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městský úřad Život Úval 7–8/2016

D
ne 19. května 2016 se konalo krátké mimořádné jednání zastu-
pitelstva. Přítomno bylo 13 zastupitelů a jednání bylo živě pře-
nášeno na městský „kanál“ na serveru YouTube. Na programu 

byly jen 3 body. Zastupitelé nejprve schválili v návaznosti na úpravu 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 
přijetí navýšení dotace na akci „Zateplení objektu MÚ Arnošta z Par-
dubic 95“ v celkové výši 124 465 Kč. Poté schválili navýšení dotace 
na akci „Zateplení objektu v Riegerově ul. č.p. 897“ v celkové výši 
693 164 Kč. V posledním bodě úvalští zastupitelé schválili na základě 
změny rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Realizace protipovod-
ňových opatření – Úvaly“ navýšení dotace v celkové výši o 108 573 Kč. 

Videozáznam (délka trvání 15 min.) z jednání dne 19.5.2016 je zde:  
http://www.youtube.com/watch?v=T2_WNC97ObU Marek Mahdal

(redakce Života Úval)
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

v době, kdy čtete tyto řádky, je 
již nejspíše zřejmé, jestli zastupi-
telstvo města schválilo Zásobník 
projektů města Úvaly pro roky 
2016 – 2020. Práce na přípravě 
tohoto zásobníku,  včetně výbě-
ru jednotlivých projektů a disku-
se o nich se zastupiteli a s vámi 
– obyvateli Úval, nám zaplnila 
téměř celé první pololetí tohoto 
roku. Schválením tohoto strate-
gického dokumentu se před námi 
otevírá cestovní mapa, která by 
měla naše město v příštích čty-

řech letech zásadně proměnit. 
Chtěl bych poděkovat vám všem, 
kteří jste se celé přípravy zásob-
níku projektů zúčastnili a připo-
mínkovali jej.  Detailní informa-
ce o zásobníku projektů najdete 
na webu města.

V květnu a červnu jsme také 
pod sloganem „Řekněte nám to 
napřímo!“ uskutečnili řadu setká-
ní s vámi – obyvateli Úval - pří-
mo ve čtvrtích, kde bydlíte.  Já 
i mí kolegové z rady města máme 
z těchto setkání velmi dobrý po-
cit. Získali jsme mnoho podnětů, 

co v jednotlivých čtvrtích řešit 
a v jakých prioritách, a zároveň 
jsme měli možnost vysvětlit, proč 
a jaké kroky děláme. V těchto se-
tkáních proto budeme pokračovat 
i v budoucnu. 

V červnu rozšířil elektronické 
služby našeho města zcela nový 
geoportál a elektronická technic-
ká mapa Úval. Jedná se o službu, 
kterou se naše město posouvá 
do první ligy českých a morav-
ských měst z pohledu informa-
cí poskytovaných investorům 
a občanům.  Zejména těm, kteří 

chystají stavby či rekonstrukce, 
tato služba výrazně usnadní život.  
A co je nejlepší – tato služba je 
pro veřejnost zdarma!

V červenci a srpnu nás čeká po-
měrně rozsáhlá stavební činnost 
ve městě, takže život v letních 
Úvalech nebude nijak jednodu-
chý, výsledek však, jak doufáme, 
bude stát za to. Více se dočtete 
uvnitř tohoto čísla Života Úval.  

A teď mi již dovolte popřát nám 
všem krásné léto, ať již jej strávíte 
v Úvalech nebo jinde ve světě!

Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští 
zastupitelé dne 19. 5. 2016

Finance za období 1–5/2016
Uplynulo již pět měsíců, co byl zaveden nový účetní systém na eko-

nomickém odboru.
Používáme nový program GINIS Gordic.  Od 10. 5. 2016 máte mož-

nost nahlížet i do čerpání města v klikacím rozpočtu.
Za období 5 měsíců roku 2016 jsme obdrželi příjmy celkem ve výši 

47 914 351,- Kč (42,62%), z toho daňové příjmy ve výši 33 280 510,- Kč 
(39,83%).

Výdaje za sledované období jsou v celkové výši 49 449 455,- Kč 
(39,68%), z toho čerpání fi nančních prostředků na investice bylo 
11 000 840 028,- Kč (28,46%).

Splátky úvěru jsou hrazeny pravidelně, uhrazeno bylo 4 670 455,- Kč 
(40,94%).

Stav fi nančních prostředků na účtech města k 31. 5. 2016 byl 
16 213 313,- Kč.

Hájková Jitka,
vedoucí ekonomického 

odboru

Finanční výbor a investiční dluhy města

R
áda bych občany seznámila 
s celkovou problematikou 
zadlužení města od doby 

prosazení podání žádosti o revol-
vingový úvěr. Historie rozsáhlého 
zadlužení sahá do začátku půso-
bení předchozího volebního obdo-
bí. U myšlenky a prosazení hraje 
významnou roli spolek Otevřené 
Úvaly (tehdejší místostarosta M. 
Breda a nejdříve člen FV a pozdě-
ji jeho předseda P. Borecký). 

Město Úvaly si v roce 2012 vza-
lo tzv. revolvingový úvěr ve výši 80 
mil. Kč na zajištění překlenovacího 
období zajištění fi nancování velkých 
dotačních projektů výstavby vodo-
hospodářské infrastruktury a vybra-
ných projektů. Úvěr se dle rozpisu 
čerpání měl do čtyř let splatit. 

Nastavení uvedeného revolvin-

gu bylo podložené fi nanční bilancí 
s rozpisem plateb pro jeho čerpání 
a splácení. Dodržet uvedený roz-
pis se předchozímu vedení města 
nepovedlo z důvodu snahy o co 
nejrychlejší rozvoj (schvalování 
projektů města bez odpovědného 
zajištění jejich fi nancování a bez 
snahy o vytvoření fi nanční rezervy). 
K uvedeným skutečnostem bvl také 
přičten nestandardní úkon, špatné 
sečtení nákladů v tom období rea-
lizovaných projektů (původně odpo-
vědnost na FV a později to nebylo 
defi nováno, kdo způsobil pochybe-
ní) a bylo nutné řešit nedostatek fi -
nancí ve výši 30 mil. Kč. (Borecký 
je předseda FV a pak  po odstoupení 
místostarosty Bredy místostarosta 
města). 

Vyřešením problému byla doho-

da s KB na transformaci revolvin-
gového úvěru na investiční úvěr 
města ve výši 110 mil Kč. V rozlo-
žení splátek na dobu 10 let. V rámci 
standardních podmínek investičního 
úvěru byla KB vedením města požá-
dána o fi xaci nákladů úvěru do kon-
ce úvěru. Celkové náklady vedení 
úvěru a úroků jsou v současné době 
značně vysoké (2,76 % ).

Již rok 2015 byl rokem přízni-
vým pro úpravu a změnu nasta-
vování parametrů nákladů úvěru. 
V dubnu t.r. fi nanční výbor do-
poručil prostřednictvím zastupi-
telstva města  realizovat snížení  
nákladů na investiční úvěr. 

FV nabídl vedení města součin-
nost v procesu snižování nákladů 
spojených s úvěrem.

Předseda FV Helena Váňová

Zahájení oslav 
adventu 

letos opět v neděli
Rada města na svém 
jednání 14. 6. 2016 rozhodla 
většinovým hlasováním 
o pořádání i letošních oslav 
zahájení adventu a rozsvícení 
vánočního stromu města opět 
tradičně první adventní neděli. 
Podpořila duchovní rozměr 
adventu, úvalskou adventní 
nedělní tradici a dlouhodobě 
dohodnutou spolupráci základní 
školy a komise pro kulturu rady 
města. Rada je přesvědčena, 
že se zahájení adventu 
v Úvalech ponese i v tomto roce 
v tradičním duchu.

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města
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Stavební léto v Úvalech aneb co nás čeká a nemine

P
řes léto a do konce roku nás 
čeká mnoho oprav a rekon-
strukcí. Hlavním bodem let-

ních oprav je rekonstrukce průtahu 
městem III/01214 3. etapa – ulice 
Škvorecká, Dvořákova, Riegero-
va, na kterou by měla v příštím 
roce navázat rekonstrukce náměs-
tí. Původně tyto stavební práce 
měly být zahájeny již začátkem 
června. Vzhledem k vysokým ná-
kladům a lhůtám při výběrovém 
řízení se začátek stavebních prací 
oproti původním plánům radnice 
očekává až v průběhu srpna. 

V průběhu srpna by měly navá-
zat i další stavební práce spojené 
s opravami komunikací. Konkrét-
ně se jedná o opravu ulic Jirásko-
va, Klánovická, Havlíčkova, část 
ul. Nerudova, Komenského, kři-
žovatka Dobročovická u Fabráku, 
Škvorecká. Proběhnout by měla 
ještě oprava ulic Denisova, Sovo-
va a Vydrova. V některých částech 
budou opravy včetně chodníku. 

Dále proběhne rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení 
v části ulice P. Velikého, kde mi-
nulý rok proběhla oprava vozov-
ky. 

Mimo opravy komunikací nás 
v létě čekají také opravy dešťo-
vé kanalizace. Konkrétně v ulici 
Pražská II a Raisova vč. části Ne-
rudova. Těmito opravami bychom 
měli vyřešit dlouholetý problém, 
kdy nám dešťové vody tečou 
do splaškové kanalizace a kdy 
část splaškového potrubí je prak-
ticky zanesená a nefunkční. 

Dále budeme rekonstruovat 
veřejné osvětlení v ul. Horova, 
Na Ztraceném korci a v části 
ulice Wolkerova. Na konci léta 
– počátkem podzimu bude pro-
tažena stezka ze zasakovacího 
pásu podél komunikace II/101 
(Jirenská). Na druhou stranu se 
bohužel s největší pravděpodob-
ností nestihne zrealizovat výstav-
ba veřejného osvětlení v lokalitě 

Úvaly Horoušánky. V současné 
době se dokončují projekční prá-
ce k získání územního rozhodnutí 
ve stupni realizační dokumentace. 
V rámci této akce probíhají práce 
ve věci zjištění stavu kabelového 
vedení veřejného osvětlení v uli-
cích této čtvrti. 

V minulosti při zasíťování této 
lokality bylo uloženo kabelové 
vedení pro veřejné osvětlení, sa-
motné veřejné osvětlení však ni-
kdy nebylo realizováno. Odbor 
investic ve spolupráci s Technic-
kými službami města Úvaly, p.o. 
zajišťují sondy a proměření izo-
lačních stavů těchto kabelů. Z to-
hoto důvodu jsou sondy – některé 
úseky výkopů podél komunikací 
odkryty. Jedná se o osazení 52 ks 
svítidel + další související staveb-
ní práce. 

Připravujeme i dovybudování 
veřejného osvětlení v lokalitě Há-
jovna II – ul. Borová, Modřínová, 
Jedlová a Smrková. V této lokali-

tě taktéž minulý developer, který 
zasíťovával a budoval inženýrské 
sítě, zajistil položení kabelové-
ho vedení pro veřejné osvětlení, 
na vybudování samotného ve-
řejného osvětlení však nedošlo. 
Město prověřovalo stav kabelové-
ho vedení, ze kterého vyplývá, že 
izolační stavy kabelů jsou vyho-
vující.  V některých úsecích bude 
nutná výměna či oprava. Jednalo 
by se o osazení 14–16 lamp veřej-
ného osvětlení.

Je nám jasné, že realizace všech 
těchto akcí přinese a někde již 
přináší určité nepohodlí pro naše 
občany. Děkujeme proto za vaše 
pochopení, i díky němu můžeme 
vytvářet z Úval lepší město pro 
život. V případě potřeby řešení 
jakéhokoli operativního problé-
mu souvisejícího s realizací této 
stavby jsme vám k dispozici.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic 

a dopravy

Kultura jako důležitá součást našeho života

K
ultura je důležitou součástí 
života města a jeho obyvatel. 
Představuje soubor tvůrčích 

činností a jejich výsledků v oblasti 
umělecké a estetické. Do značné 
míry se jedná o aktivity nekomerč-
ní, nelze proto očekávat jejich 
ekonomickou výnosnost. Naopak, 
mnohé z nich jsou závislé na pod-
poře z veřejných zdrojů, ať jedno-
rázově nebo dlouhodobě. Kultura 

nicméně zvyšuje kvalitu života, 
vnitřně ho obohacuje. Je příno-
sem pro rozvoj vzdělanosti, která 
je důležitá pro společenský i eko-
nomický růst města, je preven-
tivním prvkem proti společensky 
nežádoucímu chování. Její úroveň 
ovlivňuje identitu a prestiž města 
v krajském srovnání, a podstatným 
způsobem tak přispívá k úrovni 
a rozvoji turistického ruchu.

Také péče o kulturní a histo-
rické dědictví má pro stav a roz-
voj kultury ve městě značný 
význam. Tato péče je finančně 
velmi náročná a vyžaduje dlou-
holetou, systematickou a důs-
lednou činnost i proto, že kul-
turní dědictví a nejrůznější 
památky jsou stále častěji vy-
hledávaným objektem zájmu 
místních občanů i turistů.

Připomínání kulturního dědic-
tví, a to jak hmotného tak i ne-
hmotného, napomáhá posilovat 
sounáležitost obyvatel k našemu 
městu i k celému regionu. 

Kulturní aktivita a kulturní po-
činy jsou také nedílnou součástí 
společenského života ve městě 
a v budoucnu i možného cestov-
ního ruchu a na nich pak lze sta-
vět nabídku pro jednotlivé cílové 

P
otřebujete zjistit, čí je pozemek 
za vaším domem? Zajímá vás, 
kde vedou městem kanalizace 

či telekomunikační sítě? Chystáte 
se v Úvalech stavět? Nesvítí v ulici 
světlo, ale vy jste zapomněli jeho 
číslo a nechce se vám kvůli tomu 
ven? Víte, kam až se může při po-
vodních v Úvalech rozlít voda? 
Projektujete v Úvalech novou stav-
bu a potřebujete vědět, kudy a jaké 
vedou sítě? Ode dneška stačí jen 
jedno kliknutí do mapy!

