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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
ve dnech, kdy čtete toto číslo Ži-
vota Úval, si připomínáme 70. vý-
ročí skončení II. světové války. Pro 
mnohé z nás je to již jen historie, 
ale stále mezi námi žijí pamětníci, 
pro které byla tato válka součástí 
jejich života.  Druhá světová vál-
ka a její důsledky naši současnost 
stále ovlivňují, ačkoli si to možná 
ani neuvědomujeme. Česká spo-
lečnost je kvůli ní chudší. Chudší 
o předválečnou rozmanitost růz-

ných kultur, která se tak příznivě 
projevovala v naší kultuře, vzdě-
lanosti a průmyslovém rozvoji. 
Chudší o hodnoty 380 000 česko-
slovenských občanů, které mohli 
tito lidé vytvořit, kdyby je nezahu-
bila nenávistná ideologie nacistic-
kého Německa. Chudší o hodnoty, 
které mohly vytvořit téměř tři mi-
liony námi vyhnaných sudetských 
Němců. Chudší o celkem 50 let 
svobody, o které nás nejprve při-
pravili nacisté a potom komunisté. 

Spolu s českou společností zchud-
ly i Úvaly o 39 občanů, kteří svoji 
životní pouť skončili buď v boji, 
na popravišti,  v koncentračních 
táborech nebo v důsledku jiných 
válečných událostí. 
Druhá světová válka by nemohla 
vzniknout bez předchozí frustra-
ce ponížené německé společnosti, 
její bídy a strachů a touze po sil-
ném vůdci, který je z tohoto ma-
rasmu vyvede. 
I dnes můžeme v Evropě a i u nás 

vidět touhu po vůdci, který to pro-
stě zařídí, vyřeší naše problémy.  
Hodinu letu od Úval se na mís-
tech, která byla druhou světovou 
válkou tak strašně zasažena, opět 
válčí a opět umírají lidé. 
Proto je pro nás stále aktuální si dru-
hou světovou válku připomínat a ne-
zapomenout na její oběti. V Úvalech 
si na naše padlé spoluobčany vzpo-
meneme dne 5. 5. 2015. Budu rád, 
když se nás sejde co nejvíce. 

Petr Borecký, starosta města

Změna VPS na technické služby
V rámci zlepšení komfortu života v obci, péče o obecní majetek 

a zkvalitnění poskytování služeb občanům se vedení města Úvaly roz-
hodlo připravit transformační proces Veřejně prospěšných služeb města 
(VPS) z organizačně podřízeného útvaru MěÚ na Technické služby měs-
ta Úvaly (TSÚ) – příspěvkovou organizaci města. Změna formy umožní 
provozování služeb v rámci města nejen pro potřeby města, ale umožní 
i poskytování služeb přímo pro obyvatele Úval a okolní obce. V současné 
době může VPS tyto služby poskytovat pouze v omezeném rozsahu.

Je předpoklad, že transformací VPS dojde i k lepšímu zhodnocení 
vykonané práce a tím i zpřehlednění fi nancování této organizace. Kva-
litní fungování TSÚ není možné zajistit bez vytvoření základní koncep-
ce nové organizace a bez profesionální spolupráce s městem. Vzhledem 

ke skutečnosti, že TSÚ budou poskytovat služby v daleko větším roz-
sahu, bude nezbytné postupně pořídit nové technické vybavení a rozší-
řit vozový park. Nákup nových strojů a zařízení bude hrazen částečně 
z dotací a částečně ze zisku doplňkové činnosti TSÚ.

Mezi hlavními činnostmi TSÚ bude např. údržba komunikací, provo-
zování a údržba systému veřejného osvětlení, oprava a údržba bytové-
ho a nebytového fondu města, zajištění svozu a likvidace komunálního 
odpadu. 

Náklady TSÚ se však nesmí navýšit oproti dosavadním nákladům, 
které činí cca 25 mil vč. příspěvku města na VPS.

Ing. Alexis Kimbembe,
místostarosta MěÚ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Od 1. 4. 2015 nabyla účinnosti změna zákona č. 334/1992 

Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.  Jedná se o zákon 
č. 41/2015 Sb. S novým zákonem se zpřísňují pravidla pro odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pověřené obce již ne-
jsou orgánem ochrany ZPF. Změna zákona se mj. týká především 
budoucích stavebníků, kteří své žádosti o vydání souhlasu k odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely ne-
budou již předkládat odboru životního prostředí a územního rozvoje 
na Městském úřadu Úvaly, ale nově na obcích s rozšířenou působ-
ností – tzn. pro Úvaly a spádové obce na Městský úřad Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha, nám. Republiky 3, Praha 
1, odbor životního prostředí. MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav rozhoduje o vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF dle nového 
zákona a současně v rámci zpřísnění pravidel k odnětí půdy stanoví 
také povinnost za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši 
stanovené podle přílohy k zákonu. Více o změně zákona naleznete 
na webových stránkách, např. http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/
NOVE/15-041.htm

Ing. Renata Stojecová, Ph. D.,
odbor životního prostředí a územního rozvoje

Přehled činností odboru správního
Odbor správní  má  dvě oddě-
lení:
– Oddělení správní
– Oddělení sociální
 • úsek pečovatelská služba

Odbor zajišťuje v přenesené pů-
sobnosti výkon státní správy, 
dále plní úkoly na úseku samo-
správy.
Odbor má 11 pracovníků, 
ve struktuře: vedoucí odboru, 6 
referentů, 4 pečovatelky

V tomto obsazení jsou pro občany 
zajišťovány zejména následující 
činnosti:

Oddělení správní

informační centrum a podatelna 
–  příjem a evidence  veškerých 

zásilek a písemností
–  podává informace občanům, 

směřuje jejich žádosti na jed-
notlivé odbory a  pracovníky 
úřadu

–  legalizace a vidimace (ověřová-

ní pravosti podpisu, ověřování 
shody opisu nebo kopie s listi-
nou) 

–  CzechPOINT – vydávání ově-
řených výstupů – výpisů z in-
formačních systémů veřejné 
správy 

–  evidence ztrát a nálezů      
–  zajišťuje kopírovací služby pro 

občany
–  přijímá inzeráty a příspěvky 

do  městského časopisu „Život 
Úval“ 

matrika 
–  vede matriční knihy narození, 

manželství a úmrtí pro obce 
Úvaly, Jirny, Šestajovice, Ho-
roušany, Dobročovice

–  vydává rodné, oddací a úmrtní 
listy a jejich opisy

–  vede správní řízení a vydá-
vá  rozhodnutí o změně jména 
a příjmení

–  provádí změny příjmení po roz-
vodu, přijetí druhého jména 

–  vydává vysvědčení o právní 

kveten_2015 copy.indd   2kveten_2015 copy.indd   2 4/29/15   2:13 PM4/29/15   2:13 PM



3

městský úřadŽivot Úval 5/2015

Mnoho Úvaláků a návštěvníků 
našeho města zažije letos zklamá-
ní. Po mnoha letech se neotevřou 
brány úvalského koupaliště…

Proč tomu tak bude? Z těch-
to důvodů:
1)     V létě bude v plném prou-

du rekonstrukce mostu 
do Horovy ulice. Na při-
lehlých loukách bude 
umístěno zázemí stavby 
– auta návštěvníků by ne-
měla kde parkovat.

2)       Ve stejnou dobu bude 
v plném proudu re-
konstrukce dešťové 
kanalizace v ulicích 
Na Spojce, Mánesova 
a Smetanova, přičemž 
zároveň téměř do konce 
července bude uzavřen 
železniční přejezd. To 
znamená velkou kom-
plikaci s dopravou ná-
vštěvníků a s ohledem 

na bod 1 i řešení parkování 
jejich vozidel.

3)      Koupaliště je v důsledku na-
prosto minimální (téměř nu-
lové) údržby v předchozích 

letech v havarijním 
stavu.
Body 1 a 2 budou vy-

řešeny v průběhu letoš-
ního léta, havarijní stav 

koupaliště 
však vyža-
duje inves-
tici v řádu 
d e s í t e k 
m i l i o n ů 
Kč – od-
had odborné fi rmy je 
kolem 25 – 30 mil. 
Kč (v mizerném sta-
vu je čistička, potrubí 
u bazénu a sanita). 
V současné době jed-
náme s několika sou-
kromými investory 
o možnostech a pod-
mínkách jejich spolu-
účasti na rekonstruk-
ci koupaliště. O tom, 
jak jednání dopadla 
a jestli se úvalské 

koupaliště opět zaskví v celé své 
kráse, se dozvíme v horizontu ně-
kolika nejbližších měsíců. 

Petr Borecký, starosta města

způsobilosti k uzavření man-
želství 

–  přijímá a kompletuje podklady 
k zápisům do zvláštní matriky 
Brno 

–  provádí zápisy o určení otcov-
ství souhlasným prohlášením 
rodičů

–  přijímá a kompletuje žádosti 
o osvědčení o státním občanství 
České republiky

evidence obyvatel
–  vede evidenci obyvatel v Úva-

lech, přihlašuje občany k trvalé-
mu pobytu

–  vede správní řízení a vydává 
rozhodnutí o zrušení trvalého  
pobytu na podnět oprávněné 
osoby 

–   je editorem údajů o pojmenová-
ní, změně či zrušení ulice, vzni-
ku, změně nebo zániku staveb-
ního objektu, který nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu, dále o vzni-
ku, změně nebo zániku  adres-
ního místa v RÚIAN (registr 
územní identifi kace, adres a ne-
movitostí)      

–  vystavuje potvrzení z hlediska 
ohlašovny

–  odpovídá na dotazy soudů apod. 
o pobytu občanů

správa hřbitova
–  evidence hrobových míst, zde 

pohřbených osob a nájemců 
hrobových míst 

–  předpis a kontrola plateb za uží-
vání hrobových míst

–  uzavírání smluv na pronájem 
hrobového místa s jednotlivými 
nájemci hrobových míst

–  přijímá podněty a návrhy ohled-
ně řešení hřbitova

výherní hrací přístroje
–  správní řízení ve věci  povolo-

vání umístění výherních hracích 
přístrojů 

–  evidence výherních hracích pří-
strojů umístěných v obci, jejich 
kontrola na provozovnách  

místní poplatky
–  je správcem místních poplatků 

v souladu s daňovým řádem
    (poplatek ze psů, poplatek 

za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů, poplatek ze 
vstupného, poplatek z ubytova-
cí kapacity, poplatek za zhodno-
cení stavebního pozemku mož-
ností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace, 
poplatek za užívání veřejného 
prostranství 

školství
–  zajišťuje soulad školských 

služeb se zájmy občanů obce 
a obcí dotčených, dostupnost 
vzdělávání a školských služeb 
podle místních podmínek

–  zajišťuje  agendu spojenou se 
zakládáním a zřizováním práv-
nických osob – školských  za-
řízení 

–  metodicky dohlíží nad dodržo-
váním školského zákona a před-
pisů souvisejících 

–  provádí v součinnosti s odbo-
rem ekonomickým kontrolu 
příspěvkových organizací zři-
zovaných městem v rozsahu 

platných zákonů (o fi nanční 
kontrole, o státní kontrole)

probační a mediační služba
–  vedení agendy výkonu probační 

a mediační služby (alternativ-
ní výkon trestu formou obec-
ně prospěšných prací), jedná-
ní s klienty, předpis výkonů, 
kontrola odpracovaných hodin 
a provedené práce,

kultura a sport
–  evidence veřejných hudebních 

produkcí ve městě, zajištění 
spolupráce s ochrannými autor-
skými  svazy 

–  zajišťuje kulturní akce města 
ve spolupráci s kulturní komisí

–  multifunkční sál v Domě s pe-
čovatelskou službou, Centrum 
volnočasových aktivit „Pětaše-
desátka“ – organizace a eviden-
ce využití sálu   

–  eviduje zájmové a  sportovní 
organizace a občanská sdružení 
na území města a zpracovává je-
jich žádosti a podněty

další činnosti
–  zajišťuje odchyt volně pobíha-

jících zvířat a smluvní vztahy 
s odchytovou službou a útulky 
pro zvířata

–  výkon státní správy na úseku 
voleb,  jako registrační úřad při 
volbách do zastupitelstev  obcí,  
na úseku sčítání lidu a referenda

–  výkon státní správy na úseku 
práva shromažďovacího

–  přiděluje čísla popisná v rámci 
obce, vede související evidenci

–  zajišťuje spolupráci s bezpeč-
nostní agenturou  PROFI (napo-

jení na bezpečností pult ochra-
ny) 

Oddělení sociální 

–  zajišťuje agendu ustanovení 
zvláštního příjemce dávky dů-
chodového pojištění

–  vede agendu žádostí o přidělení 
bytu v DPS Úvaly a vykonává 
s tím související činnost

–  vede osobní agendu aktivních 
spisů obyvatel DPS

–  vykonává za město Úvaly z úřed-
ní povinnosti opatrovnictví

–  poradenství a pomoc – dávky 
pro ZTP, domácí násilí, agresiv-
ní jedinci, drogově závislí aj.

–  sociální šetření na dožádání
–  poskytování sociálně právního 

poradenství

úsek pečovatelská služba
–  vyhledávání potřebných uživa-

telů pečovatelské služby, sepi-
sování žádostí na poskytování 
PS a provedení šetření, uzavírá-
ní smluv s uživateli PS

–  poskytování informací o PS, 
propagační činnost PS

–  zpracování metodických mate-
riálů a standardů kvality pro PS

–  uzavírání smluv o zabezpečení 
poskytování PS s okolními ob-
cemi

–  vede agendu bytových a nebyto-
vých prostor – objekt č.p. 1570 
Dům s pečovatelskou službou  

4 pečovatelky zajišťují poskytová-
ní pečovatelské služby v rozsahu 
registrace.

Za odbor správní MěÚ Úvaly
Jitka Hamouzová, pověřená 
vedením správního odboru

Úvalské koupaliště letos neotevře
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Modernizace koridoru pokračuje
Již uplynuly dva měsíce od doby 

uzavření dvou základních komuni-
kačních uličních propojení částí 
Úval křížících železniční těleso. 
Objízdné trasy jsou dlouhé a pou-
žití místních komunikací znamená 
jejich značnou devastaci, na tako-
vou zátěž běžným automobilovým 
provozem i těžkými vozidly stav-
by nebyly určeny. V době ukonče-
ní stavebních prací vyžadujících 
přesun hmot i techniky budou tyto 
komunikace opraveny do stavu 
před započetím stavby koridoru. 
V současnosti stavba musí řešit 
určité porušení některých částí 
původního mastu přes Výmolu. 
Vždyť tomuto mostnímu objektu 
je již přes 160 let a byl koncipován 
pro nesrovnatelně menší zátěž. 
Rozsáhlé práce v prostoru kole-
jiště nádraží není třeba komento-
vat, ty jsou zřejmé každému, kdo 
železniční stanici Úvaly použije 
nebo prochází kolem. 

Následuje pravidelná tisková 
zpráva vedení stavby.

Stavební práce v žel. stanici 
Úvaly probíhají dle harmonogra-
mu. V současné době jsou téměř 
dokončeny nástupištní hrany 
u budoucí koleje č.1 a 3. Dále  
pokračují práce na výstavbě pro-
tihlukových stěn a odvodnění 
železničního spodku. U želez-
ničního přejezdu pokračuje vý-
stavba nového podchodu pro pěší 
a probíhají sanace stávajícího 
podchodu na nástupiště, včetně 
výstavby nové výtahové šachty. 
V souladu s harmonogramem též 
probíhají práce na rekonstruci 
mostu Na Spojce s datem zpro-
voznění komunikace dne 29. 6. 
2015.

Musíme bohužel konstatovat 
nemalé potíže na rekonstruk-
ci mostu Výmola. Během prací 
na tomto objektu byla zjištěna 
trhlina v jedné z nosných opěr. 
V současné době probíhají spo-
lečně s projektantem a statikem 
návrhy opatření pro dodatečné 
zajištění únosnosti klenby tak, 

aby mohly dále pokračovat prá-
ce na betonáži nové mostní des-
ky. V tuto chvíli bohužel nejsme 
schopni sdělit, do jaké míry se 
tato dodatečná opatření promít-
nou do celkového harmonogramu 
prací.

