i obě
paní ředitelky MŠ).
Situace, ve které nyní v Úvalech jsme, je důsledkem podcenění tohoto problému ze strany minulého vedení města v čele
s Ing. Ivanem Černým, které připustilo výstavbu na Slovanech
a v severní části Úval (Hodov), aniž zajistilo, aby vznikla odpovídající infrastruktura.

1. Postavit novou školku
2. Ve školce Kollárova udělat z tělocvičny další třídu pro
cca 20 dětí (realizace se již připravuje - pozn. redakce)
3. Dostavět MŠ Kollárova o další křídlo
4. Zrekonstruovat objekt TESCO domečku za základní školou nebo jiný objekt v majetku města na MŠ
5. Přivést do Úval soukromého investora, který by zde školku zřídil a provozoval
6. Zavést v Úvalech systém domácí péče (miniškolky pro
cca 5 dětí)
Ad 1) Výstavba nové školky
Výstavba nové školky by přišla město na cca minimálně 25
milionů Kč, bohužel možnosti čerpání dotací na tuto výstavbu
jsou mizerné, takže by město muselo zaplatit tuto výstavbu
ze svého rozpočtu. V současnosti mají Úvaly k dispozici cca
10 milionů Kč. ročně na veškeré investice. Peníze, které město dostalo od společnosti MEI Holding, bohužel na výstavbu
nové školky díky znění smlouvy použít nemůže.
Pokud by město tuto výstavbu řešilo hypotéčním úvěrem,
znamenalo by to pro město roční zátěž ve formě splácení úvěru ve výši cca 1 600 000 Kč ročně + roční náklady na provoz
ve výši cca dalších 1 200 000 Kč, tj. ročně 2 800 000 Kč
v současných cenách.
Výhody:
• vyřešení problému s kapacitou MŠ v Úvalech
• Úvaly budou mít moderní školku
• město bude moci ovlivňovat výši školného tak, aby školka zůstala dostupná pro rodiče
• vhodná místa – pozemek za Benzinou, vedle PLUSU nebo
jiný pozemek určený v územním plánu jako rezerva na MŠ
Nevýhody:
• vysoká finanční náročnost jak investiční, tak provozní =
velká zátěž pro rozpočet = nebudou finance na další akce
• prakticky nelze získat dotace z fondů EU
• otázka, co budeme s budovou školky dělat za 15 let

Mateřská školka v ulici Pražská

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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• časový horizont realizace – odhadem cca 3 – 4 roky
Dle našeho názoru toto není cesta, kterou bychom se
v Úvalech měli vydat.
Ad 2) Přeměna tělocvičny v MŠ Kollárova na další třídu
Toto je varianta, která se bude realizovat během prázdnin.
Touto cestou se získá nějakých dodatečných 20 míst v MŠ
Kollárova.
Výhody:
• dočasné zmírnění problému s kapacitou MŠ v Úvalech
• relativně finančně nenáročné řešení
• rychlá realizace
Nevýhody:
• jedná se jen o dočasné řešení problému pro období příštích dvou let
• děti v MŠ Kollárova přijdou o tělocvičnu. Pohybové aktivity a společná divadélka a akce se budou muset přenést do
tříd. Městský dům dětí a mládeže zároveň přijde o zázemí pro
taneční kroužek
• budova MŠ Kollárova bude provozně přetížena
Toto řešení rozhodně není ideální, ale za současných podmínek asi jediné, které se dá rychle realizovat.
Ad 3) Dostavba křídla v MŠ Kollárova
Dostavbou křídla v MŠ Kollárova by se kapacita této školky zvýšila o nějakých 75 dětí, zároveň by bylo potřeba zrekonstruovat školní jídelnu. Nákladově by se jednalo o nějakých cca
15 milionů Kč., což znamená, že v případě řešení hypotéčním
úvěrem by se jednalo pro město o roční zátěž ve formě splácení úvěru ve výši cca 1 000 000 Kč ročně + roční náklady na
provoz ve výši cca dalších 400 000 Kč, tj. ročně 1 400 000 Kč
v současných cenách. V tomto případě je však velká výhoda, že
bude možné spojit dostavbu školky s rekonstrukcí technického
zázemí budovy, na což se dají čerpat dotace = nižší náklady pro
město
Výhody:
• vyřešení problému s kapacitou MŠ v Úvalech pro stávající zástavbu
• finančně přijatelné náklady
• přijatelná doba realizace – cca do 3 let
• moderní pavilon, zmodernizovaná kuchyně a technické
zázemí školky
Nevýhody:
• výrazně vzroste velikost školky v MŠ Kollárově, včetně
souvisejícího provozu
• možný odpor sousedů = prodloužení doby realizace
• dojde k záboru volných pozemků v rámci školního
areálu
• finanční náročnost z hlediska rozpočtu města a cash
flow
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Jedná se o přijatelné řešení situace a jako takové je jedno
z těch, které preferujeme. Pokud bychom byli ve vedení města, určitě bychom tuto variantu rozpracovali.
Ad 4) Rekonstrukce objektu TESCO nebo jiného objektu v majetku města
Rekonstrukcí objektu TESCO by se dalo získat cca 70 míst.
V zásadě by se jednalo o rekonstrukci tohoto objektu z úrovně terénu (čili totální rekonstrukce). Nákladově by se jednalo
o nějakých 12 milionů Kč, což znamená, že v případě řešení
hypotéčním úvěrem by se jednalo pro město o roční zátěž ve
formě splácení úvěru ve výši cca 950 000 Kč ročně + roční
náklady na provoz ve výši cca dalších 400 000 Kč, tj. ročně
1 350 000 Kč v současných cenách. V tomto případě je však
výhoda, že bude možné zkusit v rámci rekonstrukce čerpat
dotace = nižší náklady pro město.
Projekt rekonstrukce TESCO má však bohužel některé, a
možná i zásadní vady: nachází se v zátopové zóně, jeho provoz
koliduje s provozem školy a v neposlední řadě je tento projekt
omezen prostorově z hlediska možné venkovní zahrady. Navíc
bychom základní škole zkomplikovali provoz školní družiny.
Výhody:
• vyřešení problému s kapacitou MŠ v Úvalech pro stávající zástavbu
• finančně přijatelné náklady
• přijatelná doba realizace – cca do 3 let
• modernizace TESCO objektu, v Úvalech zmizí další
„barabizna“
Nevýhody:
• zátopové území
• prostorové omezení
• kolize se zájmy a provozem školy
• rekonstrukcí objektu TESCO zakonzervujeme umístění
objektu, který v dané lokalitě nemá stát
Alternativa rekonstrukce stávajícího objektu v majetku města je vhodná, ale našly by se vhodnější objekty než
TESCO. Zastupitelstvo uložilo vedení města, aby dopracovalo
i další alternativy.
Ad 5) Soukromý investor do MŠ
Toto řešení by bylo z hlediska města i rodičů ideální, protože by zcela určitě vedlo ke zpestření předškolní nabídky
v Úvalech. Je velmi pravděpodobné, že školné v soukromé
školce by bylo vyšší než ve školce městské, na druhou stranu by provozovatel takovéto školky určitě nabídl rozšířenější
program výuky. Školka tohoto typu by určitě v Úvalech místo
měla.
My jsme již po volbách v roce 2006, když existovala možnost, že bychom se mohli podílet na vedení našeho města,
jednali se zástupci společnosti, která takovou školku provozuje v Újezdě nad Lesy a tenkrát tato společnost projevila

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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zájem rozšířit své působení i na Úvaly. Bohužel z toho pak
sešlo.
V každém případě se však jedná i nadále o zajímavou
možnost, protože věřím, že soukromý investor by se našel.
Problémem ovšem je, podobně jako u výstavby nové školky,
najít vhodný objekt či pozemek, protože požadavky hygieniků
jsou v tomto ohledu poměrně dost přísné. Je samozřejmé,
že nějakým způsobem, pokud by mělo školné zůstat na přijatelné úrovni, by se na nákladech na provoz školky muselo
podílet město.
Výhody:
• vyřešení problému s kapacitou MŠ v Úvalech pro stávající zástavbu
• přijatelné náklady z hlediska města
• rozšíření nabídky školek ve městě
Nevýhody:
• doba realizace
• vyšší školné
Z našeho pohledu se jedná, pokud se najde soukromý
investor, o zajímavé rozšíření nabídky školek.
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předloženy i ostatní varianty, včetně jejich finančních a technických podmínek. Z těch by pak zastupitelé měli vybrat tu
nejvhodnější. Věřím, že se tak stane již na podzim letošního
roku.