V červnu jsme totiž ve spolu-
práci se společností GEPRO spus-
tili na webových stránkách měs-
ta zcela nový úvalský geoportál 
a Technickou mapu města. Svým 
rozsahem se úvalský geoportál 
spolu s Technickou mapou řadí 
mezi nejrozsáhlejší elektronické, 
veřejnosti dostupné, geografi cké 
informační portály českých měst, 

a Úvaly se tak právem nyní řadí 
na přední příčky v rámci celé 
ČR. Více o projektu a ovládání 
map, které je přizpůsobeno laic-
ké veřejnosti,  si můžete přečíst 
na webových stránkách města.

Příprava celého projektu za-
brala téměř rok a velké podě-
kování směřuje k  zaměstnan-
cům našeho odboru správy 
majetku a  investic pod vede-
ním Petra Matury a  pracovní-
kům fi rmy Gepro, kteří pro vás 
celý portál připravili.

Přejeme vám všem, ať je vám 
nová služba města Úvaly 
k užitku!

Za vedení města
Petr Borecký,

starosta města

Úvaly spustily Technickou mapu města 
a geoportál online pro veřejnost
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skupiny občanů města i jeho ná-
vštěvníků.

Pokud se samotných Úval týče, 
po sametové revoluci v listopadu 
1989 se město od prvopočátku 
muselo potýkat se svojí zaosta-
lostí zejména v infrastruktuře, 
nutností budovat kanalizaci, vo-
dovod, rozvody plynu, elektrifi -
kaci, s prašným povrchem ulic, 
nedostatečností chodníků apod. 
Úvaly dnes patří mezi moderní 
města s  6 500 obyvateli, které se 
neustále rozvíjí. Často jsou nazý-
vány městem v zeleni, městem 
s lesy, lesním přírodním parkem 
a přírodní památkou Králičina 
a Povýmolí. Městem protéká po-
tok Výmola. Dominantou města 
je kulturní a technická památ-
ka – železniční viadukt „Devět 
kanálů“ a na náměstí Arnošta 
z Pardubic novoklasicistní budo-
va základní školy. Za posledních 
16 let, a zejména v posledních 
letech, vyrostla ve městě řada za-
jímavých objektů. Domov senio-
rů, dům s pečovatelskou službou, 
otevřena je nová budova mateřské 
školy v areálu bývalého cukrova-
ru, vyrostlo centrum volnočaso-
vých aktivit, tzv. Pětašedesátka. 
Byla postavena řada rodinných 
domků a bytových domů. Na-
rostl počet ulic s bezprašným 

povrchem, opravují se chodníky. 
Město je protkáno sítí cyklotras, 
stezek, byly zbudovány nové aleje 
stromů. I v oblasti kultury město 
narostlo.

Kultura a společenský život 
mají v Úvalech mnohaletou tra-
dici a aktivity obyvatelů v této 
oblasti nejen v minulosti pomá-
haly a pomáhají i dnes ulehčovat 
složitosti běžného života občanů 
města. Zejména dějiny ochotnic-
kého divadla, loutkového divadla, 
sborového zpěvu hudby a dalších 
kulturně společenských forem 
svědčí o silném vlivu na upev-
ňování českého povědomí míst-
ních občanů, rozvíjení vztahu 
k českým dějinám a k rodnému 
jazyku vůbec, k místním pa-
mátkám. V současné době jsou 
místem setkávání veřejnosti při 
organizování různých forem 
kulturní a společenské činnosti 
ve městě společenský sál Domu 
s pečovatelskou službou na ná-
městí Svobody, Centrum kul-
turních a společenských aktivit, 
tzv. Pětašedesátka, v Riegerově 
ulici, Městský dům dětí a mlá-
deže v ulici Vítězslava Nováka,  
Městská knihovna v Husově 
ulici, římskokatolický kostel 
Zvěstování Páně na náměstí Ar-
nošta z Pardubic a Husova kaple 

Církve československé husitské 
v ulici Pražská. Významnou úlo-
hu v koordinační a organizační 
činnosti sehrává komise pro kul-
turu a volnočasové aktivity rady 
města. Město se dnes pyšní řa-
dou zajímavých pořadů a setkání 
v oblasti hudby, zpěvu a tance, 
s umělci v oblasti herectví, fi l-
mu, malířství, sochařství, foto-
grafi e, se spisovateli, novináři 
apod. Město pořádá letní kino. 
Věřím, že každý občan si může 
vybrat dle svého gusta. To uka-
zuje na to, že v životě města se 
po celá staletí až do současnosti 

střídaly nebývale pestré kulturní 
formy, v nichž mohly uplatnit 
svůj talent, schopnosti i zájmy 
občané města i okolních a spádo-
vých obcí. 

Naše město v této oblasti se-
hrává významnou roli. Proto 
chceme připravit rozumnou kon-
cepci ke kultuře, abychom nazna-
čili, jak se bude kulturní činnost 
ve městě rozvíjet dále, jaké pro ni 
vytvoříme podmínky, jak zajistí-
me její fi nancování. Město si to 
určitě zaslouží.

Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Referendum o úvalském koupališti
I letos zůstane úvalské koupaliště zavřené. Jestli tomu tak 
bude i příští rok, rozhodnou sami obyvatelé Úval. Zastupi-
telstvo města totiž na svém zasedání 23. 6. 2016 odhlaso-
valo vyhlášení místního referenda. Referendum se usku-
teční ve dnech 7. a 8. října, tedy ve stejném termínu jako 
se konají krajské volby. 
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účas-
ti alespoň 35 % voličů z města. Rozhodnutí v místním 
referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční 
většina oprávněných osob, které se místního referenda 
zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných 
v seznamech oprávněných osob.

Petr Borecký,
starosta města

4
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zprávy z města

Kam patří ... ?
Vážení občané Úval, dovolujeme si vám nabídnout seriál o třídění 
odpadů „KAM PATŘÍ…?“

Ve čtvrtém 
díle seriá-
lu v tomto 
prázdnino-
vém dvoj-
čísle vás 
seznámíme 
s bioodpa-
dem. V dal-
ších číslech 
Života Úval 
pak budou 
následovat 
ostatní dru-
hy odpadu, 

které můžete v domácnostech třídit a svou malou kapkou tak přispět 
do velkého mlýna recyklace. Doufáme, že vás náš seriál zajímá a třeba 
někdy i poučí. Pokud ne, tak alespoň než odhodíte toto číslo Života 
Úval do „koše“, tak mějte na mysli „KAM PATŘÍ?“

KAM  PATŘÍ  bioodpad?

Jak ho poznám a kam s ním? 
Co je bioodpad? Jedná se o biologicky roz-

ložitelný odpad pocházející především z údržby 
zahrad, ale i kuchyní. Je to jakýkoli odpad, který 
je schopen anaerobního nebo aerobního rozkla-
du. Bioodpad je organická (v půdě rozloži-
telná) hmota, která v sobě váže 
spousty živin, které můžeme 
ve formě kompostu navracet 

do půdy.                            
Bioodpady je také možné jako je-

diné legálně využít na zahradách v zahradních kom-
postérech nebo komunitních a obecních kompostár-
nách. Pro občany Úval lze bezplatně využít odložení 
bioodpadu do Sběrného dvoru na adrese Škvorecká 
33, 250 82 Úvaly. Dalším krokem je tedy odhození 
bioodpadu buď do speciální hnědé popelnice ozna-

čené nálepkou BIO, která je určena k vývozu, nebo do speciálního plas-
tového kompostéru nebo vlastního kompostu, který můžete umístit přímo 
na vaší zahradě.

Do těchto nádob patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, ča-
jové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, skořápky vajec a oře-
chů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí atd. Nepleťte si nádobu se sme-
tištěm! 

Rozhodně sem nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kůra z citruso-
vých plodů, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy 
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky ne-
rozložitelné odpady. 

V Úvalech je nyní možné si o biopopelnici zažádat na městském 
úřadě na odboru životního prostředí a územního rozvoje. Tato služba 
je provozována společností FCC Česká republika, s.r.o., a je zpo-
platněna. Město Úvaly samozřejmě plánuje v budoucnu ke zvýše-
ní úrovně služeb obyvatelům a jejich komfortu nabídnout občanům 
biopopelnici nebo kompostér zdarma.

Renata Stojecová,
odbor životního prostředí a územního rozvoje

Koupaliště v Úvalech

V
 květnovém čísle Živo-
ta Úval byly publikovány 
názory politických stran 

a uskupení, které jsou zastoupeny 
v úvalském zastupitelstvu, na ře-
šení špatného stavu úvalského 
koupaliště. Dokonce to vypadá, 
že o osudu koupaliště se bude 
rozhodovat v referendu, které 
vyhlásí úvalské zastupitelstvo. 
Referendum jako prvek přímé 
demokracie by mělo být použito 
jen zcela výjimečně při rozhodo-
vání v „super“ důležitých věcech. 
Známé jsou případy, kdy se obča-
né vyjadřují k umístění vyhořelé-
ho paliva z atomových elektráren 
v katastru své obce nebo k vý-
stavbě přehrady. Řešit problémy 
kolem koupaliště referendem je 
podle mého názoru nepřiměře-
né. Občané zvolili zastupitelstvo, 
které má ve své kompetenci řešit 

a rozhodovat důležité věci i s tím, 
že ne vždy lze najít řešení, které 
se bude líbit všem. Právě v pří-
padě koupaliště to vypadá, že 
navrhovatel referenda – vedení 
města se obává převzít odpověd-
nost za rozhodnutí o něm. Když 
to vezmu oborově, tak podpora 
koupaliště patří do stejné skupiny 
jako podpory sportovním oddí-
lům, zájmovým sdružení a všeo-
becně dnes moderně nazývaným 
volnočasovým aktivitám. Patří 
sem i výdaje města na výstavbu 
„Pětašedesátky – centra volno-
časových aktivit“ a kulturního 
sálku v domě s pečovatelskou 
službou.  Za posledních cca 15 
let město vydalo na tuto podporu 
více než 20 mil. Kč, která byla ur-
čitě dobře využita, viz. současný 
stav např. úvalských sportovišť 
a multifunkčních prostor oproti 

tomu, jak vypadala koncem 90. 
let, a také viz zmíněná kulturní 
zařízení. Uvedená ať už sportovní 
nebo kulturní zařízení mají ještě 
jednu společnou charakteristiku, 
navštěvuje je nebo využívá men-
šina, někdy opravdu velmi malá, 
obyvatel Úval. Jistě by mohl ně-
kdo namítnout, kolik ulic a chod-
níků se mohlo postavit, zrekon-
struovat za tyto peníze. Právě 
ale tato vybavení dělají město 
městem, protože město jako spo-
lečenství občanů by mělo být 
i místem jejich setkávání, trávení 
volného času. 

Mnoho obcí má ve svém vlast-
nictví např. zámek, bývalý klášter. 
I když to není na úrovni „Hluboké“, 
která přiláká statisíce návštěvníků, 
tak si takovou budovu považují, 
snaží se ji opravit, dávají do toho 
značné peníze, i když vědí, že se 

jim tyto prostředky nikdy nevrátí. 
Úvaly nemají nic takového, ale prá-
vě proto by se měly starat o něco 
výjimečného, co jen tak někdo 
nemá. Troufám si tvrdit, že úvalské 
koupaliště je takovým fenoménem. 
Je krásně položené v údolí s poto-
kem a zalesněnými stráněmi. Už 
tím je vlastně předurčené být spí-
še klasickým koupalištěm, ne tedy 
aquaparkem. V okruhu 40 km není 
podobné koupaliště, až ve Mše-
ně (městečka na Kokořínsku) je 
obdobné. Důkazem, že je zájem 
o tento typ koupaliště, byla velká 
návštěvnost v horkých dnech. 

Koupaliště je už druhý rok mimo 
provoz,  a proto ještě rychleji chát-
rá. Navíc město nechalo zbourat 
vstupní objekt a objekty šaten, 
které byly cca před 18 lety rekon-
struovány. Sutiny jsou nahrnuty 
na volejbalovém hřišti. Zejména 
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zbourání šaten bylo unáhlené, při 
postupné rekonstrukci se daly ješ-
tě mnoho let využívat. Potenciální 
investor požadoval tuto likvidaci 
od města provést předem. Tento 
postup by měl smysl, kdyby in-
vestor skutečně nastoupil a posta-
vil na koupališti všechny objekty 
znovu.  Smlouva nakonec nebyla 
podepsána, ale město učinilo krok, 
který ho bude stát minimálně sta-
tisíce za postavení nových objektů 
šaten apod.  Myšlenka, že seženu 
investora, který zrekonstruuje ba-
zény, postaví nové objekty, vše 
za desítky miliónů Kč a potom 
provozováním koupaliště několik 
desítek let se mu vložené prostřed-
ky vrátí, je iluzorní. Jenom provoz 
koupaliště je sám o sobě ztrátový. 
Snad při přičtení provozování ob-
čerstvení se dá mluvit o vyrovna-
nějším hospodaření, rozhodně to 
není ziskový podnik. 

Městu nezbývá, pokud nechce 
koupaliště opravdu zrušit, postu-
povat při rekonstrukci po částech. 

Prvním, zároveň nejdůležitějším 
krokem je rekonstrukce vlastních 
bazénů a postavení a vystrojení 
nové čističky. Po tomto kroku se 
dá již koupaliště uvést do provo-
zu. Šatny lze řešit provizorně, stá-
vající objekt WC bude vyžadovat 
větší – menší opravu. Až následně 
je možné uvažovat o postupném 
dalším vybavení areálu, jako jsou 
objekty šaten, občerstvení, ale 
i solární ohřev vody v bazénech 
apod. Při tomto postupu by nákla-
dy města neměly přesáhnout po-
lovinu původně plánovaných 30 
mil. Kč, tj. cca 15 mil. Kč.

