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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je měsíc
květen již minulostí. V tomto měsíci se však
událo několik věcí, které budou mít přesah
do budoucnosti města. První z nich je ta,
o které jednalo zastupitelstvo města 22. května,
a to sice technický audit úvalského koupaliště a návrhy jeho rekonstrukce. Jakou cestou
se rekonstrukce úvalského koupaliště vydá,
ve dnech psaní tohoto úvodníku nevím, protože jej píši ještě před jednáním zastupitelstva.
V každém případě se však začne s přípravnými pracemi ještě letos, aby se úvalské koupaliště, které bude letos a příští rok patřit mezi
jednu z největších investic města, mohlo napřesrok otevřít.
Další velkou investicí bude zahájení rekonstrukce úvalského náměstí. Po zkušenostech,
které jsme udělali s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS), ale především s ﬁrmou
realizující III. etapu průtahu Úvaly – úsek
Škvorecká – Riegerova, trváme při všech
jednáních na nastavení takových podmínek
výběrového řízení, aby se nemohly opakovat
průšvihy, které se objevují na stávající stavbě.
Chci zde jménem vedení města vyjádřit, že

nás velmi mrzí, jak se stavba vleče. Nejsme
v žádném případě ochotni přebírat nekvalitně
provedenou práci, a tak necháváme zhotovitelskou ﬁrmu opakovaně úsek předělávat, tak
aby byl výsledek uspokojivý. Opakovaně však
s KSÚS řešíme „tempo“ jejich prací. Především občanům a podnikatelům z ulic Riegerovy, Škvorecké a zejména 5. května se tímto
omlouvám. Přes všechny problémy se zatím
podařilo zprovoznit alespoň část Škvorecké,
i když i tam se ještě stavbaři vrátí, protože
reklamujeme nekvalitně položené chodníky
i kostky u zastávek ...
Ukazuje se zde, jak nám stávající systém
zadávání veřejných zakázek a na ně navazujících dotačních titulů svazuje ruce při řešení
problémů s dodavatelskými ﬁrmami. Jedná se
o věc, kterou nyní v úvalském kontextu řeším
i s novým vedením Středočeského kraje.
Měsíc květen byl i měsícem, kdy jsme zahájili další sérii rekonstrukcí úvalských ulic.
Začalo se ulicemi v okolí Fabráku, pokračovat
se bude následně Barákovou, po zimě jsme
zastříkali díry ve stávajících ulicích. Rozjela
se rozsáhlá akce dostavby kanalizace Horova,
Nad Okrájkem a Hájovna, která je co do obje-

mu jednou ze tří největších letošních investic
města. V květnu také začaly dosadby zeleně
u nově rekonstruovaných ulic.
Není však všechno jen o stavbách. Uplynulý
měsíc nám přinesl průvan do slovanských garáží, Skotské hry na hřišti na Slovanech, další
ročník Úvalského kotlíku, soutěžili zde mladí hasiči ve hře Plamen, iniciativa Zachraňme koupaliště uspořádala Cestu za májovým překvapením
a na přelomu dubna a května tu řádily čarodějnice. Všechny tyto akce mají jedno společné – iniciativu občanů, podnikatelů či zaměstnanců našeho
města, kteří neváhají věnovat svůj čas tomu, aby
připravili akci, která potěší ostatní nebo podpoří
věc, o kterou jim jde. Vím, co to zabere času, a tím
spíše jim všem chci poděkovat, protože díky takovým akcím naše město žije.
A když jsme u těch akcí – přijměte pozvání
na XI. bezpečnou sobotu, která se koná 24.6.,
a 29.6. již tradičně zahájíme třetí ročník úvalského letního kina.
Přeji vám hezký červen a Medarda prosím,
aby to s ohledem na uplynulé měsíce s tím
deštěm zase tak nepřeháněl ... ☺
Petr Borecký,
starosta města

O čem jednali zastupitelé dne 20. 4. 2017

D

vacátý dubnový večer byl
ve znamení jednání úvalského zastupitelstva. Nejprve starosta informoval o návštěvě
paní ministryně školství Valachové, která ten den proběhla.
Účelem návštěvy bylo seznámení se s aktuálním stavem přípravy realizace svazkové základní
školy na Hostíně. Z dotačního
programu získá podporu 10 obcí
v okolí Prahy, celková částka je
1,6 miliardy korun. Díky tomu
vznikne v obcích v okolí Prahy
115 kmenových učeben a 3 400
míst pro žáky. Program byl vyhlášen v prosinci loňského roku,
ukončen bude v roce 2023. Jedním z témat z následující debaty
byly i možnosti ﬁnancování dalšího rozvoje kapacit mateřských
školek pro děti mladší tří let a zejména pak zázemí pro tělocvik
a sport u stávající základní školy
v Úvalech.
V září 2016 byla podána žádost
o zařazení akce „Úvaly splašková kanalizace – II. etapa – roz-

šíření“ do uvedeného programu
„Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, který má pod
patronací Ministerstvo zemědělství ČR. Akce byla do programu
zařazena. Ze strany ministerstva
zemědělství byly následně požadovány další doplňující informace a doložení dalších dokumentů.
Ing. Kokrment ze společnosti
VRV informoval přítomné o stavu čerpání dotace a následně zastupitelé schválili případné přijetí
dotace v předpokládané výši 50%
resp. 55% z uznatelných nákladů
a vzhledem k napnutým termínům schválili i neprodlené zahájení akce, a to po schválení komisí ministerstva zemědělství.
Zastupitelé v dalším bodě jednání schválili přidělení ﬁnančních
prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech v programových dotacích pro rok 2017
nad 50 000 Kč takto: Neinvestiční
podpora – Provoz a údržba 2017,
SK Úvaly, z.s., 112 000 Kč provozní náklady, 80 000 Kč údržba,

TC Úvaly, z.s., 50 000 Kč provozní náklady, 90 000 Kč údržba,
TJ Sokol Úvaly, z.s., 325 000 Kč
provozní náklady, Sport Úvaly,
z.s., 65 000 Kč provozní náklady.
Ing. Černý poukazoval na chybějící deﬁnici toho, co je údržba a co
je investice. Pan Krutský přislíbil,
že toto rozdělení bude zajištěno
od příštího období.
V následujícím bodě jednání
zastupitelé schválili rozdělení
hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených
městem Úvaly takto: Základní škola Úvaly – hospodářský výsledek za rok 2016 činil
77 612,18 Kč, převod do fondu
odměn 40 000 Kč a do rezervního
fondu 37 612,18 Kč. Mateřská škola Úvaly – hospodářský výsledek
za rok 2016 dosáhl -16 246,99 Kč.
Úhrada ztráty 16 246,99 Kč bude
provedena z rezervního fondu.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly – hospodářský výsledek za rok
2016 dosáhl výše 298 267,34 Kč.
Do fondu reprodukce majetku a investic bude převedeno

158 267,34 Kč a do fondu odměn
140 000 Kč.
Zastupitelé také schválili přijetí
ﬁnančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 na akci
„III/01214 Úvaly u Prahy, průtah
úsek č. 3“ v maximální celkové
výši 767.162,26 Kč. Město Úvaly
se bude na této akci podílet 15%
z uznatelných nákladů.
Dále byl přijat dar od paní
Jany Tůmové v podobě pozemku
č. 3208/2 o výměře 9 m2. Na tomto pozemku, který se nachází
v Horově ulici bude umístěn
sloup veřejného osvětlení. Paní
Tůmové bylo vysloveno veřejné
poděkování za její dar.
Zastupitelé rovněž schválili
darovací smlouvu na pozemek č.
3790 od pana Romana Hlávky.
Na tomto pozemku bude městem
zřízeno kontejnerové stání separovaného odpadu na křižovatce
ulic Jeronýmova a Želivského
v Radlické čtvrti. Panu Hlávkovi
bylo vysloveno veřejné poděkování za jeho dar.
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Delší diskuse se strhla během
bodu, který se týkal uzavření Plánovací smlouvy pro lokalitu „Radlická
čtvrť“. Jedná se o výstavbu veřejné
infrastruktury pro rodinné domy
na pozemcích č. 3841/331 ve vlastnictví Romana Hlávky a Radky
Vesecké. Jedná a o čtyři stavební pozemky. Developerský příspěvek byl
zkalkulován ve výši 598 644 Kč, což
bylo panem Krutským zpochybněno. Materiál byl tedy starostou opět
stažen z jednání.
Zastupitelé také schválili návrh
geometrického plánu ve věci rozdělení pozemku č. 3016/2 ve slepé části ulice Sovova. Současně zastupite-

ku na sousední. Celková částka
byla vypočtena na 7 116 Kč tzn.
154,71 Kč/m2.
Zastupitelé rovněž schválili
zvýšení počtu členů ﬁnančního
výboru z osmi na jedenáct a jmenovali 3 nové členy, kteří aktivně
o členství v tomto výboru projevili zájem, RNDr. Petra Fraňka, Ph.D., Ing. Pavla Arazima
a Ing. Jana Brajera.
Zastupitelé schválili vydání
obecně závazné vyhlášce o výjimkách z nočního klidu, a to na
den 10. 6. 2017 z důvodu konání
akce druhého ročníku akce „Street Party na Skeříkově“.

lé města Úvaly pověřili starostu, aby
pokračoval v dalším jednání ve věci
záměru směny podílů na pozemcích
s panem Karlem Chotkem.
Zastupitelé dále schválili zveřejnění záměru prodeje podílu
1/4 pozemku č. 2984/3 o celkové
výměře 72 m2, druh pozemku zahrada. Tento pozemek se nachází
u Škvoreckého potoka za rodinným domem č.p. 1345 U Starého
koupadla. Návrh na koupi tohoto pozemku podal spoluvlastník
sousedního pozemku z důvodu
sjednocení obou pozemků a jejich
řádné údržby. Cena pozemku byla
stanovena dle znaleckého posud-

Zastupitelka paní Mgr. Poláková podala informaci o průběhu
březnového „Dne učitelů v Úvalech“. Dále zmínila výskyt invazivního druhu rostliny – křídlatky
v katastru Úval.
Připomínky ze strany občanů tentokrát nezazněly.
Videozáznam z řádného jednání
ze dne 20.4.2017 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=8nY0iG6fGJQ
(délka trvání 1:39 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Úvalské koupaliště – jaká bude
jeho budoucnost?