Také Vás trápí nedostatek míst v úvalských
mateřských školkách?
Jak byste navrhovali řešit situaci
se školkami v Úvalech Vy?
Máte nějaký nápad,
který bychom mohli zkusit prosadit?
Dejte nám o něm vědět!
Vaše podněty uvítáme na adrese redakce@otevreneuvaly.cz
nebo v diskusním fóru na www.otevreneuvaly.cz nebo nám
je hoďte do schránky u naší nástěnky na adrese Pražská 142,
Úvaly.

Ad 6) Zavést v Úvalech systém domácí péče (miniškolky pro cca 5 dětí)
V podstatě se jedná o realizaci plánu ministra práce a sociálních věcí, který předpokládá, že by mohly vzniknout systémy
domácí sousedské péče o děti. Tzn., že by existovaly maminky, které by se staraly o nějakých 5 dětí a na to by dostávaly
příspěvky. Problém celé věci je v tom, že
• v tomto systému nelze garantovat, že péče o děti bude
na vyrovnané úrovni
• současná legislativa tomuto moc nenahrává, město by
muselo najít nějakou obezličku, jak tento systém vytvořit a jak
motivovat maminky, které by se o tyto děti staraly

První problémy v nové
zástavbě na jihu města
Na posledním VZZM 22.5.2008 se na program
jednání dostaly mimo jiné i stížnosti občanů bydlících v nově vystavěné lokalitě Nové Slovany za ulicí Chorvatská, které přednesl jeden z členu našeho
sdružení. Hlavní problémy jsou dva: hluk projíždějících vozidel, zejména kamionů, na silnici do Škvorce
a ohrožení chodců při chůzi podél Škvorecké silnice
od ulice Chorvatská dále.

• děti potřebují kolektiv, aby si osvojovaly sociální návyky
a dovednosti, čemuž tento systém nenahrává
• zřejmě by bylo potřeba tyto ženy proškolit z hlediska
hygienických norem, zásad první pomoci atd. Otázka by pak
byla ohledně odpovědnosti za svěřené děti
Na druhou stranu se jedná o řešení velmi levné a s možností okamžité realizace. Problém kapacity předškolních
zařízení v Úvalech sice neřeší, jako doplňkové řešení by však
mohlo být účinné.
Takže když to shrnu: variant, jak řešit chybějící místa ve
školkách, je několik. Zastupitelům byla zatím předložena
pouze jediná z nich, bohužel však ta z méně vhodných. Naši
zastupitelé proto požadovali a budou požadovat, aby byly

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Hluk vznikající automobilovou dopravou je v této oblasti
poměrně závažným problémem a nutno bohužel konstatovat,
že díky tomu, že byla přes náš odpor koaličními zastupiteli
schválena další masivní výstavba v této lokalitě, bude nadále narůstat. Bohužel reakce pana starosty MUDr. Šťastného
k tomuto problému asi občany této čtvrti neuspokojí.
Jak se dalo očekávat, vedení města nepovažuje hluk
dopravy, obtěžující obyvatele Nových Slovan, za svůj problém
a odkazuje je na vyjednávání s investorem. Podle jeho slov
má každý občan možnost volby a výběru lokality k bydlení a
pokud investor novým obyvatelům slíbil bydlení v klidné čtvrti
v okrajové části Úval, pak je to jeho věc. Nám se tato odpověď
nelíbí a budeme se snažit v této věci o zlepšení podmínek.
V dnešní situaci, kdy byla již v podstatě podepsána smlouva
s investorem na Hostíně, je jasné, že v nejbližších letech zde
nastane obrovská dopravní zátěž nejprve díky stavbě, později kvůli nárůstu počtu obyvatel v této lokalitě. Bude proto
potřeba požadovat na vedení města optimální řešení dopravy
v této oblasti, zejména od křižovatky s Kolínskou silnicí až po
nové čtvrti v lokalitě Hostýn. Zejména je nutné vyvinout maximální tlak na co nejrychlejší vybudování přeložky silnice I/12
a obchvatu Úval.

Otevřené Úvaly
Rozhovor s ředitelkou
Praktické školy v Úvalech
V těsném sousedství Základní školy působí pro některé méně známá Základní škola a Praktická škola.
Několik statistických údajů na úvod. Jak dlouho Vaše
škola v nové budově působí a kolik žáků ji navštěvuje
v letošním školním roce?
Naše škola je školou státní, jejím zřizovatelem je
Středočeský kraj, který ji také plně financuje. V Úvalech má již
bezmála čtyřicetiletou tradici. Původně začínala pod názvem
Zvláštní škola. Učilo se v několika malých třídách, které nám
laskavě propůjčila místní základní škola.
K dalšímu rozvoji Zvláštní školy významně přispěla v roce
1992 nově postavená budova, jejíž stavba byla financována
ze státních prostředků. Tato budova byla projektována pro
potřeby speciální školy (třídy max. pro 10 až 12 žáků), našim
potřebám velmi dobře vyhovuje. Od té doby počet žáků několikanásobně vzrostl. V současné době se tu vzdělává celkem

Křižovatka Škvorecké a Chorvatské

Budova základní a praktické školy v Úvalech

Bezpečnost obyvatel Nových Slovan při chůzi podél
Škvorecké silnice je ohrožena zejména kvůli chybějícímu
chodníku od ulice Chorvatská k ulici U Hostína. Vzhledem
k nejasnostem ohledně technického řešení chodníku nového
a také s ohledem na záměr rekonstruovat Škvoreckou ulici
bylo uloženo Odboru investic MěÚ Úvaly zpracovat návrh na
prozatímní technické řešení bezpečné chůze podél Škvorecké
ulice.

69 dětí. Naši žáci pocházejí nejen z Úval, ale spádově z okolních obcí, také z Českého Brodu, z Klánovic, z Dolních i
Horních Počernic a Prahy. Je mezi nimi řada dětí z dětských
domovů.

Doufejme, že toto opatření bude v dohledné době realizováno a aspoň částečně zvýší bezpečnost obyvatel Nových
Slovan. Současně budou zastupitelé Otevřených Úval důsledně tlačit na definitivní vyřešení tohoto problému a vybudování
chodníku v konečné a vyhovující podobě.