Otázka zní: Stojí to městu za to, 
když možná většina návštěvníků 
není z Úval, lidi mají na zahradách 
svoje bazény, a když, tak raději 
jezdí za koupáním jinam? S uve-
denými důvody se dá jistě pole-
mizovat. Ne všichni mají doma 
bazény, ne všichni se jezdí koupat 
do Sadské apod. Proto, ale neje-
nom proto si myslím, že koupaliště 
v Úvalech by mělo být zachováno. 

zprávy z města

N
a podzim budou možná všichni občané 
v referendu rozhodovat o tom, zda re-
konstruovat koupaliště. Prvotní odhady 

ceny rekonstrukce předložené vedením města 

se pohybují v rozmezí 24 
– 30 milionů Kč. Ozvaly 
se však hlasy, že se jedná 
o velmi vysokou částku. 
Spolek PRO Úvaly proto 
sestavil vlastní pracovní 
skupinu a její členové za-
čali shánět podklady, kolik 
by stála nejjednodušší re-
konstrukce ke zprovoznění 
koupaliště. Nutno přiznat, 
že podobnou aktivitu vy-
víjejí i další občané. Z fi -
nančních odhadů fi rem se 
ukázalo, že holá rekon-
strukce bazénů a fi ltrace by 
se pohybovala kolem 8 až 

10 mil. Kč. Další náklady spolkne úprava are-
álu – oplocení, WC, sprchy, srovnání povrchu.

Členové spolku a zastupitelé PRO Úvaly se 

rozhodli podpořit základní rekonstrukci kou-
paliště v ceně 10 – 15 milionů Kč. Pokud do-
jde pouze k základní rekonstrukci, tak jak je 
popsána výše, lze obnovu koupaliště a probu-
zení celého údolí snadněji nastartovat. Částka 
10 – 15 milionů Kč již není pro rozpočet měs-
ta Úvaly nepředstavitelná. 

V areálu nemusí být ihned nové, velké ob-
jekty, ale dočasně např. pouze kontejner. Další 
projekty, již s dotačním krytím, mohou po-
stupně následovat. Vedení města chystá kolem 
areálu koupaliště cyklostezku. S dotací se mo-
hou vybudovat nová sportoviště a ve hře může 
být také umístění letního kina a třeba restau-
race. Za zachování úžasného úvalského kou-
paliště a jeho budoucího rozvoje prostě stojí 
hledání možných dalších řešení.

Naďa Kouklová a Jan Černý
Zastupitelé PRO Úvaly

Koupaliště je možné zachránit

DOVOLENÁ
MUDr. MaříkováMUDr. Maříková

1.7.
4. 7. ordinuje MUDr. Pšenička
7. 7. – 8. 7.
8. 8. – 19. 8.

V akutních případech zastupuje 
MUDr. Karásková.
22. 8. – 2. 9. ordinuje MUDr. Stará

V době dovolených a zástupů neobjednáváme!
Zajistěte si prosím včas léky před dovolenou, psaní receptů 

není akutní záležitost!

Děkujeme.  MUDr. Michaela Maříková

Koupaliště není jenom rekreační 
a sportovní areál.  Je to místo, kde 
se setkávají zejména mladí lidé, 
kde rádi tráví čas rodiny s dětmi, 

ale i další obyvatelé v krásném pří-
rodním prostředí. Takových míst 
nemáme v Úvalech mnoho.

Ing. Ivan Černý

Přivítání nejmladších Úvaláčků

D
ne 7. 6. 2016 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech letošní již druhý slavnostní akt „Vítání dětí mezi ob-
čany města Úvaly“. 

Starosta Petr Borecký spolu s vedoucí úřadu a matrikářkou  přivítali 
16 nových občánků. Poblahopřáli rodičům dětí  k radostné události, ro-
diče převzali  pro dítě pamětní list a  zlatý přívěsek a maminky květinu. 
Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy. Milé odpoledne zpříjemnilo 
vystoupení dětí ze základní školy pod vedením pí. učitelky Chotětické, 
kterým        tímto děkujeme.        Jana Tesařová, vedoucí úřadu
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Jak využít areál lomu v Riegerově ulici?

Historii lomu 
jako takovou 

odložme stra-
nou. Z prosto-
rového hlediska 
je dnes areál 
lomu v Riegerově ulici velmi zajímavým areálem, 
s otevřenou budoucností. Je to přírodní, zelení 
uzavřený areál, nalézá se prakticky v centru města 
a skýtá různé možnosti vyžití pro občany města. 
Odmítáme využití areálu lomu pro skladování, 
parkování a jiné podobné formy. K tomu by měly 
být určeny jiné plochy. Ale stavíme se za to, aby 
z areálu lomu se stal pěkný kulturně společenský, 
částečně i sportovní prostor, s možností pro od-
dych a pořádání různých kulturních a společen-
ských akcí města, místních spolků a organizací, 
hudebních skupin apod., dále s možností umístění 
letního kina pro dospělé a U rampy pro ty mla-
dé a mladší. Jsme přesvědčeni, že to, kdyby se 
podařilo, by byl další krok ve zvelebování města 
a vytváření možností pro všestranné aktivity jeho 
občanů.

Za úvalskou MO ČSSD Vítězslav Pokorný

Jedno je jisté, těžit kámen se tu už ni-
kdy nebude. Jistý je i fakt, že se jedná 

o raritu minimálně v krajském měřítku, 
protože opuštěný lom jen 150 metrů 
od náměstí a pomyslného středu obce 
– to mají jen Úvaly. Naše sdružení již před 9 lety předneslo na jed-
nání zastupitelstva návrh na využití tohoto prostoru coby plochy pro 
volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pozemek lomu je totiž poměrně 
velký. Ačkoli se to nezdá vzhledem k jeho zanedbanosti a náletové 
zeleni,  jeho rozloha by dostačovala na široké sportovní a kulturní 
využití.  Tehdy se ovšem záměr nepodařilo realizovat, dílem kvůli ne-
možnosti operativního vyklizení prostoru, který v té době sloužil jako 
deponie materiálu pro VPS, dílem proto, že chyběla podpora od ve-
dení města. Ovšem aktivní generace  Úvaláků je tu pořád a poptávka 
po sportovních a volnočasových aktivitách je hlasitá čím dál tím více. 
Navrhujeme rozdělení lokality na několik funkčních ploch. Jednotlivé 
části by sloužily pro aktivní odpočinek, sport a trávení volného času. 
Chcete – li, můžeme to nazvat malou úvalskou Gutovkou. Odstraně-
ním plechového oplocení a vykácením náletové zeleně se přes strouhu 
a  Výmolu otevře pohled na háj, Pětašedesátku a školu. Statut celého 
nového areálu by byl obdobný jako u veřejných dětských hřišť, město 
by pečovalo o zeleň a  zajišťovalo běžnou údržbu herních prvků a mo-
biliáře.

Josef Polák, Otevřené Úvaly, z.s.

Lom v Úvalech je úžasné místo – trochu stranou, ale zároveň pořád v centru a dobře přístupné. Vy-
užít by se měl k doplnění chybějících funkcí do centra města. Chybí nám pořádné letní kino, letní 

divadelní scéna a ani míst pro vyžití teenagerů nebo „nekolektivních“ sportovišť v Úvalech mnoho 
nenajdeme – venkovní posilovna nebo skatepark by tak také mohly najít v lomu své místo.
Pro všechna výše uvedená hraje do not, že v okolí je málo domů, jejichž obyvatelé by byli rušeni 
kulturními produkcemi nebo sportováním, navíc si myslíme, že většinu navrhovaných možností využití lze v lomu skloubit. Náš spo-
lek je tedy pro kombinaci využití pro teenagery, sport i funkce kulturní. Využití pro mládež dává smysl, protože škola je blízko, a stejně 
tak letní scéna v centru města by byla pro kulturní život ve městě jednoznačně přínosem.
Co nás ale i tentokrát zaráží, je samotná položená otázka. Rada města totiž na podzim schválila zadání studie, která město bude stát 
přes 300 000 korun, architektonické kanceláři A.L.T. Jedná se o stejnou architektonickou kancelář, která zpracovala projekt rekon-
strukce náměstí nebo „65“ – obojí si dovolujeme označit za ne zrovna vynikající dílo. O zadání pro architekty A.L.T. přitom nebylo 
diskutováno v komisích, a to ani v komisi pro investice, v těch totiž bude diskutována až hotová studie. Dále pak Město požádalo o do-
taci z Nadace ČEZ na projektovou dokumentaci pro skatepark. Nutno poznamenat, že za podobnou nebo nižší částku mohlo město 
uspořádat ideovou architektonickou soutěž. Takto budeme mít jeden návrh a nebudeme mít srovnání s návrhy jinými.
Snahy vedení města o využití lomu jsou chvályhodné a obecně je podporujeme, ale o osudu lomu je tak prakticky rozhodnuto a „za-
davatel“ dotazu z redakce Života Úval, pan Marek Mahdal, o tom musí jako tiskový mluvčí města a člen Otevřených Úval vědět. Je 
proto s podivem, že se zastupitelů ptá na věci již nějakým způsobem rozhodnuté a rozpočtované.

Jan Černý a Vojtěch Dvořáček, zastupitelé PRO Úvaly

Strana ODS dlouhodobě podporuje rozvoj města jako příměstské kulturně-turistické aglomerace. 
Proto i v minulosti podporovala rozvoj zejména venkovních aktivit – ať již se jednalo o cyk-

lostezku, budování amfi teátru, letního kina nebo rozvoj kulturní zeleně a alejí. Do této koncepce 
zapadá i uvažované využití lomu. Jeho poloha prakticky v centru města se zdá být ideální pro vybu-
dování venkovního společensko-kulturního areálu, který by umožnil realizovat zejména letní kulturní aktivity. V kombinaci s lehkými 
sportovními aktivitami (např. sportovní hřiště, skate park, horolezecká stěna) a dětským hřištěm se tato varianta zdá být optimální.
Stávající využití lomu je však spíše pragmatické, ale je třeba s tím počítat, neboť technické služby jej nyní využívají jako deponii 
stavebního materiálu. Bez vyřešení této otázky nemá význam hovořit o budoucnosti lomu. 
Další možnosti využití areálu lomu jsou spíše praktické a daly by se tím řešit aktuální situace v oblasti náměstí. Zejména jej lze využít 
jako parkoviště. Otázkou však zůstává, komu by takové parkoviště sloužilo, vezmeme-li v potaz, že je poměrně daleko od nádraží 
a dopravní špička na náměstí rapidně opadá s osmou hodinou ranní. 
Jedno je ale jisté, byla by velká škoda s takto cenným pozemkem nepracovat. Výjimečnost tohoto prostoru přímo vybízí k vol-
nočasovým aktivitám a my budeme velmi usilovat o rozvoj tohoto území tak, aby obyvatelům našeho města přinesl zajímavé 
zážitky a užitek.

Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský
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Nová kniha o Klepci v prodeji

Vážení čtenáři, přátelé kvalitní 
literatury. Znáte dobře mý-

tický vrch Klepec na Kolínsku? 
Tamní kamenné městečko s ukáz-
kou selektivní eroze říčanské 

žuly skrývá mnohá nepoznaná ta-
jemství. Rádi bychom vás infor-
movali, že vyšla nová populárně 
naučná publikace: Klepec – vrch 
na Kolínsku, která přináší na 128 
stranách za doprovodu 230 foto-
grafi í zcela nové pohledy na tuto 
významnou krajinnou dominantu 
nejen Přišimas a Tismic (Limuz), 
ale mapuje i historii jejího okolí. 

Kniha se zabývá problematikou 
ochrany přírody, historií těžby ka-
mene, geologickými poměry, turi-
stickým ruchem, polemikou půvo-
du pomístních jmen, dochovanými 
pověstmi o jednotlivých kamenech 
a archeologickými nálezy jako 
doklady o životě dávných obyva-
tel na území této lokality a jejího 
okolí. Součástí knihy bude část 
věnována tajným, regionálním, 
politickým i zakázaným kulturním 
akcím, které se na vrchu pořádaly 
nebo pořádají. Jednotlivé kapito-
ly jsou provázány s významnými 
osobnostmi, spojenými s tématy: 
vědeckého, kulturního i běžného 

života z řad geologů, historiků, 
politiků, stavitelů, archeologů, 
trampů, mistrů turistiky, geognos-
tiků nebo spisovatelů, mezi nimiž 
se na Klepci objevují i zakladate-
lé nebo průkopníci vědních oborů 
na českém území.

Na knize, jejíž poslední část 
vznikala v Úvalech, po dobu 6 let 
pracovalo 8 autorů pod vedením 
publicisty Jana Psoty z Hradešína. 

Z dalších autorů jmenujme např. 
geologa RNDr. Jaroslava Nováka 
nebo historika Mgr. Milana Bed-
náře, ale i geomorfologa RNDr. Jo-
sefa Rubína z AOPK ČR. Kniha 
je nyní dostupná v Informačním 
centru Úvaly (Pražská 276) – po-
datelna MěÚ Úvaly. Věříme, že vás 
tato čerstvá knižní novinka zaujme 
a stane se chloubou vaší knihovny.

Jan Psota

Výstava městských kronik a Paměť města

N
a rozdíl od kronik, které vznikají pod-
statně delší dobu, v Úvalech např. 
od konce 18. století,  natáčení videí 

s pamětníky, úvalskými významnými nebo 
známými osobnostmi zahájil Klub přátel 
historie a přírody Úval a okolí až v roce 
2010. Tyto záznamy autentických vzpomínek 
na průběh důležitých historických událos-
tí  i spolkovou činnost v Úvalech  jsou však 
neméně důležité  pro „Paměť města“  než pí-
semné záznamy a zaslouží si být prezentovány 

společně s kronikami. Proto budeme 12 dílů 
natočených videí promítat na Výstavě měst-
ských kronik v září v DPS. Na seznamu  jsou 
(v pořadí, jak byla natočena) Jitka Pokorná 
(Mandová); Jiří Kejř; Jindřich Lízner; Roman 
Bubák; Miroslav Masák a Jaroslav Tourek; 
Miloslava Kaňková; letečtí modeláři Kučera, 
Chvátal, Manda; Antonie Svobodová s Václa-
vou Baumanovou; Marta Štíchová; Jiří Verner; 
Kolomý, Lízner, Martínek – Květnová revolu-
ce 1945; Miroslav Kočárník.

Během prázdnin se můžete sami nebo 
s rodinou rozhodnout, koho byste rádi vi-
děli, a na výstavě požádat o přehrání. Roz-
hodně pozvěte i příbuzné a známé. Pamět-
níci si zaslouží být viděni a slyšeni, ti kteří 
jsou ještě s námi, i ti, kteří už v našich řa-
dách být nemohou. K tomu „Paměť města“ 
slouží.