V

říjnu roku 2016 proběhlo v Úvalech referendum, ve kterém obyvatelky/ obyvatelé Úval odpovídali na otázku „Jste
pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště,
i když o náklady s tím spojené budou kráceny
ﬁnanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku?“. Referenda
se zúčastnilo 50,2% voličů, z nichž 75% rozhodlo, že koupaliště chce obnovit.

ﬁltrace a akumulační
nádrže.
2) Je třeba postavit zcela novou ﬁltrační jednotku u bazénů.

Dnes tedy máme k dispozici analýzy,
audity a návrhy pro budoucí rekonstrukci
koupaliště. Co z nich vyplývá?
Koupaliště je po stránce bezpečnosti a personálního a materiálního zajišťování bezpečnosti provozu nezpůsobilé (některé prvky dokonce jsou nebezpečné), tedy není řešením jej
obnovit do stavu roku 2014.

Zázemí koupaliště:
3) Vybudovat zcela nové šatny a sprchy.
4) Vybudovat zcela nový
objekt WC nebo stávající opravit a rozšířit.
5) Postavit zcela nové ochozy a brodítka kolem bazénů.
6) Vybudovat zcela nové zázemí pro plavčíky,
správce areálu a zdravotnické zázemí.
7) Vybudovat zcela nové oplocení areálu.

A jaká jsou doporučení a závěry pro
rekonstrukci koupaliště?
Aby mohlo být koupaliště provozováno
v souladu s dnešními hygienickými a bezpečnostními předpisy, je nezbytné učinit následující:

Doporučené investice
1) parkoviště pro motorizované návštěvníky
koupaliště
2) sportovní zázemí koupaliště
3) dětské hřiště
4) přístupové komunikace

Nezbytné investice
Bazénová a technologická část:
1) Ve všech variantách je třeba opravit hlavní bazénové vany – zejména oblast degradovaných přelivných žlábků, tedy celkem
v rozsahu plochy cca 5% dna a 20% stěn.
V úvahu přichází ponechání bazénových
van ve stávajícím objemu (3 850 m3) nebo
tyto vany zmenšit o zástavbu technologie

Varianty rekonstrukce koupaliště
Rekonstrukce koupaliště je zpracovaná ve
třech variantách:
Varianta levnější (varianta využití stávající podoby koupaliště) = ponechání rozměrů
bazénových van a jejich oprava, nové přelivné
žlaby a nový povrch (nátěr, fólie nebo nástřik
polyureou), oprava dětského bazénu - brouzdaliště, nový vstup
a oprava oplocení,
nová strojovna úpravny vody, nové zázemí
návštěvníků – WC,
sprchy, převlékárny,
nové zázemí zaměstnanců, nové občerstvení, oprava sportovišť a dětského hřiště.
Varianta komplexní
= rozdělení, úprava
a zatraktivnění bazénových van s celko-

vým zmenšením vodních ploch, nové povrchy,
nové brouzdaliště, nový vstup a oprava oplocení, nová strojovna úpravny vody, nové zázemí návštěvníků – WC, sprchy, převlékárny,
nové zázemí zaměstnanců, nové občerstvení,
oprava a doplnění sportovišť, nové dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkou a šplhací stěnou.
Na kolik to vyjde?
Základní rekonstrukce jen samotné bazénové části vychází na cca 24 mil. Kč, pokud
přidáme zázemí a parkoviště, dostáváme se
do intervalu až k 46 mil. Kč. Druhá varianta
vychází na 56 mil. Kč a maximální varianta
komplexní rekonstrukce koupaliště se spolu se
zázemím dostává k 60 mil. Kč.
Návrh harmonogramu realizace
– červen 2017 zadání výběrového řízení
na projekt bazénové části
– červen 2017 zadání výběrového řízení
na projekt zázemí
– červenec – srpen 2017 zahájení sanace bazénových van
– září – listopad 2017 rekonstrukce bazénových van a příprava realizace strojovny
– březen – červen 2018 realizace I. etapy zázemí koupaliště + parkoviště
– 1. červenec 2018 otevření koupaliště
Tento text je velmi zjednodušeným výtahem materiálů určených pro zastupitelstvo
města, které zasedalo 22. května. Plnou verzi
materiálů, spolu s audity a posudky a rozbory
můžete najít na titulní stránce webu města pod
záložkou Rekonstrukce úvalského koupaliště.
Petr Borecký,
starosta města
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Jak (ne)pokračuje rekonstrukce III. etapy průtahu
Úvaly – úsek Riegerova – Škvorecká (k Penny)

J

e to již téměř 8 měsíců, kdy
byla za účasti hejtmana Středočeského kraje slavnostně
zahájena rekonstrukce průtahu
Úvaly, coby společné investice
Středočeského kraje (resp. jemu
podřízené Krajské správy a údržby silnic) a města Úvaly. Akce,
která měla přinést obyvatelům
zásadní zlepšení kultury prostředí a dopravy na jedné z nejdůležitějších ulic v Úvalech se však
v posledních týdnech a měsících
změnila spíše v důvod oprávněného vzteku. O dělníky na stavbě
člověk nezavadil, a když zavadil a viděl výsledek jejich práce („kvalita“ položení dlažby
na chodnících nebo na autobusových zastávkách), propadal beznaději. Nebudu zastírat, že tyto
pocity prožíváme i my ve vedení
města i na odboru investic. Co se
vlastně stalo?
Nakupilo se hned několik chyb
i nešťastných okolností najednou.
První problém je už ve faktu,
že se jedná o společnou investici
kraje a města za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kraji patří vozovka
a mosty, městu chodníky a veřejné osvětlení. Podařilo se nám vyjednat velmi příznivé podmínky

spoluﬁnancování celé akce, kdy
výrazně větší část nákladů akce
nese kraj, cenou za to však je, že
řízení celé zakázky je ve značné
míře v režii právě Krajské správy
a údržby silnic (KSÚS).
Druhý problém je v kvalitě přípravy projektové dokumentace,
kterou zajišťovala ﬁrma AF CityPlan. Projektanti udělali v projektu několik chyb, které způsobily
zdržení prací na mostech o cca 2
měsíce.
Třetí problém je samotná kvalita prací realizační ﬁrmy POHL,
a.s. Zde se jasně projevuje, jak
špatně jsou nastavené povinné
parametry pro zadávání veřejných
zakázek, kde SFDI vyžaduje jako
zásadní hodnotící kritérium nejnižší cenu. Coby zástupci města
Úvaly však odmítáme převzít nekvalitní práci, takže i když ﬁrma
například překládala chodníky
již dvakrát, budeme vyžadovat,
aby je přeložila potřetí, protože
se na kvalitu provedených prací
nedá dívat. Vím, je to pro občany
skoro za trest, ale není přeci řešením nad tím zavírat oči.
Co ale dál? Město i občané
oprávněně chtějí, aby akce rekonstrukce Riegerova – Škvorecká byla dokončena co nejdříve.

Oprava povrchů komunikací v ulici
Rumunská, Lužická, Kladská, U Výmoly,
U Kaberny a U Starého koupadla
Vážení občané,
od 10. 5. 2017 byla zahájena oprava povrchů komunikací v ulicích
Rumunská, Lužická, Kladská, U Výmoly, U Kaberny a U Starého
koupadla.
Opravy budou trvat cca 60 dní. Po tuto dobu bude částečně omezen příjezd k jednotlivým nemovitostem a staveniště bude opatřeno
dopravním značením.
Žádáme obyvatele o pochopení situace a o omezení výjezdu z dotčených nemovitostí, případně zajištění dočasného parkování mimo
vymezenou oblast.
Děkujeme za pochopení.
Odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly

Výstavba splaškové kanalizace
v lokalitách V Setých, Zálesí, Horova
čtvrť, Na Ztraceném korci a Nad
Okrájkem (ul. Purkyňova, Tovární
a Nad Koupadlem)

Celá záležitost byla opakovaně
se zhotovitelskou ﬁrmou řešena
na úrovni vedoucích odborů, následně i na úrovni vedení města.
Jelikož toto k ničemu nevedlo,
uskutečnilo se v květnu setkání
na nejvyšší úrovni – tj. ředitel
KSÚS, starosta města Úvaly a generální ředitelé ﬁrem PORR, a.s.
a POHL, a.s. Na základě těchto
jednání byla přijata následující
opatření:
1) Město Úvaly bude trvat na co
nejrychlejším postupu prací,
tak aby se hlavně zprůjezdnil
tah do ulice 5. května a zároveň hledat možnosti uplatnění
smluvních sankcí vůči dodavateli, resp. projekční ﬁrmě.
2) Město Úvaly bude vracet faktury za zpožděné a špatně provedené práce.
3) Pravidelná hlášení o postupu
prací na stavbě během kontrolních dnů budou zasílána pro
veriﬁkaci vedení města, KSÚS
a generálním ředitelům zhotovitelských ﬁrem.
4) Zvýšený tlak na KSÚS a zhotovitele ve věci umístění a kontroly
dopravního značení a objízdných
tras schválených odpovědným
odborem dopravy Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.