Mohli bychom krátce čtenářům osvětlit názvy základní
a praktická? Je také milé, že zmizel název „zvláštní“.
Základní škola a Praktická škola se skládá ze dvou
součástí:
1. Základní škola praktická poskytuje základní vzdělání
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci této
školy je také třída Základní školy speciální. Našimi žáky jsou
např. děti s vývojovými poruchami učení a chování, se zdravotním znevýhodněním i žáci z mimointelektových důvodů.
2. Praktická škola dvouletá je školou střední, kde studium
je ukončeno závěrečnou zkouškou. Umožňuje střední vzdělá-
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ní absolventům ZŠ praktické i speciální, ale také těm, kteří
ukončili povinnou školní docházku na ZŠ v nižších ročnících.
Kromě všeobecných předmětů je výuka zaměřena zejména
na praktické činnosti: přípravu pokrmů, ruční práce a dílenské práce. Cílem studia je získání vědomostí a dovedností
využitelných také v praktickém životě. Po ukončení studia
jsou absolventi zaměstnáni ve stravovacích, zdravotnických
nebo sociálních zařízeních, případně v prodejnách. Někteří
z nich si ještě doplňují odbornost dalším studiem.
Po skončení vyučování je možné využít i školní družinu.
Tuto službu poskytujeme našim žákům bezplatně. Její program má relaxační charakter. Především jde o to, aby děti
měly dostatek pohybu a aktivního odpočinku po vyučování
pod odborným dohledem a vedením.
Do Základní školy praktické jsou děti přijímány na žádost
rodičů a na základě doporučení psychologa. Je určena především těm dětem, které ke svému vzdělávání potřebují :
• individuální přístup
• malý třídní kolektiv (8 až 10 žáků)
• méně obtížné učivo
• pomalejší pracovní tempo
• klidnou „rodinnou“ atmosféru
• zažít úspěch, získat zdravé sebevědomí
Rodičům nabízíme pro jejich děti možnost krátkodobého
diagnostického pobytu „na zkoušku“ v naší škole, který může
trvat tři týdny i déle a je nezávazný. Po dobu tohoto pobytu děti i nadále zůstávají žáky své původní kmenové školy.
Teprve po ukončení pobytu rodiče rozhodnou, kde jsou pro
jejich dítě vhodnější podmínky.
Mohla byste nám v krátkosti představit pedagogický
sbor ?
Máme celkem 11 učitelů (z nich někteří mají jen částečný
úvazek) a dvě vychovatelky ve školní družině. Náš kolektiv je
již po mnoho let stabilní, dochází jen k malým změnám.
Velmi si vážím našich pedagogů pro jejich profesionální
přístup, hezký vztah k dětem i pro ochotu a trpělivost s jakou
vykonávají svou práci, často nad rámec svých povinností.
Také oceňuji jejich kreativitu a osobní kvality.
Co nového jste zapracovali pro Vaši školu do Školního
vzdělávacího programu?
V loňském školním roce jsme ukončili tvorbu našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP), který nese název „Učíme
se pro život“. Tento nový program přináší nejen modernizaci
vyučovacího procesu, ale pro nás také i nové vyučovací předměty: angličtinu, informatiku a výchovu ke zdraví, takže skladba našich předmětů bude srovnatelná s běžnými základními
školami.
Nyní se podle nového vyučovacího programu již vyučuje
v 1. a 6. ročníku. Dá se říci, že nový program zároveň testu-
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jeme a v průběhu jeho postupného zavádění do všech ročníků jej budeme průběžně upravovat a zdokonalovat, aby byl
našim dětem „na míru“. Do ŠVP jsme zahrnuli tři celoškolní
projekty: „Pomáháme přírodě“, „Místo, kde žijeme“ a „Týden
pro zdraví“, ty u nás již probíhají.
Jak se Vy osobně stavíte k trendu integrace žáků do
základních škol běžného typu?
Integraci považuji za příležitost pro děti, které mají poruchu
učení či jiný handicap jen ve slabé formě. Mohou, byť v omezené míře, postupovat v učení se svou třídou. Jinak je tomu u
dětí z těžším postižením nebo se zdravotním znevýhodněním,
které nezvládají to, co ostatní a trpí tím jejich sebevědomí.
Často pak ztrácejí motivaci k učení, vzniká u nich negativní
vztah ke škole.
V třídním kolektivu nemají kamarády, v horších případech
dochází pro jejich odlišnost k šikaně. Někdy se u nich projeví i
poruchy chování, snaží se všemožně na sebe upozornit, když
jiné úspěchy nemají.
Kromě toho není možné ve zcela naplněných třídách běžných základních škol věnovat integrovaným dětem zvláštní pozornost, zejména je-li jich ve třídě více a každý má jiný
problém.
Jsem přesvědčena o tom, že děti s handicapem si zaslouží
nadstandartní péči speciálních pedagogů v malém třídním
kolektivu a v klidné atmosféře.
Mnoho rodičů již toto pochopilo. O tom jasně svědčí přeplněné speciální školy v našem okolí: v Říčanech, v Brandýse
i v Horních Počernicích – kde zavedli i předběžné záznamy na
přijetí nových žáků.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna, máte nějaký sen,
který byste chtěla ve „své“ škole realizovat ?
Snažíme se, aby naše škola byla moderní, jak po stránce
vyučovacího procesu, tak i ve vybavení. Nyní máme počítačovou učebnu, která je vybavena deseti počítači, což plně
vyhovuje, protože všichni žáci jedné třídy mohou pracovat
samostatně.
V příštím roce k tomu přibude ještě interaktivní tabule a
multimediální vozík s dataprojektorem a notebookem, které
dostaneme darem z Norska na základě projektu, jejž podal
Středočeský kraj za všechny své speciální školy. Nás pedagogy to ovšem zavazuje k dalšímu vzdělávání, abychom tuto
techniku uměli dostatečně využívat ke prospěchu našich dětí.
Dnešní doba jde neobyčejně rychle kupředu a celoživotní
vzdělávání již neodmyslitelně k profesi pedagogů patří.
V nejbližší době nás čeká ještě tvorba nového školního
vzdělávacího programu pro Základní školu speciální (bude se
zavádět do výuky v roce 2009) a programu Praktické školy
dvouleté (začne se používat v roce 2011).
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Naši absolventi se do školy rádi vracejí, navštěvují nás,
vyprávějí o sobě a ptají se. Nezřídka se stává, že zůstanou i
celé dopoledne a účastní se s námi vyučování. Proto bych si
moc přála, aby při škole vzniklo komunitní centrum pro setkávání, případně i pro volnočasové aktivity bývalých i současných žáků. Jejich společenství by tak mohlo mít pokračování
i po ukončení školní docházky.

Otevřené Úvaly
Mgr. Eva Bubáková
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze (aprobaci ČJ – NJ) a později ještě obor Speciální pedagogika.
V Praze začala učit na ZŠ pro nevidomé, později na ZŠ
pro slabozraké. Od roku 1981 žije v Úvalech, v roce 1986
zde nastoupila jako učitelka do Zvláštní školy. Ředitelkou
školy byla jmenována v roce 1990.

Komu vadilo dětské hřiště
v Klánovickém lese?

Výlet do Babiččina údolí

Co považujete za důležité na Vaší škole při práci
s dětmi?
Kromě vlastní výuky chceme žákům dále rozšiřovat obzor.
Pořádáme pro ně řadu mimoškolních akcí : návštěvy divadelních a filmových představení i výstav, přednášky a besedy
(především s preventivní tematikou), vlastivědné a poznávací akce. Dále se účastníme sportovních turnajů (ve vybíjené,
sálové kopané a florbalu) s našimi sesterskými školami v Českém Brodě, Nymburce a Poděbradech. Pravidelným veřejným
vystoupením našich dětí je vánoční besídka, pořádaná jednak pro Klub důchodců, jednak pro jejich rodiče.
Přejeme si a snažíme se, aby se naše škola stala „dílnou
lidskosti“, abychom v ní uměli děti nejen vzdělávat, nejen
vybavit znalostmi a dovednostmi, ale i vychovávat a vést
k úctě k životu, ke vzájemné toleranci a pomoci, k dobrým
mezilidským vztahům i k lásce k přírodě.

Toto hřiště, jeho okolí a přilehlou část Klánovického
lesa jsme před dvěma měsíci společně s dalšími občany, kteří se zúčastnili „Jarního otevřeného úklidu
Úval“, důkladně vyčistili od nepořádku. Měli jsme
všichni pocit dobře vykonané práce... Dlouho nám
bohužel nevydržel! Kdosi doposud neznámý (ale
muselo jich být více) se postaral o to, aby nám tento
pocit dlouho nevydržel. Na přelomu dubna a května
při svém jistě veselém mejdanu (o čemž svědčí pohozené láhve Fernetu), s vynaložením velkého úsilí, toto
hřiště totálně zničil. A úsilí to muselo být vskutku
velké, protože například u houpačky byly vytrženy
i betonové podstavce.
Vandalům ale rozhodně ustupovat nebudeme. Rozhodli
jsme se proto narychlo svolat brigádu a hřiště jsme v sobotu
24. května 2008 vrátili do původního stavu. Celá práce nám
trvala skoro tři a půl hodiny, ale snad se dobrá věc podařila.
Chceme věřit, že se už podobný případ vandalství nebude
opakovat. Nebo si v Úvalech opravdu neumíme vážit práce
druhých a věcí kolem sebe?
Fotoreportáž z úklidu a obnovy zničeného hřiště najdete
na poslední stránce.

Chtěli bychom jim předat hodnoty, které nelze zaplatit
penězi, ale které jsou pro život velmi důležité.
Věříme, že naši žáci najdou své místo ve společnosti a
budou umět dobrou prací pozitivně přispívat k jejímu dalšímu
rozvoji.
Děkuji za rozhovor, chtěla bych všem učitelům i žákům
popřát hlavně zdraví a pohodu k plnění každodenních úkolů, spokojené žáky i rodiče.
Na závěr nesmím zapomenout popřát všem krásné
prázdniny.

Poznámka ke zničení hřiště
v klánovickém lese
Zničení hřiště v Klánovickém lese byl projevem
vandalství. Asi si řeknete, že ve společnosti se vždycky vyskytují jedinci ducha mdlého, kteří nic lepšího
neumí.
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Náměstí je zas o něco
zelenější
Od neděle 18. 5. 2008 je na nám. Arnošta z Pardubic opět umístěno 20 závěsných květináčů na
sloupech veřejného osvětlení. Druhým rokem naše
sdružení touto akcí přispívá ke zkrášlení nepříliš zeleného a rozkvetlého náměstí.