Jsme si vědomi, že právě 
probíhající stavební postup má 
nejrozsáhlejší dopady přede-
vším na dopravní situaci v obci 
a pohyb obyvatel z jedné části 
obce do druhé, rozdělené kole-
jištěm. Bude-
me se maxi-
málně snažit 
dodržet ter-
mín zprovoz-
nění podcho-
du u přejezdu 
a přejezdu sa-
motného dne 
29. 6. 2015. 
V průběhu 
července 2015 
však bude 
nutné ještě 

jednou uzavřít přejezd na cca 
10 dní, kdy bude provedena 
výměna přejezdové konstrukce 
v koleji č.2, která je v současné 
době jediná v provozu.

Děkuji zástupcům města i vám 
občanům za pochopení a do této 
doby velmi dobrou spolupráci 
a opět chci všechny zúčastněné 
požádat o maximální obezřetnost 
při pohybu v blízkosti stavby.

Tomáš John, Strabag Rail a.s.
ředitel stavby,

Připravují se zásadní změny v odpadovém 
hospodářství města

Město Úvaly vydává ročně 
na likvidaci odpadů cca 7 mili-
onů 300 tisíc Kč, přičemž pří-
jmy z poplatků a výnosy jsou 
53 % - cca 3 miliony 900 tisíc 
Kč. Produkce směsného komu-
nálního odpadu narostla během 
posledních dvou let o 16 %, což 
nekoresponduje s nárůstem po-
čtu obyvatel města; lze předpo-
kládat, že bude produkce stou-
pat v závislosti se snižováním 
kvality třídění. Pokud nedojde 
k zásadní změně odpadového 
hospodářství, dojde k zásadnímu 
navýšení výdajů. K dosavadní 
částce 7,3 mil Kč přibude část-
ka, která je nutná na zabezpeče-
ní třídění bioodpadu a drobného 
železného odpadu, což ukládá 
novela zákona o odpadech. Tří-
dění odpadů občany, předcháze-
ní vzniku odpadů, osvěta, mo-
tivace občanů v souvislosti se 
snižováním poplatku za odpad 
pro občana a přesvědčování ob-
čanů o výhodnosti třídění musí 
být základní trend v odpadovém 
hospodářství. Snižování nákladů 
na odpadové hospodářství je zá-
kladní cesta, kterou se musí řídit 
nově vznikající Technické služby 
Úvaly. Důležité je se zaměřit ze-
jména na kvalitní třídění odpadu, 
předcházení vzniku odpadů s cí-
lem vytřídit a dostat ze směsného 

odpadu co nejvíce komodit, aby 
množství směsného odpadu kon-
čícího ve skládkách a spalovnách 
bylo co nejmenší (současnost – 
skládka Radim 974 Kč za tunu 
směsného odpadu, u spaloven 
je to cena 4x vyšší). Potřebné je 
výrazněji třídit tetrapaky, sklo, 
plasty, papír, bioodpad (až 40% 
obsahu), veškeré šatstvo a tex-
til včetně hadrů, plechovky, 
drobný železný odpad, zaměřit 
se i na rostlinný a fritovací olej 
(končí v kanalizaci a to znamená 
vysoké náklady na údržbu kana-
lizační sítě). Současný systém 
třídění odpadů selhává, a tím se 
snižují i platby od společnosti 
EKO-KOM; například za posled-
ní rok produkce tříděného papíru 
klesla o 64 %, relativně kvalitní 
zůstává třídění plastů (nárůst 
o 39 %), třídění skla víceméně 
stagnuje (nárůst o pouhých 1,7 
%). Proto je třeba u třídění skla 
přejít na systém shromažďování 
skla ve zvonech, kde se sklo třídí 
na barevné a bílé a dochází k ná-
růstu získaných fi nancí od EKO-
-KOM, ale i od zpracovatelských 
fi rem. Páteřní je další spolupráce 
s fi rmou EKO-KOM. 

Nezbytností se jeví prostřed-
nictvím dotačních titulů zajistit  
bionádoby pro občany do kaž-
dé domácnosti včetně bytových 

domů. To je hlavní cesta, jak za-
jistit kvalitní vytřídění bioodpa-
du (znamená to i snazší kontrolu 
osádkami svozových vozidel než 
sběr bioodpadu do kontejnerů 
v rámci kontejnerových míst). 
To také znamená potřebu vyšší 
a kvalitní informovanosti občanů 
až do jednotlivých domácností se 
zdůrazňováním výhod třídění pro 
občany. Poplatek za komunální 
odpad bude platbou za svoz směs-
ného komunálního odpadu, třídě-
ného odpadu i bioodpadu, dále je 
v tom svoz městských košů a li-
kvidace černých skládek. Díky 
vyšší úrovni třídění odpadu obča-
ny se cena za odpad sníží, a tím 
může dojít i ke snížení poplatku 
za odpady. K selhávání současné-
ho způsobu třídění přispívá konta-
minace tříděného odpadu černým 
skládkováním; k selhávání sys-
tému třídění vede i nulová moti-
vace občanů k účasti na součas-
ném systému třídění – a náklady 
na úklid míst pro tříděný odpad 
radikálně narůstají. Proto je pro-
jednávána koncepce odpadového 
hospodářství na léta 2016 – 2024, 
která udává změny v uvedených 
službách obyvatelstvu, jež je tře-
ba v odpadovém hospodářství do-
cílit, aby bylo efektivní. 

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města

zprávy z města

Počítačový 
kurz

pro seniory

Základní škola 
Úvaly ve spolupráci 
s městem Úvaly 
plánuje v měsíci 
červnu uspořádat 
kurz počítačové 
gramotnosti pro 
seniory. Pilotní 
kurz v rozsahu cca 
10 hodin se bude 
konat v prostorách 
základní školy, tento 
kurz bude zdarma. 
Svůj případný 
zájem potvrďte 
na tel. 281 091 560 
nebo 721 664 140. 
Bližší informace 
o době konání 
budou upřesněny 
po zjištění zájmu.

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu
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MUDr.
KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ
 2015

6. – 11. května
7. – 10. července
20. – 31. července

24. – 25. září

Úvalská rozhledna
otevřena

Poslední dubnový den byla ofi ciálně otevřena roz-

hledna na nejvyšším místě v katastru našeho města 

– na Vinici. Po téměř 2 letech tak mohou legálně ná-

vštěvníci nejen z Úval navštívit toto zajímavé místo, 

odkud jsou za hezkého počasí vidět i Krkonoše.  Náš 

dík patří Ing. Janu Černému za jeho úsilí, které vedlo 

k dohodě s telefonními operátory. Vstup na rozhled-

nu je na vlastní nebezpečí. Prosíme návštěvníky, aby 

zavírali vstupní drátěné dveře oploceného pozemku 

pod rozhlednou a nahlásili na úřad města jakékoliv 

projevy vandalismu. Děkujeme.

Vedení města Úvaly

téma měsíce: Osvobození

70. výročí osvobození Úval
Slavíme 70 let v míru, 70 let 

od konce hrůzné 2. světové války, 
která zahubila milióny lidí. Dnes 
stále více mladých lidí nám často 
klade otázky: Co vůbec slavíme 
8. května? Jaké události probíhaly 
v Úvalech postupně od 5. až do  9. 
května 1945?  

Dnešní neheroická doba velmi 
málo formuje nové hrdiny a pří-
klady těch dávných jsou často 
opomíjeny, nebo dokonce zapo-
menuty. Proto je vhodné u příle-
žitosti 70. výročí si připomenout 
často právě ty bezejmenné, kteří 
přispěli k dnešnímu mírovému 
životu nás všech. Vždyť mladí 
moc nevědí a dříve narození také 
zapomínají. Mnohdy se zapomíná 
i na válečná pietní místa ve městě 
i v našem okolí. Zapomínáme, co 
jsou nacisté a neonacisté, a mohli 
bychom snad zapomenout i, co to 
byl holocaust a další kruté oka-
mžiky těžce vybojované svobody. 

Lidské osudy a naše budouc-
nost závisí na tom, jak dokáže-
me všichni společně, rozumně 
a moudře žít, abychom se vzá-
jemně nevyhubili, nezničili si 
životní prostředí a nezpůsobili 
kolaps lidstva na Zemi. Bezpre-
cedentních 70 let míru, které 
zažíváme, je skutečností a tuto 
je nutno hájit. Hájit zdroj tole-
rance, pochopení, humanitárních 
a ekologických aktivit, enklávu 
kvalitního života, vyspělé vědy, 
vzdělávání a v neposlední řadě 
být kustodem svých kulturních 
a uměleckých statků.

Proto si připomeňme alespoň 
v kostce květnové mezníky v na-
šem městě před 70 lety. Úvalští 
občané měli vždy řadu informa-
cí tzv. „z první ruky“, neboť jich 
stovky pracovaly v centru dění, 

v Praze. Věděli, že se chystá po-
vstání. A tak na počátku května 
zachvátila Úvaly i další okolní 
obce spontánní revolta proti oku-
pantům. O povstání se zde snad 
ještě hovořit nedalo. To přinesly 
až následující květnové dny.  

V sobotu 5. května 1945 v čas-
ných ranních hodinách je vyvě-
šena československá státní vlaj-
ka i na budově obecního úřadu 
na náměstí na budovu č. p. 95. 
V jeho úřadovnách se usilov-
ně pracuje, místní rozhlas hra-
je čs. státní hymnu, na náměstí 
se shromažďují úvalští občané 
a čelí slovním výhrůžkám neda-
leké německé posádky v prosto-
rách tehdejší měšťanské školy. 
Zástupci revolučního národního 
výboru Josef Rýdl, Ferdinand 
Birke a Ing. Ladislav Dráb od-
hodlaně zahajují jednání s veli-
telem místní německé vojenské 
posádky poručíkem Siedlerem 
o možnostech jejich kapitulace. 
Neúspěšně, a tak německé hlídky 

nadále procházejí městem a pro-
zatím zachovávají nezúčastněný 
postoj k vyvěšovaným vlajkám. 
V průběhu dopoledne místní 
revolucionáři pod vedením  Fr. 
Martinovského, J. Kafky, J. 
Martinovského, V. Lhotáka, Fr. 
Kvapila, K. Mandy, K Stiebitze, 
F. Hliňáka aj. obsazují všechny 
průmyslové podniky ve městě  
a zatýkají členy pěti zdejších ně-
meckých rodin (Wasmundtovi, 
Faistlovi, Gollovi, Hiltscherovi 
a Pospíšilová) a také kolaboran-
ty a zrádce (Bakovský, Sviták, 
Havránek, Stehlík a Bambas) 
a vězní je na půdě obecního úřa-
du. Teprve na zásah okresní sprá-
vy zatčené předávají německé 
posádce. Po 13. hodině přijíždí 
osobní vlak z Českého Brodu 
a občané pod vedením Milky 
Budkové a Antonína Krienera, 
zvaného „Tonda Roura“, odsta-
vují z tohoto vlaku nákladní vozy 
se zbraněmi. To vyvolává otevře-
ný střet s německými vojáky. 

V odpoledních hodinách se po-
dařilo traťmistru Rudolfu Čermá-
kovi s dobrovolníky Dastychem, 
Šemberou, Podrabským a Nová-
kem rozpojit II. kolej mezi Úva-
ly a Klánovicemi, druhá skupina 
občanů Kafka, Hanzl, Svoboda, 
Kadeřábek a Šebek rozpojili I. 
kolej pod Stříbrňákem. Tak byla 
v Úvalech přerušena železnič-
ní doprava. Situace byla vážná. 
V pozdním odpoledni se zástupci 
revolučního národního výboru, 
Josef Martinovský, který se ujal 
vedení revolučního národního vý-
boru po odstoupení Josefa Rydla, 
a František Pilát, znovu pokouše-
jí u poručíka Siedlera dohodnout 
podmínky kapitulace. Neúspěš-
ně, nato Němci obsazují obecní 
úřad, zakázali činnost revoluční-
ho národního výboru a přebírají 
vedení městečka. Byl vyhlášen 
zákaz nočního vycházení. Nato 
již ilegální revoluční národní vý-
bor pod vedením Josefa Marti-
novského vyhlašuje večer mobi-
lizaci všech aktivních i záložních 
důstojníků a zbraněschopných 
poddůstojníků do 35 let. Úvaly 
jsou rozděleny na úseky a usta-
noveni jejich velitelé. O půlnoci 
se německá posádka přesunuje 
do Českého Brodu. To je ten im-
puls ke stavbě barikád. Pracuje 
se celou noc. V neděli 6. května 
1945 nad ránem již stojí bariká-
dy na hlavní českobrodské silni-
ci na Stříbrňáku a na Úvaláku, 
na horoušanské silnici za továr-
nou VEGA.  Železniční přejezdy 
u velkých a malých závor, V Se-
tých, u továrny VEGA, jsou za-
taraseny převrácenými vagóny, 
rovněž tak podjezdy u L. Votavy 
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a na škvorecké silnici. Všechny 
přejezdy a podjezdy jsou navíc 
podminovány. Útok je očekáván 
ze směru od Českého Brodu. 
V poledních hodinách němečtí 
průzkumníci a dvě německá vý-
zvědná letadla zkoumají situaci. 
V 15 hodin se od Českého Brodu 
blíží silný německý oddíl s tanky 
a obrněnými transportéry. Do-
chází k boji. U hřbitovní zdi jsou 
zastřeleni Jaroslav Kvíz, Václav 
Havlíček, Milan Dufek. Tlak 
Němců je stále silnější. Obránci 
barikády se stahují do lesa Vidr-
holec,  k Újezdu, pokračují lo-
kální přestřelky. Němci obchva-
tem přes pole pronikají do Úval, 
drancují domy, nutí muže odklí-
zet překážky a barikády. Večer je 
v městečku vyhlášeno stanné prá-
vo. V pondělí 7. května 1945 jsou 
revolucionáři ještě v lesích. Něm-
ci pokračují v zatýkání. Německá 
posádka je posílena asi na 600 
mužů, velitelem je poručík Me-
inel. Před půlnocí jsou pod zá-

minkou, že se jedná o partyzány, 
v budově obecního úřadu zatče-
ni Bohumil Jandourek, Jaroslav 
Michálek a Karel Marčin, kteří 
zde vykonávali zdravotní službu. 
Živé je již nikdo nespatřil. V úte-
rý 8. května 1945 po ránu vyzývá 
místním rozhlasem poručík Mei-
nel místní občany, aby odevzdali 
veškeré zbraně pod pohrůžkou 
zastřelení rukojmí. Kolem po-
ledne je ohlášena rozhlasem 
všeobecná německá kapitulace. 
Představitelé revolučního národ-
ního výboru Ing. Ladislav Dráb, 
již jako třetí předseda, a Fer-
dinand Birke obnovují jednání 
s poručíkem Meinelem a žádají 
o složení zbraní. Za tím účelem 
byl povolán ze Škvorce štábní 
kapitán Kučera, který společně 
s K. Mandou a strážmistrem Vo-
lencem, vybízí německou posád-
ku ke složení zbraní. V 17 hodin 
opustil poručík Meinel s němec-
kou posádkou Úvaly. Noc minu-
la poměrně klidně. Ve středu 9. 
května 1945 jsou kolem 8. hodi-
ny ráno v lese Vidrholci, nedale-

ko lesovny, nalezena zastřelená, 
zohavená a zmučená těla rukojmí 
Jandourka, Marčina a Michálka. 
Od rána se pomalu začali na ná-
městí shromažďovat občané. 
Ještě se však objevují bezhlavě 
prchající Němci. Náhle se však 
dole na náměstí ozývá potlesk, 
jásot, křik a radostné volání: Ru-
sové!!! 