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

ve čtvrtek
22. 6. 2017
od 17 hodin
v sále domu
s pečovatelskou
službou.
Chci věřit, že na základě výše
zmíněných jednání a opatření se
stavba dostane do „normálního“
režimu.
V každém případě je to pro nás
poučení pro další etapu, kterou je
rekonstrukce náměstí. Jelikož zde
je výrazně větší část nákladů hrazena městem, budeme ve vztahu
ke kraji i KSÚS trvat na tom, aby
se již v rámci výběrového řízení
uplatnila pravidla, která pomohou
vybrat kvalitního zhotovitele.
Petr Borecký

realizace mnohá omezení a nepříjemnosti a bude jen na vzájemné
ohleduplnosti a domluvě, aby výstavba probíhala co nejplynuleji.
Dopravní situace bude značena dopravními značkami.
Prosíme vás proto o následující spolupráci: V místě provádění prací neparkujte na ulici a podle postupu čela výkopu si auta
ze svých pozemků a garáží přeparkujte, jinak by hrozilo, že budete na výjezdu zablokováni výkopovými pracemi. Výkopy budou
po položení potrubí ihned zasypávány, tím bude zajištěna částečná
obslužnost.
Odvoz popelnic bude nadále zajištěn. Prosíme majitele, aby si
označili popelnici č.p. nemovitosti.
Při stavbě kanalizační stoky budou vysazovány odbočky pro
přípojky k jednotlivým domům. Tyto veřejné části přípojek budou následně dovedeny na hranici pozemku. Stavba vyznačí místo
a hloubku projektované přípojky (rozhraní veřejné části přípojky,
a části, která bude již na vašem pozemku).
V rámci zahájení výstavby splaškové kanalizace v Úvalech bude
docházet k zvýšenému dopravnímu provozu v lokalitě – ulice
Do Hodova a Muchova. Důvodem je zřízení zařízení staveniště pro
zhotovitele v areálu ČOV. Zhotovitel bude navážet zařízení staveniště. Po ukončení prací bude komunikace kompletně vyspravena.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků na změnu umístění
nebo hloubku přípojky, kontaktujte jedno z uvedených tel. čísel:
Zástupci dodavatele: POHL cz, a.s. Petr Šteﬂ
720 347 743
stavbyvedoucí
Zástupce TDI:
VRV, a.s.
Vladislav Brožek 603 157 192
Zástupce investora: Město Úvaly Petr Matura
734 172 580

Od 15.5.2017 byla zahájena v lokalitách V Setých, Zálesí, Horova
čtvrť, Na Ztraceném korci a Nad Okrájkem výstavba splaškové kaStavba kanalizace je velký zásah do prostředí, ve kterém žijete: pounalizace. Na začátku května začalo zaměřování a vytyčování inžežití těžké techniky, velká hloubka uložení potrubí apod. Omlouváme se
nýrských sítí. Informace o začátku výkopových prací v ulicích bude
vám za dočasné zhoršení podmínek v okolí stavby.
přilehlým nemovitostem oznámena v předstihu cca 14 dní předem
dodavatelem stavby. Tato dlouho očekávaná akce přinese během
Odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly
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Poděkování města
vlastníkům pozemků

Informace o distribuci nádob na bioodpady
Vážení občané,
v dubnu jsme vám slibovali přistavení popelnic na bioodpady.
Bohužel, oproti původním předpokladům se významně zpozdilo
rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o přidělení dotace,
na které je distribuce nádob vázána. Dle nejaktuálnějších informací
bychom se výsledky měli dozvědět až v průběhu června, distribuce
nádoby by pak probíhala v průběhu letních měsíců.
Omlouváme se vám za případné komplikace, ale bohužel není
v našich silách tento proces urychlit. Jakmile budeme znát další
informace, budeme vás bezprostředně informovat.
Pavlína Slavíková
Ředitelka TS Úvaly

Město Úvaly i v letošním roce realizuje výkup
pozemků pod komunikacemi za účelem sjednocení vlastnických práv a povinností. Děkujeme všem vlastníkům za vstřícný přístup při
jednáních a řešeních tohoto problému. Zejména bychom rádi poděkovali těm vlastníkům, kteří své pozemky pod komunikacemi
městu darovali: paní Janě Tůmové a panu Pavlu Bedrnovi z Úval.
Vedení města

Kam s ním? Aneb kam umístit nové sportoviště na Slovanech?
Přijďte nám to říct!

N

a podzim loňského roku jsme zveřejnili na facebooku
záměr realizovat na Slovanech nové sportoviště.
Z vaší odezvy jsme usoudili, že zájem o takové sportoviště ze strany obyvatel města je. Začali jsme tedy pracovat
na přípravě projektové dokumentace.
Vyvstala však otázka. Kam nové hřiště umístit? V zásadě
se přímo nabízí místo bývalého volejbalového hřiště (na obrázku žlutě). Ale třeba to vy, kteří bydlíte na Slovanech, vidíte
jinak. Další věcí, po které jste volali, bylo vybudování altánu
pro společné sousedské posezení a grilování. Navržené umístění je na obrázku vyznačeno červeně.
Pojďte tedy s námi o umístění plánovaného sportovního hřiště a altánu diskutovat!

Kdy? V pondělí 12. 6. od 19:00
Kde? U stávajícího dětského hřiště vedle travnaté plochy
Kdo přijde? Přijdou představitelé města a doufáme, že
i obyvatelé Slovan

Setkání se koná za každého počasí (výjimkou je úder tornáda nebo jiné živelné
pohromy).
Těšíme se na setkání s vámi.

Za vedení města Petr Borecký, starosta

Reakce na Stanovisko spolku Otevřené Úvaly k výpovědi koaliční
smlouvy ze strany MO ČSSD Úvaly
Vážení čtenáři, nemáme v úmyslu vás obtěžovat literární „ping-pongovou“ válkou s Otevřenými
Úvaly, na to si vážíme vašeho
času i etického cítění. Přesto není
možné, abychom nechali bez
odezvy šestnáctibodové Stanovisko k výpovědi koaliční smlouvy
zveřejněné v minulém čísle ŽÚ,
ve kterém je machiavelisticky
černý Petr za neplnění slibů přehráván zpět na nás. Nejde o faktickou váhu našich dvou mandátů
v zastupitelstvu a potažmo váhu
v radě, ale zejména o zkreslování pravdy. Fajnšmekrům úvalské
politiky, kteří mají zájem se dopídit objektivních informací, nabízíme, aby se na jakékoliv téma,
kde se s Otevřenými Úvaly názorově rozcházíme, přímo zeptali
na petr.petrzilek@gmail.com. My
na oplátku slibujeme, že tazatele
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seznámíme s fakty a nebudeme
je zatěžovat nepodloženými závěry a subjektivními obviněními.
Uvedeme příklad již realizované
komunikace:
Tazatel: Proč jste nepředložil
oponentní (dendrologický) znalecký posudek ke kácení stromů
na náměstí, který jste slíbil nechat
vyhotovit, jak uvedl starosta?
Petržílek: O záměru města kácet stromy na náměstí jsem se
dozvěděl na středečním jednání
komise ŽP, které se konalo dne
7.12.2016, kde jsem skutečně
slíbil vypracování oponentního
posudku. Jeho vypracování jsem
dva dny nato – v pátek – zadal
a zaplatil nevratnou zálohu
u soudního znalce v příslušném
oboru Ing. Zdeňka Blaníka. Ten-

týž den, tedy v pátek, spřízněný spolek URAcademy požádal
o svou účast v řízení o povolení kácení dřevin vedeném MěÚ
Úvaly. Na základě tohoto požadavku jsme se dozvěděli, že
prvostupňové rozhodnutí o pokácení stromů na náměstí bylo
vydáno již ve středu, tedy v den
jednání komise (sic!), a že se
město v roli navrhovatele vzdalo
práva na odvolání v pátek, tedy
bezprostředně po podání žádosti URAcademy o vstup do řízeníí
(sic!), čímž rozhodnutí nabylo
právní moci. Poté, co jsme se
v únoru dozvěděli, že nebylo
vyhověno ani našemu požadavku na obnovu řízení o káceníí
stromů na náměstí, jsem práce
na oponentním znaleckém posudku pro nadbytečnost nechall
zastavit.

Pan starosta tedy prokazatelně
nelhal, ale ty okolnosti… Zeptejte se nás na okolnosti i v dalších
kauzách a učiňte si sami obrázek
o úvalské politice.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
předseda MO ČSSD Úvaly
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Komentář k vystoupení ČSSD z koalice
Před pár týdny byl ohlášen tzv.
rozpad koalice, ale k žádnému faktickému rozpadu ve skutečnosti nedošlo. Z koalice vystoupila ČSSD,
za kterou byli zvoleni 2 zastupitelé,
jenže jeden z nich, místostarosta
Pokorný, ze strany obratem vystoupil a tak současná radniční koalice
udržela většinu 8 hlasů a kompletní
obsazení rady města.
Tedy jede se dál a žádná změna, jen nesmí při hlasování chybět
žádný koaliční zastupitel. Od voleb
platí, že hlas pro program ODS
a ČSSD byl vlastně hlasem pro starostu Petra Boreckého a z programu ODS a ČSSD nezbylo nic.
Proč ale ČSSD dělá tento krok
teď a proč zrovna takto? A proč
vystoupil místostarosta Pokorný?
Evidentní změna kurzu nastala po vstupu zastupitelky Váňové
do ČSSD (dříve nezávislá s podporou TOP09 a ještě dříve ODS).
Od té doby byla úvalská ČSSD
více rezervovaná ke starostovi,

důvody uváděné v dopise oznamujícím vystoupení jsou více
či méně zástupné. Velkou část
z nich jsme jako opozice kritizovali již během jejich vzniku, ale
v té době ČSSD mlčela a starostu
podporovala.
O motivech místostarosty Pokorného se můžeme pouze dohadovat. Nabízejí se samozřejmě
různá zdůvodnění a hned tím prvním je ﬁnanční motivace; proti
tomu by jistě zastánci současného
vedení namítali, že pan místostarosta „nechce odcházet od rozdělané práce“ nebo „preferuje
stabilní chod radnice před partajničením“ apod. Každopádně
vzhledem k pozici místostarosty
je zastupitel Pokorný mnohem
blíže starostovi a tak pravděpodobně postupně přejímá spíš jeho
náhled na věci, než náhled stranické buňky ČSSD.
Poněkud humorným pak shledáváme stanovisko ODS, která