Víme, že někdo to udělat musel, ale na první pohled nikoho
neodhalíte. Na čelo se to nepíše, do občanky taky ne. V běžné
mluvě jsou ničitelé, zloději nebo třeba piráti silnic popisováni
jako zcela odlišný typ lidí. Ve skutečnosti to ale mohou být
přátelé, známí nebo příbuzní. Každý by měl ale začít sám u
sebe. Vždyť s projevy drobného vandalismu a lhostejnosti,
která jej umožňuje, se setkáváme všude kolem nás.
Tak například posprejované zdi u nádraží, rozkopané koše,
nedopalky cigaret pohozené na chodníku, auta zaparkovaná na travnatém pásu – i to je projev neúcty k veřejnému
prostoru.
Většina z nás zřejmě nevnímá veřejný prostor jako místo,
které nám patří a kde žijeme. Náš zájem často končí za brankou naší zahrady nebo dveří našeho domu. Zatímco doma by
asi nikoho nenapadlo odhazovat nedopalky cigaret, venku
s tím problém nemáme. A to je jen příklad. Je to však první
krok k tomu, aby se vandalství šířilo naším městem – veřejným prostorem.
Když si všimnete rozkopnutého koše, proč ho nevrátit na
jeho místo? Když si všimnete nového graffiti na veřejných
prostorách, proč neupozornit úřad? Proč odhazovat cigaretu
na chodník, když je koš nablízku? Když máte před chodníkem
pruh trávy, proč na něj parkovat? Je to jen travnatý pás, ale
jistě i Vy budete mít lepší pocit z toho, že žijete nebo projíždíte
ulicí, která má sice rozbitý povrch, ale jinak je upravená.

Tento rok se nám podařilo s firmou Eltodo dojednat snížení
držáků na květináče na 3 m, takže by měl odpadnout problém
se zaléváním. Zároveň jsme nechali květiny v závěsných květináčích „narůst“ ve sklenících v malém zahradnictví v Zahořanech u Orlické přehrady. Po loňské zkušenosti, kdy jsme
osázení museli doplnit nebo nahradit, jsme tentokrát vybrali
pouze převislé muškáty, které si dobře poradí s výkyvy počasí
a tvoří hezké převisy.
Doufáme, že se naše květiny stanou opravdovou ozdobou
náměstí a budou lahodit oku nejen místním obyvatelům, ale i
náhodným návštěvníkům našeho města.

Všimli jste si už nástěnky
Otevřených Úval?
Jak jsme vás informovali v minulém čísle časopisu, byla na základě podnětu občanů v centru Úval,
v Pražské ulici 142, instalována nástěnka našeho
občanského sdružení. Tak i občané, kteří nemají přístup k internetu, budou moci sledovat aktuální dění
ve sdružení a ve městě.

My sami bychom měli chtít, aby naše veřejná prostranství
vypadala lépe. Každý z Vás určitě ví, co by se ve Vašem okolí
dalo změnit, aby bylo hezčí a příjemnější. Musíme si také uvědomit, že se město nemůže starat úplně o všechna prostranství. Svůj díl musíme dát i my občané.
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Na nástěnku chceme umisťovat především pozvánky na
různé akce, které naše sdružení pořádá nebo jichž se účastní
jako spolupořadatel. Dále zde zveřejňujeme aktuality uvedené na našich webových stránkách a stanoviska sdružení k rozhodnutím zastupitelstva a podobně. Pravidelně se tu budou
objevovat i výsledky našich anket, které probíhají na internetových stránkách.
Případné dotazy a připomínky nám mohou občané vhodit
do poštovní schránky občanského sdružení, která je umístěná
vedle nástěnky. Naši odpověď pak rovněž naleznou na nástěnce i na internetu, případně odpovíme přímo, pokud tazatel
uvede na sebe kontakt.

Otevřené Úvaly

VYUŽIJTE MOŽNOSTI
INZEROVAT
V ČASOPISE
OTEVŘENÉ ÚVALY.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE
NA
WWW.OTEVRENEUVALY.CZ

Léta památka vypadala takto …
Snažili jsme se, aby vypadala lépe!
Sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s Klubem přátel
historie a přírody Úval a okolí si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní vysvěcení Hanušova kříže
Neděle 15.6.2008 od 14 hod.
Purkyňova ulice - přímo u obnovené památky

Program:
• úvodní slovo zástupce města Úvaly
• projekt „Obnova Hanušova kříže z roku 1818“ (Petra Kyselová)
• příběh Hanušova kříže (Milan Bednář)
• vystoupení malých flétnistů ze ZUŠ J. Zacha - Čelákovice (pod vedením pí. uč. Ježkové)
• představení publikace „Drobné památky v Úvalech a okolí“ (Jan Psota)
• vysvěcení kříže (místní farář Krzysztof Lach)
Jedná se o závěrečnou akci projektu „Obnova Hanušova kříže z roku 1818“,
který byl podpořen grantem Nadace VIA.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Úvaly sobě
aneb podaří se nám
společně zrealizovat nové
hřiště na Slovanech?
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
v minulých číslech našeho časopisu jsme Vás
informovali o našem záměru vybudovat oddychovou
a rekreační zónu mezi novou a starou zástavbou na
Slovanech. Přestože jsme měli podporu od vedení
města, nepodařilo se nám zatím zajistit grant pro
realizaci v dostatečné výši.
Myslíme si však, že by byla škoda, kdyby se tento projekt
zrealizovat nepodařilo. Slovany se rozrostly a k dispozici zatím
mají jen jedno menší hřiště mezi bytovkami. Mimochodem,
je moc pěkné a investorovi bytovek – firmě pana Romana
Kroutila patří dík za to, že jej zrealizoval.
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Náklady na rekonstrukci celého prostoru jsme spočítali na
cca 280 000 Kč s tím, že by se tato rekonstrukce dala rozdělit
do tří etap. První etapa – instalace dětských herních prvků by
vycházela na cca 80 000 Kč, v současnosti máme zajištěno
30 000 Kč.
V průběhu měsíce června zveřejníme na internetu projektový záměr, abyste viděli, jak bude nové hřiště zhruba vypadat.
Na Slovanech Vám dodáme záměr hřiště přímo do schránek,
abyste si jej dokázali představit. A jak můžete pomoci?
• Finančně: příspěvkem na účet sdružení číslo:
0434261339/0800 variabilní symbol: 888
• Materiálně: dodávkou materiálu - dřevo, písek, štěrk, atd.
• Prací …
Jména dárců budou zveřejněna na tabuli u rekonstruovaného hřiště. Jako samozřejmost předpokládáme transparentní a veřejné vyúčtování projektu.
Na počátku července zveřejníme na internetu a na naší
vývěsce, kolik se vybralo. Dle množství získaných prostředků zahájíme práce na první etapě. Na podzim bychom potom
podali žádost o dotaci na dokončení dalších dvou etap. Tím,
že bude první etapa hotová, se výrazně zvýší naše šance
na úspěch. Cílem tedy je, abychom na jaře 2009 mohli mít
celý projekt dokončený a Slovany tak získaly svoji rekreační
a oddechovou plochu.

Hřiště na Nových Slovanech mezi bytovkami

Bohužel, pro potřeby celých Slovan toto hřiště stačit
nemůže. Všem, kdo bydlí na Slovanech, by proto nové hřiště
a kout odpočinku pomohly.

Klub přátel historie a přírody Úval připravuje vydání
knihy DROBNÉ PAMÁTKY
V ÚVALECH A OKOLÍ
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí pod patronací Regionu Pošembeří, o.p.s., připravuje vydání
regionální publikace DROBNÉ PAMÁTKY V ÚVALECH
A OKOLÍ popisující veškeré existující a zaniklé drobné sakrální a lidové památky v oblasti 15 katastrálních území, tj. 23 obcí nebo jejich místních částí na
Úvalsku a Českobrodsku.