Než však došlo v Úvalech 
k uvedeným květnovým udá-
lostem v roce 1945, musely si 
prožít trpká šestiletá muka II. 
světové války a německé oku-
pace. V průběhu těchto šesti let 
položilo na oltář vlasti svůj život 
na 32 úvalských občanů. Hrdi-
nové květnových událostí z roku 
1945 jsou pohřbeni na památném 
místě úvalského hřbitova. Při
70. výročí je vhodné zavzpomí-
nat a uctít památku všech úval-
ských obětí II. světové války.  
Stále také vzpomínáme na Ja-
roslava Glücksmanna, jednoho 
z prvních úvalských zatčených již 
16. 3. 1939, který zemřel v kon-
centračním táboře. Na za heydri-

chiády popraveného Vladimíra 
Jankovského a Otakara Šámala, 
na Václava Čiháka, který zahy-
nul na Květnou neděli 1945 při 
bombardování pražských Vyso-
čan.  Vzpomínáme na naše obča-
ny, oběti holocaustu, mnohdy to 
byly celé rodiny: na Elu, Emilii 
a Otilii Hellerovy, na Daniela, 
Adélu, Arnošta a Otu Kussiovy, 
na Idu Rezkovou, na Pavla Bed-
řišku a Jiřího Rosenbaumovy, 
na Julia a Helenu Schablinovy, 
Viktora Šulce, na Roberta, Gré-
tu, Emanuela, Emila, Františka, 
Kláru a Iva Weinsteinovy, na Jin-
dřicha a Marii Zelenkovy. Nemé-
ně vzpomínáme na oběti květno-
vých bojových událostí v roce 
1945. Na Bohumila Jandourka, 
Josefa Konečného, Jaroslava 
Kvíze, Karla Marčína, Jarosla-
va Michálka, Františka Šlajera 
a Milana Dufka ze Sadské.

Čest jejich nehynoucí památce!

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města

Jak jsem prožil 
konec druhé 
světové války

Na přelomu roku 1944/45, 
kdy vládla krutá zima, jsem le-
žel v českobrodské nemocnici se 
spálou. Po částečném uzdravení 
jsem začátkem února 1945 pro-
dělal těžkou operaci středního 
ucha v Praze Na Karlově, kterou 
prováděl německý lékař, neboť 
českým lékařům bylo zakázáno 
operovat. V této staré nemocnici 
byly standardem 25–30lůžkové 
pokoje. 14. února 1945 se jako 
obvykle ozvaly výstražné sirény, 
přiběhl personál, který všech-
ny pacienty i s postelemi odtáhl 
k vnitřní stěně pokoje. Následně 
se ozvala ohromující rána a vzá-
pětí se celý prostor zahalil nepro-
niknutelným červeným prachem. 
Vznikl velký zmatek, nebylo nic 
vidět a po mnoha hodinách, když 
usedl prach, celá přední stěna na-
šeho pokoje chyběla a byly vidět 
hořící a kouřící trosky domů. Bylo 
mi teprve několik týdnů čtyři roky 
a dodnes si pamatuji každý detail. 
Žádnému dítěti ani dospělému 
tento zážitek nepřeji. Do dnešního 
dne trpím takzvanou „nemocniční 
fobií“. 

Začátek května jsem s rodiči 
a bratrem prožil v rodinném domě 
na Úvaláku, který v té době stál 
o samotě. 5. května se nedaleko 
nyní Pražské ulice v místech Ty-
polu pana Poledníka stavěla bari-
káda a postupně se nejen na Úva-
láku strhl těžký boj s postupující 

Schöernerovou armádou, která se 
snažila dostat do Prahy. Barikádu 
na Pražské se nepodařilo obsadit 
a německé tanky vše objely přes 
zahradu rodičů. Boj se přenesl 
do Újezdu nad Lesy. 

Špatným zážitkem byl i 7. kvě-

ten, kdy otce přišli zatknout němeč-
tí vojáci a jen díky našemu dědovi, 
starému c. a k. ofi círovi, se podařilo 
utéct do Škvorecké obory. 

Nedaleko hrobu mých rodičů 
a prarodičů je pomník padlého 
rudoarmějce s datem úmrtí 3. říj-

na 1945. Bohužel dodnes jsem 
se nedozvěděl, jak tento sovětský 
voják pět měsíců po válce, jako 
jediný v Úvalech, padl. Doufám, 
že k 70. výročí konce 2. světové 
války se toto dozvím. 

Petr Martinovský
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Květen 1945 na vlastní kůži v reálném čase
K historickým událostem se 

zpravidla dělají vzpomínkové 
akce a besedy. Jak je ale při-
blížit lidem, kteří žijí na inter-
netu a sociálních sítích a chtějí 
informace hned teď? Inspiro-

vali jsme se projektem k sprnu 
1968 a na adrese 1945.uvalsko.
cz nebo na facebooku www.
facebook.com/1945uvaly a také 
na síti Twitter @1945uvaly 
můžete sledovat online repor-

táž z květnových událostí roku 
1945 v Úvalech. Pokud se stala 
podle pramenů událost (a bohu-
žel třeba i tragédie) například 
5. května 1945 v 10 hodin dopo-
ledne, my ji publikujeme přesně 

v 10 hodin dopoledne 5. května 
2015. Věříme, že nabídneme ča-
sově plastický prožitek událostí 
před 70 lety.

Jan Černý, Jaromír Gloc
PRO Úvaly

názory čtenářů

Nový východ z nádraží  versus kuřáci
Musím říci, že nově proražený 

výstup z nádražního podchodu 
do čtvrti Pod Tratí je pro nás vel-
mi vítaný a jsme za něj rádi.  Pár 
dní po jeho otevření si několik 
majitelů psů zjevně myslelo, že se 
jedná o nový psí záchod, ale tato 
etapa už bohudík pominula (dou-
fejme, že defi nitivně). Co ale bo-
hužel nepominulo, je přesvědčení 
mnoha kuřáků, že jde o nový po-
pelník pojatý ve velkém stylu. Já 
ještě pochopím, že někteří z nás 
nedokáží nasednout do vlaku, 
aniž by si před tím dali svou ne-
zbytnou cigaretu. Ale co opravdu 
nepochopím – proč nejsou schop-
ni si ten vajgl (slovo „nedopalek“ 

nevystihuje můj pocit) odnést cca 
20 m do nejbližšího odpadkového 
koše a místo toho si ho jednoduše 
hodí pod nohy.  Po pár týdnech 
provozu je zem u výstupu z pod-
chodu vajgly zasypaná a další 
průběžně přibývají.

Opravdu si vy, kteří tam pra-
videlně kouříte a prostě jste jen 
líní si svůj zbytek cigarety odnést 
s sebou na nástupiště do koše, 
myslíte, že ostatním to nevadí?  
Mně to tedy vadí velmi a určitě 
nejsem zdaleka jediná. Domní-
vám se, že bychom se všichni 
snad mohli chovat jako lidé a ne 
jako čuňata.

 Jana Horová

Úvaly mohou být bez Gottwalda
V době vydání tohoto čísla Ži-

vota Úval bude již jasné, zda čest-
ným občanem Úval je vedle pana 
architekta Masáka či výtvarnice 
paní Kaňkové i Klement Gottwald. 
V minulém vydání Života Úval 
jste si mohli přečíst, proč rada 
města čestné občanství Klemen-
tu Gottwaldovi ponechala. Rada 
města ve svém vyjádření k tématu 
pominula další možnou variantu. 
Čestné občanství Klementu Gott-
waldovi odejmout, tím zmizí ze 
seznamu čestných občanů, kde je 
uveden vedle osob, kterých si vá-
žíme. Odejmutí čestného občan-
ství bude projevem demokraticky 
zvoleného orgánu, že se distan-

cuje od takové kreatury, jako byl 
Klement Gottwald – politik, který 
na poradách rozhodoval, kdo do-
stane provaz a kdo „jen“ doživotí. 
Děti ve škole se pak budou učit, 
že Klement Gottwald byl čestným 
občanem Úval a že zastupitelstvo 
v roce 2015 se rozhodlo na podnět 
občana XY jeho občanství zrušit.

Věříme, že v době, kdy tento 
článek čtete, již Klement Gott-
wald není mezi námi jako čest-
ný občan Úval. Žádnou historii 
nepřepíšeme, ale napíšeme další 
a novou kapitolu. 

Jan Černý, Naděžda Kouklová, 
Jaromír Gloc, Vojtěch Dvořáček 

– zastupitelé PRO Úvaly

Street art v Úvalech – ano či ne?
Na veřejný prostor stále více 

působí trend doby – graffi ti. Úva-
ly nebyly v tomto směru až na vý-
jimky středem zájmu. To se však 
může výrazně změnit. Za fi nanč-
ní podpory města byla vyhlášena 
soutěž o nejlepší street artové ná-
vrhy na výzdobu budovy nádraží 
a podchodu k 2. nástupišti. Za-
stánci tohoto výtvarného směru 
argumentují vnešením barevnosti 
do ulic. Má ale někdo právo do-
datečně zasahovat do architekto-
nického ztvárnění stavby? Bude 
se výtvarný návrh a jeho realizace 
líbit většině lidí? Je nezbytně nut-
né nyní věnovat poměrně dost pe-

něz na street art z rozpočtu města 
a nebylo by lepší peníze investo-
vat účelněji? A pokud existuje zá-
měr vydat peníze na umění – proč 
raději nezakoupit díla úvalských 
výtvarníků, která by byla trva-
lou výzdobou budoucí radnice, 
knihovny nebo, v případě soch, 
i venkovního prostoru? Podpora 
street artu ve městě může vyús-
tit v mylný názor, že sprejerství 
je zde povoleno, a pak se máme 
na co těšit. Ostatně, někteří jed-
notlivci si už značkují betonové 
stěny rozestavěného podchodu 
na nástupiště.

V článku Umění v úvalských uli-

cích v ŽÚ 4/2015 
je zmínka o mož-
nosti street arto-
vé výzdoby jižní 
fasády základní 
školy čp. 8. To 
považuji za ne-
úctu k nejhezčí 
úvalské stavbě 
a uskutečnění to-
hoto nápadu by 
nebylo odvážným 
činem, ale kultur-
ním barbarstvím.

Text a foto 
Vladislav 

Procházka
Velká prázdná plocha jižní fasády budovy základní 
školy upoutává zájemce o street art

ze zápisníku policie

Středočeští policisté hledají nové 
kolegy. Je vám minimálně 

18 let, máte středoškolské vzdělání 
ukončené maturitní zkouškou 

a jste trestně bezúhonní? Chcete 
dělat perspektivní práci, která má 
smysl a pomáhá celé společnosti? 

Kontaktujte nás na tel. 725844100, 
e-mailem: pvv.tisk@pcr.cz nebo 
na nejbližším oddělení policie.

Nadýchal přes dvě promile
Hlídka dopravních poli-

cistů vykonávala dohled nad 
bezpečností a plynulostí sil-
ničního provozu dne 21. břez-
na 2015 v obci Šestajovi-
ce. Krátce po půlnoci jel 
ve směru od centra Šestajo-
vic na obec Klánovice muž 
na motokole bez ochranné 
přilby a kličkoval v jízdním 
pruhu. Policisty zaujala i vy-
soká rychlost motokola, pro-
to řidiče zastavili. Vyzvali ho  
k předložení všech potřeb-
ných dokladů a k dechové 

zkoušce. Řidič nadýchal opa-
kovaně více než dvě promile. 
Předložil průkaz totožnosti 
a řidičský průkaz. Osvědče-
ní o technické způsobilosti 
motokola a zákonné pojištění 
však nepředložil.

Z ohledání vozidla bylo 
zřejmé, že je vyrobené z jízd-
ního kola. Montáž samotného 
motoru si  však vyžádala zá-
sah do nosných částí jízdní-
ho kola, což je zcela zřejmé, 
neboť motor byl upevněn 
na spodní rámovou trubku po-

mocí sváru. Podle předepsané 
normy se tak již jedná o mo-
tocykl, nikoli jízdní kolo.

Muž se tedy svým jedná-
ním dopustil přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové lát-
ky. Úvalští policisté ho ještě 
téhož dne obvinili. Na místě 
mu byl také zadržen řidičský 
průkaz.

Pachatel bude potrestán 
trestem odnětí svody až 
na jeden rok, peněžitým tres-
tem nebo zákazem činnosti.

(pol)
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Zachránili život
Heslo pomáhat a chrá-

nit naplnili dne 22. břez-
na 2015 úvalští policisté.  
Hlídka projížděla před 
devatenáctou hodinou 
ve směru od obce Jirny 
na Nové Jirny. Mezi obce-
mi si všimli, že na chod-
níku vedle hlavní silnice 
leží žena. Okamžitě zasta-
vili,  poskytli jí nezbytnou  

první pomoc a přivolali 
rychlou záchrannou služ-
bu. Žena se vracela z pro-
cházky, zakopla a při pádu 
se uhodila do čelní části 
hlavy. Záchranka devě-
tašedesátiletou seniorku 
převezla do jedné z praž-
ských nemocnic na vyšet-
ření.

(pol)

Městská policie 
na kole

Minulý týden přinesl výrazné 
oteplení, které dopřálo po docela 
dlouhém chladném období využít 
pro hlídkovou službu kolo. Cyk-
lohlídka dokáže oproti pěší hlídce 
působit na daleko větším prosto-
ru, a tak i rychleji reagovat na pří-
padné události.

(MP)

Dopravní nehoda v Horoušánkách
V pátek 10. 4. 2015 se stala u ben-

zínové pumpy v Horoušánkách na sil-
nici II/101 dopravní nehoda. Řidič, 
který jel od Jiren, nedal přednost 
protijedoucímu vozidlu. Nehoda se 
obešla bez vážného zranění. Hlídka 
Městské policie Úvaly ve spolupráci 
s hlídkou Obecní policie Šestajovice 
zajistila místo nehody tak, aby ne-
došlo k dalším komplikacím, a to až 
do příjezdu Policie ČR.               (MP)

Kontrola garáží
Městská policie Úvaly se 

v těchto dnech zaměřila na kont-
rolu objektů, zejména na ty, které 
nejsou trvale obydlené, jako na-
příklad chaty a garáže. V přípa-
dě, že uvidíte pohyb podezřelých 
osob okolo těchto objektů, nevá-
hejte a volejte na telefon městské 
policie 603 560 008 nebo na linku 
158.

(MP)

fejeton

Vzácný  okamžik

Ano, toto rané odpoledne 25. úno-
ra jsme mohli zažít vzácný a rych-
le pomíjivý okamžik, který jsme 
zachytili naším objektivem. Nád-
herným javorům, lemujícím naši 

ulici, se do-
stalo předjar-
ního ošetření 
ve formě ra-
zantního se-
střihu. A nám, 
obyvatelům 
domů úval-
ské Alešovy 
ulice, bylo 
na základě 
značky ,,Zá-
kaz zastave-
ní“ umožněno 

zažít neuvěřitelný pocit, vyvěrající 
ze zvláštní atmosféry náhle zklid-
něného místa k bydlení.

Naše ulice, tak jako všechny 

ostatní v oblasti nad vlakovým 
nádražím, je den co den atako-
vána nájezdy automobilů. Jejich 
majitelé je zanechávají na celé 
dny při chodnících, a to s větší 
či menší ohleduplností k právům 
majitelů domů a ostatních účast-
níků silničního provozu. (Vrchol 
nevkusu byl zaznamenán minulý 
týden, kdy byla hned dvě auta 
zaparkována po obou stranách 
ulice, a tudíž se komunikace stala 
neprůjezdnou.)

O tom, že si  v pracovních 
dnech ani na chvíli nezaparkují 
majitelé domů  ani jejich  návště-
vy před svými domy, ani nemá 
cenu se rozepisovat. 

Rádi bychom apelovali na ma-

jitele plechových miláčků, aby se 

alespoň podívali pod jejich mo-

tory. Ty obrovské olejové skvr-

ny zůstávající na vozovce jsou 

opravdu odporné! 

Na opravu naší ulice jsme se 

skutečně načekali hodně dlouho. 

A když se na podzim loňského 

roku zaskvěla v celé své kráse, 

tetelili jsme se radostí. Prosíme, 

aby nám radost mohla dlouho vy-

držet, a doufáme, že větší klid nás 

čeká po dostavbě parkoviště u ná-

draží a nebudeme na něj  čekat 

opět do příštího sestřihu stromů.