ve svém vyjádření deklarovala, že
jí „nepřísluší zkoumat“ skutečné
důvody odchodu ČSSD z koalice. Tedy pokud vás náhle opustí
smluvní partner, tak vám podle
místní ODS nepřísluší zkoumat
důvody. Co na to říci? Asi že
méně (frází) je někdy více…
A jak tedy bude dál postupovat
starosta s ODS a panem Pokorným?
Pravděpodobně žádná změna
nenastane. ODS bude pokračovat
v koalici (ať už ze setrvačnosti,
nebo pro osobní zájmy některých
svých zástupců), starosta města
bude realizovat své projekty, které bude tu a tam (pokud bude mít
zrovna náladu) s někým konzultovat (tu občané, tu zastupitelé),
ale většinou si to nakonec udělá
po svém a konečné rozhodnutí s nikým konzultovat nebude.
A tak se třeba dočkáme dalšího
referenda, které vyhlásí přes facebook, na poslední chvíli si u něj

sám upraví otázku a u kterého
bude doufat, že se k němu dostaví
málo občanů a bude jej moct jako
neplatné ignorovat.
Závěrem by snad dalo říci, že
základní chyba je v manažerském
vedení ze strany starosty města,
který tlačí velké množství projektů současně a zároveň zbytečně
velkou silou a nedostatečně informuje o tom, co, jak, proč a za kolik dělá. Občané (a jejich zastupitelé) pak mají oprávněný pocit,
že starosta si dělá, co chce. Vyjádření ve stylu „ já nic vysvětlovat
nebudu, moje počínání zhodnotí
voliči ve volbách“ je možná snadné a líbivé, ale pro dobré politické
prostředí ve městě jen těžko přijatelné. Starosta prostě musí občany svého města přesvědčit, že
to co dělá je pro ně a pro jejich
dobro a pokud na toto rezignuje,
přestává být dobrým starostou.
Jan Černý a Vojtěch Dvořáček
Zastupitelé PRO Úvaly

zprávy z města
V sobotu 13. 5. 2017 nás navždy opustila dlouholetá zastupitelka a členka
Rady města Úvaly paní Helena Novosádová. Mnoho let též působila jako
předsedkyně a členka kulturní komise, její činnost zde byla velkým přínosem pro rozvoj kultury v našem městě.
V našich vzpomínkách zůstane jako přímý, vstřícný a přátelský člověk, který
byl vždy ochoten nezištně poradit a pomoci.
Vedení města a zaměstnanci MěÚ Úvaly
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aréna názorů

Co je potřeba udělat, aby úvalské náměstí lépe plnilo
svoji funkci?

V

prvé řadě je potřeba si připustit, že hlavní úvalské náměstí vlastně žádným pořádným náměstím v pravém
slova smyslu není. Je to pozvolna rozšiřující se ulice končící prudkou zatáčkou. Ale teď vážněji. Ti, kteří z našeho náměstí skutečně dělají centrum města, jsou obchodníci, živnostníci, majitelé a provozovatelé restaurací…
A ti všichni bez výjimky čekají na dokončení probíhající rekonstrukce průtahu a doufají, stejně jako my všichni,
že druhá etapa – tj. rozkopání náměstí bude probíhat mnohem rychleji a kvalitněji než nyní probíhající část
od světelné křižovatky k ulici Podhájí. V dnešní době, kdy se většina lidí bez použití auta neobjede, je budoucí parkování jednou z nejpalčivějších otázek. Ano, nabídka parkovacích míst náměstí Arnošta z Pardubic bude vždy nižší než poptávka, ale položme si otázku: Chceme,
aby se nám z náměstí stalo jedno velké parkoviště? Odpověď je na každém z nás. Otázka povrchu (asfalt versus kostky) byla rozhodnuta
ve prospěch kostek, náměstí má být vizitkou města a mělo by plnit i svoji historickou roli. Emoce stále budí vodní prvky, které budou instalovány před školou, ale věříme, že čas ukáže, že rozhodnutí bylo správně. Ještě větší emoce přineslo kácení vzrostlých stromů, z nichž drtivá
většina byla ve velmi špatném stavu. Na druhou stranu slýcháváme i názory, že tímto krokem celé náměstí prokouklo a zejména budovy
školy se ukázaly v celé své kráse. Úvalské náměstí čeká velmi náročný rok rekonstrukce a budou to bohužel zde působící živnostníci, kteří
to pocítí nejvíce. Co je tedy potřeba udělat, aby úvalské náměstí lépe plnilo svoji funkci? Kostky jsou již vrženy (samozřejmě ne ty, kterými
bude náměstí vydlážděno). V tuto chvíli zbývá jen čekat a doufat, že rekonstrukce proběhne hladce. Věříme, že ve výsledku vznikne místo,
kam budeme všichni rádi chodit a kam se nebudeme stydět vzít návštěvu, která přijede do Úval.
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)

Chtěli bychom místo pro život…
Otázka: „Co je potřeba udělat, aby úvalské náměstí lépe plnilo svoji funkci?“ nám přijde v předvečer provádění rekonstrukce náměstí, tedy po vydání a realizaci povolení ke kácení dřevin a po vydání územního a stavebního povolení, zcela absurdní, neboť již je rozhodnuto. Nebo to má znamenat, že chce město měnit projekt?
V takovém případě se připomínáme s naším původním návrhem podoby náměstí. Dovoluji si citovat z dopisu,
který MO ČSSD v Úvalech v r. 2011 rozesílala občanům.
„Dovolujeme si Vám tímto prezentovat náš názor na to, jak by mělo vypadat centrum Úval v návaznosti na varianty rekonstrukce
náměstí Arnošta z Pardubic (varianta se zelenými plochami vs. varianta se zadlážděným náměstím).
Chceme, aby nová úprava úvalského náměstí Arnošta z Pardubic s minimálními náklady využila skryté a potlačené kvality tohoto místa.
Umravněním dopravy s důrazem na bezpečný pohyb před areálem školy. Zpřehledněním parteru, který má být velkorysou plochou, umožňující nejrůznější situace využití. Výsadbou nových lip, navazujících na ty stávající. Doplněním podrostových trvalek a velkých květináčů.
Doplněním nového osvětlení, mobiliáře, kašny a pítek. Tak, aby tento prostor dostál svému jménu – ani parkoviště, ani park, ale náměstí.
Nechceme nereálnou a ﬁktivní vizi vysokých stromů, které ve skutečnosti do požadované podoby vyrostou až za 50 let. Nechceme
zadlážděnou plochu, po které nelze chodit v lodičkách, aniž by si dámy zlomily podpatky. Obáváme se, že prašnost a vysoká teplota
nestíněného zpevněného povrchu může náměstí učinit zcela nezpůsobilé pro pohyb lidí v letních měsících. Naopak jsme přesvědčeni,
že zrušením obrubníků, kdy silnice plynule přechází v chodník, umožní autům parkovat a zastavovat všude bez ohledu na to, jak budou
namalovány čáry na kamenné dlažbě. Nechceme zhoršenou dopravní bezpečnost.
Zkrátka řečeno, buď budeme mít betonové náměstí, nebo místo pro život.“
Tolik citátu z r. 2011. Za ČSSD k aktuálnímu tématu „Arény názorů“ již nemáme co dalšího dodat.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., předseda MO ČSSD Úvaly

N

a unkcionalitu náměstí existuje mnoho protichůdných názorů. Lze však vycházet ze základní představy, že náměstí je vždy jakousi výkladní skříní obce. Bývaly na něm umístěny domy vážených
občanů obce, velkostatkářů, byla na něm radnice a konaly se na něm pro obec významné události, a to
ať již popravy, nebo promluvy k lidu či různé veselice, dožínky, masopusty atd. Tato funkce náměstí
zůstává dodnes, i když je již značně narušena erozí budovatelů a cíleným znesvěcováním tradic a historie. Úvaly jsou bohužel dokladem těchto snah a podle toho vypadají všechna náměstí.
Zejména naše hlavní náměstí Arnošta z Pardubic by si zasloužilo péči a obnovu a to tak, aby bylo možné navázat na historické
tradice a úlohu náměstí jako prostoru, kde se přirozeně setkávají místní lidé, kde i částečně žijí. Ano, náměstí musí být prostor, kde
se dá žít, nikoliv pouze projíždět cestou z nebo do školy, úřadu atd.
Všechny tyto funkce představují náročné požadavky na projektanty, kteří by je měli akceptovat a připravit rekonstrukci tak,
aby náměstí ožilo. Náměstí musí být přístupné pro pěší, ale též v omezené míře pro dopravu. Nemělo by být ale hlavní průjezdní
tepnou. Významným zkvalitněním prostoru náměstí by bylo jeho zjednosměrnění. Okolí náměstí by mělo zároveň umožnit dostatečnou kapacitu parkovacích míst, aby vlastní náměstí nebylo zapleveleno celý den stojícími auty lidí, kteří se realizují v Praze,
nikoliv v Úvalech. Tato opatření by zklidnily dopravu na náměstí a zároveň poskytly životní prostor pro společenský život. Aby byl
podpořen život na náměstí, musí poskytovat dostatek prostoru a zákoutí, kde si lidé mohou odpočinout. Proto často na náměstích
vidíme zelené plochy, vzrostlé stromy, parčíky, lavičky, místa, kde se tvoří stín, kde v letních měsících dochází k ochlazování části
náměstí.
Za vzhled a funkčnost náměstí ale neodpovídá pouze radnice a politická reprezentace, ale také obyvatelé, kteří na náměstí vlastní své domy a provozují své živnosti. Jedna věc je nový povrch náměstí a jeho ozelenění a druhá zanedbané domy, rozbité ploty
a drolící se fasády domů, které tvoří obvod náměstí a důležitý vizuální prvek náměstí.
Za úvalskou ODS Josef Štěpánovský
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P