Za Letopiseckou komisi 
Alena Janurová

8
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Udělejte si v sobotu 10. září čas a přijďte na Hradešín!
V tento den se bude odpoledne a večer konat 
regionální akce „Hradešín – Oslava 1111 
let“. A to je přece dost dobrý důvod hodit 
chmury skončených prázdnin a skvělých do-
volených za hlavu a přijít na pozvání obce 
Hradešín a Spolku pro jeho obnovu a rozvoj 
slavit. Akce bude rovněž zařazena v kalen-
dáři aktivit Dnů evropského dědictví – Eu-
ropean Heritage Days (EHD) 2016. Věřme, 
že i pod záštitou Středočeského kraje, který 
poskytl z Fondu kultury a památek pro letoš-
ní rok symbolických 111 tisíc korun českých 
jako dotaci.     

Nosným bodem programu bude historická 
reminiscence dobové slavnosti z r. 1905, kte-
rá je zaznamenána v historické farní kronice. 
Připomínka této akce se stala libretem pro 
„Oslavu tisíciletí“ již před 11 lety v r. 2005, 
která se tehdy stala významnou nadregionální 
slavností za účasti význačných osobností a té-
měř 2000 návštěvníků. Oč tedy půjde letos? 

Výstava fotografi í bude slavnostně otevře-
na „v pravé poledne“ v místní bývalé škole. 
Kolem 13. hodiny se začne před obecním úřa-
dem formovat průvod v dobových kostýmech 
z doby kolem roku 1905, který se pak přesune 
pod obecními symboly na kopec ke kostelu sv. 
Jiří. Zde kolem 14. hodiny vyzve moderátor 
a redaktor Nova TV Martin Šnajdr starostu 
obce k úvodnímu proslovu zahájení oslav. 

Kolem kostela, který bude v tento den spo-
lu se zvonicí zpřístupněn veřejnosti, mohou 
návštěvníci zhlédnout ukázky historických 
řemesel, sokolníka, koníky, dobovou kuchy-

ni, středověké sečné a palné zbraně apod. Je 
slíbena i ukázka ostrého boje za využití vozo-
vé hradby z nedalekých Lipan … to vše bude 
k vidění i slyšení v historické části oslav.   

Civilní, soudobá sekce bude paralelně probíhat 
ve sportovním areálu a jeho okolí. Zde mohou ná-
vštěvníci oslavy využít jízdy historických kočá-
rů s koňským spřežením, dále ukázky a výstavu 
hasičské techniky včetně obecní stříkačky SDH 
z konce 19. století. Na asfaltovém hřišti vedle úřa-
du obce budou předvádět své mechanické výtvory 
modeláři. Kolem 16.hodiny  převedou návštěv-
níky od kostela ke sportovišti malé mažoretky 
a na 17. hodinu je plánován v případě příznivého 
počasí průlet sportovního letadla a seskok para-
šutistů. Na pódiu pak uvidí malí 
i velcí pohádku.  Po jejím skon-
čení následují koncerty kapel 
z regionu Pošembeří, a to kolem 
18:30 h českobrodsko-poříčan-
ská rocková kapela „Celé zno-
va“ (CZ), kterou po 20. hodině 
vystřídá beatová formace „The 
Snails“ z nedalekých Úval. 
V průběhu její produkce kolem 
21 – 21:30 rozzáří oblohu večer-
ní ohňostroj.  

K dopravě na hradešínskou 
oslavu mohou diváci využít 
jak běžných linek ROPIDu, 
vlastních kol či nohou, tak 
i historický vyhlídkový auto-
bus typu Škoda RTO (bude-li 
slunečno i bez střechy), který 

v určených intervalech bude přistavován u ná-
draží ČD v Úvalech a Českém Brodě.  Ke kos-
telu a na sportoviště se dostanete pouze pěšky, 
osobní auto volte tudíž až na posledním mís-
tě. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů, kteří 
v rámci dopravních omezení vás navedou 
na vyhrazené odstavné plochy. 

Akce se bude 10. září konat za každého po-
časí, takže si držme vzájemně palce, ať je 
v tento den co nejpříznivější … 

Mgr. Miloslav Oliva,
předseda Školské 
a kulturní komise 

Zastupitelstva obce Hradešín
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Zdařilý výroční koncert sboru Christi

K
oncertním vystoupením, které se uskuteč-
nilo v sobotu 4. června v Centru volnoča-
sových aktivit Pětašedesátka, připomněl 

komorní sbor Christi kulturní veřejnosti pat-
nácté výročí trvání souboru. Sbor 
vznikl ze zájemců o zpěv duchovní 
hudby jako ryze amatérské těleso 
a tím je dosud. Stal se součástí kul-
turního dění ve městě, což při za-
hájení ocenila předsedkyně komise 
pro kulturu Lenka Foučková a také 
místostarosta Alexis Kimbembe, 
jenž zároveň předal sboru Christi 
poděkování starosty města Petra 
Boreckého. 

Ve výročním vystoupení se sbor 
představil ve skvělé kondici. Pře-
svědčil publikum, že během ně-
kolika let dosáhl úrovně, která je 
srovnatelná s amatérskými sbory 
podobného zaměření. Skladby zně-

ly přesvědčivě a vznešeně s harmonickým do-
jmem. Brilantním sólovým zpěvem opět vynikla 
Marta Ženatá. 

Součástí koncertu bylo vystoupení Žen-

ského pěveckého sboru Smetana z Kladna, 
který řídil Ondřej Novák. Tento ansámbl je 
také zaměřen na interpretaci klasického zpě-
vu. Účinkoval s lehkostí a průzračností žen-

ských hlasů. V závěru oba soubo-
ry spojily síly a tím symbolicky 
vyjádřily poděkování zakládají-
cím členům sboru Christi, kteří 
dosud ve sboru působí: Vítězslav 
Pokorný (vedoucí souboru), Eva 
Nádeníčková (klávesový dopro-
vod), Jitka Pokorná, Jindřiška 
a Marta Ženatých. 

Pěvecký koncert příjemně do-
plnili Isabela Honzáková, Kristý-
na Vápeníková a Martin Koukal 
z úvalské základní školy recitací 
básní Jaroslava Seiferta a R. L. 
Stevensona.

Byl to příjemný večer.
Text a foto Vladislav Procházka
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Úvalský kotlík potřetí

P
oslední květnové sobotní ráno 
bylo všem návštěvníkům cen-
tra Úval jasné, že tento den 

bude poněkud jiný, než je na ná-
městí Arnošta z Pardubic obvyk-
lé. Od dopoledních hodin začala 
na nevelkém parkovišti před Hos-
podou na Dobrým místě vyrůstat 
jedna polní kuchyně vedle druhé, 
až jich nakonec bylo rovných 29.  
Vůně cibule byla asi tou první vůní, 
která se začala linout z pod pokli-
ček kotlíků. Úderem 10. hodiny byl 
odstartován již třetí ročník akce, 
kterou pořadatel a provozovatel 
zdejší hospody v jedné osobě Ro-
man Martinák nazval „Úvalský 
kotlík“. Netradiční kulinářská 
akce pod širým nebem je vlastně 
soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 
amatérských ku-
chařů.  Výsled-
ky práce všech 
týmů však byly 
na profesionál-
ní úrovni, což 
ocenila nejen 
porota, ale 

především návštěvníci, kteří po za-
koupení „náramku“ mohli hodnotit 
a ochutnat bezmála tři desítky va-
riant vynikajícího guláše. Na ploše 
parkoviště mezi kotlíky jednotli-
vých týmů sice teplota atakovala 
čtyřicetistupňovou hranici a ostré 
jarní slunce ohřívalo orosené půllit-
ry zlatého moku, kterým se soutěží-
cí osvěžovali, ale nálada účastníků 
i návštěvníků byla skvělá. Osvěže-
ní potřebovala i porota, která pend-
lovala od kotlíku ke kotlíku. Hod-
notící komisi ve složení Jiří Babica, 
Jaroslav Sapík z Klokočné, Lukáš 
Svoboda (mistr světa v čepování 
Pilsner Urquell), Jaroslav Krajíček, 
Blanka Bláhová (maminka Vaška 
Bláhy z úvalské skupiny Divokej 
Bill) a starosta města Petr Borecký 
patří velký dík a uznání. Odpole-

Pozvánka do divadla
na představení 

Touha jménem
Einodis

Původní český komorní muzikál. Příběh 
inspirovaný nevšedním osudem baronky 

Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku 
Vrchotovy Janovice.

Hrají a zpívají:
Marta Kubišová, Aneta Langerová

Dne 25. 8. 2016 (čtvrtek)
od 20.00 hodin

Letní scéna Divadla Ungelt 
Nový Svět 5, Praha 1

TRAM 22, zastávka Brusnice
Prodej vstupenek:

MěÚ podatelna, Pražská 276,
Tel.: 281091560-1

cena 590,- Kč

dne byly za přítomnosti porotců 
vyhlášeny výsledky. Bronzovou 
příčku získal tým „Borci“, stříbro si 
do svých domácích kuchyní odvez-
li „Drábečci“ a konečně zlato pro 
sezonu 2016 patří kuchařskému 
týmu „Zavadilka“, který do Úval 
dorazil až z dalekého Valašska.  
Ceny odborné veřejnosti byly vy-
hlášeny takto: 1. Restaurace Bruxx 
a Parlament, 2. Štamgasti Dobrýho 
místa, 3. Mlsný huby a 4.–29. mís-
to všichni ostatní.

Kdo získá nejvyšší ocenění příš-
tě, se dozvíme už koncem května 
2017 – na čtvrtém ročníku Úval-
ského kotlíku. Později odpoledne 
program pokračoval akcí „Talent 
Stage“ s mladými hudebními ta-
lenty nejen z Úval. V podvečer 
se nad náměstím slunce schovalo 
za černé bouřkové mraky, ale to 
již byly desítky litrů guláše minu-
lostí. 

  Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
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zprávy z MDDM

Naši nejmenší v MDDM
MK OUVALÁČEK v domeč-
ku, to jsou ti nejmenší prcko-
vé, co k nám chodí dopoledne 
na kroužky cvičení, zpívání 
s kytarou a výtvarničení.  Pod 
taktovkou Zuzky si děti zazpíva-
jí, vyřádí se na nástrojích a při 
loupežnickém tanečku. Cvičení 
je fajn, dostatečný prostor na lí-
tání, trampolína, obruče, míčky, 
dráha, padák a hlavně nesmí ni-
kdy chybět oblíbená skluzavka. 
Občas je mezi maminami vidět 
i statečný taťka. U výtvarničení 

nesmí chybět zástěrka, proto-
že barvy jsou všude. Naštěstí 
máme odolné maminy, a tak si 
domů všichni odnášejí skvělé 
výtvory. Zuzka, Dana a Iva, to 
jsou ty, které mohou  za všech-
ny ty krásné chvilky strávené 
s mrňaty v domečku. Patří jim 
velikááááánské díky.  Všechny 
tyto úžasné dámy letos končí 
a nám nezbývá než jim popřát 
hodně a hodně pracovních 
i osobních úspěchů.

Olča Procházková
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Hurá na prázdniny…

K
onec května a červen patří k nejtěžším obdobím roku, zejména 
díky startům na MR a Evropy. Na MR dětí a juniorů v České Lípě 
jsme se s formacemi dostali díky udělení divokých karet od pořa-

datelů, protože děti i juniorky obsadily na regionu 4. místa. Proto jsme 
nečekali žádné zázraky. Velice se dařilo dětské formaci Alice Pecho-
vé a děti se probojovaly do fi nále. Nakonec obsadily krásné 5. místo 
v konkurenci nejlepších týmů z ČR a nechaly za sebou všechny týmy 
z Folimanky, které nás původně vyřadily z nominace. Juniorky Jany 
Marouškové odvedly výborný výkon, ale v obrovské konkurenci to 
na postup do fi nále nestačilo.

Nejvíce mažoretkových soutěží je vždy v květnu. Ty naše – Mabely 
Úvaly, se účastnily soutěže v Pardubicích, kde získaly zlato, Chodov-
ských berušek v Praze, kde skončily na bronzové příčce, a v Telči, od-
kud dovezly nepopulární bramborovou medaili za 4. místo. 

Z Grandfi nále MČR  CDO v Praze přivezl Rytmus RIV A za choreo-
grafi i Disrespect 4. místo v Art disciplínách. Ve street show jsme byli 
ještě úspěšnější. Naše malá skupina, která se skládá výhradně z repre-
zentantů Electric Boogie, se s choreografi í Funktastic Poppers dostala 
na „bednu“ a přivezla si za 3. místo bronzové medaile a zároveň získali 
nominaci na ME, což považujeme za ohromný úspěch.

V sobotu 4. 6. jsme se účastnili soutěže O cenu starostky města Česká 
Lípa s 10 formacemi. Našim týmům se dařilo, kromě RIV B si odvez-
li všichni medaile. Nejúspěšnější choreografi í v kategorii mládeže byla 
vyhlášena Disrespect Terezy Rothové a získala nádherný patrový pohár.
Naše výsledky:
1. místo RII  Make a Wish Alice Pechová
1. místo RIII A Spoutány osudem Jana Maroušková
1. místo RIV A Disrespect Tereza Rothová
1. místo RII street The dessert Helča Prchalová
1. místo RII DD Džungle Monika Bukačová
2. místo RI A  Rozpustilá  Alena Navrátilová
2. místo RIII B  Na vrcholky hor  Alena Navrátilová
2. místo RIV Džuniorz   Kapie nepálí David Procházka
3. místo RI B  Zahradnická Alena Navrátilová
4. místo RIV B Untill the end –    čestné uznání   

Sarah Kubaričová

Červnový víkend 11.–12. 6. zakončil letošní sezonu soutěží a všichni 
se těšíme na prázdniny. 

A rozloučili jsme se stylově….tituly z MR a z ME. 