Manželé Vícovských

kultura a volný čas

Akce pořádané Komisí pro kulturu „mezi uzávěrkami“
20. 3. 2015 – Napíšeš článek? Ne, 
já ne. A ty? Ne, napiš ho ty. No 
dobře, mám pár nápadů po právě 
prožitém večeru v mocném zážit-
ku z přednesu veršů známých nad-
časových básníků v doprovodu 
klavírních jazzových improvizací.

Večer s poezií a jazzem 
– verše Josefa Kainara, 
Václava Hraběte 
a Jaromíra Hořce

Už jen ta pozvánka a článek 
v minulém ŽÚ dávaly předsta-

vu o pořadu, který podle Alfreda 
Strejčka vznikl ne na objednáv-
ku, ale z velkého přátelství dvou 

duší i srdcem 
s o u z n í c í c h 
výše zmíně-
ných umělců, 
o úžasném 
u m ě l e c k é m 
počinu.

Oba umělci 
propojili po-
etické slovo 
s klavírním 
a i kytarovým 
doprovodem. 

Václav Kozel rozehrál známé ja-
zzové melodie v krásných impro-

vizacích, jaké jsme slýchávali třeba 
u Rudolfa Rokla. Četla jsem, že 
jamoval ve Vídni i s Duke Eliingto-
nem. Václav Kozel je prostě jeden 
z našich nejznámějších hudebních 
skladatelů, interpretů a aranžérů.

Hudba navazovala bezpro-
středně na lahodným hlasem 
a s velkým citem přednášené, 
někdy i velmi dlouhé, verše, 
ve velké většině zpaměti. Ver-
še leckdy i zpívané, s vlastním 
doprovodem   na kytaru v reci-
taci zkušeného,   a přesto velmi 
uvěřitelného,   Alfreda Strejčka, 
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dokazovaly, že byly psány pů-
vodně i pro možnosti zhudeb-
nění. A proč ten mocný záži-
tek? Představte si vy, kdo jste 
nepřišli, čarovný hlas, který 
s nádhernou výslovností a vidi-
telným potěšením přednáší ver-

še s výrazným rytmem básníka 
a asi vizionáře Josefa Kainara. 
Kainar se snažil  o pravdivost 
svých veršů, znázorňoval hru-
bost světa, zacházel až do skep-
ticismu. Jeho básně obsahují 
malé příběhy, které nutí čtenáře 

k zamyšlení, a to dodnes. Můj 
pocit – „hrobová současnost“, 
ale pak básníkův vlastní epitaf 
o přání „přímé cesty životem“ – 
pro mne naděje.

Mimo program na pozvánce 
recitoval Alfred Strejček i verše 
Nezvalovy – Abecedu. Jen třeba 
písmeno L vyslovíte prostě el, 
jím vyslovené má začátek naho-
ře, lomí se dole do pravého úhlu 
a končí dlouze na lince, 
a zní v hlavě ještě chvíli 
– na celou dobu. Kvůli 
významnému hostu ve-
čera – paní Janě Seifer-
tové – zazněly i něžné 
verše jejího tatínka Ja-
roslava.

V zákulisí si oba pá-
nové posteskli, žádné 
školní dítko v obecen-
stvu, kdyby alespoň tři 
nebo čtyři byly. Václav 
Kozel přidal, škoda, že 

se šmahem zrušilo i to dobré, co 
bylo. Já na to – třeba i povinné 
každoroční prohlídky dětí u zu-
bařů.

Třicítka dospělých návštěvníků 
ale odcházela spokojena, protože 
kromě poslechu, měla možnost 
si chvíli s hlavními protagonisty 
i paní Seifertovou popovídat.

(A vyfotografovat)
Text a foto Alena Janurová, 

Vladislav Procházka
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Deset let souboru Musica Dolce Vita

Přes 400 koncertů v tuzemsku 
i v zahraničí, společná i sólová vy-
stoupení, nahrávky na CD, umě-
lecký přínos propagaci klasické 
hudby. Tím lze stručně vystihnout 
desetileté působení tria Musica 
Dolce Vita. V Úvalech se soubor 
poprvé představil na pozvání ře-
ditelky MDDM Jany Pospíšilové 
v prosinci roku 2006. Tehdy v po-
řadu Předvánoční poetická zasta-
vení soubor vystoupil ve složení 
Daniela Demuthová – mezzosop-
rán, Zbyňka Šolcová – harfa a Jan 
Machat – fl étna. Hudebním proje-
vem si získal úvalské publikum. 
I v následujících letech, kdy muž-
ský prvek nahradila fl étnistka Žo-
fi e Vokálková, tomu nebylo jinak.

Premiéra nově koncipovaného 
galakoncertu pod názvem Deset let 
s vámi, který byl sestaven k jubileu 
založení souboru, proběhla v sobo-
tu 28. března v zaplněném kultur-
ním sálku DPS. Před posluchači se 
rozprostřela paleta bohatého a bar-
vitého repertoáru od světových au-
torů ze středověku do současnosti. 
Koncert se nesl v duchu převážně 
široce přístupných skladeb s pří-
jemnou melodičností, mezi něž 
patřily například dva renesanční 
tance od neznámých autorů, Ma-
raisova Le Basque, Massenetova 
Meditace, kouzelně znějící Labuť 
pro sólovou harfu od Saint-Saënse 
či Ecrin od Cecile Chaminade. Žo-
fi e Vokálková se zaskvěla v něko-
lika fl étnových sólech, především 
ve zpaměti hrané náročné skladbě 
Syrix od Debussyho. Zajímavým 
nápadem bylo provedení Saint-Sa-
ënsovy Neviditelné fl étny, kdy ná-
stroj zněl skrytě mimo scénu, nebo 
vynikající a rytmická Delibesova 
La fi lle de Cadix. Podobně jako 

v minulosti byl koncert náročný pro 
Zbyňku Šolcovou, která doprová-
zela na harfu téměř všechny sklad-
by. Její autorské provedení Lásky 
v dešti publikum přijalo mimořád-
ně vřele. Také mezzosopranistka 
Daniela Demuthová se zaskvěla 
v neokázale citově vznešených só-
lech s přirozenou noblesou.

Soubor Musica Dolce Vita opět 
předvedl přesvědčivou profesi-
onalitu. Koncert byl hudebním 
a estetickým zážitkem.

Text a foto 
Vladislav Procházka
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Velikonoce jsme oslavili ve 
správném tradičním čase 4. dubna 
se správným tradičním hudebním 
doprovodem pana Mirka Kočár-
níka. Hosté Pomlázkové tančili, co 
jim seniorské nožky stačily, netan-
čící zpívali a k diskočásti hudební-
ho odpoledne se připojily všechny 

mladší seniorky za veselé podpory 
sedících. Radost udělaly všem kro-
mě občerstvení i malé květinové 
dárky a jaro bylo za okny hned tep-
lejší. Šestice členů KuK se měla při  
obsluze co otáčet.

Text a foto 
Alena Janurová

Darovací smlouva je k dispozici v podatelně MěÚ, kde si ji
můžete vyzvednout v úředních hodinách, nebo

na webu města www.mestouvaly.cz

Velikonoce v DPS
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Život Úval 5/2015 kultura a volný čas

zprávy z MDDM

Filmařské mládí
Filmařské mládí v Úvalech aneb 

z jiného soudku – Večer student-
ských fi lmů fi lmové akademie 
Miroslava Ondříčka (FAMO) 
uvedl pedagog, dramaturg (zejmé-
na ČT) a režisér – Bedřich Ludvík 
(17.4.2015 v DPS). Podtitulek … 
možná přijde i student nebyl fi kcí. 
Pod „taktovkou“ známého a velmi 
pracovitého a úspěšného drama-
turga, a také spisovatele, proběhl 
večer jako oslavná „symfonie“ 
tvorby studentů, kterým FAMO 
poskytlo zázemí nebývalé kvality. 
Výsledky písecké fi lmové akade-
mie jistě nezahanbují „dvorního“ 
kameramana výrazného světového 

režiséra Miloše Formana – Mi-
roslava Ondříčka. Pořad proběhl 
v době krátce po úmrtí tohoto ka-
meramana, který škole již založil, 
propůjčil své jméno, jistě ne bez 
úvahy. Vzpomínkový plakát na pa-
nelu v sále DPS byl tak trochu 
drobnou poctou slavnému držiteli 
různých cen a nominací na Oscara. 
Bedřich Ludvík zde uvedl svého 
nejnadanějšího studenta Jonatana 
Mertu a představil jeho režisérský 
vývoj od prvního ročníku FAMO 
po bakalářskou práci. Krátké fi l-
my podle ročníkového zadání 
absolutně zaujaly obecenstvo, 
které představovalo trochu jiný 

okruh návštěv-
níků kulturních 
akcí pořádaných 
městem. Skvělý 
student, nyní bez 
zaměstnání, má 
určitě potenciál 
překvapit v bu-
doucnu velmi 
neotřelými ná-
pady a pointami, 
které ve zhlédnu-
tých pěti fi lmech 
uplatnil. Vtip, 
tragikomično, po-
selství…, určitě se s ním setkáme 
a budeme znovu napětím trnout.

Za Komisi pro kulturu 
foto a text Alena Janurová

Letošní sezonu otevřely regi-
onální soutěž Taneční skupina 
roku a regionální soutěž formací, 
pořádané CDO, obě s možností 
postupu na MČ. Obě velmi ná-
ročné soutěže se konaly v jednom 
víkendu  21.–22. 3. a účastnila 
se jich naše Rhythm elitte crew 
s choreografi í Davida Procházky 
The Resurrection. Obou soutěží 
se zhostila skupina s výbornými 
výsledky:

Taneční skupina roku – 2. místo 
ze 13 skupin a postup na mistrov-
ství Čech,
region CDO Střední Čechy Pra-
ha – 3. místo a postup na mistrov-
ství Čech.

Víkend 28.–29. 3. patřil opět 
dvěma soutěžím – pohárové sou-
těži Děti v akci na Chodově a re-
gionální soutěži FTM, pořádané 
SUT na Folimance s postupem 
na mistrovství republiky. 

Letošní ročník Dětí v akci byl 
jeden z nejúspěšnějších ročníků 
této soutěže vůbec. Soupeřů bylo 
opravdu dost, přesto jsme zís-
kali 8 pohárů z 9 startů – z toho 
4 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzový. 
Smůlu měly děti, které skončily 
na 4. místě – těsně pod stupněm 
vítězů, protože rozdíly byly velmi 
těsné a jejich výkon byl výborný. 
Všichni zaslouží pochvalu za re-
prezentaci, děti i rodiče odjížděli 
spokojení. Naše umístění:

První taneční soutěže byly úspěšné

Děti v akci – sobota modern dance:
kategorie II – 7–9 let
RI B Pod naším okýnkem 2. místo A. Navrátilová 
RI A Pro mámu 1. místo  A. Navrátilová
kategorie III – 10–12 let
RII Říše elfů 4. místo A. Navrátilová
kategorie IV – 12–15 let
RIII B Nostalgie 3. místo A. Navrátilová
RIII A Ztracená 1. místo J. Maroušková 
kategorie V. – nad 15 let
RIV B Sand 1. místo S. Kubaričová 
RIII A Let me know 2. místo T. Rothová

Děti v akci – neděle mažoretky:
Mažoretky kategorie II 7–9  let  
mini Mabely Be Happy 1. místo choreografi e

M. a K. Zahrádkovy
Mažoretky kategorie IV 13–14 let
Mabely Escala 2. místo choreografi e

M. a K. Zahrádkovy

RI A – 1. místo Chodov RIV B – 1. místo Chodov a 2. místo Folimanka

RIII B - 3. místo Chodov
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Regionální soutěž Festivalu tanečního mládí – SUT 

Soutěž byla náročná, přihlásila 
se řada kvalitních tanečních škol 
a skupin s výbornými choreogra-
fi emi, takže o soupeře nebyla nou-
ze. Přesto se nám podařilo získat 
3x zlato a 2x stříbro. Nominaci 
na MR si vytančilo 5 formací. Po-

děkování patří tanečníkům za vý-
kony, vedoucím za jejich přípravu 
a rodičům za podporu a pomoc 
při soutěži. Pochvalu zaslouží 
i formace na 4. a 5. místech, které 
dokázaly porazit i zkušenější re-
nomované taneční školy.

Naše umístění:
1. místo RIV A Let me know choreografi e
   Tereza Rothová
1. místo RI B Pod naším okýnkem choreografi e
   Alena Navrátilová
1. místo REC The Resurrection choreografi e
   David Procházka
2. místo RIV B Sand choreografi e
   Sarah Kubaričová

Velikonoce se v našem domečku vydařily

I když to od 30. března každý 
den vypadalo, že se  venku čerti 
žení, a o plánovaný výlet do skan-
zenu  v Přerově jsem se tak trochu 
obávala,  tak se ve čtvrtek 2. 4. 
dopoledne po dobu naší návštěvy 
počasí na chvíli umoudřilo, a malí 

i dospělí členové naší 
výpravy za lidový-
mi tradicemi pro-
střednictvím skvělé 
průvodkyně a úžas-
né výstavy  „Jaro 
na vsi“ poznali, jak to 
na Velikonoce  bylo 
v minulých staletích.  
A věřte, že jsme se 
dozvěděli spoustu 
zajímavostí. Je až  
s podivem, jak se 
některé  děti zajíma-

ly o staré zvyky, fotografovaly si  
interiéry chaloupek,  měly zájem
o způsob života na vesnici,  zau-
jal je třeba výměnek pro babičku 
a dědu, pospolitost rodiny, v níž 
měl každý své  jasné poslání,  ško-

la s naprosto odlišným způsobem 
výuky oproti dnešku – skříň s vy-
cpanými  zvířaty, tabulky na psa-
ní, kožené aktovky, staré mapy, 
sádrové modely hub, herbář, pia-
nino, násypná kamna a rákoska. 
A tak mnohé z nich přemýšlely, 
jak to dnes vlastně mají snadné, 
ale i těžké. Protože byla opravdu  
zima,  tak jsme si došli do skvělé  
hospůdky U skanzenu, kde nám 
ochotný hostinský navařil kotel 
čaje. V momentě, když jsme do-
sedli na pohodlné židle,  spustila 
se venku  taková metelice s deš-
těm, že řidič autobusu  pan Vole-
nec pro nás dojel až k zadnímu vý-
chodu z hospůdky, děti naskákaly 
dovnitř a jeli jsme domů. Cestou  
zpátky  nebylo pro bílou fujavi-

ci téměř vidět, a tak jsme to měli 
i s dobrodružstvím. Dětem i do-
spělým se výlet do historie líbil. 
Budete-li mít zájem,  můžete jet 
příště s námi.   

V pátek 3. dubna jsme jako 
každoročně připravili  pro zá-
jemce všech věkových kategorií 
malování vajíček s Lídou Bene-
šovou.  Není to lektorka ledaja-
ká, je opravdu mistr v malování 
vajíček, dokonce vítězka  sou-
těže vyhlášené  před  pár lety 
primátorem  Prahy.  A nadšené 
děti, maminky, ale i babičky  pod 
jejím vedením vytvářely veliko-
noční kraslice malované voskem, 
které jistě o pomlázce  potěšily 
obdarované koledníky.

Jana Pospíšilová

2. místo RIII A Ztracená choreografi e
   Jana Maroušková
4. místo RIII B Nostalgie choreografi e
   Alena Navrátilová
4. místo RII Říše elfů choreografi e
   Alena Navrátilová
5. místo RI A Pro mámu choreografi e
   Alena Navrátilová
5. místo RIII Džuniorz Snoop choreografi e
   David Procházka

V pátek před velikonocemi  3.4. 
si zajely o svých prázdninách ma-
žoretky Mabely do Děčína na tra-
diční mažoretkovou soutěž Dance 
Děčín a přivezly krásné 4. místo, 
čímž potvrdily své letošní kvality. 

Alena Navrátilová, vedoucí TO 

Našim výborným taneční-
kům, jejich skvělým vedou-

cím i obětavým rodičům dě-
kuji za úžasnou reprezentaci 
MDDM  i našeho města. Je 
úžasné, že již po řadu let bo-
jují o přední pozice nejen na 
mistrovstvích republiky, ale 
i Evropy a světa.