o zkušenostech s nekonečnou rekonstrukcí ulic Škvorecká a Riegerova, jejíž konec stále není v dohledu, si myslíme, že nejdůležitější pro náměstí je, aby jeho plánovaná rekonstrukce trvala co
nejkratší dobu a dodržely se všechny domluvené termíny. Bez toho budeme mít sice možná „náměstí
pro 21. století“, ale ani milion vodotrysků nenahradí, když na náměstí nezbude ani jeden obchod nebo
restaurace. A k čemu je pak takové náměstí!
Jaromír Gloc PRO Úvaly

názory čtenářů

K diskuzi o Marii Majerové

N

avazuji na příspěvky o Marii Majerové, které byly zveřejněny v několika posledních
číslech Života Úval. Nechci nikterak zpochybňovat všeobecně známá fakta, že se Marie
Majerová narodila v Úvalech, ani že byla českou
spisovatelkou a novinářkou v období mezi 1. a 2.
světovou válkou.
Ráda bych se však zamyslela nad tím, proč je
jméno Marie Majerové notoricky známé zejména
mé generaci (je mi 67 let). K vysvětlení této skutečnosti se musíme zabývat dobovým kontextem,
tedy vzít v úvahu společenské, politické a kulturní souvislosti doby mezi dvěma světovými válkami a hlavně období po komunistickém převratu
v roce 1948.
Po 1. světové válce patřila Marie Majerová
k levicově orientovaným autorům české literární tvorby (např. spolu S. K. Neumannem, Ivanem Olbrachtem, Marií Pujmanovou a Juliem
Fučíkem). Tato levicově orientovaná literatura
byla jen jedním z proudů české literatury, další
a z hlediska evropského vývoje a významu věhlasnější proudy byly český literární existencionalismus, poetismus, surrealismus a legionářská
literatura. Vedle Marie Majerové v té době psaly
svá díla další významné české spisovatelky přibližně stejné generace, např. A. M. Tilschová, B.
Benešová, E. Vrchlická, A. Kutinová, V. Javořická, M. Pujmanová, B. Mrštíková, R. Svobodová,
O. Sedlmayerová, M. Jesenská, M. Součková
a také o něco mladší autorky, např. O. Scheinpﬂugová, J. Glazarová, L. Reinerová, či autorky
tradičně méně uznávané, avšak velmi populární
„literatury pro ženy a dívky“ M. Kyzlinková, J.
Huettlová, P. Biliánová a F. Vavřincová. Stejně
jako Marie Majerová i některé z výše jmenovaných spisovatelek dostaly významná ocenění
v období 1. republiky, např. Státní cenu za literaturu B. Benešová 1921, A. M. Tilschová 1923,
M. Pujmanová 1937, B. Mrštíková 1939. Jiné

z těchto autorek byly uznávané, jejich knihy hojně vydávané a hlavně čtené.
Po 2. světové válce a zejména po komunistickém převratu v roce 1948 byla jména skoro všech
těchto autorek zapomenutá či přímo zakázaná,
zatímco jméno Marie Majerové bylo ve všech
školních čítankách.
Marie Majerová totiž uměla „plout s dobou“.
Už od svého mládí se uměla zorientovat v české
kulturní a politické společnosti a uměla dobře
využívat své známosti. Věděla, s kým je dobře se přátelit, s kým udržovat milostné vztahy,
ke které umělecké skupině se přihlásit a do které politické strany vstoupit nebo vystoupit (např.
do KSČ vstoupila 2x, podruhé hned po válce
v roce 1945). Mezi její důvěrné přátele patřil
S. K. Neumann (k velké nelibosti jeho manželky)
a po 2. světové válce byla neodmyslitelnou souputnicí Zdeňka Nejedlého, který zastával různé
ministerské funkce v poválečném Československu (od února 1948 byl ministrem školství a kultury v Gottwaldově vládě) a v roce 1952 se stal
prvním prezidentem právě založené Československé akademie věd.
V souladu s ideologizací československého
školství, kterou systematicky zahájil Zdeněk
Nejedlý v roce 1948 svým zákonem o jednotné škole (mimochodem následky této reformy
pociťujeme ještě v dnešní době), získává Marie
Majerová významné státní ceny a řády, ačkoliv
po 2. světové válce už nenapsala žádnou známější knihu. Její předválečná díla jsou státními nakladatelstvími vydávána ve velkých nákladech,
její dílo je v osnovách výuky na základních
a středních školách, dostává se na seznamy povinné školní četby a je maturitní otázkou z češtiny. Nedá se říci, že už nic nepíše, jsou to však
době poplatné příspěvky pro sjezdy Syndikátu
českých spisovatelů, později Svazu československých spisovatelů, projevy pro sjezdy KSČ,

doprovází soudruha Zdeňka Nejedlého na agitační debaty s pracujícími v továrnách a dolech
a se studenty na školách.
S výjimkou Pujmanové a Glazarové, které také
uměly jít s dobou, ostatní české předválečné autorky se tolik přizpůsobit době nechtěly nebo neuměly. Výsledek je tristní – tyto spisovatelky už
téměř neznáme, protože jejich knihy v poválečném Československu už vydávané nebyly, jejich
jména se ocitla na seznamech zakázaných autorů a už vůbec se o nich nesmělo učit na školách.
Doba prostě byla taková!
Dovolím si jednu osobní poznámku. Troufám
si tvrdit, že jsem přečetla dvě třetiny významných
děl české prózy napsané mezi dvěma válkami.
Podle mého názoru Marie Majerová nebyla ani
nejlepší ani nejvýznamnější spisovatelkou. Díla
Boženy Benešové, Evy Vrchlické, Marie Pujmanové, Jarmily Glazarové, Mileny Jesenské, Olgy
Scheinpﬂugové, Lenky Reinerové jsou přesvědčivější a hlavně čtivější.
A zde je záhodno položit si otázku: „Co prokáže nadčasovou hodnotu literárního díla?“ Jsou to
oﬁciální státní ceny nebo seznamy doporučených
autorů? Jsou to počty zﬁlmovaných děl? Jsou to
počty vydaných knih? Hodnotu literárního díla
prokáže čas. Pokud si dnes někdo rád přečte
knihu autora meziválečné české prózy, s největší
pravděpodobností se rozhodne pro Karla Čapka, Franze Kafku, Vladislava Vančuru, Jaroslava
Haška, Karla Poláčka, Olgu Scheinpﬂugovou či
Milenu Jesenskou. Tomu odpovídají i ediční plány současných nakladatelství a knihy na regálech
knihkupectví.
Jsem však ráda, že se diskuze k Marii Majerové
v Úvalech rozvinula. Využijme tuto diskuzi k zamyšlení nad tím, kolik významných rodáků a občanů město Úvaly mělo a má, a přispějme k tomu,
aby se na tyto lidi uchovala důstojná vzpomínka.
Mgr. Hana Martinovská

Rodný dům Marie Majerové

Duchem i srdcem novinářka

S

arii Majerovou známe jako
spisovatelku píšící pro dospělé a pro děti. Méně známá
je její novinářská práce, která velmi ovlivnila její spisovatelské umění. Jsou známy desítky titulů novin
a časopisů, kam Majerová přispívala nebo které vedla jako šéfredaktorka. Toto uvádím v připravované
knížce o M. Majerové Od Panenství k Divokému západu. Majerová
začala v 90. letech 19. století publikovat v sociálnědemokratickém
tisku, po roce 1921 psala divadelní
recenze do Rudého práva, kde propagovala komunistické myšlenky.
Po svém konfliktu s gottwaldovským vedením KSČ byla propuště-

e zájmem jsem v č. 3/2017 ŽÚ zaznamenal zevrubné
vysvětlení vážené kronikářky města ohledně rodného
domu Marie Majerové. Nemohu neobdivovat úsilí, které
PhDr. Mandová věnuje obnovení kultu naší rodačky, a zároveň
se omlouvám čtenářům, že jsem z vrozené lenosti převzal pravděpodobně nesprávnou informaci a dále ji šířil.
Rozhodl jsem se proto svůj poklesek odčinit. Abych podpořil zachování trvalé vzpomínky na umělkyni, dovoluji si navrhnout ctěnému zastupitelstvu města, aby na dům č.p. 18 byla
umístěna pamětní deska s tímto nápisem:
„V tomto domě se dne 1.2.1882 narodila Marie Majerová,
meziválečná levicová spisovatelka, nositelka řady ocenění,
která svou veřejnou činností po roce 1945 významně přispěla
k nastolení a utužení komunistického režimu v Československé
republice.“
Tolik holá fakta.
Ing. Josef Martinovský

M

na a literární vědec Václav Černý jí
r. 1929 nabídl místo šéfredaktorky
legionářské revue Čin. Psala dál
o české literatuře, divadle, zabývala
se problémy chudých matek, právy
žen v rodině a ve státě. Vyzývala
ženy, aby kandidovaly. Nenechalo ji
lhostejnou nebezpečí fašismu, proti
němuž jako spisovatelka vystupovala. Po roce 1947 přestala soustavně
pracovat jako novinářka, své znalosti a dovednosti, své jméno dala
do služeb ministerstva informací
a osvěty, tedy ÚV KSČ. Samozřejmě se stala členkou nově ustaveného
Svazu československých novinářů.
V městském archivu se dochoval
novinový článek z roku 1967 od Jo-