11. 6. na MR České asociace tanečníků v Jablonci tančilo 1 700 taneč-
níků z celé ČR. Nás reprezentovalo 9 choreografi í, 8 sólových vystou-
pení a 1duo. Získali jsme 4 tituly MČR. 
Naše nejlepší výsledky:
1. místo   Veronika Daníčková – Diamond  Contemporary ballet 
    sólo dětí  
1. místo RII street  The dessert   Urban Street děti
    Helena Prchalová

1. místo R IV Džuniorz   Kapie nepálí  Urban Street mládež
    David Procházka
1. místo Marcel Havrda  We are electric  Urban Street Dance
   Show  sólo dospělí
2. místo RI B   Zahradnická  Scénik dance mini děti
    Alena Navrátilová
2. místo RIV B   Untill the end  Scénik dance mládež
    Sarah Kubaričová
2. místo RII   Make a wish  Contemporary ballet děti
    Alice Pechová
2. místo Marcel Havrda   Popping and Locking 
    sólo 16 let a více
2. místo Marcel Havrda, Matouš Novák Popping and Locking 
   dvojice 16 let a více
3. místo RIII A  Spoutány osudem Contemporary ballet 
   junioři
   Jana Maroušková
3. místo RIV A  Disrespect   Contemporary ballet 
   mládež  
   Tereza Rothová
4. místo RI A  Rozpustilá Contemporary ballet 
   děti  
    Alena Navrátilová
4. místo RIII B  Na vrcholky hor  Contemporary ballet 
   junioři  
   Alena Navrátilová

I ostatní sólistky v Contemporary ballet děti zatančily výborně a umís-
tily se od 8. do 11.místa ve svých věkových kategoriích.

V sobotu 11. 6. jsme také bojovali o dobré výsledky na Mistrovství 
Evropy streetových disciplín v Ostravě. Našimi zástupci byla sóla 
a duo EB Honza Ťoupalík a Míša Hauková v kategorii dospělých. 
V sólech se oba protančili do čtvrtfi nále, ale úspěch slavilo jejich duo, 
které se probojovalo až do fi nále. V duu EB si vytančili 1. místo, zla-
tou medaili a titul „MISTŘI EVROPY“.

Taneční sezonu jsme zakončili Akademií tanečního oddělení MDDM 
v Praze v Salesiánském divadle. Představily se na ní nejen všechny 
soutěžní týmy, sóla a dua, ale i všechny nesoutěžní taneční kroužky. 
Zcela zaplněné divadlo potleskem odměňovalo všechna vystoupení, 
vedoucí byli spokojeni se svými svěřenci a děti tančily, jak nejlépe 
uměly, a nezapomněly poděkovat svým trenérům.
Na závěr jen pár slov… děkuji všem vedoucím kroužků TO za skvě-
lou práci, tanečníkům za nádherné zážitky na soutěžích i vystoupe-
ních, rodičům za podporu dětí a obětavost při absolvování soutěžního 
maratónu a naší paní ředitelce MDDM Janičce za zajištění prostředků 
na fi nancování kostýmů, nákladnějších soutěží a vytvoření skvělých 
podmínek pro naši práci.
A teď….. hurá na prázdniny!!!

Alena Navrátilová
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Počasí k nám bylo nebývale laskavé, i když všude okolo pršelo, ně-
kde dokonce i padaly kroupy ☺.   

Jak si to všichni užívali, uvidíte na www.mddmuvaly.cz  na fotogra-
fi ích Ing. V. Procházky v naší fotogalerii a také na face-
booku Roberta Brajera. Již můžete zhlédnout i některá 
vystoupení  z Talents Stage na YouTube kanále MDDM 
Úvaly, ostatní videozáznamy jednotlivých vystoupení bu-
dou přidávány postupně.

Děkuji  za spolupráci všem, kteří vystupovali, pomáhali 
při přípravě, zajišťovali stanovište či akci dokumentovali. 
Díky  patří  kolegyním a dobrovolným spolupracovníkům 
z  našeho domečku. ZŠ Úvaly –  Mgr. Lence Foučkové  
a  týmu  dětí a učitelů, kuchařkám ze školní jídelny, děv-
čatům z Heuréky, Mámám v Úvalech, občerstvení  z Ka-
várny, TD Promo za podium a skvělé ozvučení akce,  paní 
ředitelce  a pracovníkům technických služeb za technic-
kou pomoc a všem, co přišli, za podporu. Velký dík patří 
sponzorům Dne dětí: Otevřeným Úvalům a  MO ČSSD 
a sponzorovi Talents Stage panu Hovorkovi, majiteli fi r-
my Autodoprava  Hovorka.   

Jana Pospíšilová, ředitelka  
MDDM Úvaly

Robert Brajer zachytil na svých fotografi ích úžasné 
momenty z Talents Stage . 
Jeho fotografi e najdete i na facebooku Město Úvaly

Den dětí a Talents Stage 2016 
se vydařily

Včelí medvídek a sbírání pylu 
bylo pro nejmenší to pravé.

Putování s dinosaury
Závěrečná výstava prací dětí 

z výtvarných a keramických 
kroužků MDDM Úvaly proměnila 
naši galerii v pravěkou krajinu pl-
nou dinosaurů a zahradu v paleon-
tologické naleziště, kde se návštěv-

níci z řad dětí, ale i dospělých 
stávali archeology a odkrývali 
kostru Tyrannosoura Rexe. 
Trpělivá práce dětí v průbě-
hu druhého pololetí školního 
roku, kdy se věnovaly téma-

tu dinosaurů, přinesla krásné 
výsledky v podobě obrazů, 
obrázků a keramických plas-
tik. Návštěvníky mezi výtvory, 
které vznikly rozmanitými vý-
tvarnými technikami, zaujaly 
i krátké animované fi lmy, které 
také vytvořily děti.  

Přejeme vám krásné prázdniny 
a těšíme se na vás v příštím škol-
ním roce. 

Iva (výtvarné techniky pro 
pokročilé) +Jana (keramika pro 

všechny)+ Hanďa (street art, 
animace) + Ivka (výtvarné 

techniky pro začátečníky)
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k večeru sešly na třídách 
se spacáky, oblíbenými 
plyšáky a hlavně plné 
očekávání. Po dobré ve-
čeři se společně vydaly 
vybavené nejvýkonněj-
šími baterkami hledat 
poklad školky. A věřte 
nám, není větší dobro-
družství než jít tmavou tichou školkou. A k velkému nadšení všech byl 
poklad „po letech“ objeven a nebyl to obyčejný poklad, byl sladký! 

Velkou slavnostní událostí pak bylo rozloučení s předškoláky. Děti 
se vystrojily, předvedly rodičům nazkoušené vystoupení a pak přišlo 
samotné předání šerp a diplomů zakončené společným přípitkem. Čím 
jiným než „bublinkami“. Všem budoucím prvňáčkům přejeme v nové 
životní etapě hodně štěstí, ať se jim ve škole líbí a doufáme, že budou 
na školku vzpomínat rádi. 

Rádi bychom všem, dětem i rodičům, poděkovali za úžasný školní rok, 
za jejich pomoc a spolupráci a již nyní pracujeme na dalším zefektivňová-
ní, abychom příští rok byli zase o něco lepší. Můžeme prozradit, že v příš-
tím školním roce pracujeme mimo jiné na zpřehlednění výdajů za strav-
né. Nezapomeňte sledovat naše stránky www.msuvaly.cz, kde všechny 
aktuální informace najdete.

Užijte si krásné prázdniny a budeme se těšit 1. září! 

Kolektiv MŠ Úvaly

školství

Závěr školní roku v MŠ Úvaly

V
šude kolem je již cítit léto a konec školního roku. My ve škol-
ce ale rozhodně nezahálíme! V květnu jsme oslavili Den matek. 
Děti svým maminkám vyrobily dárečky a nejedné mamince ukáp-

la slza nad dojemnou básničkou, které se děti ve školce naučily. Děti 
z budovy Pražská k tomuto dni vystoupily v Klubu seniorů s krátkým 
pásmem písniček a básní a všem babičkám předaly vlastnoručně vyro-
bené dárečky, papírové kytičky jako zápich do květináče. 

Hlavními tématy tohoto období se stala rodina a jaro v trávě. Děti si 
povídaly o svých rodinách, rodinných vztazích, snažily se vyjadřovat city 
a uvědomit si sounáležitost rodiny. Venku se pak staly malými průzkum-
níky a sledovaly všechny květy a barvy, které v přírodě objevily. Jednot-
livé třídy začaly i osazovat záhonky, které byly připraveny při podzim-
ním úklidu zahrady ve spolupráci s Výborem rodičů. Voní tam bylinky, 
na které dohlíží japonská vrba, a brzy vykvetou i nějaká ta kvítka.

Děti z budovy Pražská a Bulharská se zúčastnily výtvarné soutěže 
MDDM Úvaly na téma „Hasiči“. K naší velké radosti máme jedno prv-
ní místo, druhé místo a jedno čestné uznání. Gratulujeme!

Pro předškoláky byla velkým dobrodružstvím návštěva knihovny 
v Úvalech. Najednou se ocitli mezi samými knížkami. Tentokrát si sice 
jen prohlíželi obrázky a poslouchali předčítání paní knihovnice, ale pří-
ští rok si již nějakou tu knížku budou moci přečíst sami. 

Červen byl plný oslavy Dne dětí. Děti si užily spousty legrace při 
veselém programu plném her, závodů a dovádění. Velký úspěch měla 
malá dětská diskotéka, při které to děti pořádně roztočily!

Konec školního roku bývá ve zna-
mení velkých výletů. Jedním z nich 
byla návštěva zámku v Chlumci nad 
Cidlinou. Děti si nejen prohlédly zá-
mek, zaběhaly v zámeckých zahradách 

a pochutnaly si na zá-
meckém řízečku jako 
praví zámečtí páni, ale 
na památku se i dobo-
vě vyfotily. Z malých 
kluků se stali rytíři ve zbroji na koni a z malých holek byly 
rázem načinčané princezny. Další zastávkou byla Farmapark 
Blaník, kde jsme si užili spoustu zábavy v kamenném bludi-
šti, na lanových mostech v keltském dřevěném hradu, zdolá-
vali jsme slaměný hrad a v Lese skřítků jsme hledali blanické 
drahokamy. Prohlédli jsme si stáje a výběhy s koňmi, kra-
vami, poníky, oslíky a jinými domácími zvířaty a dozvěděli 
jsme se o nich spoustu zajímavých věcí. A rozhodně nemůže-
me zapomenout na výlet do pravé indiánské vesnice. 

 
K závěru školního roku bylo jako vždy připraveno pro 

předškoláky spoustu dobrodružství a zážitků. Tím největším 
a nejoblíbenějším bylo jako vždy přespání ve školce. Děti se 

MŠ – rozloučení s předškoláky
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Návštěva polské Osvětimi

M
y, žáci 9. roč. ZŠ Úvaly, jsme 17. květ-
na podnikli v rámci výuky dějepi-
su návštěvu koncentračního tábora 

Auschwitz (Osvětim) v Polsku. Na vlastní 
oči jsme chtěli  vidět jedno z nejstrašnějších  
míst, které bylo vytvořeno v období holokaus-
tu. Abychom mohli  tuto cestu podniknout, 
museli jsme obětovat svůj dlouhý spánek 
a brzy ráno se sejít před školou. Čekala nás 

sedmihodinová cesta  autobusem. Při příjezdu 
do Osvětimi na nás padla pochmurná atmosfé-
ra tohoto místa, ale zvědavost všechny špatné 
pocity přemohla. Naše skupinka dostala pol-
skou průvodkyni, která nás s českým výkla-
dem provedla po táboře. Dozvěděli jsme se  
plno nových a zajímavých informací. V prv-
ní  části prohlídky bylo možné na vlastní oči 
spatřit věci lidí, kteří prošli koncentračním 

táborem. Bylo to 
děsivé, ale zá-
roveň i naučné.  
Po prohlídce tá-
bora Auschwitz I 
jsme se přesunuli 
do asi 3 km vzdá-
leného vyhla-
zovacího tábora 
Auschwitz II – 
Birkenau  (Bře-
zinka).  Ocitli 
jsme se na místě, 
kde byli Židé roz-
dělováni na dvě 
skupiny a posílá-
ni buď na práci, 
nebo na smrt.  

I přes všechny tíživé pocity byla prohlídka 
zajímavá a svého rozhodnutí, vydat se na tuto 
cestu, jsme nelitovali. Přeci jen je to místo, 
které ovlivnilo dějiny. 

Děkujeme pí uč. Štípalové a p. uč. Horá-
kovi za možnost vidět historii svýma vlast-
níma očima a ne jen na stránkách učebnice 
dějepisu. 

 Bašeová K., Matějková K., 9. B

Literární koutek
Zrazené sny
Jak snadné je zničit člověku sen,
zvlášť když na své pobavení myslíš jen.
Šlapeš po mých myšlenkách jak po hadrech,
nejspíš ani netušíš, že dochází mi dech.
Plavu troskami, dusí mne pláč,
když mi dochází, co ty jsi zač.
Otevřu oči, dívám se na tebe,
své nářky s pláčem vykřičím do nebe.
Jak střepy světa k bledému světlu zvedám,
pořád ještě nevím, co tu vlastně hledám.
Chci běžet pryč,ale nemohu,
rozšlapal jsi moji oblohu.
A tak jsi s radostí rozšlapal můj svět.
Tvořila jsem ho dlouho, tys ho zničil hned.

Kristýna Tůmová

Poděkování
Práce učitele se může zdát někomu, kdo to nezkusil, jednoduchá 

a nenáročná. Kdo ale zkusil učit, nebo alespoň spolupracoval s učiteli 
ve škole při vyučování nebo na akcích, určitě změnil názor. 

Práce učitele se skládá z mnoha činností. Příprava na vyučování, sa-
motná výuka, neustálé doplňování znalostí a zkušeností. Dětí ve třídě je 
často 25 i více, člověk se musí věnovat každému alespoň chvilku, učitel 
to dělá rád, ale přesto je někdy vyčerpaný. Odchodem dětí ze školy prá-
ce učitele nekončí. Dobrý učitel musí věnovat přípravě dost času. Učeb-
nice, které používáme, jsou na jiné úrovni, než na jakou jsme byli zvyklí 
dříve. Jsou motivující, vedou k logickému myšlení, jsou propojeny s in-
teraktivními učebnicemi, ale kladou větší nároky na přípravu učitele. 
Život ve škole neznamená pouze výuku, s dětmi pracujeme na jejich 
osobnostním růstu, zabýváme se etickou výchovou, pracujeme na vzta-
zích mezi dětmi. K tomu je třeba, abychom se setkávali nejen při školní 
práci, ale i na různých akcích, výletech, vícedenních výjezdech,…

Učitelé připravují děti na soutěže, různá kulturní vystoupení. Děti 
vždy velmi dobře připraví, aby reprezentovaly naši školu i město, a do-
provází je na akce i ve svém volném čase, třeba o víkendu. 