Hřiště na Slovanech - současný stav

Jedná se především o obce: Břežany II., Dobročovice,
Doubek, Horky, Horoušánky, Horoušany, Hradešín, Jirny,
Květnice, Limuzy, Nová Ves II, Nové Jirny, Přišimasy,

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Rostoklaty, Skřivany, Sluštice, Škvorec, Tismice, Tlustovousy,
Třebohostice, Tuklaty, Úvaly, Zlatá. Mezi drobné památky jsou
zařazeny kříže, boží muka, sochy, zvoničky, kapličky, památné
kameny, pamětní desky a válečné pomníky.
Publikace je určena svým regionálním zaměřením především širší veřejnosti v regionu a svým odborným zpracováním
překračuje regionální význam. Je určena památkářům, organizacím, či jedincům zajímajícím se o drobné památky a iniciujícím obnovu a údržbu památek.
Bude obsahovat úvod do problematiky drobných památek
v Čechách, ale zejména v zájmové oblasti, jejich vymezení,
historii a definici. Konkrétní památky dotčeného území budou
začleněny v abecedně řazených oddílech podle katastrálních
území, obcí a částí obcí. Každý oddíl se bude nejprve věnovat
stručné historii dané obce, či části obce a poté bude následovat popis tematicky řazených památek. U konkrétní památky
bude uveden umělecko-technický popis, historie s odkazy na
dostupnou literaturu nebo prameny.
V závěru oddílu obce bude zařazena fotografická dokumentace současného stavu, případné historické vyobrazení
památky a přehledná mapa s vyznačením polohy a registračního čísla každé popisované památky. Na vydání této publikace spolupracuje čtyřčlenný autorský tým členů Klubu – Milan
Bednář, Mgr. A. Jiří Jindřich, Petra Kyselová a Jan Psota ml.
A je finančně velice náročné, je limitováno částkou 230 tisíc
korun.
Dosud se podařilo na sponzorských darech obcí, firem a
jednotlivců shromáždit cca 103 tisíc korun. Na této částce se
výraznou měrou podílí i město Úvaly. V těchto dnech Klub se
svým projektem publikace jako vítězným projektem s dalšími
šesti ve Středočeském kraji získal podporu ve výši 70 tisíc
korun z Programu podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny. Ale k vydání publikace to stále nestačí. Proto usilujeme
o získání Ceny veřejnosti pro veřejně nejpopulárnější projekt
v rámci jmenovaného programu ve výši 50 tisíc korun. Za tím
účelem probíhá hlasování veřejnosti do 20. června 2008.
Obracíme se proto touto formou na vás všechny, úvalské občany a další, se žádostí: Podpořte projekt Klubu –
publikaci „Drobné památky v Úvalech a okolí“ a zapojte se
do elektronického hlasování na následujících odkazech:
http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/O-CSOB/
Spolecenska-odpovednost/Druhy-rocnik-programu-na-podporu-regionu.htm
http://www.postovnisporitelna.cz/obce-neziskovy-sektor/
podporte-svuj-region
Dejte úvalskému projektu svůj hlas. Již dnes všem zúčastněným děkujeme za hlasování a podporu našemu projektu.
Dr. Vítězslav Pokorný
předseda Klubu přátel historie a přírody úval a okolí, o. s.
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Budou mít Úvaly opět kino?
Možná ano, ale ….
Ano je to tak. Již několik měsíců se vedení města
zabývá projektem na vybudování biografu v našem
městě. Reálné podoby jsme se dočkali na posledním
VZZM. Místostarostka Ing. Váňová předložila zastupitelům k odsouhlasení reálný projekt digitálního
kina v Úvalech. Jednalo se o návrh ﬁrmy XC Data na
rekonstrukci jedné z výrobních hal v areálu Multitec
a vybavení nejmodernější digitální projekční a zvukovou technikou. Byly předloženy nákresy budoucího vzhledu interiéru a exteriéru budovy, byly nastíněny možnosti využití. Co však je nejdůležitější, byly
navrženy i předpokládané náklady na celou investici.
A ty nejsou malé: jen cena audiovizuální technologie
je odhadována na 5,2 mil. Kč, k čemuž je nutné připočítat náklady na rekonstrukci budovy. Částka 2,5
mil. Kč, uvedená pí. místostarostkou, se nám jevila
jako podhodnocená a obávám se, že bude v konečné
podobě značně vyšší. Na druhou stranu v letošním
roce MK ČR ze svého dotačního titulu přispěje až 50
procenty na pořízení technologie.
Ačkoli sdružení Otevřené Úvaly podporuje zlepšení
úrovně kulturního vyžití v Úvalech a obecně proti projektu
nového kinosálu nemůže namítat, byli jsme si přesto nuceni
v souvislosti s návrhem Ing. Váňové položit několik zásadních otázek:
1) Má v dnešní době město dostatek financí na podobný projekt? Nejsou ve městě jiné priority a jiné potřeby, kam
investovat částku řádově několika milionů (např. nové prostory školky, povrchy ulic, hřiště, …)? Je vlastně o tento druh kulturního vyžití v Úvalech zájem?
2) I kdyby se v městském rozpočtu našly finance na vybudování multifunkčního kinosálu, bude město schopno kinosál
efektivně provozovat? Kým? Jaké budou průběžné provozní
náklady do městského rozpočtu? Jaká je představa návratnosti provozních nákladů nebo dokonce celé investice? Zabýval
se tím někdo?
3) I kdyby byly obě předchozí otázky zodpovězeny kladně a uspokojivě, proč umísťovat nové kino zrovna do objektu
Multitec? Tento objekt se stal takovým univerzálním zaklínadlem současného vedení, které, když neví, kam umístit
nějakou aktivitu, tak navrhne Multitec. Přitom doposud nebyl
zastupitelstvem projednán a natož schválen návrh studie
centra města, obsahující kromě širšího náměstí právě areál
Multitecu. Víme, že se tímto problémem zabývá neoficiálně
skupina architektů placených investorem na Hostíně a že
zřejmě proběhly nějaké prezentace jejich návrhů, ale oficiální
studie neprošla odbornými komisemi a zastupitelstvem. Do
té doby si myslíme, že připravovat jakékoli parciální projekty
v dané oblasti je přinejmenším předčasné.

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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Tyto a další otázky nás na zastupitelstvu vedly k tomu, že
jsme v současné podobě předložený návrh na vybudování
digitálního kina v Multitecu nepodpořili. Naopak jsme požadovali na vedení města předložit v uceleném materiálu řešení
výše uvedených problémů a zajistit i zpracování dalších variant umístění kina, variant jeho financování a provozování a
zejména rozbor využitelnosti a návratnosti nákladů. Současně
si myslíme, že by se k tomuto projektu měl získat názor obyvatel Úval, zda mají o tento druh kultury zájem.
Abychom pouze neodmítali návrhy města a byli i konstruktivní, předkládáme zde jednu z možných variant modelu pořízení a financování tohoto projektu:
• po schválení studie budoucího stavu náměstí a areálu
Multitec přijmout záměr pronajmout vybraný objekt k provozování kinosálu
• vypsat výběrové řízení na provozovatele, který by financoval rekonstrukci objektu a vybavení technologií. Tuto investici by si poté odbydlel po dobu pronájmu objektu v rámci
snížení částky nájemného
• součástí zadání a posouzení by musel být i návrh způsobu provozování, dalšího využití pro město a pro občany např.
včetně předpokládané ceny vstupenek a ceny pro další využití
ze strany města.
• provozovatel by se smluvně zaručil poskytovat v tomto
objektu minimální množinu požadovaných služeb (akcí) ve
prospěch občanů města
Tento námi navrhovaný model zbaví město nutnosti budovat a provozovat zařízení, jehož efektivita a návratnost je
velmi problematická, a nezatíží rozpočet města. Bylo by na
potenciálním provozovateli, aby si dopředu spočítal rentabilitu projektu, zařízení provozoval co nejefektivněji, a to např.
včetně propagace a marketingu. Na druhou stranu si dovedeme představit, že město může v případě zájmu občanů o tento druh kultury poskytovat finanční příspěvek na jeho provozování z rozpočtu města na kulturu, např. formou dotací části
ceny vstupenek na představení kina. Takový nebo podobný
projekt bychom určitě podpořili.
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Příprava golfového areálu
v Klánovickém lese (bohužel)
dále pokračuje.
Nejhorší obavy, že
významná část Klánovického lesa bude
vykácena za účelem
výstavby
golfového
hřiště se naplňuje.
Lesy České republiky
podepsaly s investorem smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem pozemků, kde
by měly vzniknout
golfové dráhy, jak
o tom včera informovaly Lidové noviny. Golfové hřiště na
úkor významné části
Klánovického lesa je pro nás zcela nepřijatelné jak
čistě z logického a rozumového důvodu, tak i z hlediska přínosu pro širokou veřejnost. Zároveň byla
podána na Ministerstvo životního prostředí studie
EIA, kterou je nutno zpracovat pro účely výstavby
golfového areálu.
Zatímco les je v Praze vzácnou oázou klidu a přírody pro
všechny a zdarma, golfové hřiště rozhodně pro všechny,
a už vůbec zadarmo není. Pohádky o první republice a o tom,
že golfové hřiště slouží všem, jsou pak spíše příběhy, které
mají zastínit skutečný podnikatelský záměr. Nemusím zde
rovněž zdůrazňovat, že oproti první republice se dnes potýkáme spíše než s nedostatkem golfových hřišť se smogem
a s nedostatkem možností odpočinku v kousku přírody, která je v Praze stále vzácnější. Nejde o to, že by bylo golfové
hřiště jakkoli škodlivé, či nehezké, ale o princip, který říká, že
je zcela nesmyslné ničit kompaktní přírodní lokalitu, když je
možné realizovat projekt jinde bez toho, aby bylo nutné cokoli
zlikvidovat.
Proto je důležité se o každý kus přírody prát, a to zvláště
v případech, kdy pokácení, byť jen jediného stromu, není nutné, Pokud se týká golfového hřiště v Klánovickém lese, máme
pro jeho proponenty tento vzkaz: „Pokud chcete golfové hřiště, postavte si ho na prázdných pozemcích a stromy nechte
tam, kde jsou. Zatímco stromů je málo, golfových hřišť je přehršle. Je to jednoduchá matematika.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celý projekt na vybudování digitálního kina a pořízení
digitálních audiovizuálních technologií spadá do působnosti
zákona o veřejných zakázkách. Je sice zajímavé, že je zastupitelstvu předkládán konkrétní návrh jmenované firmy, ale bez
řádného výběrového řízení nebude možné tento návrh schválit. Nebo je snad, jak je již v Úvalech v poslední době zvykem,
dopředu jasné, jak výběrové řízení dopadne?