8
cerven_2017.indd 8

5/28/17 11:28 PM

názory čtenářů

Život Úval 6/2017
sefa Trägra, jenž se svou erudicí dovedl výstižně zhodnotit
novinářskou práci Majerové,
kterou znal. (Josef Träger –
1904–1971) byl českým divadelním kritikem, historikem,
publicistou a filmovým pracovníkem. Byl jmenován profesorem AMU. V letech 1939–1947
pracoval jako ředitel nakladatelství Melantrich. Po r. 1948
se věnoval dramaturgii v Československém státním filmu,
od r. 1954 ve Studiu kresleného
a a loutkového filmu. Ve svých
statích se zabýval především
českým divadlem – např. Deset
let Osvobozeného divadla).
„Marie Majerová byla duchem i srdcem novinářka.
Přiznávala tak sounáležitost
k pokolení, jehož spisovatelé vždycky stáli v nejtěsnější
blízkosti denního tisku. Vyprávělo-li se, že začínala jako
nakladačka v tiskárně, pak by
se odtud dala vyvozovat její
trvalá příchylnost k novinám.
Měla vrozené žurnalistické nadání: pronikavý postřeh, smysl pro podrobnost i zálibu pro
fakt, schopnost slovesné zkratky a plastičnost osobní výpovědi. Z družnosti její povahy
vyplývalo, že cítila potřebu
svěřovat se čtená řům se svými
dojmy i poznatky. Redakční
práce s honbou uplývajícího
času a unikajícího života hověla jejímu temperamentu a její
literární pohotovosti. Nikdy
se nespecializovala, protože jí
bylo dobrodružstvím zkoušet
se v nejrozmanitějších formách
žur nalistické činnosti.
...divadelně referentské působení Marie Majerové zaujalo
význačné místo, doklad toho,

že v každém druhu žurnalistického projevu osvědčovala původnost, osobitost i objektivní přínos. Neboť stejně jako
z divadelních recenzí, otiskovaných v novinových sloupcích, také z jejích nesčetných
fejetonů, lite rárních kritik, črt,
kurzívek, úvah i glos by se
mohly sestavovat soubory jako
svědectví, že Marie Majerová dovedla okamžité reagovat
na každý podnět ať literární
nebo kul turní, společenský
nebo politický a zaujmout
k němu vyhraněné stanovisko,
jasně a vytří beně formulované.
Neomezovala se jen na spolupráci s růz nými časopisy, revuemi a deníky, měla cti žádost
nejen je spoluvytvářet, ale také
v nich uplatňovat svou představu žurnalis tické koncepce. Redigovala ženské listy i ča sopis
pro děti, ale všecky své vlastnosti zku šené novinářky naplno rozvinula ve svém tý deníku
Čin. Čtyřiadvacet stránek malé
osmerky jí stačilo, aby na tomto malém prostoru obsáhla
nejdůležitější aktuality v celé
kul turní rozloze. Vešly se sem
politické úvod níky i články z různých oborů, fejetony
i kurzívy, divadelní, hudební
i výtvarné a li terární referáty,
poznámky i básně, a dokon ce
i vyobrazení. Marie Majerová
uměla kolem sebe soustředit
početnou sestavu spolupracovníků, a to nejen známých
jmen, ale zároveň mnoho mladých a teprve začínajících
lidí. Jim byla učitelkou, která poučovala a vychovávala
vlastním příkladem. Sama vyznavačka jadrného, prostého
a výrazného slova, vybízela

nepřímo a bezděčně své mla dé
okolí, aby nechtělo omračovat
záplavou cizích termínů, ale
aby se snažilo upoutat čtenáře
slovesnou tvořivostí ze zásob
mateř ského jazyka. V tom instinktivně navazovala na tradici naší žurnalistiky, na odkaz
Hav líčkův a Nerudův, jenž zavazoval k novinář skému projevu obecné srozumitelnosti
a ja zykové ryzosti.
Čin Marie Majerové se stal
průpravou pro příští publicisty,
kritiky i novináře; jeho malé
stránky nutily psát zhuštěně,
podstatně i obsažně, věcně
i lapidárně, a hlavně pokaždé s ohledem na čtenáře. Čin
pronikl hodně na venkov, mezi
inteligencí pokrokově smýšlející, a vyhranil se jako polemický protějšek Peroutkovy
Přítomnosti, i když s ní nemohl
soutěžit vnější výpravností.
Zato jeho nezvykle nízká cena
l Kčs umožňova la ho rozšířit
do různých vrstev, mezi učitele a legionáře (vydavatelem
bylo legionářské nakladatelství
Čin), mezi pražské intelektuály i venkovské vzdělance, ale
také mezi uvě domělé dělnictvo.
... Marii Majerové se v něm
podařilo vytvořit kulturně politický týdeník, který měl svou
váhu v naší kulturní veřejnosti
a který měl ohlas v jejím nejširším okruhu. Uchovával si bojovný charakter, nespokojoval
se komentováním událostí, nýbrž do jejich vývoje zasahoval
svým stanoviskem, neúchylně
pokrokovým a stranícím výbojům zejména v umělecké
tvorbě. Přitom samozřejmě byl
Čin také listem Marie Majerové samé: psala do něho lite-

a Úvaly“ zmiňuje i rodinu Zdenky a Adolfa Morávkových. Text
ve mně vyvolal dávné vzpomínky na školní léta, která jsem
v úvalské ZŠ prožila se svou
nejmilejší kamarádkou a spolužačkou Martou Morávkovou.
Seděli jsme spolu od 6. do 9.
třídy v jedné škamně tehdejší
„myšárny“, dnes sborovny pedagogů 1. stupně, ve třídě třídního učitele Václava Bělického.
Protože jsme byly obě Marty,
byly při vyvolání vždy společně ruky hore při znalosti
správné odpovědi a samozřejmě oči v klíně při opaku. Zlatá
léta. Snad právě pro popisované
přátelství Marie Majerové s rodinou Morávkových navštívila
spisovatelka v úvalské ZŠ právě
naši třídu. I když probíhal školní
rok 1965/66 vidím jako dnes sta-

rou noblesní dámu o holi, ovšem kamarádka Marta Morávková již
v červených lakovaných lodičkách dávno není mezi námi, na Robinna jehlách, čeho by si také holky- sonky jsme si nehrály, v té době
-puberťačky neměly všimnout, jak jsme spíše milovaly Vinnetoua
hrdě usedá vedle katedry, rozdává a Old Shatterhanda, ale na besedu
nám Robinsonky a vlastnoručně s Marií Majerovou si jistotně vzpoje podepisuje. Tu její Robinsonku menou i mnozí další spolužáci…
s již poněkud roztřeseným podZavzpomínala PhDr. Marta
pisem mám doma dodnes – Státní
Teplá, roz. Sehnalová,
nakladatelství dětské knihy, PraMarta.tepla@atlas.cz
ha 1962 – viz Příloha. I když zub
času na knize
zanechal své
stopy, je jí právě 55 let!, ráda
Vzhledem k množství článků o Marii Maji věnuji pí
jerové se RR rozhodla dát prostor také
Lence Mandové či úvalské
dalším tématům. Proto již žádné další
knihovně jako
články k tématu M.M. nebudou v roce
artefakt do vit2017 zveřejňovány na stránkách ŽÚ.
ríny k nahlédnutí dnešním
r.r.
dětem. Moje

rární a divadelní, ba dokonce
i fil mové recenze, přispívala
do něho články s aktuálními
tématy, fejetony i poznámkami,
a nebyla to ovšem výplň, nýbrž
obohacení listu projevy pozoruhodné a nevšední osobnosti.
Marie Majerová měla nepochybně ráda titul redaktorky.
Neoznačoval jen její celoživotní povolání, označoval trvalou příslušnost k stavu, kterého
si sama vážila a v němž viděla
rovnocenného partnera spisovatelské profese v oblasti slovesné tvorby. Potřebova la vůni
tiskařské černi, jako potřebovala atmosféru redakčního života.
Když byla za okupace umlčena
a odtržena od styku s den ním
tiskem, chodívala aspoň za Josefem Horou do redakce Českého slova, aby nadechla ovzduší
tiskárny i novin.
S žurnalistickým sklonem
její bytosti souvisela patrně její
neslábnoucí záliba v cestování.
Neznala při něm překážek,
které se zvýšily hlavně v posledních letech při narušeném
zdraví. Dovedla je překonávat
s obdivuhodnou houževnatostí
a s tvrdou sebekázní.
Nezapřela spříznění s voluntaristickou ge nerací devadesátých let: podílela se s ní ne jen
o průraznost umělecké osobnosti, ale také o její soustavnou pozornost, jakou věnovala
spolupráci s denním tiskem. I jí
bylo určeno, aby se zasloužila
významným přínosem o slovesnou i odbornou vyspělost české
žurnalistiky!
Josef Träger“
Připravila
PhDr. Lenka Mandová

Marie Majerová

V

posledních číslech Života Úval se kronikářka
PhDr. Lenka Mandová věnuje naší rodačce Marii Majerové. Její článek „Marie Majerová

Informace redakční rady
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Referendum koupaliště. Opravdu prohrál starosta Borecký
referendum? Nikoliv, vyhrává 1:0!