Učitel musí také plnit své povinnosti v oblasti administrativy a té není 
bohužel málo.

Ani prázdniny nejsou pouze odpočinkem. Mnoho učitelů si doplňuje 
vzdělání, v rámci dalšího vzdělávání jezdí učitelé na letní školy me-
todiky matematiky, českého jazyka. Na konci prázdnin se všichni pe-
dagogičtí pracovníci zúčastní semináře, tentokrát na téma osobnostní 
a etická výchova dětí na základní škole. 

Určitě jsem zapomněla na spoustu věcí, které učitel běžně dělá. 

Ráda bych všem kolegům a kolegyním poděkovala za jejich kvalitní 
práci, dobrou náladu, úsměvy. Přeji všem hezké prázdniny a už teď se 
těším na všechny známé tváře naší školy.

Lenka Foučková

Utkání s Prague Athletics

V
 sobotu 14. května došlo v pražských 
Čakovicích k nevšední konfrontaci. 
Profesionální fl orbalový oddíl Prague 

Athletics pořádal sportovní den, v jehož rám-
ci se utkali žáci druhého stupně naší školy 
s místními mladšími žáky (6.–7. třída). Náš 
výběr sice rychlostními schopnostmi mírně 
převyšoval domácí celek, přesto jsme zejmé-
na v dovednostním umu výrazně zaostávali 
za naším konkurentem. Soupeř nám udělil 

krutou lekci z produktivity i přes skutečnost, 
že hra v poli byla naprosto vyrovnaná. Nově 
složený celek nakonec odešel přes velký po-
tlesk početné návštěvy v hale se vztyčenou 
hlavou po prohře 2:4. Pro kluky bylo utkání 
vynikající zkušeností před podzimním okres-
ním turnajem, kde bychom opět chtěli atako-
vat nejvyšší pozice. K těmto účelům slouží 
také nově založený kroužek fl orbalu na naší 
škole.

Sestava:
Brankář: David Rossman (7. A)
Obránci: Tomáš Černý (8. C), Petr Jonáš 
(8. C), Andryian Mayor (7. A), Jakub Novák 
(8. A), Vít Fuchs (8. A)
Útočníci: Marek Zendulka (6.  A), Martin Vo-
biš (6. A), Štěpán Heštera (7. B), Daniel Ján-
ský (7. A), Adam Bubák (8. C)

Mgr. Petr Horák
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ZŠ Úvaly závodily na Čokoládové tretře

Č
okoládová tretra je otevřená 
soutěž zaštítěná organizá-
tory IAAF WORLD CHA-

LLENGE Zlatá tretra Ostrava 
určená pro děti od 0 – 11 let. Má 
kořeny v Ostravě, ale již několik 
let probíhá po několika městech 
České republiky s cílem přiblížit 
sport a atletiku nejmenším spor-
tovcům. Patronem Čokoládové 
tretry je legenda světové atletiky 
rekordman Jan Železný.

Naše škola se projektu účast-
nila poprvé a to v nemalém počtu 
účastníků. 38 dětí z celého prvního 
stupně běhalo a soutěžilo na atle-
tickém stadionu Juliska v Praze. 
V doprovodném programu se děti 
fotily s Jakubem Holušou, Pavlem 
Maslákem, ale také s Janem Že-
lezným. Největší rozruch způsobil 
příjezd samotného Usaina Bolta, se 
kterým si mnohé děti podaly ruku.

Všechny děti daly do běhu ma-
ximum, navzájem se podporova-
ly, fandily si, starší déti pomáhaly 
mladším a celková atmosféra byla 
týmová. Všem děkuji za účast 

a reprezentaci školy a příští rok 
vyrazíme zase.

Mgr. Zuzana Fiedlerová

Dne 18. května se žáci Základ-
ní školy Úvaly zúčastnili Čokolá-
dové tretry.

Patrony této akce byli Jan Že-
lezný, nejlepší oštěpař v České 
republice, Jakub Holuša, atlet 
s nejlepším časem na 1500 metrů, 
Pavel Maslák, atlet s nejlepším 
časem na 400 metrů, a rekordman 
s nejlepším časem na 100 a 200 
metrů Usain Bolt.

U nás ve škole bylo okresní 
kolo prvního stupně a ze 120 dětí 
se vybralo 40 dětí s nejlepším 
časem a jelo se na Julisku v Pra-
ze. Když jsme tam přijeli, dostali 
jsme trička a startovní číslo. My-
slím, že jsme měli všichni tré-
mu, ale největší trému měli zá-
vodníci, kteří běželi první, tedy 
ročníky 2005 a 2006, což jsem 
i já. Před závodem si nás pořa-
datelé přivolali k sobě, aby nás 
seřadili do rozběhů. Já jsem byla 

v prvním rozběhu 
a z té trémy se 
mi úplně klepa-
la kolena. Když 
vystřelili, byla 
jsem poslední, 
ale potom, když 
jsem slyšela fan-
dění paní učite-
lek a spolužáků 
a spolužaček, 
jako kdyby mi 
to dodalo energii  
a nakonec jsem ve svém rozbě-
hu skončila třetí. Když jsme se 
po běhu vzpamatovali, fandili 
jsme dalším svým kamarádkám 
a kamarádům. Dívky měly po-
tom vyhlášení. Ani jedna z nás 
se neumístila, ale myslím, že 
se svými výsledky můžeme být 
spokojené. Klukům jsme fandi-
ly z plných plic. Kluci se taky 
neumístili, ale myslím, že bě-
želi krásně. Potom jsme čekali 
na ročníky 2007 a 2008. Myslím 
si, že do toho běhu dali všichni, 
co umí, a to je co říct. Nakonec 

běželi ti nejmenší 100 metrů. Če-
kání bylo dlouhé, ale odstartoval 
jim to Usain Bolt. 

Nakonec si myslím, že jsme si 
to docela užili, i když nikdo ne-
postoupil, a můžeme být na sebe 
pyšní. A ještě jednu věc, tento rok 
to bylo na zkoušku, ale příští rok 
budeme mít všichni novou šanci.

Chtěla bych poděkovat paní 
učitelce Zahrádkové a paní učitel-
ce Fiedlerové za skvělý zážitek, 
ale hlavně naší celé škole, která 
tuto akci uskutečnila.

Natálie Bláhová, 4. C

Fotbalový turnaj v Úvalech

V
 pátek 27. května se v prostorách sportovního areálu SK Úvaly usku-
tečnil druhý ročník fotbalového turnaje žáků druhého stupně základ-
ních škol.  Celá tato sportovní událost se uskutečnila pod pořadatel-

skou záštitou místní základní školy. Do vzájemného klání nastoupily čtyři 
týmy: ZŠ Úvaly, ZŠ Zeleneč, ZŠ Šestajovice a ZŠ Škvorec. Turnaji přálo 
hezké počasí, k vidění bylo mnoho pohledných akcí i vstřelených branek. 
Obhajobu vítězství si zajistila místní základní škola. 

Sestava:
Adam Bubák (8. C), Ondřej Zeman (7. B), Vít Fuchs (8. A), Martin 

Tomečka (8. B), Jakub Novák (8. A), Patrik Štrynek (9. B), Jan Řehák 
(9. A), Martin Březina (9. B), Antonín Bareš (9. A), Jan Bareš (7. B), 
Andryian Mayor (7. A), Jakub Hanzalík (6. B), Filip Beneš (9. B), 
Richard Hlávka (9. B), Zdeněk Kulhavý (9. B)

Výsledky:
ZŠ Úvaly 7:1 ZŠ Zeleneč, ZŠ Úvaly 3:1 ZŠ Šestajovice, ZŠ Úvaly 

3:1 ZŠ Škvorec Finále: ZŠ Úvaly 7:0 ZŠ Šestajovice
Mgr. Petr Horák a Mgr. Hana Korbelová

ýýýý jj

církev

Výstavka v Husově kapli aneb úžasná práce s dětmi
Opět v letošním roce v Husově kapli u pří-

ležitosti celostátní akce Noc kostelů se usku-
tečnila výstavka výtvarných prací dětí navště-
vujících  kroužek výtvarné techniky při Církvi 
československé husitské v Úvalech pod vede-
ním členky rady starších a vedoucí kroužku 
Mgr. Aleny Janurové, které  patří poděko-
vání za její aktivní úsilí při vedení kroužku. 

Je úžasné, když se sejdou děti různého věku 
od předškoláků k náctiletým. Spolupráce mezi 
nimi určitě posiluje jejich sebevědomí a spo-
luvědomí. Do kroužku  docházelo celkem 12 
dětí, které měly čas a chuť se poprat s barvou 
a tvarem. Že se jim vedlo, je z fotodokumen-
tace vidět.

Celoroční úsilí všech dětí z kroužku pak 

vyústilo ve zmíněné výstavce, k níž se přidali 
i někteří žáci ZŠ Škvorec, kteří malovali velmi 
zdařilé obrázky na téma KAREL IV. 

Všem dětem, které  se zúčastnily této akce 
svou tvorbou, děkujeme a přejeme mnoho dal-
ších výtvarných úspěchů a krásné letní prázd-
niny.

                  Mgr. Jitka Pokorná
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Červen u skautů
Skautské volby
Již tak rušný červen, plný táborových příprav, rozvířil tzv. střediskový 
sněm. V rámci něj jsme si volili nové vedení. Kormidla střediska se 
na následující tři roky ujímá Josef Boubín. Zástupce vedoucího stře-
diska budeme mít netradičně dva – Josefovi bude záda krýt dosavadní 
vedení – Jiří Vobiš – Lobo a Max Kovykov. 

Víkend v CHKO Brdy
Začátek června patří v oddíle skautů již tradičně víkendu pod stany. 
Cílem pro letošní „čundr“  se nám stal bývalý Vojenský prostor Brdy. 
Ten se od 1. ledna stal veřejně přístupným územím a právě díky jeho 
mnohaleté uzavřenosti skrývá mnohá, lidmi nedotčená, území. 
Během víkendu jsme ušli téměř 40 km, spali uprostřed úplné divočiny 
a sami si vařili. Nejvíce se nám líbila bývalá dělostřelecká dopadová 
plocha Jordán s obřím bunkrem, který se na ní nachází, a nekonečné lesy. 
Návštěva v době, kdy ještě nejsou Brdy protkány turistickými značkami 
a plné stánků se zmrzlinou, za to rozhodně stála. Už se těšíme na příště.

Připravujeme tři tábory
V roce 2015 jsme pořádali jeden megalomanský tábor, letos nás čekají 
sice menší, ale rovnou tři. Nejmenší kluci – vlčata – chystají tábor Osa-

da na domovském tábořišti Zderadiny, všechny holky přijedou na stej-
nou louku na druhé dva prázdninové týdny. Starší skauti pak vyrazí 
do dalekého Českého lesa na tábořiště Třemešné. S blížícím se čer-
vencem intenzita porad stoupá a vypadá to, že se děti mají na co těšit!

Skautské září

Jak bude vypadat příští školní rok ve skautském areálu? Sledujte náš 
web www.skautiuvaly.cz nebo facebookovou stránku www.facebook.
com/skautiuvaly a nic vám neunikne. 

Za úvalské skauty Jiří Vobiš

Zájezd do Zbirohu
Klub důchodců Úvaly upozorňuje, že se v září uskuteční výlet 
do zámku Zbiroh a do sklárny v Nižboru. Přesné datum, místo 
a čas odjezdu bude uveřejněno v zářijovém čísle Života Úval. Při-
hlášky jako vždy u p. Havlíkové a p. Loskota. Těšíme se na vaši 
účast. Za KD Úvaly  

Havlíková Eva 

Tvořivé dopoledne pro ženy 
během letního English campu
Letošní English camp bude již 15. v pořadí  a na své si přijdou nejen 

děti, ale také dospělí. Kromě gospelového koncertu, který se bude 
konat pro úvalskou veřejnost ve středu 27. 7. 2016 před školou, zveme 
ženy všeho věku ke společnému vyrábění scrapbookových přání, kávě 
nebo čaji a popovídání v češtině či angličtině – a to v dopoledních ho-
dinách 25. a 26. 7.

Bližší informace naleznete na www.ec-uvaly.info, popř. na telefonu 
724 435 401.

Hanka Hoblíková

Muškátový den 
již podesáté
V pondělí 30. května 2016 se čle-

nové spolku Otevřené Úvaly 
sešli na náměstí Arnošta z Pardu-
bic a společně již podesáté zavěsili 
květináče s pestrobarevnými muš-
káty na sloupy veřejného osvětlení 
v srdci našeho města. Květináče 

s muškáty (v celkovém počtu 19 kusů) jsme stejně jako loni nechali 
osázet a předpěstovat v nedalekém zahradnictví Limuzy, kterému tímto 
děkujeme za dobře odvedenou práci. Tak doufejme, že se teď muškáty 
rozrostou do své plné krásy a odolají rozmarům počasí a vandalů.

Marek Mahdal (Otevřené Úvaly)

LMK Úvaly

Den pro 
Hanuše 2016
O naše projekty se staráme 

i daleko za hranice jejich 
udržitelnosti. Hanušův kříž 
u bývalé „Masny“ jsme za po-
moci Nadace Via obnovili 
v roce 2008 a od té doby ka-
ždoročně pořádáme den „Den 
pro Hanuše“, v rámci kterého 
vyčistíme a vyplejeme okolí kříže a upravíme okolní zeleň.  Letos se 
tak stalo 12. 6. 2016,  den po oslavě 10. narozenin sdružení a nyní spol-
ku Otevřené Úvaly. 

Mirka Borecká

Školní rok opět utekl jako voda a děti z Le-
teckomodelářského klubu v Úvalech si již 

užívají letních prázdnin. Během uplynulých 9 
měsíců, 42 modelářských pátků a 84 hodin si 
všichni postavili alespoň jedno své nové letadlo. 
V průběhu roku mnohokrát soutěžili o nejdelší 
let házedlem, do kterého se všichni zapojili. 