Petr Petržílek, předseda MO ČSSD Úvaly

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Zlatá léta ochotnického
spolku v Úvalech
Jsme velice rádi, že Vám můžeme přinést zajímavý rozhovor s pamětnicí paní Zdeňkou Vernerovou,
která zavzpomíná na své působení v ochotnickém
souboru J.K.Tyl Úvaly.
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Jak jste se dostala k ochotnickému spolku?
To bylo díky mému manželovi. S ním jsem se seznámila,
když mi bylo 15 let. On byl starší, bylo mu 21 let a byl ochotník,
muzikant a hudebník a ten mě k divadlu přivedl. První hra, kterou jsem viděla, byla hra Lidé na kře, kde hrála paní Dufková.
A já si začala říkat, že bych to mohla zkusit také. Poprvé jsem
pak hrála ve hře Hilbert Falkenštejn. V roli Falkenštejna se
objevil akad. malíř Lola Pardubský, já jsem získala tzv. „kalhotkovou roli“, tedy chlapeckou roli kralevice.
Podporovali Vás ve hraní Vaši rodiče?
Rodičům se to moc nelíbilo. Sice věděli, že asi talent mám.
My jsme totiž každou neděli jezdívali vlakem do Lucerny na
vojenský orchestr, kde jsme jako děti mohli před podiem tančit. Mě si tam všimla nějaká paní a říkala rodičům, že mám
talent a že bych měla jít na balet. Rodiče byli ale poměrně
staromódní, tak se jim to vůbec nelíbilo. Tehdy to herečky
neměly tak jednoduché, jako je to dnes.
Jak vzpomínáte na Vaše kolegy ze souboru?
Velice ráda. My jsme byli taková skupina nadšenců, kterou hraní bavilo a užili jsme si během toho spoustu legrace.
Jmenovat mohu např. pana Jiřího Štíchu, Ing. Kolomého,
Václava Zuzku, Jana Marka, p. Sedlmajera a další. Všechno
to byli Úvaláci… Jen párkrát zde hostovali herci z Národního
divadla z Prahy.
Kdo Vaše představení režíroval? Jací byli režiséři
osobnosti?

Loupežník: Zdeňka Vernerová a Jiří Štícha (foto archiv pí. Vernerové)

Pokud je mi známo, narodila jste se v Úvalech. Dokážete
si vybavit první vzpomínku z dětství, která je spojená
s Úvaly?
Narodila jsem se 24.6.1918 ve vile č. 304 ve Štefánikově
ulici. Bylo to tedy ještě za války a na podzim nám vzniká republika. S nadsázkou se tedy dá říct, že se mnou přišla svoboda.
Na tyto události i příjezd pana prezidenta Masaryka si ale
samozřejmě pamatovat nemohu. Naše rodina se pak stěhovala, když mi byly asi 4 roky. To se právě otevírala Sokolovna
(pozn. 1923) a my jsme se stěhovali tam.
Jak vzpomínáte na své dětství a docházku do školy
v Úvalech?
Jako malá jsem měla velmi dobrou kamarádku Marii
Moravcovou (později Slavíkovou), se kterou jsme si hráli. Už
tehdy jsem vlastně hrála divadýlko, vzpomínám si na kostým
kašpárka s rolničkami. Možná jsem k divadlu měla vztah už
nějak od malička. Máňa byla starší a já s ní tehdy chodila do
školy ještě předtím, než jsem tam měla správně nastoupit já.
Paní učitelka mi dovolila sedět vzadu v poslední lavici.

Režisérů bylo několik, hlavní byl Áda Morávek, můj manžel
Antonín Verner, dále paní Nesnídalová, pan Mojžíš, pan Liska
a další. Samozřejmě, že jsme na zkoušky museli umět texty,
ale to bylo i v našem zájmu. Já jsem s tím nemívala problém
a pamatovala si to dobře. Někteří kolegové ale občas nápovědu lovili.
Kde jste hráli
vaše představení?
Kde jste zkoušeli?
Těch prostorů
bylo víc. Hrálo se
v Sokolovně, pak
také v sále hospody
U Nedvědů, tam co
je dnes sklad knih.
Nejlépe se nám
ale hrálo v Kulturním domě Marie
Majerové, kde byla
točna, kterou tehdy
Nasredin:
Antonín Verner (foto
archiv pí. Vernerové)

Pište nám! Vaše názory a komentáře k článkům přímo naleznete na chatu www.otevreneuvaly.cz
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měla málokterá divadla, nádherný sál se stupňovaným hledištěm. Bylo vybaveno nábytkem, reflektory a další technikou.
My jsme tam měli svůj archiv. To je veliká škoda, že pak tohle
všechno zaniklo a přišlo pryč. Pro úvalskou kulturu to byla největší ztráta.
Zkoušky se konaly ve všední dny od 8 hod. večer. Když se
hrálo v Sokolovně, tam jsme moc zkoušet nemohli, protože
nás tam v tu chvíli nepustili, protože tam cvičili, tak se zkoušelo někdy i v bytech. Když byl pak „kulturák“ bylo to nejlepší,
tam jsme normálně zkoušeli.
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pro tyto účely absolutně nevyhovuje. Záslužnou činnost vyvíjí
Dům dětí a mládeže, ale ani on nemá pro hraní takového divadla, které jsme hráli my, dostatečné prostory.
Dne 17. května se konalo setkání bývalých ochotníků ve
vinárně na náměstí. Sešly se nás asi dva tucty. Samozřejmě,
že jsme vzpomínali na staré časy, a dokonce jsme si říkali, že
bychom si mohli ještě zahrát. Ale já si myslím, že už to možné
nebude. Chybí nám zde osobnosti režisérů, kterými byl pan
Morávek a můj manžel.
Chtěla byste na závěr čtenářům něco vzkázat?

Jaké jste hráli nejčastěji hry? Jaká byla Vaše
nejoblíbenější?
To bylo velice různé, záleželo na výběru režiséra. Velice
důležitá byla pro mě a mého manžela Manon Lescaut, kde
jsem hrála Manon a on byl des Grieux. On nebyl pouze režisér,
ale i výborný herec, také někdy dirigoval, sám hrál na housle,
violu a klavír.

V Úvalech žiji už 90 let a musím říct, že jsem zde spokojená. Nejsem totiž příliš náročná. Je tu klid a přitom dobré
spojení do Prahy, čehož bychom si měli více vážit.