Jana Pospíšilová, 
ředitelka

MDDM Úvaly 

RI B – 2. místo Chodov a 1. místo Folimanka

EC – Folimanka 1. místo

RII RIV B – 1. místo Chodov a 2 místo Folimanka
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Úvaly hostily malé šachisty ze středních Čech

Jak se stává v posledních le-
tech zvykem, na konci jara se 
v úvalské sokolovně schází mladí 
šachisté ze Středočeského kraje 
na jednom z turnajů krajského po-
háru. Ani letos tomu nebylo jinak, 
a tak se v sobotu 21. března sjelo 
do Úval 61 dětí.

Turnaj se hrál celkem na sedm 
kol a ta určila následující vítěze. 

V kategorii starších žáků zvítě-
zil Lukáš Němeček z DDM Sym-
fonie Poděbrady se ziskem 6,5 
bodu. O bod méně získal na dru-

hém místě jeho oddílový kolega 
Martin Novotný a třetí místo si 
vydobil Jaroslav Boháš z Českého 
Brodu, který získal bodů 5. Mezi 
staršími žáky měly Úvaly zastou-
pení Radkem Gregorem, který 
získal 2 body a skončil celkově 21. 

Vítězem kategorie mladších 
žáků se stal se ziskem 6 bodů 
Ondřej Hovorka z ŠK JOLY Lysá 
nad Labem. Druhé místo patřilo 
Adamu Peškovi z ŠK Milovice 
a třetí pak Marku Pallovi z ŠK 
Oaza Praha. Oba získali 5,5 bodů. 

V této kategorii měly Úvaly větší 
zastoupení – nejlepším úvalským 
hráčem se stal Adam Hruška, 
který získal 4 body a skončil cel-
kově 12. Na 16. místě se umístil 
Ladislav Váchal, který také získal 
4 body. O dvě příčky níže skon-
čila Nikol Slavíková se ziskem 
3,5 bodu. A na 35. místě s dvěma 
body se umístil Fyodor Pickin-
paugh. 

Při závěrečném vyhlášení vítě-
zů se rozdaly poháry pro první tři 
hráče a diplomy a sladké odměny 
pro všechny účastníky. Však si je 
také všichni zasloužili!

Organizátory pak potěšilo, že 
malí úvalští šachisté dorazili v po-
četnější sestavě než loni a i jejich 
výsledky byly lepší než ty loňské. 
Třeba za rok zůstane některý z po-
hárů „doma“...
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Noc s Andersenem

Je to akce na podporu dětského 
čtení knih. Tyto noci se původně 
začaly pořádat v knihovnách, kde 
děti přespávaly a četly knihy. Po-
řádají se u příležitosti výročí na-
rození spisovatele pohádek Hanse 
Christiana Andersena.

Základní škola v Úvalech se 
této akce účastní také. Naše třída 
spala ve škole z pátku 27. března 
na sobotu 28. března 2015.

Pomáhali jsme připravit pro 
mladší ročníky prvního stupně 
„Pohádkovou cestu“ po škole.  Já, 
moji spolužáci, naše třídní uči-
telka Alice Javůrková, její dcera 
a syn jsme se převlékli za pohád-
kové bytosti a rozmístili jsme se 
na různá stanoviště po škole, kde 
žáci prvního stupně plnili úkoly.

Samozřejmě nesměly chybět 
ani knihy od samotného H. Ch. 
Andersena, které jsme si ve tří-
dách četli. V průběhu noci nás 
čekalo nejen čtení z různých knih, 

ale i návštěva u čarodějnice, pizza 
a noční bojovka.

Myslím si a určitě nebudu mlu-
vit jen za 9. B, ale i za ostatní tří-
dy, že jsme si spaní ve škole opět 
užili. 

Projekt „O výživě“

Při tomto projektu jsme se se-
známili s tím, jak zdravě žít. Zjis-
tili jsme, že každý z nás dělá ale-
spoň malou věc pro svoje zdraví. 
Dělali jsme aktivity jako Potravi-
nový talíř a Pitný džbán.

Během tohoto měsíce jsme vi-
děli několik krátkých fi lmů a do-
kument o anorexii a bulimii. Tyto 
fi lmy byly poměrně zajímavé 
i poučné.

Poslední den projektu jsme si 
všichni přinesli do školy nějaké 
zdravé pokrmy. Myslím si, že ten 
poslední den se velice vydařil, 
protože se zapojila skoro celá tří-
da a ukázali jsme, že jsme i po de-
víti letech stále tým.

zprávy z MDDM

školství

Akce v 9. B – dokumentuje 
Eliška Sedliská

Ochutnávková hodina – ochutnáváme a vyměňujeme si recepty

V rámci tělesné výchovy probě-
hl kurz ledního bruslení. Po před-
chozích zkušenostech a zájmu dětí 
jsme letos uspořádali dva jedno-
denní výcviky. První proběhl pro 
žáky 8. a 9. tříd, druhý poté pro 
žáky 6. a 7. tříd doplněn o něko-
lik žáků z pátého ročníku. Stejně 

jako dříve jsme zavítali na zimní 
stadión v Nymburce, který nám 
poskytl zázemí v útrobách stadi-
ónu a ledovou plochu vyhrazenou 
pouze pro nás. 

Oba kurzy probíhaly podob-
ně. Děti byly seznámeny s pra-
vidly chování na ledě, s riziky 
úrazů a základy první pomoci. 
Poté byly rozděleny do něko-
lika družstev a začala výuka. 
Děti se během ní naučily zá-
klady bruslení jako třeba dlou-
hý skluz, jízdu po jedné noze 
a změnu těžiště, která je v brus-
lení bezpochyby jedním z dů-
ležitých faktorů. Pro žáky byly 
také připravené různé zábavné 
hry na ledě (od klasické hry 
na babu, přes překážkové dráhy 
až po skupinové štafety).

Ke kurzu patří samozřejmě 
i seznámení se sporty, které se 
na bruslích dají provozovat. Děti 
byly okrajově seznámeny s rych-
lobruslením, které dokonce ně-
kteří žáci naší školy závodně pro-
vozují, ale také s ledním hokejem 
a krasobruslením či tanci na ledě. 

Žáci si mohli prohlédnout kom-
pletní výstroj jak hráče, tak bran-
káře ledního hokeje. Prakticky si 
mohli vyzkoušet střelbu z místa, 
z jízdy a jiné dovednostní soutěže. 
Na druhé polovině ledové plochy 
zatím probíhaly tance a některé 
prvky z krasobruslení.

Všechny tyto činnosti děti 
zvládly na jedničku a zaslouží si 
velkou pochvalu. Někteří v sobě 
objevili potenciál stát se pro-
fesionálními krasobruslaři a to 
zejména při jejich koordinova-
ných pádech. Jiní zase zjistili, že 
kousek tvrzené pryže v podobě 
hokejového puku může být zá-
ludnější, než se čekalo a poslat 
jej do míst, kam chceme, je po-
měrně složité ☺.

Mgr. Zuzana Fiedlerová

Bruslení
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Floristický
kroužek

Ve škole začal pracovat nový krou-
žek, na kterém z přírodnin vyrábí 
děti (a někdy i dospělí) krásné fl o-
ristické výrobky. Informace nalez-
nete na www.elafl ora.cz.

Pěvecká soutěž  „Kudy chodí písničky“ 17. rokem...
   Již 17. rokem na jaře v úvalské 
škole probíhá tradiční pěvecká 
soutěž „Kudy chodí písničky“. 
Tato soutěž se na ZŠ Úvaly  koná 

v březnu (školní kolo) a v dub-
nu (oblastní kolo). Tentokrát se 
do školního kola přihlásilo 75 dětí 
z prvního a druhého stupně.

   Žáci s umístěním na 1.–3. mís-
tě postoupili do oblastního kola, 
do kterého  bylo přihlášeno  60 dětí. 
Jako káždý rok nás navštivili hosté 

z Tuklat, Peček, Vrbové Lhoty, Ze-
lenče, Čelákovic a Kolína.

Zde jsou výsledky umístění žáků  
ve školním kole (25. 3. 2015 ):

Nultá kategorie: 1. místo – Alžběta Kopková
 2. místo – Michaela Kocková
 3. místo – Klára Semrádová
 1. místo – duo Anežka Jiřičková a Luisa Baumruková
 2. místo – duo Alžběta Kopková a Václav Daníček
První kategorie: 1. místo – Anna Jasenská
 2. místo – Aděla Pirošová
 3. místo – Angelika Urbanová
 1. místo – duo Veronika Šafranková a Adam Janík
Druhá kategorie: 1. místo – Adam Sejkora, Isabela Honzáková
 2. místo – Anna Naomi Kubátová
Třetí kategorie: 1. místo – Gabriela Rainerová
 2. místo – Anna Jiřičková, Rozálie Krejčovesová
Čtvrtá kategorie: 1. místo – Martin Kočí
 2. místo – Adriana Nováková
 3. místo – Eliška Volšanská
Pátá kategorie: 1. místo – Nicol Matoušová
 2. místo – Valentina Gigante
 3. místo – Petra Javůrková
Šestá kategorie: 1. místo – Michaela Krajíčková
 2. místo – Klára Sedláčková

Umístění žáků v oblastním kole (8. 4. 2015):
Nultá kategorie (1. tř.) 1. místo – Klára Semrádová (ZŠ Úvaly)

 2. místo – Michaela Kocková (ZŠ Úvaly)
 3. místo – Alice Nováková (ZŠ Pečky)
 1. místo –           duo Anežka Jiřičková a Luisa 

Baumruková (ZŠ Úvaly)
 2. místo –  duo Alžběta Kopková a Václav 

Daníček ( ZŠ Úvaly)
První kategorie (2.–3. tř.) 1. místo – Adam Sejkora (ZŠ Úvaly)
 2. místo –     Adam Stanko (ZŠ Zeleneč), 

Anna Ammerlaan (ZŠ Tuklaty)
 3. místo – Adéla Pirošová (ZŠ Úvaly)
 1. místo –    duo Veronika Šafranková 

a Adam Janík (ZŠ Úvaly)
Druhá kategorie (4.–5. tř.) 1. místo –     Emília Ochotnická (ZŠ Čeláko-

vice)
 2. místo – Gabriela Rainerová (ZŠ Úvaly)
 3. místo –      Anna Jiřičková a Rozálie Krej-

čovesová (ZŠ Úvaly)
  Řehoř Žúrek (ZŠ Pečky)      
Třetí kategorie (6.–7. tř.) 1. místo – Sabina Uxová (ZŠ Kolín)
 2. místo – Martin Kočí  (ZŠ Úvaly)
Čtvrtá kategorie (8.–9. tř.) 1. místo – Michaela Krajíčková (ZŠ Úvaly)
 2. místo – Klára Sedláčková (ZŠ Úvaly)
      Michaela Meitnerová (ZŠ Čelá-

kovice)

Všem účinkujícím moc děkuji. 
Vítězům gratuluji a přeji hod-
ně úspěchů. Ať hudba a zpěv 
vás těší a doprovází v životě.  
Zvláštní poděkování patří poro-
tě: H. Šintlerové, Mgr. M. Průž-
kové, Mgr. A. Huttové, Mgr. M. 
Malečkové, Mgr. O. Šťastné, 
Mgr. M. Rennerovi (Čelákovi-
ce) a samozřejmě všem organi-
zátorům soutěže.

Mgr. Oxana Šťastná.

Školní výbor rodičů (dětí na ZŠ Úvaly)
Rádi bychom vás informovali 

o nově vznikajícím výboru rodi-
čů dětí na ZŠ Úvaly, který je vol-
ným sdružením aktivních rodičů, 
kteří mají zájem se školou více 
spolupracovat a pomoci tak neu-
stálému zvyšování kvality školy.

Chtěli bychom
•   pomoci škole s realizací někte-

rých projektů, které budou pří-
nosem pro děti

•    propojit více rodičovskou ko-
munitu a najít další možnos-
ti, jak se rodiče mohou zapojit 
do dění ve škole

•    posílit komunikaci mezi rodiči 
i mezi rodiči a školou.
Uvítáme všechny, kdo by se 

chtěli více do spolupráce se školou 
zapojit. Může se jednat jen o pár 
hodin práce měsíčně nebo i jen ně-
kdy nárazově. Každý se může za-

pojit podle svých možností. Uvítali 
bychom pomoc třeba při organiza-
ci akcí nebo i kontakty na rodiče 
z oborů, jako je grafi ka, PR a komu-
nikace, marketing, fi nance, pečení 
a vaření, zahradničení, architektura, 
vzdělávání, umění a zábava…

Do května povedeme diskusi 
o prvních konkrétních úkolech vý-
boru. Napište nám, na co bychom 
se podle vás měli zaměřit. Konti-

nuálně sbíráme emailové adresy 
rodičů, abychom mohli potřebné 
informace sdílet. Kontaktní adre-
sa je RodiceZSUvaly@gmail.com 
a další informace budou i na webu 
školy http://zsuvaly.cz/vybor-rodi-
cu. Také se můžete přijít podívat 
na schůzku výboru ve škole – stře-
da 6. května od 18 h. 

Za vznikající výbor připravila
Eva Chvalkovská
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Řekni nám něco o sobě.
Jsem Irka, pocházím z irského 

severu. V Česku žiju a pracuju už 
15 let, měla jsem tu nejrůznější 
žáky od 3 do 50 let. Šest let jsem 
úspěšně provozovala svou vlastní 
školku v Praze. 

A co tvé koníčky? Máš doma něja-
ké zvířátko? 

Ráda si maluju, čtu, věnuju se 
lukostřelbě (začínám s tím), pla-
vání, ale nejsem zrovna sportovec, 
raději sport sleduju. Venčím psa 
v parku. 

Co děláš na ZŠ Úvaly?
Minulý rok jsem dostala příleži-

tost a šanci změnit svou práci, nabídli mi dělat asistenta učitele v Úva-
lech.

Jak se ti tahle práce líbí?
Pracuju tu ráda, je to pro mě zajímavé.  Asistuji učitelům v hodi-

nách angličtiny, pomáhám dětem a opravuji jim gramatiku a výslov-
nost. Také asistuji učitelům během pracovního vyučování. Dobře se 
mi pracuje i s náctiletými, což je příjemná změna a také výzva, děti 
jsou fajn. Učitelé jsou ochotní, milí a přátelští, i s nimi se mi spolu-
pracuje dobře.

Jak žáci zareagovali na tvou přítomnost ve výuce?
Zareagovali velice dobře a zvykli si rychle. Myslím, že se jim líbí to, 

že jim přímo ve třídě pomáhá s angličtinou někdo z jiné země. Dokonce 
už mi tu dali i přezdívku.

Je to tajné?
Ne. Je to Super Mario. ☺

Jaký je tvůj pohled na Česko?
Pro mě je Česko pohodová země, lidé tu nejsou upjatí, jsou otevření 

a dobře přijímají nové věci. 

Co víš o Úvalech?
Všimla jsem si té spousty lesů kolem, což se hodí, když venčíte psa. 

Dozvěděla jsem se, že odtud pochází Divoký Bill. Trochu mi připo-
mínají tradiční irskou muziku. Fascinuje mě kouzelný a záhadný hotel 
Budka. Lidé v Úvalech mi připadají laskaví a přátelští.

Uvažuješ o tom, že se časem vydáš do nějaké další země?
Ráda bych procestovala celý svět, ale tak trochu jsem se už usadila v Pra-

ze, mám tu pejska a bydlení. Prahu mám ráda a Žižkov je nejlepší. ☺

Rozhovor s Diane Birney, 9. dubna 2015
Ptal se Petr Daněk.

školství

Rodilá mluvčí v naší škole

Tell us about yourself.
I am Irish, I come from the north 

of Ireland. I’ve been living and 
working in the Czech Republic for 
15 years. I’ve been teaching a wide 
range of students between the ages 
3 to 50. I ran my own preschool in 
Prague successfully for 6 years. 

What are you hobbies? Have you 
got a pet?