B

yl jsem upozorněn občany v Úvalech
na záhadné události provázející referendum o zachování a obnově zdejšího
koupaliště. Pokusím se shrnout fakta, která ho
provázela:
V patnáctém týdnu tohoto roku jsem si
chtěl přečíst přesné znění zadání referenda
na městských stránkách a ……… nebylo tam!
Někdo ho snad záměrně odstranil?
K referendu samému: aktivita, která vznikla
za účelem obnovy koupaliště v Úvalech s názvem „Zachraňme koupaliště“ je původně
aktivitou starosty Boreckého, který si myslel,
že referendum vyhraje, tedy že lidé nebudou
mít o provoz koupaliště zájem a město naopak
areál využije ke komerčním účelům. V referendu však drtivě prohrál.
Přesto se docela zdařilou manipulací snaží zvrátit výsledek referenda a vypadá to, že
úspěšně.
Proslýchá se, že starosta Borecký má záměr znehodnotit unikátní přírodní areál koupaliště, a to formou rozsáhlých stavebních
úprav! Stejně jako se mu již povedlo zničit
ducha úvalského náměstí vykácením zdravých stromů. Tento hrůzný čin dokonal se

souhlasem některých zastupitelů na základě
jím objednaných „znaleckých posudků“. Zajímavé, původní úvalské sdružení Otevřené
Úvaly se opravdu zavřelo všem občanům
a pod taktovkou starosty Boreckého doslova
řádí v Úvalech jako pominuté. Kde je zájem
a péče o zeleň a o životní prostředí? Tedy mj.
jedna z původních náplní programu Otevřených Úval?
Není zamýšlené znehodnocení unikátního
přírodního areálu koupaliště plánovanou výstavbou zbytečného a drahého multifunkčního sportovního areálu s regulovaným
přístupem k bazénům jenom dalším developerským záměrem starosty? Proč to starosta Borecký vlastně dělá, když to občané
nechtějí???
Čí zájmy vlastně starosta Borecký zastupuje??? Občanů Úval? To sotva!
Otázka, která se přímo nabízí, tedy zní:….
Nechtělo by to nějakou hloubkovou kontrolu
Nejvyššího kontrolního úřadu nebo jiného dozorového či výkonného orgánu, který prověří,
zda město pod taktovkou starosty Boreckého
hospodaří opravdu dobře? V souladu se zákonem? A zda starosta Borecký opravdu zastu-

puje zájmy města, tedy občanů, nebo snad jiné
zájmy?
Nakonec se mi podařilo vypátrat znění otázky pro referendum:
„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou
kráceny ﬁnanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku?“
Veřejně se nyní mluví o velkolepém projektu – vybudování areálu s obnovou sportovišť, snížení kapacity v areálu ke koupání,
zbytečně vysokých investicích. To vše povede
k znehodnocení celého areálu a jeho celkové
ztrátovosti. Dále se mluví o výstavbě domu
ve stráni nad areálem koupaliště. Tedy sečteno
podtrženo nikoliv krácení ﬁnančních prostředků, ale naopak jejich velké navýšení! Na tyto
otázky by měl pan starosta Borecký jednoznačně a veřejně odpovědět. A také, a to především, by měl starosta Borecký odpovědět,
zda a o kolik více opět zadluží město. Naše
město! To si uvědomme, že tím tedy i každého
z nás!
Občané, jak dlouho ještě budeme takovým
totalitním praktikám jenom přihlížet???
Josef Tejnický

Referendum koupaliště – odpověď
Vážený pane, snad Tejnický?????
jeden e-mail se stejnou chybou v adresáři
už jsem četla, podepsal ho ale úplně jiný pán
– to by ale byla veliká náhoda!!!!! Mou pochybnost o pravosti jména potvrzuje i fakt, že
pisatel v úvodu píše: byl jsem upozorněn občany ... v závěru už se píše ... „Naše město!....
i každého z nás!“ I ve studentské práci by toto
bylo označeno za chybu ve formě sdělení! Ale
to není vůbec rozhodující, to na úvod.
Vzhledem k tomu, že článek obsahuje mnoho dezinformací a nepravd, rozhodla jsem se
reagovat. Nevěřím, že by někdo odstraňoval
v 15. týdnu roku 2017 znění otázky referenda z roku 2016 a v 18. týdnu roku 2017 by
text na stránky města znovu umístil.!!!! Vy
jste si tuto skutečnost ověřil, že si dovolujete
o ní psát? Omlouvá Vás, že asi nejste z Úval,
referendum nevyhlásil starosta, ale zastupitelstvo, i já jsem pro referendum hlasovala. Bylo
k němu přistoupeno v rámci otevřenosti města
tut
utoo otevřenost,
otev
ot
evře
řeno
nost
st, jen
jen pro
pro Vaši
Vaši informaci,
inf
nfor
orma
maci
ci,
a za tuto
bylo město Úvaly vyhodnoceno v rámci ČR.
j ko zastupitelce,
ja
zastupi
p telce,, ani jako
jako člence
člen
e ce OteAni jako

vřených Úval mi nikdy nebyl předložen plán
na komerční využití areálu koupaliště, plán
rozsáhlých stavebních úprav na koupališti,
plán drahého multifunkčního sportovního areálu a dalších developerských záměrů, snížení
kapacity na koupání, výstavbě domu ve stráni
nad koupalištěm, jak Vy píšete!!!. O jaký plán
se opírá Vaše tvrzení? Vyzývám Vás, abyste
tento plán, pane Tejnický, předložil veřejnosti. Dále Vás vyzývám k předložení ﬁnanční
rozvahy, o kterou se opíráte při svém tvrzení
– „znehodnocení celého areálu a jeho celkové
ztrátovosti“.
Co se týká náměstí – rekonstrukce se připravuje už od roku 2009. Nejsem technik,
umím si ale představit, že by se při dnešních
možnostech daly stavebně zvládnout všechny
komplikace se zachováním zdravých stromů
i přesto, že při stavebních úpravách bude rekonstruována vozovka, dešťová kanalizace
i nové dláždění náměstí. Program spolku Ote
Otevřen
vř
enýc
ýchh Úval
Úval se
se nám
nám daří
daří plnit
pln
lnit
it i v oblasti
obl
blas
asti
ti žiživřených
votního prostředí. Naším největším počinem
naadále budee Králičina,, a popoje už několik lett a nadále

kud řádíme jak pominutí a k tomu vytrvale už
stovky hodin, tak především při úklidu města
a likvidaci černých skládek, úklidu Klánovického lesa a údržbě všech našich dalších
projektů. Dále Vás upozorňuji na elementární
neznalost poměrů v Úvalech – hospodaření
města neřídí samotný starosta, nastudujte si,
o jakých částkách rozhoduje starosta – rada
města, jaké ﬁnancování schvaluje 15členné
zastupitelstvo. K zadlužování města asi tolik.
Každá malá obec už v 70. letech minulého
století budovala infrastrukturu. A v Úvalech?!
Píše se rok 2017, v Úvalech máme ještě stále spoustu hliněných ulic, ulic bez chodníků,
bez osvětlení, ulice bez kanalizace, telefonní
vedení je nataženo na dřevěných sloupech. To
a nejen to, bývá v mnohých městech v současnosti standardem. Obyvatelé Úval se tohoto
základního vybavení a nejen toho dožadují,
pokud možno teď, hned. Z jakých jiných zdrojů než z úvěru byste v současnosti navrhoval
čerp
če
rpat
at ﬁnance?
nan
ance
ce?? Odpovězte!!!!
Odpo
Od
pově
vězt
zte!
e!!!
!!!!
čerpat
Dana Poláková, členka zastupitelstva
Otev
Ot
evřeený
ných
ch Úval
Úva
vall
a Otevřených
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Ohlédnutí za Velikonocemi

V

elikonoční sobotní odpoledne, které tentokrát připadlo
na 15. 4., strávilo přibližně
30 úvalských dříve narozených
občanů společně na tradiční pomlázkové zábavě v sálku domu
s pečovatelskou službou. V podání zpěváka a klávesisty Jaromíra
Jansy zazněl repertoár od de-

chovky přes trampské písně
až po populární písně z 60. až
80. let. Návštěvnost nebyla tentokrát tak vysoká jako jindy, ale
na dobrou náladu to nemělo
vliv. Zpívalo se, trochu tancovalo. Bylo to příjemné odpoledne.
Zdenka Havránková

Okouzlení světem slova a hudbyy

M

ůžeme být okouzleni současným světem? Pravděpodobně ne vždy. Avšak
ve světě slova a hudby okouzleni být můžeme. Obzvláště tehdy,
jsou-li našimi společníky básník
František Novotný nebo zpěvačka
Jana Rychterová. Nejen s oběma
protagonisty se mohli setkat návštěvníci pořadu, který připravila komise pro kulturu na pátek
21. 4. 2017 v sále DPS.
Básník František Novotný je
osobností jemné duše, má vytříbený cit pro český jazyk a kulturu
slova, v jeho verších srozumitelných širokému spektru posluchačů
se objevuje smysl pro krásu. Jsou
to verše o něčem vypovídající, které by měli lidé poslouchat především v současnosti, která nepřeje
úctě k rodné řeči. František Novotný se věnoval nejen ukázkám ze
své poezie. S humorem vyprávěl

devším vlastní písně, si tentokrát přizvala k hudebnímu
doprovodu hráčku
na kontrabas Evu Šašinkovou, s níž dva
roky spolupracuje.
Sympatická hudební

ká í h a zážitáži
o setkáních
cích se zajímavými
lidmi (např. Arnošt
Lustig, Luděk Munzar, František Nepil), s nimiž se seznámil při práci
v rozhlase.
Jana Rychterová,
hrající na kytaru
a interpretující pře-

dvojice si získala už od začátku přízeň publika. Z Jany Rychterové při
zpěvu vyzařovala pozitivní energie do celého sálu. Eva Šašinková
kontrabasem podpořila zvuk kytary
a s Janou Rychterovou vytvořila
výtečné pěvecké duo. Vtipné písňové texty a působivé melodie znamenitě doplnily verše
Františka Novotného.
Pořad Okouzlení
světem byl velmi
příjemný a zdařilý,
který nejen splnil,
ale jistě i předčil
očekávání.
Text a foto
Vladislav
Procházka
(další fotograﬁe lze
nalézt na www.janarychterova.cz/fotogalerie-jany)

okénko knihovny

V knihovně máme nové časopisy pro děti
Kromě tradičních dětských časopisů, jako je Čtyřlístek, Asterix, Kačer Donald nebo Tom a Jerry, jsme
v letošním roce začali odebírat
několik nových titulů pro dětské
čtenáře. Příběhy jsou inspirovány
dětskými ﬁlmy nebo seriály, které
děti znají a mají rády.
Mladším čtenářům nabízíme
časopis Auta a Ledové království,
které děti znají z televizních ﬁlmů a seriálů.