Pak velice ráda vzpomínám i na Pygmalion, to byla asi
moje nejoblíbenější hra. Měli jsme s ní velký úspěch. Marie
Majerová o našem výkonu prohlásila, že jsme byli lepší než
v Praze, byli jsme prý mnohem skutečnější.
Ale i kritiky na ostatní hry byly dobré. Vycházely v Českém
Brodě v Našich hlasech. Například si vzpomínám na kritiku ke
Sněhurce, kterou jsem hrála už jako o něco starší, protože tam
hrál už i můj syn. A v kritice pak stálo, že se jednalo o „vyspělé
herectví“. Já tehdy tuto roli samozřejmě už hrát nechtěla, ale
nakonec to tak dopadlo, tuším kvůli nemoci.
Celkem jsem hrála nejméně 60 premiér. Z dalších her
mohu jmenovat Strakonický dudák, Večer tříkrálový, V studni,
Škola základ života, Loupežník a další a další.
Samozřejmě se pak hrály i hry ruských autorů, protože
byla prostě taková doba. To se dnes už nedá moc pochopit.
Nám šlo ale hlavně o herectví, které jsme měli rádi.
Jaký jste měli úspěch u obecenstva?
Já myslím, že poměrně velký, sály byly většinou plné.
Někdy jsme hráli i reprízy. Hráli jsme také v okolních obcích ve
Škvorci, Tuklatech, Rostoklatech… Účastnili jsme se různých
soutěží v Pardubicích, v Praze, v Rychnově...
Já se musela samozřejmě hlavně připravit na svou roli a
obstarat si garderóbu. Když jsme hráli v kostýmech, půjčovali
jsme si je z Prahy z půjčovny, ale když jsme hráli v civilních
šatech, museli jsme si vhodné obstarávat sami.

Plakát ke hře Pygmalion

Jménem celého sdružené Otevřené Úvaly chci
paní Vernerové poděkovat nejen za rozhovor a poskytnuté materiály, ale hlavně ji popřát k jejím úctyhodným
90. narozeninám.
Přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí,
životní vitality a pohody.

Proč myslíte, že se v Úvalech přestalo divadlo hrát?
Existují asi dva hlavní důvody. Ta naše skupina zestárla a
mladí lidé o to nemají takový zájem. Ale hlavně není v Úvalech
vhodný prostor poté, co se zavřel Kulturní dům. Sokolovna

Pište nám! Své názory můžete psát na e-mail: redakce@otevreneuvaly.cz
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Den Země na Klepci 2
Déšť nás neodradil
V sobotu 19. dubna 2008 se na území přírodní Památky Klepec u obce Přišimasy uskutečnil
2. ročník regionální akce Den Země na Klepci, jehož
se podle posledních odhadů zúčastnilo více jak 250
návštěvníků. Ani nepřízeň počasí nikoho neodradila
a společným úsilím se podařilo uspořádat akci téměř
v takové šíři, jak si pořadatelé předsevzali. Přípravy
akce započaly 13. ledna, kdy se hradešínský Spolek
pro obnovu a rozvoj obce rozhodl loňskou akci Den
Země na Klepci zopakovat. A tak na konci ledna svolal na Hradešín zástupce okolních obcí, mateřských
a základních škol, zájmových organizací a spolků,
kde byla všem přítomným představena myšlenka
pokračování tradice této akce.

Členové našeho sdružení ve formaci vlajkonošů (foto: Petra Kyselová)

V kalendáři se psal 19. duben 2008. Zatažená obloha hrozila od rána dešťovými přeháňkami. Úderem 9. hodiny dorazili
na Klepec první dobrovolníci z řad úvalských skautů Romana
Bubáka, dále pak lidé z Přišimas a Hradešína. Protože byl
očekáván déšť, bylo nutné většinu akcí zastřešit stany, které
přivezl Jirka Pospíchal z Hradešína. Úkol byl jasný, postavit
v 5 hodinách co nejvíce stanů a připravit hlavní program.
Během dopoledne dorazil SDH Škvorec s 3kV agregátem
a později kapela Stará páka, která akci částečně ozvučila.
Krátce po 14 hodině zahájil Den Země u kamene „Slouhy“
hradešínský kronikář, který se zhostil role průvodce. Po úvodu
nastoupili v čestné formaci vlajkonoši ze sdružení Otevřené
Úvaly s vlajkami pořadatelů: EHD–Dnů Evropského dědictví,
obce Hradešín, České republiky, města Úvaly a EHD. Vlajkonoše
střídala dětská vystoupení MŠ Tismice pod vedením učitelky
pí. Lundákové a děti z MŠ Škvorec s pí. Martou Vykouřilovou.
Na řadě byla první divadelní pohádka „Setkání na Radešově
vrchu“ Jana Psoty ml., kde účinkovaly děti 9. třídy ZŠ Škvorec a
5.-6. třídy ZŠ Úvaly. Hlavním motivem této scénky byla pověst
o založení obce Hradešín s odkazem na legendy 4. a 12. století.
Posléze vystoupily děti ze 2. a 4. třídy ZŠ Škvorec pod vedením
Mgr. Jitky Pokorné s hudebním vystoupením a recitací. Nato
přišel před mikrofon hradešínský rodák, vášnivý

Vystoupení dětí z MŠ Škvorec (foto: Jiří Sobol)

včelař a dlouholetý činovník v oboru tělovýchovy Josef Dupal,
který návštěvníkům přednáškou o místní turistické tradici přiblížil význam Klepce jakožto cíle srazů Československých turistů v minulosti. Po přednášce byla odehrána druhá divadelní
pohádka s názvem „O slouhovi a zlé selce“, kterou sehráli Petra
Kyselová z Úval (v roli selky), Milan Bednář (v roli slouhy) a děti
ze ZŠ Škvorec (ovčí stádo a hudební doprovod). Příběh vychází ze staré lidové legendy o vzniku kamene Slouhy a samotný
byl na Klepci odehrán již před rokem. Význam zdejší přírodní
památky byl připomenut i v další přednášce o ekologii Hynka
Jebavého ze ZO ČSOP Koniklec z Prahy 3, jenž zde přítomným
představil čerstvou informační tabuli, která se stane součástí
nově otevřené naučné stezky Zahrady u Českého Brodu. Po 15
hodině se dostala ke slovu i úvalská country kapela Stará páka
s Dušanem Zahrádkou v čele. Ta doprovázela 2 odvážné horolezce z horolezecké organizace GEKON Újezd nad Lesy tématickou písní „Prachovské skály“. Radek Morávek s Davidem
Zemanem zde na odvrácené straně osmimetrového kamene
předvedli exhibici ve výlezu na Slouhu bez jištění (tzv. boulder)
s obtížností 6+ a 7+. Zakončení této části programu zpříjemnila opět Stará Páka.
Po skončení hlavního programu se návštěvníci v 15:30
přesunuli níže pod 358 metrový vrch, kde bylo pod Slouhou
vystavěno několik stanů. V tom největším byla instalována
výstavka z proběhlého školního projektu „Po spirále času“,
jehož aktéry byly děti okolních základních a mateřských škol

Příprava na scénku „Setkání na Radešově vrchu“ (foto: Mgr. Miloslav Oliva)
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v letech 20062008.
Projekt
zde byl zakončen
výstavkou na téma
„Drobné
památky“ v regionu. V
největším
stanu
bylo rovněž hlavní sídlo Regionu
Pošembeří, o.p.s.
Ten na Klepci připravil pod vedením
Michaely Vítkové ze
sibřinsko-stupického sdružení SOSák
akci „Dotazník za
koláč“, který vyplnilo celkem 80
zájemců. Ve stanu
Horolezecká exhibice (foto: Petra Kyselová)
nabízel hradešínský Spolek suvenýry a upomínkové předměty a úvalský Klub
přátel zde informoval o plánovaném vydání regionální publikace o drobných památkách.

základním a mateřským školám: ZŠ Škvorec, MŠ Škvorec,
ZŠ Úvaly, MŠ Přišimasy, MŠ Tismice; občanským sdružením:
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, Občanské sdružení
Klub žen Přišimasy, Sdružení Otevřené Úvaly, Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí, Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák,
zájmovým organizacím: JUNÁK Skautské středisko Úvaly,
Stará Páka Úvaly, SDH Škvorec, HO Gekon Újezd nad Lesy, ZO
ČSOP Koniklec, Ing. František Adamec, mediálním partnerům:
internetový portál – www.peknyden.cz, Českobrodský zpravodaj, Život Úval, Otevřené Úvaly, Náš Region, Trubadúr, Zebrin
a regionálnímu partneru: Region Pošembeří, o.p.s.