I like painting, reading, archery 
(I am beginning), swimming, but 
I am not a sporty person, I prefer 
watching. I walk my dog in the 
park.

What are you doing in ZŠ Úvaly?
Last year I was given the opportunity and a chance to change my 

work and I was offered to be teacher’s assistant in Úvaly.

How do you like working here?
I like working here, I fi nd it interesting. I assist teachers in their En-

glish lessons, I help and correct the children’s grammar and pronunci-
ation. I also assist art teachers during craft. I like working with teenage 
pupils, it’s a nice change and challenge and the children are lovely. The 
teachers are accommodating, kind and friendly and I also enjoy wor-
king along with them.

How have the pupils reacted to you presence in the lessons?
They’ve reacted and adapted very well and fast. I think they enjoy 

having somebody else in the classroom from another country to help 
teach them English. I even have a nickname.

Is it a secret?
No. It’s Super Mario. ☺

What do you think about the Czech Republic?
The Czech Republic is a very relaxed country, people are not uptight, 

they are open minded and welcome new ideas. 

What do you know about Úvaly?
Well, I noticed lots of forests around Úvaly, it’s good for dog wal-

king. I was told Divoký Bill originated in Úvaly. This reminds me of 
traditional Irish music a little bit. I am intrigued by the magic and mys-
tery of hotel Budka. People in Úvaly seem to be very kind and friendly.

Are you thinking about going to another country in the future?
I would like to travel the world however I am kind of settled in Pra-

gue, as I have a dog and a fl at. I like Prague, Žižkov rules. ☺  

An interview with Diane Birney, 9th April 2015
by Petr Daněk

V rámci projektu Cizí jazyky pro život na naší škole od prosince působí rodilá mluvčí Diane Birney. Nyní vám přinášíme rozhovor, který proběhl 
v angličtině, doplněný o překlad do češtiny.

Literární 
koutek

Tyto básně byly vytvořeny 
podle schématu čínských básní.  
Jejich tvorba proběhla při drama-
tické výchově v 8. a 9. ročnících 
po krátké relaxaci. Námětem byla 
příroda. Recitace samotná byla 
podbarvená hudbou. Forma, kte-
rou jsme se zabývali, byl melo-
dram.

Alice Javůrková

Báseň                                                                                           
Filip Zajíček
Fouká jižní příjemný teplý  vánek.
Příroda je sama o sobě krásná.
Fouká jižní příjemný teplý vánek.
Nikdy bych nevykácel velký les.
Večer v tajemném lese je strašidelný.
Nikdy bych nevykácel velký les.
Příroda je sama o sobě krásná.
Večer v tajemném lese je strašidelný.
Nejraději mám prázdný les,
ve kterém šumí stromy,
a já tam mohu dělat, co chci.

Báseň
Eva Kačerovská
Měkká travička zelená jarním vánkem.
Průzračný potůček šumí celým 

lesem.
Měkká travička zelená jarním vánkem.
Kvetoucí stromy se ladně pohupují.
Stříbrný měsíček dává odlesk jezeru.
Kvetoucí stromy se ladně pohupují.
Průzračný potůček šumí celým 

lesem.
Stříbrný měsíček dává odlesk jezeru.
Cítím se jako víla ve svém království.
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Sportovní den s připomínkovou akcí
30. května proběhne ve spolu-

práci ZŠ a MDDM Úvaly jedineč-
ná událost. Letos se nám na květen 
sešlo více nápadů k akcím pro ve-
řejnost, které nakonec poskládáme 
do jednoho dne, a proto jste srdečně 
zváni spolu s celou rodinou do areá-
lu za kostelem a za školou na spor-
tovní aktivity a úkoly pro děti i do-
spělé. Trochu si zasportujete a pak se 
možná od školy vydáte na krátkou 

vycházku za Výmolu, kde dalšími 
úkoly pootevřeme učebnice přírodo-
pisu a dějepisu, mj. volně tematicky 
navážeme na výročí 70 let od osvo-
bození Československa za 2. světové 
války. Dětským účastníkům připra-
víme drobné ceny. Objednali jsme 
hezké počasí: bude krásně, i kdyby 
pršelo. Těšíme se na vás.

Mgr. Petr Horák 
a Mgr. Petr Daněk

Velikonoce
Městský dům dětí a mládeže 

nabízel o velikonočních prázdni-
nách zajímavé aktivity a školní 
družina, která byla v provozu, se 
jich zúčastnila. Ve čtvrtek 2. 4. 
jsme jeli na výlet do skanzenu 
v Přerově nad Labem - na výstavu 
Jaro na vsi. Byla strašná zima, ale 
i tak to byl krásný výlet a všichni 
jsme si ho skvěle užili. V pátek 
3. 4. jsme šli do domu dětí tréno-

vat zručnost při malování kraslic 
voskem. Lektorka Lída Benešo-
vá dětem vše vysvětlila a názor-
ně předvedla, každý si techniku 
vyzkoušel a všichni odcházeli 
spokojení. Děkujeme domu dětí 
za perfektně strávené velikonoč-
ní prázdniny a těšíme se na další 
spolupráci.

Za školní družinu
Dana Váňová

Velikonoce v mateřské škole
V týdnu před velikonočními 

svátky byly děti velmi aktivní. 
Třídy se proměnily v tvořivé díl-
ny a malí výtvarníci se předháněli 
ve svých nápadech a dovednos-
tech. Letošní Velikonoce jsme se  
zaměřili na nejtradičnější veliko-
noční zvyk - vajíčko. Nejen, že 
se vajíčka na Velikonoce obarvují 
a děvčata jimi obdarovávají chlap-
ce, ale také vajíčko na jaře je sym-
bolem nového života. Na obráz-
cích jsme dětem ukazovali zvířata, 

která se líhnou z vajíček, a jak se 
rodiče o svá vajíčka a mláďata 
starají. Četli jsme dětem pohádky 
s velikonoční tematikou, zpíva-
li  písničky a koledy. Děti vyse-
ly osení a pozorovaly, jak roste. 
Na velikonoční den si chlapci 
přinesli pomlázky a děvčata měla 
pro ně připravenou koledu. Paní 
kuchařky se postaraly o pohoště-
ní a slavnostní oběd. Děti prožily 
krásné společné dopoledne. 

MŠ Úvaly

Aktivity ke Dni Země na ZŠ Úvaly
Zachování kvality životního 

prostředí pro nás i pro budoucí 
generace bereme jako důležitý 
úkol. Jsme si vědomi určitého 
narušení fungování přirozených 
vazeb a cyklů v přírodě a víme, 
že je to právě činnost člověka, co 
narušení způsobuje. Otázkou je, 
co s tím, abychom neodsoudili 
naše děti ke konzumaci znečištění 
a jedovatých látek, které se díky 
našemu životnímu stylu do okolí 
dostávají.

Na začátku měsíce dubna pro-
bíhaly na základní škole prezenta-
ce a aktivity poukazující na výše 
zmíněné problémy životního pro-
středí. Všechny třídy prošly mi-
nimálně hodinovým programem, 
kde se hovořilo nejen o stavu, 
ale také o potřebnosti podílu ka-
ždého z nás na snížení neblahého 
vlivu životního stylu na hodnoty, 
které jsou pro nás životně důleži-

té – vzduch, voda, půda, životní 
prostor. 

Po absolvování programu by 
už měly všechny děti vědět, jak 
na to, jak svým drobným pří-
spěvkem pomoci uchovat přírod-
ní hodnoty. Není dostačující si 
o těchto věcech jen povídat, proto 
dostali všichni žáci na ZŠ Úvaly 
na 14 dní úkol – pro někoho snad-
ný, pro jiného náročnější. Úkol 
nese název Zelený život (podobně 
jako Rychlé šípy v příběhu Jaro-
slava Foglara žili Modrým živo-
tem). Smyslem Zeleného života 
je osobně se podílet na úsporách 
energie, vody i materiálů, správně 
nakládat s odpady, pečovat o živé 
organizmy a předávat dál infor-
mace o prospěšnosti takového 
konání.

Problematiku devastace životní-
ho prostředí a nezbytnosti podílet 
se na jeho ochraně prezentovali 

na 2. stupni vyučující 
přírodopisu a chemie 
(za spolupráci děkuji ko-
legyním Růženě Konde-
líkové a Janě Havlíkové). 
Pro třídy na 1. stupni 
měli připravený program 
žáci přírodovědného 
praktika. Velký dík patří 
především lídrům sku-
pin, na kterých spočíval 
největší díl práce. Jsou 
to: Marek Fábry, Alena 
Futterová, Karolina Ma-
tějková, Alena Dontová 
a Barbora Horáková. 

K pracovnímu listu Zelený ži-
vot byl vydán také doprovodný 
materiál „Můj průvodce na po-
moc přírodě“ v nákladu 600 ks. 
Na výrobě se podíleli nejen žáci 
přírodovědného praktika, ale také 
dobrovolníci z jiných tříd a to 
mnohdy ve svém volném čase. 

Příručka je zakončena obrázkem 
vzniklým koláží děl Daniely Ze-
lenkové a Jakuba Jedličky. Jejich 
díla byla vybrána z devíti návrhů. 

Všem zaangažovaným moc dě-
kuji, cením si mnohostranné spo-
lupráce, zodpovědného přístupu, 
nadšení k práci, které nás nabíje-
lo, a dobré nálady ☺ 

Mgr. Jana Šetková

Co chystáme na květen?
  4. 5. Kocour Modroočko – divadelní představení - 1. třídy
  5. 5.     Literární soutěž pro žáky, kteří píší poezii, prózu, 

drama
  11. – 13. 5.  Focení třídních kolektivů
  14. 5. Hydrobiologie – přírodovědný projekt – 7. třídy
  18. – 23. 5.      Výchovně vzdělávací kurz (škola v přírodě) – 1. B, 

1. D, 2. B – Nové Hutě
  19. 5.      Vzdělávací interaktivní seminář – 9. třídy – Světo-

vý týden respektu k porodu
  20. 5. Láska ano, děti ještě ne – přednáška pro 8. třídy
  20. 5. Sněhová královna – divadelní představení – 5. A
  20. 5. Kurz sebeobrany –  dívky 2. stupně
  22. 5.      Energie – budoucnost lidstva – přednáška pro 

9. třídy
  23. – 29. 5.    Výchovně vzdělávací kurz (škola v přírodě) – 3. A, 

3. B, 3. D
  25. 5. Přírodovědný a ekologický projekt – 5., 8. třídy, 6. A
  25. – 29. 5.     Výchovně vzdělávací kurz (škola v přírodě) – 4. A
  27. 5.     Sběratelé kostí – praktikum na přírodovědecké fa-

kultě
  30. 5. Dětský den – akce DDM a ZŠ Úvaly

 • Street art ve škole – workshop pro vybrané děti
 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
 •   Den matek v domově seniorů – kulturní vystou-

pení prvňáčků
 • McDonald‘s Cup
 • Dopravní soutěž                 Mgr. Lenka Foučková
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organizace a spolky

90 LET ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ V ÚVALECH
20. léta

V letech 1919 – 1920 vznik-
lo drůbežnické družstvo, které 
mělo prodejnu v hostinci U Čes-
kého lva (hned vedle základní 
školy), kde se prodávala vejce, 
kuřata, husy, krmiva. V letech 
1923 – 1924 se družstvo rozpa-
dlo. Po rozpadu vznikla myšlenka 
založit Spolek pěstitelů králíků 
pro Ouvaly a okolí se sídlem 
v Ouvalech.

V roce 1925 byla založena stol-
ní společnost pro chov drobných 
hospodářských zvížat. Hlavním 
iniciátorem byl ČENĚK NO-
VOTNÝ a dále Jaroslav Halík, 
Václav Líbal, Josef Benešovský, 
Václav Kricmar, Václav Veselý, 
Josef Uhlíř, František Klicpera, 
Václav Bém a Karel Šmíd. 

V letech 1925 – 1928 ještě 
přibyli přítel Josef Novák, Jan 
Schejbal, Bohumil Benešovský, 
Antonín Moravec, Jan Marčín, 
Jindra Franková, Karel Joza, 
Karel Musil, Václav Trpálek, Jan 
Cmíral a jeho bratr Stanislav, 
dále pak př. Macháček, Zach, 
Štrosmajer, Vejvoda, Zbejnal, 
Karmunda, Mazanec.  Prvním 
předsedou byl zvolen ANTONÍN 
MORAVEC a jednatelem ČE-
NĚK NOVOTNÝ.

ČENĚK NOVOTNÝ se naro-
dil v roce 1877 a zemřel v roce 
1950. Do Úval se přistěhoval 
v letech 1920–1922, choval ho-
luby červené pštrosy a slepice 

červenky. Byl velký organizátor 
a rádce v chovech a posuzovatel 
holubů a drůbeže. Byl též redak-
torem časopisu Zvířena a vydal 
několik odborných knih – Umě-
lé líhnutí a odchov kuřat (1931), 
Rhode – Islandka (červenka), její 
chov a ošetřování (1922), Praktic-
ké drůbežnictví (1936), Bílá Le-
ghornka (1930).

V letech 1920 – 1930 bylo 
v Úvalech několik krásných cho-
vů holubů Francouzských voláčů 
u Rosenbaumů, Českých staváků 
u  Chroustů a Římanů u Zema-
nů.

JIŘÍ STEIMAR se narodil 24. 4. 
1887 a zemřel 16. 12. 1968. Byl 
členem činohry Národního diva-
dla, dědeček Jiřího Kodeta a tatí-
nek Jiřiny Steimarové (herečka, 
divadelní pedagožka, vnučka Ven-
delína Budila). Byl též velkým 
milovníkem holubů. Jeho posled-
ním chovem byly Lahore v barvě 
červené. V letech 1913 – 1959 byl 
fi lmový a divadelní herec, 1953 
zasloužilý umělec, 1968 národní 
umělec.

Další chov, který měl vzestup-
nou tendenci, byl u př. Klicpery. 
Tyto směry pomohly v Úvalech 
založit v letech 1928 – 1930 spo-
lek holubářů. 

  

30. léta

Ve 30. letech se organizace 
rozděluje na Jednotu králíkářů 
a Spolek chovatelů králíků a drů-
beže pro Ouvaly a okolí se síd-

Mladí hasiči otevřeli sezonu 
2015

V sobotu 28. 3. se družstva mla-
dých hasičů z Úval zúčastnila sou-
těže v uzlování – Mukařovský uzel. 
Přípravě jsme věnovali několik 
hodin tréninku na pravidelných pá-
tečních schůzkách, kromě toho, že 
jsme se naučili uvázat 5 uzlů, mu-
seli jsme se je naučit vázat co nej-
rychleji. V Mukařově se pak všem 
soutěžícím změřil čas a družstvo 
s nejnižším součtem časů zvítězilo. 
Rok od roku přibývá konkurence 
a sebemenší chybička může každé-
ho vyřadit z boje o medaile. Letos 
při nás nestálo tak velké štěstí jako 
v předchozích dvou letech, ale za-
zářili jsme alespoň v soutěži jednot-
livců. Mladší žáci obsadili 5. místo 
mezi osmnácti družstvy a z celko-
vých 151 závodníků soutěž jednot-

livců vyhrál náš Martin Oktábec! 
Starší žáci bojovali se 14 dalšími 
soupeři a nakonec jim připadlo 6. 
místo. V soutěži jednotlivců mezi 
113 závodníky nestačil Petr Zetek 
pouze na jednu závodnici a získal 
stříbrnou medaili. Naši dorostenci 
nesestavili družstvo, ale účastnili 
se jako jednotlivci. Nejlépe si ved-
la Veronika Šveňhová, která o vlá-
sek obsadila 4. místo. Uzlovačky 
uklízíme do šuplíku a vytáhneme 
je až na podzim. Naopak jsme už 
po zimě oprášili hadice a překážky 
a v dubnu se chystáme na další sou-
těže. Jak nám to jde a kam nám mů-
žete přijet fandit, se dozvíte třeba 
na naší facebookové stránce- Mladí 
hasiči SDH Úvaly.