Chtěl bych poděkovat panu Kučerovi za to 
s jakou chutí se dětem věnuje a stále nám pře-
dává svoje zkušenosti a rozdává dobrou náladu.

Všem přeji hezké prázdniny a těšíme se opět 
v září. Za LMK      Úvaly – Tomáš Záleský 
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T
řetího července uplynulo 150 
let od rozhodující krvavé 
bitvy na Chlumu u Hradce 

Králové v prusko-rakouské válce, 
vedené v roce 1866, která svými 
důsledky přímo zasáhla později 
pruskou okupací i Úvaly. Tato bitva 
byla druhou největší bitvou 19. sto-
letí, počtem bojujících vojáků vů-
bec největší bitvou konanou na na-
šem území - střetlo se v ní téměř 
440 000 mužů.

Z historie vyplývá, že v polovině 
šedesátých let 19. století zesílily 
rozpory Rakouska s jeho severním 
sousedem a dlouholetým rivalem, 
Pruskem. Prusko, které se po na-
poleonských válkách zařadilo mezi 
pět rozhodujících evropských moc-
ností, stále více usilovalo o svou 
hegemonii v celém Německu. Dří-
ve nebo později se jeho mocenské 
zájmy proto musely opět dostat 
do protikladu se zájmy rakouský-
mi. Rakousko tehdy zastávalo ideu 
uspořádání poměrů v německy 

mluvících zemích bývalé Svaté říše 
římské spíše jako volné federace 
jednotlivých států – tedy Němec-
kého spolku. Naproti tomu zájmem 
Pruska bylo co nejrychlejší sjed-
nocení celého Německa pod jeho 
vlastní nadvládou. A to nakonec 
vedlo k válce.

Především je potřeba uvést, že 
prusko-rakouská válka byla ve-
dená mezi Pruským královstvím, 
Italským královstvím a jejich spo-
jenci na straně jedné a Rakouským 
císařstvím a jeho spojenci na straně 
druhé o převahu v Německém spol-
ku. Vítězství Pruska právě v bitvě 
u Hradce Králové nad Rakouským 
císařstvím vedlo ke vzniku Rakous-
ka-Uherska a k pruské hegemonii 
v Severoněmeckém spolku, což byl 
krok vedoucí k sjednocení Němec-
ka a jeho maloněmecké řešení s vy-
loučením Rakouska. Pruský král se 
stal císařem německým. Důsled-
kem války získala Itálie Benátky 
odstoupené Rakouskem. Hlav-

ním bojištěm války se 
bohužel staly České 
země. Z historického 
hlediska je zajímavé, 
že se veškeré válečné 
operace skutečně ode-
hrály výlučně na ra-
kouské straně hranic 
v Čechách, na Moravě 
a v Slezsku.

Nešlo o válku do-
byvačnou, se snahou 
získat nová území, ale 
o hegemonii nad teh-

dejším rozdrobeným Německem 
a o postavení mezi rozhodujícími 
zeměmi v  Evropě. Vítězství Prus-
ka v bitvě u Hradce Králové vedlo 
k několikaměsíční okupaci Prahy 
a části Čech pruskými vojsky a zde 
již vystupuje také město Úvaly 
(tehdy městečko Ouvaly s cca 460 
obyvateli), které se s pruskou oku-
pací rovněž potýkalo.

Od 8. 7. až do 15. 9. okupovala 
pruská gardová divize zemské obra-
ny Prahu a značnou část středních 
Čech, městečko Úvaly nevyjímaje. 
Válka s Prusy netrvala dlouho, ale 
přece po ní nastala drahota, válkou 
byla zavlečena na okupovaná úze-
mí cholera. Nejlépe celou situaci 
popsali autoři v publikaci Úvaly 
jindy a nyní, vydané v roce 1929, 
která je však dnes již pro převáž-
nou část obyvatel Úval nedostupná, 
proto z ní uvádím:

„Naše městečko, ležící při dráze 
a při státní silnici, bylo pro svou po-
lohu v nevýhodě. Po celý červenec 
a srpen se hemží Úvaly rakouským 
i pruským vojskem; bylo zde za tu 
dobu ubytováno vojsko jedena-
třicetkrát, dohromady přes 7000 
mužů a 5000 koní. Politické úřa-
dy nepracovaly, četnictvo zmizelo 
a veškerá starost dolehla na staros-
tu obce, jímž byl tenkrát Antonín 
Lašman. Obyvatelstvo, zvláště báz-
livější, před Prusy prchá a cenné 
věci zakopává a odnáší do blízkých 
lomů. Nejvíce jich bylo uschováno 
v dolejším mlýně, číslo 36. Tam 
byly sneseny nejcennější věci a za-

zděny v kanálu na topení, který ústil 
do komína. Zazdíval jej místní ob-
čan Jan Selix, otec zdejších starou-
sedlíků Václava a Jana Selixe. Byli 
zde pěchota, dělostřelci, zákopníci, 
zemská obrana, nosiči nemocných, 
polní nemocnice, vozatajstvo, štá-
by různých pluků a též štáb prince 
Albrechta, který byl ubytován v do-
lejší panské hospodě (nyní hotel 
„U českého lva“). Na počest prin-
covu byl pořádán večírek s tancem, 
při němž si zatančil sám Albrecht 
s manželkou majetníka hospody, 
paní Eliškou Moravcovou. Jmeno-
vaná byla babičkou choti zdejšího 
pana inženýra Josefa Urbana (číslo 
142).   

Okresním hejtmanem v Čes-
kém Brodě byl tehdy Nettwall. 
Dne 24. srpna oznamuje obec-
nímu úřadu, aby se nikomu 
z vojska nic nevydávalo, jen 
tomu, kdo se vykáže poukázkou 
od představenstva. Jinak má býti 
každý oznámen velitelství. Vo-
jíni onemocnělí nebo uprchlí ze 
zajetí se mají hlásit v Budějovi-
cích. Obce, kde není ubytováno 
vojsko, mají řádně platiti daně. 
Kdo má vojenský oděv, má jej 
odevzdati. Tabák se smí kupovat 
jen v trafi kách.

Z obecních peněz bylo v této 
době vydání: průvodčím voj-
ska, poslům do sousedních obcí, 
za 1 dobytče, chléb, máslo, oves, 
seno, slámu, podkovy a postraň-
ky. Prusové nikomu neublížili, 
ale na dobré pohoštění si potrpěli. 

Úvalské ohlédnutí za prusko-rakouskou válkou v roce 1866

Jarní hasičské soutěže dospělých

K
oncem května začala sou-
těžní sezona také dospělým 
hasičům. V sobotu 28.5. se 

konalo okresní kolo v požárním 
sportu dospělých a dorostu na sta-
dionu v Houštce ve Staré Bolesla-
vi. Úvalský sbor reprezentovala 
družstva mužů a žen a čtyři jed-
notlivci v kategorii dorostu. Hned 
ráno začala první disciplína – běh 
na 100 m s překážkami, za kaž-
dé družstvo závodí čtyři členové 
a sčítají se první tři časy. Ženy 
v této disciplíně nenašly přemoži-
telky a muži těsně udrželi druhou 
pozici. Dorostu se ve „stovkách“ 
také dařilo a hned potom je čekal 
dvojboj – stometrová trať s oknem 
a přenášením hasicího přístroje, 
nakonec napsali testy z požární 
ochrany a pokud nebyli součástí 
družstva, měli soutěž za sebou. 
Dospělí se mezitím připravovali 
na štafetu 4 x 100 m s překážka-
mi. Za ta léta soutěžení už víme, 
že důležitější než rychlost, je za-

běhnout každý úsek bez chyby... 
a i letos se nám to podařilo. Ženy 
opět na plné čáře zvítězily a muži 
nepustili druhou příčku. Posled-
ní disciplínou byl požární útok, 
ve kterém nejspíše z časových 
důvodů bývá na okresním kole 
pouze jeden pokus, který tedy 
musí vyjít. Ženám úplně nevyšel, 
ale nakonec obsadily třetí místo 
a v celkovém součtu bodů jim to 

stačilo na celkové vítězství a po-
stup do krajského kola! Muži se 
nepustili druhých míst ani v úto-
ku, ani celkově, a tak celý náš 
sbor neodjížděl s žádnou ostudou. 
V soutěži dorostenek- střední ka-
tegorie se naše Eliška Vančurová 
umístila na pátém místě a Bára 
Korbelová na druhém místě, Ve-
ronika Šveňhová mezi staršími 
dorostenkami zvítězila, Petr Ze-

tek vyhrál zase kategorii střední-
ho dorostu. Oba dva tak úspěšně 
obhájili své loňské vítězství a po-
stoupili na krajskou soutěž.

O týden později jsme jeli sou-
těžit na pohárovou soutěž v po-
žárním útoku do Brandýsa nad 
Labem – Vimmerův memoriál. 
Rok od roku tu přibývá konku-
rence, ale pořád ještě jí stačíme. 
Ženy velmi vylepšily čas z před-
chozího týdne a zaslouženě si 
odvezly zlaté medaile. Muži na-
konec doplatili pravděpodobně 
na opotřebovaný materiál a lepší 
čas jim stačil na třetí místo. Nic-
méně soutěž se vydařila a za rok 
se na ni určitě vrátíme.

V následujících dnech doros-
tenci a ženy pilně trénovali, aby 
reprezentace na krajské soutěži 
nebyla ostudou, ale ani nám se 
nevyhnula zranění, tak jsme vel-
mi zvědaví, jak se nám bude dařit.

Alena Tesařová,
SDH Úvaly

historie
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Mistrovství Evropy mládeže 
a veteránů JKA

21. – 22. 5. 2016 NIŠ, SRBSKO
7 medailí pro Úvaly !!!

T
řetí květnový víkend patřil tradičně 
Mistrovství Evropy mládeže a veterá-
nů JKA. Své síly přijelo do Niše porov-

nat 450 závodníků ze třinácti zemí Evropy. 
Česká výprava sčítala 45 závodníků a vy-
bojovala nádherných 6 zlatých, 5 stříbrných 
a 15 bronzových medailí.

Sport Úvaly v Srbsku reprezentovali: 
Jakub Režňák, Zuzana Sokolová, Sára Ko-
nečná, Filip Konečný, Anna Hiršlová, Mi-
loš Ulrich a Antonín Brožíček.

Všichni naši bojovníci podali výborné výsledky. Zlaté medaile získali 
Kuba Režňák v kumite týmu  10 – 11 let chlapci a Anička Hiršlová kata 
16 let dívky.  Stříbrnou medaili si odvezli Sára Konečná 2. místo kata 11 

let dívky a Antonín Brožíček 
kata veteráni. Bronzový kov 
vybojovali: Filip Konečný 
kumite tým 12 – 13 let chlap-
ci, Sára  a Zuzka Konečná 
kata tým a kumite tým dívky 
10 – 11 let.  Mildovi Ulri-
chovi unikl postup do fi nále 
o jeden praporek a umístil se 
na 5. – 8. místě v kata.

Všem závodníkům děkuji 
za vzornou reprezentaci měs-
ta Úvaly a České republiky. 
Poděkování patří i trenérům.

Děkujeme městu Úvaly 
za podporu našeho týmu. 

Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně 
Sport Úvaly

SK Úvaly – výsledky fotbal 
květen–červen 2016 a zbytek 
jaro 2016

So 21. 5. 17:00 Vilémov – Úvaly 0:4 (02)
Ne 29. 5.  Úvaly – Chomutov 2:0 (1:0)
Ne 05. 6.  Horní Měcholupy – Úvaly 3:1 (0:1)
Ne 12. 6.  Úvaly – Kladno 0:3 (0:3)

Rozlosování A – mužstva – jaro 2016 – Divize

Výsledky:

Ne 19. 6.  Neratovice – Úvaly

Ne 22. 5. 17:00 Úvaly B – Stříbrná Skalice 4:0 (2:0)
So 28. 5. 17:00 Zápy B – Úvaly B 2:4 (1:3)
St 01. 6. 17:30 Úvaly B – Odolena Voda 2:1 (1:1)
Ne 05. 6. 17:00 Úvaly B – Vyšehořovice 2:1 (01)
So 11. 6. 17:00 Mnichovice – Úvaly B 3:1 (1:1)

Rozlosování  B – mužstva – jaro 2016 – Okresní přebor

Výsledky:

Další rozlosování:

Ne 19. 6. 17:00 Úvaly B – Kostelec

Další rozlosování:

So 21. 5. 10:15 Úvaly - Stříbrná Skalice 19:0 (10:0)
Ne 29. 5. 14:30 Louňovice - Úvaly      1:4 (0:2)
So 04. 6. 10:15 Úvaly – Mirošovice 16:1 (7:0)
So 11. 6. 10:15 Mnichovice – Úvaly 1:4 (0:1)

Rozlosování – starší žáci – jaro 2016 

Výsledky:

I stalo se, že nebylo v obci dostatek 
chleba a musil se shánět po okolí. 
Tak tomu bylo 23. a 24. července, 
kdy se zde vystřídalo 1600 mužů 
mimo koně. V některé usedlosti 
bylo ubytováno až 70 vojínů a do-
konce v hořejší hospodě, číslo 19, 
531 mužů a 223 koní. Rozdílu 
mezi mým a tvým vojáci zrovna 
nečinili. Tak v č. 2. zkrmen jetel, 
pšenice a ukradeno máslo, v č. 4. 
spasen jetel a rozebrány snopy 
ovsa z pole, v č. 5. zkrmena čočka, 
v č. 6. posekána louka, rozbit vůz 
na přípřeží, okna v kravíně a žeb-
řík, v č. 9. ukradeny šaty a vypi-
to za 40 zlatých piva a kořalky, 
v č. 14. fůra pohanky, v č. 17 vi-
kev a rozlámán při vožení krmi-
va vůz, v č. 18. zdupáno obilí při 
cvičení vojska, ukradeno 7 slepic, 
vypáčena skříň a vybrán sádelňák, 
koňský postroj, z č. 19. zahynula 
při přípřeží klisna, snědeno masa 
za 15 zlatých, rozbity v maštalích 
žlaby a jesle, všecky zámky a zkr-
men hrách, v č. 31. vydrancována 
ovocná zahrada, na faře ukradeno 

25 zlatých, v č. 36. vybrán prá-
delník a uložené tam peníze (měli 
tak věděti o zazděném komíně!), 
v č. 58. byla pruská porážka, 
v č. 66. se jezdilo přes louku, roze-
brány sáhy dříví, plot. V krámě An-
tonína Rosenbauma vojsko násilím 
béře zboží a neplatí. V č. 30. vrátivší 
se kůň zdechl (koupen za 115 zla-
tých). Vojsko vyžadovalo též přípře-
že. Z obce bylo vypraveno 520 for 
dvojspřežních, 137 jednospřežních 
s čeledíny a 641 bez čeledínů. Bylo 
zde jen 12 dvojspřežních potahů 
(Hodov 3, Hostín 3, v č. 4., 9., 19., 
30., 31. a 69.), 1 jednospřežní v Ho-
dovském mlýně. Jezdilo se do Prahy, 
do Nehvizd, do Plaňan a do Kolína.