Nedaleko největšího stanu mohli zájemci navštívit občerstvení, nebo další dva stany, a to stan aktivního místního
sdružení Klubu Žen z Přišimas se sladkými koláči a řadou
rukodělných výtvorů. Stan Obce Tismice - Limuzy, který nabízel produkty domácích pěstitelů květin z Limuz, lahve vína od
malých moravských vinařů a publikace o Tismicích a okolí.
V malém lesíku na pokraji Klepce připravila MŠ Přišimasy
společně s Otevřenými Úvaly „Dětský lunapark“, kde byly pro
menší děti připraveny různé atrakce, soutěže a hry – dětmi
hojně navštívené.

V neděli dne 27.4.2008 se uskutečnil dlouho
očekávaný let balonem, který byl odměnou vítězům soutěže LOGO pro region Pošembeří, kterou
pořádala o.p.s. Pošembeří. Let proběhl za krásného slunečného počasí a vzduchoplavcům se moc
líbil. Sponzorovali jej balonáři, členové MAS Region
Pošembeří, Michaela a Petr Vítkovi ze Sibřiny a
Vzduchoplavecká Společnost Královského Města
Slaný. Více si můžete přečíst v článku Markéty
Stejskalové, jedné z účastnic.

Podmračenou a občas i deštivou akci zakončil v 16:45
akrobatický přelet ultralehkého letounu 311 perutě UL z
Říčan, který pilotoval Ing. František Adamec, člen Letecké
amatérské asociace ČR a provozovatel sportovního letiště
v Říčanech a ve Vrátkově. S letounem typu Condor 232 na
Klepci pan Adamec předváděl ve výšce 100-150 metrů zdravice, kroužení, průlety a ukázku nouzového přistání ve výšce
20 metrů.
Tak skončil 2. ročník regionální akce Den Země na Klepci.
Pokud bych směl porovnat akci s loňským ročníkem, letos
bych chtěl ocenit větší množství dobrovolníků, kteří ať už při
akci před, nebo po jejím skončení, pomáhali, kde bylo potřeba. Poděkování patří rovněž dětem a žákům, kteří za chladného deštivého počasí na Klepci vystoupili se svými učitelkami.
Dále patří poděkování obcím za materiální a finanční podporu, sdružením za prezentaci své činnosti v regionu, zájmovým
organizacím za vystoupení, přednášky a odborný přístup.
Věřím, že se příští rok, při 3. ročníku, sejdeme nejméně ve
stejném počtu a ve zdraví opět na Klepci.
Poděkování patří obcím: Obec Hradešín, obec Přišimasy,
obec Sibřina, obec Tismice, městys Škvorec, město Úvaly;

Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

Za LOGO Pošembeří
let balónem

Za o.p.s. Pošembeří:
Jana Kratochvílová
www.posemberi.cz

„Jmenuji se Markéta Stejskalová, v době soutěže jsem byla
žákyní ZŠ Přistoupim a vyhrála jsem soutěž „logo Pošembeří“.
Cena byla let balonem. Uběhla dlouhá doba a byl tu den, kdy
jsem měla letět. Ale bylo špatné počasí, tak se let odložil na
příští týden.
Konečně týden uběhl a byl tu den (27.4), kdy jsem stála na
kopci Klepci a nedočkavě jsem vyhlížela pilota, který za chvíli
přijel a držel v ruce balónek. Pak balónek pustil, aby věděl, jak
fouká vítr a kam vůbec poletíme. Protože bylo lepší letět z údolí, jeli jsme do Zahradského údolí. Kromě mě, letěli i Lukáš
Svoboda (též žák ZŠ Přistoupim) a Lenka Svobodová (myslím
z Úval), kteří se také umístili na 1. až 3. místě.V Zahradském
údolí jsme asi přibližně půl hodiny čekali, a pak se začal nafukovat balón. Nejdřív postavili koš, a potom rozbalili balón, který
byl strašně veliký. A už se začal nafukovat. Byla jsem nedočkavá
a zároveň měla strach, ale ne tak veliký, jako radost, že poletím.
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byl super, byla jsem úplně mimo. Pořád jsem nechtěla věřit,
že jsem fakt letěla balónem.

Byl to můj první let. Bála jsem se, že třeba vypadnu, nebo
tak něco. Když byl balon už více nafouklý a začal se zvedat koš,
museli ostatní lidé přidržovat balón, aby neuletěl. Dofoukl se
a my si vlezli k pilotovi do koše. Pak pilot řekl, ať pustí balon
a my se vznesli. Přejel mě mráz po zádech, ale taky jsem měla
strašně velikou radost.

Když se už balón vyfouknul a chtěli jsme jet domů, čekalo nás
ještě příjemné překvápko. Rychle jsme běželi zastavit Lukáše,
který už seděl v autě a chystal se odjet. Šli jsme zase na pole, na
místo, kde jsme přistáli. Pilot (Petr Vítek) nám řekl, ať si klekneme
na místo, kde jsme přistáli. Klekli jsme si vedle sebe a pilot nám
vyprávěl o prvním letu, jak první letěla zvířata, dával nám hádanky, bylo to moc zajímavé. Pak přišlo to překvápko. Pilot Petr Vítek
nás pokřtil ve jménu ohně, vzduchu, vody a země. Šel ke každému z nás. Nejdřív k Lukášovi, který klečel jako první v řadě. Zapálil
mu vlasy, jako ve jménu ohně, ale jenom trošku, ne celou hlavu.
Pak mu je uhasil šampaňským, které držel v ruce, jako ve jménu
vody. Nakonec mu je posypal hlínou. Ani nevím přesně co se dělo,
protože jsem musela být předkloněna. A tak to udělali i s Lenkou
a se mnou. Při tomto křtu, po prvním letu balonem, nás všechny
tři povýšili podle tradice. Na Hrabě Lukáše z Březí, Komtesu Lenku
z Březí a mě na Hraběnku Markétu z Březí, podle místa přistání
u vesničky Březí. Bylo to úžasný. Přiťukli jsme si šampaňským
a na dece bylo pro nás i rodiče připravené pohoštění. Pak jsme
jeli domů. Ještě tři dny se mi stále zdálo, jak letíme.“

Pořád jsme mávali rodičům a dalším našim blízkým,
dokud jsme nezmizeli za hustými lesy, za kterými nás čekaly Masojedy. Mávali jsme všem dole i neznámým a křičeli:
„Ahoj!“. Byla to sranda, něž nám pilot oznámil, že až budeme
přistávat, musíme si sednout na bobek, protože je možný, že
se můžeme překlopit. Toho jsem se asi nejvíc bála, ale jinak
ani ne, protože jsem měla strašnou radost, že už konečně
letím. Nic lepšího jsem nezažila. Když už jsme se vznášeli
nad polem, kde jsme měli přistát, trošku jsem se bála toho
překlopení. Skrčili jsme se na bobek a přistávali. Naštěstí
jsme přistáli bez nehody, a to mi spadl kámen ze srdce. Let

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
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Fotoreportáž k článku
„Komu vadilo dětské hřiště v Klánovickém lese?“
Uvnitř časopisu jste se mohli dočíst o vandalismu, který se nepěkně podepsal na hřišti v Klánovickém lese.
Zdokumentovali jsme pro vás to, jak místo vypadalo během „Jarního otevřeného úklidu Úval“,
po řádění vandalů i poté, co jsme jej dali znovu do pořádku.

Úklid okolí hřiště 29.3.2008.

Malé posezení po dobře odvedené práci...
My jsme si po sobě vše uklidili!

Takto vypadalo hřiště v květnu 2008.

...a uklidili okolí.

24.5.2008 jsme opět upevnili herní prvky...

Chcete nám i vy v naší snaze zlepšit
prostředí v Úvalech pomoci nebo
máte nějaký nápad, který byste
chtěli v našem městě zrealizovat?
Nejsme žádný uzavřený spolek,
na naše schůzky máte dveře
otevřené. A budete-li chtít,
můžete se zapojit do práce
našeho sdružení a přispět tak
ke zlepšení vzhledu našeho
města.
Znáte některého z našich členů?
Kontaktujte jej. Své náměty a připomínky můžete psát na
sdruzeni@otevreneuvaly.cz
nebo je vhodit do schránky vedle
naší informační tabule
v Pražské ulici č.p. 142.

A tak jsme hřiště vrátili do původního stavu,
který doufáme že vydrží!

www.otevreneuvaly.cz