Alena Tesařová, SDH Úvaly

lem v Ouvalech. V těchto letech 
přestal vycházet časopis Zvířena. 
Nový časopis Svaz holubářských 
spolků a Hospodářské zvířec-
tvo byl dílem Jindřicha Voráčka 
a Čeňka Novotného, který byl 
jeho redaktorem a měl redakci 
a administraci v Úvalech.  V roce 
1933 se konaly první králičí 
hody. 

V letech 1933 – 1934 dochází 
opět ke spojení spolků a v roce 
1935 dochází k ustanovení Spol-
ku chovatelů výstavních a užitko-
vých holubů.

40. léta

V roce 1949 byl přijat za čle-
na př. Koželský František, ve své 
době vynikající chovatel králíků 
Kastorexů (Ca), Dalmatinských 
strakáčů rexů (DS rex), který dále 
choval okrasné bažanty, pávy, 
drůbež a holuby. Dlouhou dobu 
působil jako registrátor a tetova-
tel ZO Úvaly.

(pokračování příště)

Za ZO ČSCH Úvaly
jednatel 

Kotusová Jitka

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY HLEDÁ:

KVALIFIKOVANÉ PANÍ UČITELKY                PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: OD 24. 8. 2015
POŽADUJEME: STŘEDOŠKOLSKÉ PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ, SPOLEHLIVOST, PRACO-
VITOST, PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ A HEZKÝ VZTAH K DĚTEM.

ASISTENTA PEDAGOGA                               PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: ZÁŘÍ 2015
POŽADUJEME: ODBORNOU KVALIFIKACI, SPOLEHLIVOST, PRACOVITOST, PŘÍJEMNÉ 
VYSTUPOVÁNÍ A HEZKÝ VZTAH K DĚTEM.

KUCHAŘKU                                                    PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: OD 24. 8. 2015

POŽADUJEME: VYUČENÍ V OBORU, PRAXI, SAMOSTATNÉ SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU 
A NORMOVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, SPOLEHLIVOST, 
PRACOVITOST, PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ A HEZKÝ VZTAH K DĚTEM.

HOSPODÁŘKU (NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK)   PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: ZÁŘÍ 2015
POŽADUJEME: PRÁCE S PC (EXCEL, WORD) ADMINISTRATIVNÍ SCHOPNOSTI, SPO-
LEHLIVOST, PRACOVITOST, PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ. 

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: ms.kollarova@seznam.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE:      E-MAIL: ms.kollarova@seznam.cz, TEL.: 281 981 678, 739 631 687

Nabídka volných Nabídka volných 
pracovních místpracovních míst

– nástup září – nástup září 
20152015

ZŠ Úvaly přijme od září 
2015 kvalifi kovaného 

učitele (učitelku):
•     český jazyk, anglický 

jazyk
•    1. stupeň ZŠ (znalost 

matematiky profesora 
Hejného výhodou)

Životopis zašlete na
zsuvaly@zsuvaly.cz

nebo volejte na
te.: 281 981 946.
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Za patnáct let, co pořádáme 
English Camp v Úvalech, se 
změnilo poměrně mnoho věcí. 
Tak například první roky probí-
hal náš příměstský tábor v malé 
Tesco budově na školní zahra-
dě. V té době nám to ještě sta-
čilo, protože se počet dětských 
účastníků pohyboval kolem 30. 
Proto také nebylo třeba toli-
ka vedoucích. Postupem času 
začalo přibývat více zájemců 
a my jsme zároveň museli roz-
šiřovat i tým vedoucích. V roce 
2014  se tábora účastnilo 100 
dětí a 50 vedoucích, kteří po-
máhali uskutečnit pětidenní 
tábor. Nebylo to první rok, co 
nám pan ředitel Březka poskytl 
dvě patra základní školy a tělo-
cvičnu. Díky rozšířeným pro-
storám jsme mohli zpestřit i náš 
program. Děti se tak mohou 
kromě dopoledního programu, 
ve kterém probíhají hodiny an-
gličtiny, divadla, výtvarné dílny 
a tematického filmu s biblic-
kým motivem, zúčastnit i růz-
ných odpoledních workshopů. 
Minulý rok to byl například 
workshop lukostřelby, lanového 
centra, vyrábění, tance, cukrář-
ství a jiných aktivit. Co si děti 

odnášejí z tábora? Mnoho zážit-
ků, zkušeností, biblické zákla-
dy a nové anglické vědomosti. 
A vedoucí? Dělají vše zadarmo 
a z vlastní vůle. Věříme, že En-
glish Camp v Úvalech má smy-
sl. Nejen, že posiluje místní ko-
munitu, ale snaží se zachovávat 
správné hodnoty a předávat je 
dál.

Děkujeme všem, kteří se po-
dílejí na uskutečnění tábora. 
Nejsou to jen vedoucí, které vi-
díme nejvíce pomáhat, ale jsou 
to i rodiče, kteří napečou kolá-
če po jednodenním přespávání 
ve škole, zásobují vedoucí vý-
bornými buchtami během dne, 
aby nepadli únavou, dále město 
Úvaly, sponzoři, kteří  přispíva-
jí do páteční tomboly, aby zá-
bava nestála, a také pan ředitel, 
který každoročně otevírá školní 
prostory English Campu.

Těšíme se, co nového nám 
letošní English Camp přinese. 
Můžete své děti přihlašovat 
online na našich stránkách: htt-
ps://sites.google.com/site/eng-
lishcampecuvaly2011/prihlasky

Za tým 
vedoucích

Michaela Hoblíková

English Camp 2015

církev

Co jsou Svatodušní svátky?
Svatodušní svátky neboli Hod 

boží svatodušní či letnice, při-
padají v letošním roce na neděli 
24.května. Tyto svátky nejsou pří-
liš známy v povědomí lidí, jako 
jsou  Velikonoce nebo Vánoce. 
Pro církev byly Svatodušní svátky 
též velikým svátkem a podobně, 
jako je HOD BOŽÍ VELIKO-
NOČNÍ nebo HOD BOŽÍ VÁ-
NOČNÍ, máme také HOD BOŽÍ 
SVATODUŠNÍ. O těchto svátcích 
je méně  lidových zvyků, proto 
nejsou u široké veřejnosti tak vý-
razně vnímány.

Svatodušní svátky nemají pev-
né datum, nastávají totiž sedmou 
neděli po Velikonocích. Jsou to 
svátky slavené v období plného 
jara. Slaví se přesně padesátý den 
po Velikonocích. Jsou vlastně na-
plněním Velikonoc v křesťanském 
pojetí.

Velikonoce i letnice mají prapů-
vod v oslavách přírody. Velikonoce 
byly původně svátky jara, letnice  
zase  oslavou začátku sklizně. Pro 
židy i pro křesťany oba tyto svátky 
znamenají mnohem víc, protože 
mají spojitost s událostmi z dějin 
spásy. Židé si každoročně o Veli-
konocích připomínají historickou 

událost Exodus – Vyvedení Izra-
elského lidu z egyptského otroctví. 
O letnicích si připomínají darování 
DESATERA Mojžíšovi na hoře 
Sinaj.

Pro křesťany jsou Velikonoce 
svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista a letnice jsou svátkem 
seslání Ducha svatého, svátkem sku-
tečné plnosti života člověka. 

Jde tu o veliké věci s obrov-
ským dopadem na život každého 
člověka, i když si toho třeba ně-
kdo zatím ještě není vědom.

Proč vlastně k seslání Ducha 
svatého před téměř dvěma 
tisíci lety o letnicích došlo?

Kdo zná aspoň trochu Nový 
zákon anebo viděl fi lm Umučení 
Krista, ať  v kině nebo na DVD, tak 
si musel všimnout, že apoštolové 
byli před sesláním Ducha svatého 
docela bojácní a zbabělí. Stačilo 
na ně dupnout a jeden po druhém 
selhávali. Jak známo, než zakokr-
hal kohout, Petr Ježíše třikrát za-
přel. Jidáš ho za mizerných třicet 
stříbrných  zradil a ostatní (s vý-

➜ ➜ ➜ strana 20
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Sokol – mladší žáci – házená
O Velikono-

cích jsme se 
zúčastnili nej-
většího halového 
turnaje pro mladé 
házenkáře a há-
zenkářky na svě-
tě. Ve třiceti 

pražských halách od pátku 3.dubna 
do pondělí 6.dubna bojovalo více 
jak 400 družstev z celého světa 
o co nejlepší umístění. V katego-
rii mladších žáků bylo přihlášeno 
66 týmů a v této silné konkurenci 
se naši kluci rozhodně neztratili. 
V šestičlenné základní skupině 
jsme v pátek odehráli dvě utkání, 
první s estonským HC Viljandi se 
nám moc nepovedlo, kluci působili 
nervózním dojmem a zaslouženě 
prohráli. Ve večerním utkání to pak 
byl úplně jiný výkon. Chlapci bojo-
vali celých třicet minut a dokázali 
nad Novým Jičínem zvítězit. V so-
botu nás čekala tři utkání a hned 
to první bylo s týmem z Maďarska 
Kézi UP Pler I, kluci opět hráli ve-
lice dobře, o poločase prohrávali 
pouze o dvě branky, pak se nám 
ale přestalo dařit a ke konci jsme 
si nechali dát několik zbytečných 
branek a prohráli výrazným rozdí-
lem. Za výkon jsme se ale nemu-
seli stydět a to jsme ještě nevěděli, 
že tento náš soupeř nakonec celý 

turnaj vyhraje. Druhé utkání bylo 
rozhodující pro postup do A-fi ná-
le. Našim soupeřem byl silný dán-
ský celek HVI Himmelev a naši 
chlapci opět podali výborný vý-
kon. Za mohutného povzbuzování 
rodičů utkání vyhráli a zajistili si 
před posledním utkání ve skupině 
postup mezi nejlepších 33 druž-
stev turnaje. V závěrečném utká-
ní ve skupině proti slovenskému 
Martinu dostali příležitost přede-
vším mladší kluci a utkání zvládli 
na výbornou a zvítězili. V neděli 
jsme sehráli dva zápasy v osmifi -
nálové skupině a opět jsme měli 

velice těžké soupeře. Hned první 
utkání proti slovinskému HC Po-
reč bylo nad naše síly. Tento sou-
peř prohrál až v semifi nále s naším 
maďarským soupeřem ze skupiny 
a skončil celkově třetí. V posled-
ním zápase v osmifi nálové skupině 
již bylo jasné, že dále již nepostou-
píme, ale i tak kluci hráli bojovně 
a velice dobře, jen nám docháze-
ly síly a přes velkou snahu všech 
hráčů jsme na vítězství nedosáhli. 
Celkově jsme skončili na děleném 
23.místě. Klukům patří poděková-
ní za předvedené výkony a rodi-
čům za podporu.

Základní skupina:
Úvaly – HC Viljandi (EST) 10:16 
(4:7)
Úvaly – TJ Nový Jičín (CZE)12:6 
(6:2)
Úvaly – Kézi UP Pler I (HUN) 
9:19 (6:8)
Úvaly – HVI Himmelev (DEN) 
19:13 (10:5)
Úvaly – MHáK Martin (SVK) 
14:7 (6:1)
3. místo a postup do A-fi nále

A-fi nále (osmifi nálová skupina)
Úvaly – RK Rače (SLO) 12:22 
(7:11)
Úvaly – TIK Taastrup (DEN) 
8:11 (4:4)
3. místo a konec v turnaji
celkově dělené 23.místo

Sestava a branky (podle ofi ci-
álního zápisu): Šťastný Šimon 
(G), Šubrt Tomáš (G), Nepraš 
Štěpán (3), Rýdl Ondřej (15), 
Skřivan Roman (2), Hejnic Ta-
deáš (18), Poděbradský Jaroslav 
(11), Doškář Daniel (10), Novák 
Jakub (8), Hájek Michal (11), 
Vodička Marc (2), Pácalt Jakub 
(3), Schackwicz Marc, Hamam 
Ali (1)

www.hazena-uvaly.cz

Sokol – starší žáci – házená
Velikonoční víkend strávili 

starší žáci na Prague handbal cupu 
a zde obstáli. Odehráli hodně těž-
kých a složitých zápasů a pouze 
v utkání s německým Berlínem 
nehráli dobře. Škoda remízového 
utkání s Duklou, které putování 
turnajem ukončilo.

Úvaly – TJ Sokol Cifer (SVK) 
17:13 (9:5)
Úvaly – Frýdek Místek (CZE) 
21:16 (9:8)
Úvaly – SG AC/Eintracht Berlin 
(GER) 9:27 (5:13)
Úvaly – Ajax Copenhagen II 
(DEN) 19:14 (13:3)
Úvaly – Tecton WAT Atzgersdorf 
(AUT) 19:12 (10:6)
3. místo a postup do A-fi nále

A-fi nále (osmifi nálová skupina)
Úvaly – HC Dukla Praha (CZE) 
14:14 (7:7)
Úvaly – HC Tatran Stupava 
(SVK) 15:11 (8:5)
2. místo a konec v turnaji
celkově dělené 12.místo

Sestava a branky: Najman Štěpán 
(G), Zeman Ondřej (G), Vlasák 
Lukáš (G), Cenigr Jan (12), Ře-
pka Jakub (2), Koula Vojtěch 
(1), Šašek David, Chýle Karel 
(12), Černý Matyáš (26), Najman 
Matouš (18), Böhm Tomáš (3), 
Slavík Jakub (7), Březina Martin 
(17), Vintrych Marek (2), Saidl 
Matouš (3)

www.hazena-uvaly.cz

jimkou Jana) zmizeli, jakmile za-
čalo jít do tuhého. Tohle všechno 
Ježíš jako Bůh samozřejmě věděl 
předem. Věděl, že bez pomoci shů-

ry se neobejdou ani apoštolové, 
ani my. Proto slíbil, že jim i nám 
po svém nanebevstoupení pošle 
svého Ducha, který nám připo-
mene všechno, co učil a bezpečně 
nás provede všemi úskalími našich 

životů. Co slíbil, to splnil, právě 
o těch letnicích. A ze zbabělých 
apoštolů se rázem stali neuvěřitel-
ně stateční muži, odhodlaní za Je-
žíše a jeho věc položit třeba i život.

A skutečně se tak stalo, s vý-

jimkou Jana, že všichni později 
mučednickou smrtí zemřeli. Je-
žíš tedy neslíbil Ducha svatého 
jenom apoštolům, slíbil ho i nám.

Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

➜ ➜ ➜ ze strany 17
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Nečekanému ohlasu se těšily ne-
obvyklé závody v rychlé chůzi, kte-
ré se konaly 28. 3. 2015 v Úvalech 
Na Slovanech.

Nezávodilo se totiž v prosté chůzi, 
ale v CHŮZI s KOČÁRKEM.

Soutěže se zúčastnili ženy, muži, 
prarodiče, tety, strýci, smíšené dvo-
jice a v neposlední řadě i dítka.
V jednotlivých kategoriích se sešlo 
cca 60 lidí, kde nejstarším závodní-
kem byl dvaaosmdesátiletý pradě-
deček a nejmladší účastnicí závodů 
byla tříměsíční holčička.

Přidali jsme se tak k celorepubli-
kovým závodům v tzv. Strolleringu, 
který se konal čtvrtým rokem na 40 
místech v republice. V našem městě 
se závodilo poprvé a doufám, že ne 
naposledy, ráda bych poděkovala 
za podporu spoluorganizátorů, bez 
kterých by se závod neuskutečnil. 
Odvedli jste bezva práci a v příštím 
roce se těším opět na spolupráci.

A co že je to ten STROLLE-
RING?

Strollering je sportovní aktivita, 
kterou se snaží vyškolení lektoři 
ukázat, že i maminky, které nemají 
hlídání, mohou sportovat, poznávat 
nové maminky, starší sourozenci 
poznávají nové kamarády, a co je 
nejdůležitější, docílit snahy v dětech 

tak vypěstovat návyk k pohybu, kte-
rého je čím dál méně.

Jak říkávám: ,,Kočárek a ma-
minka fajn strávená hodinka“ aneb 
,,Starší dítka s námi jdou a sportu se 
věnujou.“  Kdy a kde? Vždy v ÚTE-
RÝ v 10 h u ZŠ v Úvalech.