Celkem prošlo obcí a bylo 
na noclehu 195 důstojníků, 
4792 mužů, 2448 koní do 16. 
července; pak při návratu až do 
9. září 286 důstojníků, 7448 mužů 
a 4912 koní. Vozy, které vzalo 
vojsko z čísla 9. a 18., již nevrá-
tilo. 28. července byla z Hodova 
vypravena fůra pro doutníky (ci-
gára) do Vinoře.

Celková škoda byla odhadnuta 
na 14.941 zlatých a byla z největší 
části nahrazena rakouským státem. 
Na choleru tu zemřel pruský voják 
Theodor Novakowski a byl pocho-
ván vedle kříže. Poslední voj, který 
táhl městečkem na svůj vrub, měl 
asi 400 vojínů. Nejhorší host, který 
zavítal do Úval po válce, byla cho-
lera, jíž podlehlo asi 16 dospělých 
lidí.“ (Úvaly jindy a nyní, str. 75)                                                                            

Závěrem lze ještě konkrétně 
uvést, že v Úvalech v době po tzv. 
bleskové válce a následné okupaci 
královskou pruskou armádou byli 
v městečku ubytováni zejména vo-
jáci 2. pěší divize gardy, 3. jezdecké 
baterie gardy a 1. těžké jízdní bri-
gády této armády. V Úvalech, které 
v této době měly přibližně 460 oby-
vatel, bylo jen v období od 22. čer-
vence až 7. srpna 1866 ubytováno 
58 důstojníků královské pruské ar-
mády, 1889 vojínů a poddůstojníků 
a 1011 koní. Např. kovářské práce 
musel provádět p. Hladík, kolářské 
práce p. Kopecký, bednářské prá-
ce p. Vojt. Řezáč.  Oves, ječmen, 

pohanku a seno museli dodávat 
pánové J. Růžička, J. Moravec, 
A. Lašman, F. Chládek, M. Jeřábek, 
J. Řezáč, A. Rosenbaum, J. Strnad, 
J. Smolík a V. Kedlík. Ve dnech 
17. července až 22. srpna Úvalští 
zásobily koně vojáků dodávkou té-
měř 4,2 t sena a 2,3 t ovsa.  Ve dnech 
17. července až 21. července muse-
lo být napečeno 35 bochníků do-
mácího chleba, poražen 1 ks hově-
zího dobytka, 3 kg másla, 3 kg kávy. 
V tomto okupačním období stála 
1 libra domácího chleba 8 krejca-
rů, 1 máz piva 12 krejcarů, 1 libra 
másla 60 krejcarů, 1 libra sádla 
50 krejcarů, 1 libra hovězího masa 
22 krejcarů, 1 libra mouky 13 krej-
carů, 1 žejdlík krup 7 krejcarů, 
1 žejdlík krupice 13 krejcarů, 1 lib-
ra rýže 30 krejcarů, 1 libra soli 
15 krejcarů. Vycházejme při posu-
zování z toho, že 1 zlatý, měl 100 
krejcarů. Např. 1 míra pšenice stá-
la 6 zlatých, 1 míra žita 7 zlatých, 
1 míra ovsa 3 zlaté a 50 krejcarů 
atd.                       Vítězslav Pokorný

místostarosta města
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ČERVENEC – SRPEN 
2016
Vítáme nové spoluobčánky
Štěpán Ernest
Lukáš Guznar
Hana Špačková
František Navrátil
Jakub Fučík
Tomáš Jakl
Rozálie Kudrnová
Valérie Turzová
Prokop Veselý

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Červencová životní jubilea
70 let – Milan Švihla
 Daniela Štípková
 Helena Fejtová
 Stanislav Hauser
 Vladimíra Řípová
75 let – Pavel Platz
 Ludmila Potěšilová
 Ludovít Kahún
 František  Smolík
 Marie Kadeřávková
 Jan Kocourek
81 let – Jiří Benešovský
 František Lajtner
 Helena Maříková

společenská kronika
82 let – Alena Soukupová
 Gertruda Bachurová
83 let – Hortensie Vitovská
84 let – Marta Štíchová
85 let – Jaroslav Navrátil
 Jaroslav Tourek
88 let – Zdeňka Jeřábková
 Marie Kozubík
89 let – Marie Akšteinová
 Emanuel Jankovský
91 let –Jaroslava Medková
92 let – Milada Řezáčová
 Eliška Šafaříková
93 let – Jindřiška Kubieová

Srpnová životní jubilea
70 let – Jaroslav Stárek
 Zdeněk Navrátil
 Josef Kobza
 Marie Třísková
75 let – Jana Havlíková
 Jana Dvořáková
82 let –  Karel Bílý
83 let –  Josef Fischer
 Otakar Poživil
 Josef Jirovský
84 let –  Věra Venturová 
85 let –  Jarmila Kašparová
 Emma Strusková
86 let –  Věra Jandusová
87 let –  Miluše Nesvadbová
88 let –  Hanička Drexlerová
89 let –  Alena Míšková

90 let –  Jan Petráněk 
 Zdeňka Čapková
93 let –  Věra Němečková
Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jindřiška Lodr

Helena Šandová

Tomáš Fraj

Jiří Hlávka

Radko Fiedler

Jan Klika

Božena Líznerová

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-

ni ve společenské kronice (naroze-

ní, jubilea, úmrtí), ať tuto skuteč-

nost nahlásí na správním odboru 

MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 

281 982 485 nebo mobil 

723 929 928, vždy do 15. dne 

předcházejícího měsíce. Pokud 

nám nebude oznámen nesouhlas, 

budou tato výročí v Životě Úval 

uváděna.

Marie Černá 
– matrikářka

10. ročník Velké ceny města Úval nadělí vítězi 10 000 Kč
Jubilejní Velká cena města Úval, která 
přivítá 27. srpna 2016 bikery již po desáté, 
nebude šetřit na odměnách pro vítěze, 
ale myslí i na hobby bikery, běžce, rodiče 
a hudební fanoušky.

Velký adrenalin přinese speciálně bonus 
k 10. ročníku. Pokud se někomu podaří srazit 
svůj čas pod hodinu, získá celých 10 000 Kč. 
V případě, že závodníků, kteří dojedou do cíle 
pod hodinu, bude víc, rozdělí si tuto částku 
mezi sebe. Elitní jezdci, kteří mají tento závod 
pravidelně ve svých termínovkách, tak mají 
letos opravdu velkou motivaci.

Rekord závodu je 1:00:56. V loňském roce 
ho zajel Matěj Čepička z Megabike Kolín. 
K překonání rekordu je tedy celkem slušně 
našlápnuto. V minulosti zde ale vyhrál i na-
příklad Jan Škarnitzl, 12. muž z olympijských 
her v Londýně.

Závod pro každého cyklistu
Závodní okruh vede 100% terénem a skýtá 

pěknou řádku technických pasáží, ale zvládne 
ho i průměrný cyklista. Vyznavači technické 
jízdy, kteří si libují v překonávání překážek 
o různých obtížnostech, mají možnost zúčast-
nit se Enduro Trialu, což je disciplína, která 

kombinuje to nejlepší z Endura a Trialu do-
hromady.

Běžecký závod na 5 km
Součástí programu je také běžecký trailový 

závod „Zahaj školní rok pětkou“. Závodu je 
možné zúčastnit se samostatně, nebo to po-
jmout jako výklus po dopoledním XC. Kdo se 
vykoupe při zdolání lávky přes potok, může 
se pak pochlubit zdo-
laným triatlonem ☺. 
Běží se na stejném 
okruhu, který před 
tím absolvují cyklisté.

Slavit se bude 
ve velkém

Závodníci i jejich 
doprovod si užijí 
skvělý den. Čeká je 
koncert, na kterém 
vystoupí např. do-
mácí kapela Medvěd 
009. Program zpestří 
trampolínová show. 
Po celý den budou 
připraveny soutěže 

a spousta další zábavy pro děti i celou rodinu. 
Závodní den bude završen vyhlášením vítě-
zů Újezd.net „Seriálu Tří závodů pro zdraví“ 
a losováním tomboly.

Více informací o závodě i programu a registra-
ci najdete na www.triprozdravi.cz  nebo na face-
booku https://www.facebook.com/triprozdravi.

Tři pro zdraví z.s. 
a Cyklistický klub Úvaly

osobní
Děkuji panu starostovi 

Boreckému a všem ostatním 
za blahopřání k mým 

narozeninám. 
Jindra Hlinská

zahrajme si šachy
Jak byste v následující pozici po-
kračovali jako vůdci bílých fi gur?

Správné řešení úlohy z minulého 
čísla je 1…. Je2. Bílý nemůže 
hrát 2.Vxc7, protože by následo-
valo 2…. Jg1+ 3.Kh4 Vxh2 mat. 
Po tahu 2.Sxe2 černý vyhrává 
kvalitu tahem 2…. Vxc1 a partie 
je v podstatě rozhodnuta.

Petr Slavík

Vážení příznivci úvalského fotbalu, opět pro vás stručné seznámení s vý-
sledky našich družstev mužů A i B a našeho nejúspěšnějšího celku, star-
ších žáků. 
Hodnocení družstva A i B mužů nemůže být ještě úplné. Po uzávěrce 
zbývá sehrát ještě jedno kolo. Protože nevím, kolik mužstev sestupu-
je, dost závisí na posledním zápase v Neratovicích. Ideální by bylo 
zvítězit.

Žáci vyhráli bez porážky a ani s jednou remízou okresní přebor. Velká gra-
tulace klukům a jejich trenérům. Přesné informace najdete na jejich webu 
http://www.skuvaly-starsizaci.estranky.cz/ Přeji jim hodně úspěchů a další 
herní rozvoj.

Úvaly 13. 6. 2016
Ing. Petr Jankovský
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inzerce

Česká společnost s dlouholetou tradicí přijme
pro prodejny: Újezd nad Lesy, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Praha 

Prodavač/ka, zástupce/zástupkyně a vedoucí prodejny

NÁPLŇ PRÁCE PRODAVAČ/KA

– příprava zboží k prodeji 

– prodej a nabídka zboží 

– obsluha pokladny 

– spolupráce s vedením prodejny

NÁPLŇ PRÁCE VEDOUCÍ PRODEJNY a ZÁSTUPCE 

PRODEJNY: 

– vedení kolektivu prodejny, 

– vedení administrativy prodejny, 

– objednávání zboží, 

– odpovědnost za chod prodejny, 

POŽADUJEME: 

–      minimální vzdělání vyučen/a v oboru nebo 

praxe v potravinářském obchodě, 

– příjemné vystupování, 

– samostatnost, spolehlivost, fl exibilita, 

NABÍZÍME:

– pracovní poměr na dobu neurčitou

– plat prodavačky od 100,- Kč/hod 

–       dlouhodobou perspektivu v prosperující 

společnosti, 

– možnost profesního růstu, 

– možnost seberealizace, 

– vstupní zaškolení, 

– stravenky 

Další informace na tel. 602 107 526, 
e-mail: fortova@musp.cz

Vedení města Úvaly
přeje všem svým občanům
krásné prožití léta.
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 
telefon 775 132 921

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

inzerce

Strojník – kolové rypadlo
STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Vlastníš průkaz strojníka – obsluhy, máš řidičský průkaz sk. C? 
Pokud je odpověď ANO, tak se budeme těšit na Tvůj životopis.

Čeká Tě stabilní práce v dobrém kolektivu prosperující fi rmy, fi remní 
akce, 13. plat, stravenky, aj.

Dobře odvedenou práci dokážeme dobře ocenit.
Třeba jsi to právě Ty, koho hledáme, tak se těšíme na Tvůj životopis 

zaslaný na veskrnova@stavokomplet.cz. 
Odpovíme každému.

Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1, 76 m2 v Úvalech, 

Nerudova ulice (2. patro, stará 
zástavba, s lodžií, sklepem 

a GARÁŽÍ)
Tel. 723 713 631

Rádi bychom koupili menší 
byt v Úvalech pro naši 

babičku. Platíme v hotovosti 
(bez hypotéky). 

Tel.: 725346702. 
Zbyšek Kordač

Prodám rodinný dům 
v Úvalech v blízkosti nádraží 

a centra.
Jsou to tři bytové jednotky se 

zahrádkou.
Tel. č. 602 184 682 

PROJEKTY
STAVEB

rodinných domů, 
rekonstrukcí, 

přístaveb, garáží 
a drobných staveb.

projekt.tof@gmail.com
Tel.: 606 451 641 
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Život Úval 7–8/2016 inzerce

 PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů 

vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných 
podlah včetně příslušenství. Zaměření, kalkulace, pokládka na klíč.

VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO:   PO – PÁ  8.00 – 16.00  

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

http://www.domex.cz 

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Úvaly přijme
SKLADNÍKASKLADNÍKA

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, aktivní přístup 
k práci, pečlivost, zodpovědnost a samostatnost. 

Odpovídající fi nanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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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.           Vychází v nákladu 2 800 ks
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Hledáme pracovníka na HPP
k obsluze granulovací linky
a k přípravě pro kovošrot.

Nástup možný ihned.
Provozovna Tuklaty – výkup surovin,

pracovni doba od 8 hodin – do 17 hod
pondělí až pátek možno i sobota po domluvě

Telefon 603 899 666
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