Závod začal startem hlavní ka-
tegorie žen, následovaly další ka-
tegorie. Nejvíc dravosti bylo vi-
dět v kategorii mužů, kde došlo 
i na opakovaný start pro řadu dis-
kvalifi kací, protože běh s kočárkem 
se v tomto závodu NEVYPLÁCÍ!!! 
Muži to ale brali sportovně, spíš se 
tomu zasmáli, a ,,votom“ to tady 
všechno bylo - užít si pěkné (a že i to 
počasí nám přálo) rodinné sportovní 
odpoledne.

Při soutěžení kategorie párů a dí-
tek šlo o největší legraci: „Bylo to 
hrozně vtipné, manželka tlačila ko-
čár, skoro jsem to nestíhal, a aniž 
bychom si toho všimli, došli jsme 
druzí. Nešlo ani tak o závod, ale 
o tu legraci, a na to, že to byl první 
ročník, byla organizace perfektní,“ 
popsal atmosféru Jaromír Gloc, je-
den z účastníků závodu. I děti byly 
kouzelné, zvládly tlačit kočárky 
po závodní dráze, která byla dlou-
há celé fotbalové hřiště, jako zdatní 
sportovci. „Večer pěkně spinkal,“ 

Strollering aneb Závody s kočárkem

Stolní tenisté v jubilejní sezoně střídavě ...

konstatovala jedna maminka malého 
závodníka z Újezda nad Lesy.

Všichni účastníci byli oceněni 
sladkou odměnou – výborným perní-
kem ve tvaru kočárku, který pro nás 
vlastnoručně upekla jedna z cvičících 
maminek G.Petrová, která sklidila 
za vydařený pamlsek velký potlesk.

Ceny pro výherce v jednotlivých 
kategorií věnovaly: obchod Pro 
andílky, Billa, spolek PRO Úvaly, 
Mámy v Úvalech, s propagací po-
mohla i tiskárna Úvaly a tak závod-
níci odcházeli se skutečně hodnot-
nými cenami. Díky vám radost byla 
několikanásobná.

Díky dobrovolníkům z řad „ko-
čárkujících maminek“, spolku 

Mámy v Úvalech v zastoupení Kate-
řiny Topinkové a členů spolku PRO 
Úvaly se podařilo uspořádat závod 
i s doprovodným programem – sou-
těže pro děti, opékání buřtů.

Nerada bych zde opomněla le-
teckomodelářský klub v Úvalech, 
který nám svými ukázkami zpestřo-
val celé odpoledne a kterému jsme 
na konci závodů věnovali symbolic-
ké vstupné.

„Příští rok to určitě ROZJEDEM 
na plné pecky, s mámou, tátou 
a KOČÁRKEM prošoupem kecky,“ 
říká trojnásobná mamča, lektorka 
strolleringu a organizátorka závodu 
a i autorka tohoto příspěvku. 

Soňa Adamová.

Pro náš oddíl, který repre-
zentuje nepřetržitě město Úva-
ly v mistrovských soutěžích již 
45. sezonu, byla ta letošní jako 
na houpačce. Áčko hrálo po ně-
kolikaleté pauze opět 1. třídu 
okresního přeboru. V té se, bohu-
žel, neudrželo a spadlo do druhé 
třídy, ve které by ovšem mělo pa-
třit mezi favority. Ambiciózní B 
družstvo si v minulé sezoně vy-
bojovalo postup do 2. třídy a v ní 
nakonec skončilo na velice solid-
ním 5. místě. Náš další, v pořadí 
již třetí celek, céčko, si počínalo 
rovněž velmi dobře a vybojo-
valo nakonec ve 3. třídě pátou 
příčku. Pro značný zájem o toto 
sportovní odvětví v Úvalech jsme 
založili další družstvo, tentokrát 
pod hlavičkou D. To startovalo 
také ve 3. třídě okresního přebo-
ru a vzhledem k začátečnickým 
nezkušenostem olemovalo závěr 

tabulky. Nadšení ze hry však 
z hráčů nevyprchalo, a ti se již 
těší na příští mistrovská utkání, 
ve kterých si chtějí všichni doká-
zat zlepšení formy, a tím i záro-
veň postavení v tabulce.

Po loňském velmi úspěšném 
soustředění v šumavské Želez-
né Rudě připravujeme na letošní 
září podobnou akci, která by měla 
být dobrým odrazovým můstkem 
do příští sezony 2015/2016. 

Pro mistrovská utkání, přátelá-
ky i tréninky využíváme prostory 
školní tělocvičny již od dob jejího 
vzniku. A tam srdečně zveme všech-
ny zájemce, kteří mají v oblibě hru 
s nejmenším míčkem a chtěli by 
posílit naše řady v okresních soutě-
žích. Trénujeme každé úterý a pátek 
od 19 do 22 hodin. Další informace 
o našem oddíle najdete na www.
stolnitenisúvaly.mypage.cz

Karel Šochman  

společenská kronika

Květen 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Jan Starý
Antonín Baťa
Anna Čejková
Emily Hlaváčková
Nina Maria Fesquet
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany naše-
ho města.

Květnová životní jubilea
70 let – Miroslava Krulichová
 Miroslav Vodička
 Vítězslav Moucha
 Hana Horbasová
 Zdeněk Dufek
75 let – Josef Lula
 Anna Kratochvílová

 Květoslava Kučerová
 Ladislav Otta
 Václav Tříska
80 let – Ladislav Kövári
 Marie Kadeřábková
 Vladimír Chaloupecký
 Zdeňka Hladíková
 Helena Uchytilová
81 let – Pavel Štros
 Juraj Németh 
 Zdeněk Škop
82 let – Jindřiška Hlinská
83 let – Ludmila Sedlmajerová
 Miroslav Masák
 Jaroslava Městecká
84 let  – Jaroslav Potěšil
 Miloslav Macán
 Helena Ševčíková
85 let – Marta Rothschildová
86 let – Božena Petráňková

87 let – Jiřina Daňková
89 let – Eliška Čumrdová 
 Miroslav Daněk
 Jaroslava Mouchová
 Jaroslava Homolková
90 let – Zdeňka Váňová
 Jarmila Weisová
 Miloslav Musil
91 let – Růžena Vondráčková
 Karel Hlaváček
92 let – Helena Kramářová
 Blanka Jakubínská
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Miloslava Kučerová
Jindřich Mrkvička
Růžena Marešová

Jan Černý
Roman Bubák
Vladimír Kopecký
Jan Hasman
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-
ni ve společenské kronice (na-
rození, jubilea, úmrtí), ať tuto 
skutečnost nahlásí na správním
odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 
528, 281 982 485 nebo mobil 
723 929 928, vždy do 15. dne před-
cházejícího měsíce. Pokud nám 
nebude oznámen nesouhlas, budou 
tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá 
– matrikářka

kveten_2015 copy.indd   21kveten_2015 copy.indd   21 4/29/15   2:14 PM4/29/15   2:14 PM



22

Život Úval 5/2015osobní

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu je bílý na 
tahu a snadno získává materiál. 
Najdete jak?

Petr Slavík

Všem přátelům a známým 
s lítostí oznamujeme

Právě o letošních Velikonocích 
nás po těžké nemoci ve věku 
79 let navždy opustil dlouho-
letý člen oddílu házené Soko-

la Úvaly JUDr. Jiří Bedrna.
Za Vaši účast s naším 

zármutkem děkuje rodina 
zemřelého.

S bolestí v srdci 
oznamujeme všem, kteří 
ho znali, že nás navždy 

opustil pan Zdeněk Kunc. 
Zemřel dne 29. března 

2015 ve věku 87 let.
Rodina Kuncova

Děkuji všem přátelům 
a známým za projevy 
soustrasti a květinové 

dary při posledním 
rozloučení s naší maminkou 

a babičkou Růženkou 
Marešovou. 

Iva Drábová s rodinou 

 19. března 2015  zemřel 
na zápal plic Ing. Roman Bu-
bák.  Letos by se dožil plodných 
86 let. Do českobrodského kos-
telíčka Československé církve 
evangelické se s ním  vedle za-
rmoucené rodiny přišli rozloučit 
skauti ve stejnokrojích s prapo-
ry, přátelé, předseda Ústřední 
rady Svazu Pomocných tech-
nických praporů p. Jiří Růžička, 
farář a farářka zmíněné církve, 
celkem asi 150 současných či 
bývalých Úvaláků. Rozlouče-
ní a poděkování devadesátile-
tého skauta z Českého Brodu 
jako by naplnilo celý sakrální 
prostor láskou, vděčností a lid-
skou vznešeností. Před kostelíč-

kem zazněla  
na závěr trub-
ka se  skaut-
skou večer-
kou. Mnohé 
ruce se vzty-
čenými třemi 
prsty a spoje-
ným palcem 
s malíčkem  
se zved-
ly do výše 
ke skautské-
mu pozdravu.

Roman Bu-
bák se narodil  
do středně sta-
vovské rodiny 

bankovního úředníka. Jak před-
nesl p. J. Růžička: „Bratr Bubák 
patřil společně s námi k poslední 
generaci, která byla nejen rodi-
či, ale tehdy i ve škole, v církvi, 
Skautu, i v Sokole vychována 
v duchu T. G. Masaryka k vlaste-
nectví, k pravdě, slušnosti nejen 
ke svým rodičům, ale i ke všem 
občanům a k lásce k přírodě. Lidé 
se ještě v městečkách vzájemně 
zdravili  a byli ochotní pomo-
ci svému bližnímu, kdykoliv to 
bude potřeba.“ Po maturitě začal  
R. Bubák studovat na vysoké ško-
le zeměměřičství, ale po udání 
z Úval ho čekaly nucené práce 
v rámci Pracovně technických 

táborů v ostravském dole Hedvi-
ka. Jako skaut a křesťan vyznával 
morální zásady včetně čestnosti 
a pravdomluvnosti, jeho tatínek 
v Úvalech založil skautský oddíl, 
ale v 50. letech se stále zostřo-
val třídní boj. Po roce nuceného 
přerušení studia mu byla délka 
tzv. vojny kvůli nalezené bibli 
prodloužena. Po návratu se mu 
podařilo dostudovat a věnovat se 
svému povolání v zeměměřičství.

Se svou první ženou, která ze-
mřela ve středním věku na  srdeč-
ní vadu, měl  syna Romana. Po le-
tech se mu z druhého manželství 
narodil druhý syn Jan, kterého 
ovlivnil svým zájmem o hudbu. 
Aktivní křesťanská rodina navště-
vovala bohoslužby Českosloven-
ské církve evangelické. V posled-
ní třetině života se  Ing. R. Bubák 
věnoval nejen svým milovaným 
chryzantémám, zpíval v místním 
pěveckém sboru, po roce 1989 
vedl oddíl vlčat podruhé obno-
veného skautského střediska, jež 
nese jméno jeho otce. Celoživotně 
vyznávané zásady zesnulého po-
moci bližnímu bez upozorňování 
na sebe sama vyzněly v založení 
charitativních sbírek úvalských 
skautů, předčítání seniorům v do-
mově důchodců.  Jako předsedo-
vi revizní komise Svazu PTP mu 
bylo ministrem obrany v r.  2014 

uděleno za mnohaletou obětavou 
činnost vojenské rezortní vyzna-
menání  Záslužný kříž III. stupně, 
což jsme se díky jeho skromnosti 
dozvěděli až na pohřbu.

Píši na Velký pátek, kdy vzpo-
mínáme na zatčení, odsouzení 
a ukřižování Ježíše Krista, jenž 
se za nás obětoval. Ing. Roman 
Bubák toto biblické poselství 
o pomoci bližnímu, poskytování 
času, námahy, znalostí, nabídnutí 
jakékoliv oběti nejen opakovaně 
četl, ale celým svým životem žil.  
Jeho požehnaný život se naplnil 
v r.  2015, v roce plném reminis-
cencí na morální odkaz před šes-
ti sty lety upáleného mistra Jana 
Husa, jenž hledal pravdu a Kris-
tovo poselství lásky jen v Bibli. 
Jeho odkaz osobní odpovědnosti, 
abychom vždy zkontrolovali, zda 
příkaz nadřízeného není v rozpo-
ru s božím zákonem, s morálkou 
naší evropské civilizace, je živý 
dodnes.

Také Ing. R. Bubák se celý ži-
vot řídil desaterem božích přiká-
zání  a slovem Bible.

V březnu odešel svědomitý, 
skromný, vzdělaný a mravní člo-
věk.

Za všechny zarmoucené 
přátele a sousedy děkuje za vše

PhDr. Lenka Mandová 

Zpráva nejsmutnější

Ing. Jan Černý 19. 5. 1965 – 25. 3. 2015

(předseda TJ Sokol Úvaly, házenkář, trenér, kamarád)

Vážení a milí
spolužáci,

absolventi Základní 
devítileté školy v Úvalech 

v roce 1951!
Tak jako každým rokem 

sejdeme se i letos, poslední 
sobotu v květnu, tj.

30. 5. 2015

v 16 hodin,

v restauraci
„Na dobrým místě“
na náměstí Arnošta 

z Pardubic.
  MB

Paní Věra Švandová
oslaví

dne 1. června 2015
90. narozeniny.

Upřímně gratuluje milující 
rodina.

Ing. Romanu Bubákovi in memoriam
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Společnost ČEMAT trading, spol. s r.o., Bohumín se zaměřením na prodej 
příslušenství k manipulační technice a stavebním strojům přijme na HPP 
na pobočku v Úvalech u Prahy

servisního mechanika.
Požadujeme: min. vyučen, řidičský průkaz – podmínkou sk. B,C, výho-
dou E, výhodou  znalost hydraulických systémů, tělesná zdatnost, dob-
rý zdravotní stav, dobrá komunikační a organizační schopnost, samo-
statnost, spolehlivost ,svářečský průkaz výhodou. 
Nabízíme: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, 
možnost pronájmu bytu 2+1 přímo v areálu. 
Náplň práce: opravy, montáže a servis PZ
Místo pracoviště: Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly u Prahy
Životopisy zasílejte na email: kozdonova@cemat.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

Spol. ČEMAT, s.r.o., 
Bohumín

přijme na PP na své 
provozovny v Praze

a Úvalech 

správce areálů.

Požadujeme: znalost 
práce na PC, ŘP sk.B, 

komun. a organ. schopnost, 
spolehlivost, 

zkušenost s údržbářskou 
prací, dobrý zdrav. stav.

Nástup dle dohody, možný 
i na částečný úvazek. 

Životopisy zasílejte na email: 
kozdonova@cemat.cz
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WTE POWERBOLT s.r.o 
přijme na HPP pracovníka 

na pozici: 
soustružník, programátor 

CNC a obsluha CNC stroje. 
Praxe v oboru (3 roky).

Kontakt:
WTE PowerBolt s.r.o,

Český Brod tel. 321 622 062

Hledám začínajícího,
vyučeného elektrikáře.

Nabízím trvalou spolupráci.
Kontakt: Jaroslav Junek

tel. 603866841
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Pohřební ústav 
Pavel Kos

Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, oznamuje svým zákaz-
níkům, že opět prodává slepičky  snáškových plemen Tetra 
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý. Stá-
ří 14 – 19 týdnů. Cena  149–180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme  
slepičky pouze  našeho chovu!!
Prodej se uskuteční:

24. května a 20. června 2015
Úvaly – u drogerie na náměstí – 15.00  hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393, 
po ořezu 210 x 297 mm

 

 1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
 (zrcadlo

 190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
 1/1 na spad
 216 x 303

 1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
 59 x 262 190 x 87 90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi, 
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) 
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

 Plošná inzerce Řádková inzerce

Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
  – do 120 písmen 140,-

A4 
v textové 

části 7 800,- Kč soukromá
  – 120 až 360 písmen 285,-

1/2 A4 1 950,- Kč komerční 
  – do 120 písmen 280,-

1/3 A4 1 500,- Kč komerční 
  – 120 až 360 písmen 570,-

1/4 A4 1 100,- Kč

1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
  rámečkem

III. strana 
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis  + 30 %

IV. strana 
obálky 5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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