Ti starší si mohou
vybrat časopisy s hrdiny z ﬁlmů, jako je
Spider-man, Transformers nebo Star
Wars.

Jak je to s novinkami v knihovně
Občas se ještě setkáváme s názorem, že lidé do knihovny nechodí,
protože „jsou tam staré, zaprášené knížky, které si stejně nikdo nepůjčí“. A tak chceme znovu připomenout ,za čím vším můžete do knihovny přijít a co si půjčit. Knížky do knihovny nakupujeme průběžně,
a proto u nás najdete novinky, bestselery i současné oblíbené autory
všech žánrů.
Jaké novinky knihovna nakoupila, se dozvíte za prvé na stránkách
knihovny v záložce Knižní novinky, která je rozdělená na dospělou
a dětskou literaturu. Za druhé přehled o nových knížkách najdete
v on-line katalozích knihovny, kde si můžete upřesnit časové období
a podívat se, co knihovna nakoupila například za posledních 14 dní.
V katalogu Carmen je přehled doplněn obálkami a recenzemi čtenářů.

Kdo rád ke čtení používá čtečku nebo tablet, tomu knihovna nabízí
možnost stahovat elektronické knihy. Půjčování e-výpůjček z on-line
katalogu Carmen je pro čtenáře naší knihovny zdarma. Návod ke stahování e-výpůjček je na webových stránkách knihovny v záložce E-knihy.
Ve fondu máme ale také časopisy, i ty si můžete v knihovně půjčit. Kromě běžných týdeníků, jako jsou Květy, Reﬂex nebo Instinkt,
se snažíme obsáhnout co nejvíce okruhů čtenářských zájmů a koníčků.
Zkrátka, aby si každý našel to své. Celkem nabízíme k půjčení přes 50
titulů časopisů zaměřených na historii, přírodu, zahradu a kutilství, ruční práce, auto moto, válku, vaření, rodiče a děti, cestování, atd. Nezapomínáme ani na děti, ty k nám chodí pro Čtyřlístek, Kačera Donalda,
Toma a Jerryho nebo Asterixe.
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A co konkrétně můžeme doporučit:
Všem, co rádi pracují na zahradě, nabízíme k půjčení časopis Flora,
Zahrádkář, Venkov nebo Rozmarýna.
Pro ty z vás, kteří se zajímáte o historii, je to historický magazín Živá
Historie nebo časopis Tajemství české minulosti.
Koho zajímá svět a příroda, najde u nás časopisy jako National geographic, Země světa nebo Příroda.
A pánům můžeme nabídnout Fakta a svědectví, Military revue, Udělej si sám nebo Tajemství vesmíru.

To je samozřejmě pouze několik vybraných titulů, které stejně
jako ty další najdete připravené k půjčení hned v první místnosti naší
knihovny.
Přejeme všem našim čtenářům pěkné červnové dny a těšíme se
na vaši návštěvu v knihovně.
Knihovnice MěK Úvaly

zprávy z MDDM

Čarodějné počasí o „Čarodějnicích“

L

etošní konec dubna zprvu vůbec nevypadal přívětivě. Byla zima, pršelo, ale
nakonec se v neděli 30. vyjasnilo, a bylo
dokonce i teplo. Čarodějnice, která měla být
upálena, byla krásná, dokonce měla podle
nejnovější módy i květinový vzor na sukni.
Na vysoké hranici, kterou postavili šikovní
pracovníci Technických služeb Úvaly, vévodila jako královna. Však se také sešlo přes
1000 lidí, kteří se přišli podívat, jak hranice
vzplane. K tomu jim pěkně hrála kapela AM
Country Band, pro děti bylo čarodějkami
z domečku připraveno deset soutěžních stanovišť, kde si kromě zdolání pavučiny, tance
s koštětem a spousty jiných taškařic mohly
namíchat i lektvar lásky. Po splnění úkolů dostaly od usměvavých čarodějek u stánku MÚ
buřtíky k opékání, pitíčko a čarodějnou mošničku s jablkem (otrávené nebylo ani jedno),
sušenkou a tetováním. Slunce svítilo, občerst-

vení od Markéty i z Hospody na dobrým místě bylo dobré, buřtíky chutnaly nejen dětem
(soutěžilo jich 430), ale i dospělým . O úroveň
namalovaných obličejů se skvěle postaraly
členky spolku Mámy v Úvalech a lze s potěšením konstatovat, že dres code strega dodržela nadpoloviční většina dětí, ba dokonce se
vyskytly i mnohé krásné čarodějky z řad dospělých. Na závěr přijeli úvalští hasiči a k všeobecnému gaudiu dětí oheň uhasili.
Zadařilo se, a tak nezbývá než poděkovat
těm, kteří se na téhle tradiční jarní taškařici
podíleli. A ještě patří dík i vám všem, kteří jste
přišli, a o tom, jak vám to v čarodějnickém
slušelo, se můžete přesvědčit na fotograﬁích
Václava Vícovského a Ing. Vladislava Procházky v naší fotogalerii na www.mddmuvaly.
cz v sekci akce pro všechny. Tak pěkné pokoukání a zachovejte nám přízeň.
Jana Pospíšilová

Maminkám – divadlo, písničky, básničky i vlastní tvorba....

S

vátek matek každý rok oslavují mamky dětí z dramaťáčku
společně se svými ratolestmi
i v MDDM. Ti starší si pod řežijním
vedením Mgr. Lídy Kuncové připravili
pro maminy vtipnou adaptaci divadelní pohádky Princezna na hrášku. Moc
se jim to povedlo, bavili se rodiče i děti.
Ti mladší měli připravené pásmo
z básniček Jiřího Žáčka, dětských
písniček a na závěr předali mamkám
miniknížku „Mojí milé mamince“ sestavenou z vlastních textů a obrázků.
Kytička a pusa a rozsvícené oči maminek – bylo to fajn.

Poděkování
Chci veřejně poděkovat našim tanečníkům a jejich skvělým vedoucím. Díky vlastní píli, nadšení a pevné vůli dětí a díky vym v tanečním
nikajícím externím pracovníkům
oddělení jejich svěřenci dosáhli na celou
žích, něřadu předních umístění v soutěžích,
epublikteří dokonce na titul „mistr republiazeni
ky“ či byli za své výkony přeřazeni
do extraligy. David Procházka, Tevá
reza Rothová či Sarah Kubaričová
ní
patří k těm, kteří v letošní taneční
sezoně zatím dosáhli s dětmi
úspěchů nejvyšších.
Velký dík patří Aleně Navrátilové za skvělé vedení celého tam
nečního oddělení a také týmům
eří
obětavých maminek a tatínků, kteří

doprovázejí své ratolesti na soutěže a zajišťují
jim skvělý servis.
K úspěchům dětí přispěly
kost
i krásné kostýmy,
které ušily
Navr
A. Navrátilová,
I. Karlinová a H. Novotná.
Le
Letos
končí v našem domečku kvůli
p
pracovnímu
vytížení vedoucí Míša a Kája Zahrádkovy, které
po léta vedly mažoretky a dosáhly s nimi celé řaddy úspěchů. Děvčat
čata, děkuji vám

a přeji, ať se vám daří v soukromém i profesním životě.
Školní rok končí a mé poděkování za skvělou týmovou práci, kreativitu a přístup k dětem patří všem interním vedoucím – Olče, Ivě
a Janě, všem externím lektorům a naší tetě
Květě. Děkuji všem, kteří pro MDDM Úvaly pracují, kteří s námi spolupracují, rodičům,
kteří nám pomáhají, a dětem, které to u nás
baví. Přeji těm malým, mládeži i dospělákům
krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
O prázdninách nás čeká devět táborů, už se
na vás těšíme.
Tak ať se nám všem prázdniny vydaří a v září zase ahoj v domečku při zápisu
do kroužků.
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
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Dva tituly mistrů republiky pro tanečníky z MDDM Úvaly

K

onec dubna a začátek května přinesl tanečníkům i trenérům hodně
radosti.
Nejprve nám byly za naše choreograﬁe na regionálním kole
FTM v Praze uděleny 3 divoké karty pro start na MR dětí a juniorů
od Mgr. Vladislavy Kleinbergové, víceprezidentky SUT, s oceněním
práce choreografů a trenérů. Přímo ze soutěže jsme již měli 6 postupujících a díky kartám se z 10 formací startujících na regionu může
na soutěžích MR SUT zúčastnit 9 skupin….což je dosud nejlepší výsledek za 25 let trvání TS Rytmus.
Dvacátého druhého dubna jsme si zajeli na soutěž Čáslavský čtyřlístek pro „pár“ pohárů a ocenění. Soutěž byla velmi vyrovnaná, soubory velmi kvalitní a hodně soupeřů – účastnilo se od šesti až do jedenácti
choreograﬁí ve 4 věkových kategoriích a 5 tanečních disciplínách…
celkem 110 přijatých vystoupeních, přes 1700 tanečníků.
Naše choreograﬁe patřily i letos k nejlepším…a získali jsme i speciální ceny:
Sympaťák poroty 1. věkové kategorie – RIB – O jablíčkách – Alena
Navrátilová
Cena za nejlepší choreograﬁi celé soutěže – Tereza Rothová –Girl in
the mirror
1. místo RII
Follow Your Heart
Alice Pechová
1. místo RIII street Random Army
Helena Prchalová
1. místo RIII A
Reach
Jana Maroušková
1. místo RIV A
Girl in the mirror
Tereza Rothová
2. místo RII DD
Sněhurka a trpaslíci
Monika Bukačová
2. místo RIV B
I know I am
Sarah Kubaričová
3. místo RI A
Drak na dračku
Alena Navrátilová
3. místo RIII B
Čekání na lásku
Alena Navrátilová
4. místo RII street The Jokers
Helena Prchalová
4. místo RI B
O jablíčkách
Alena Navrátilová
4. místo RIII DD Mint Wonderland
Tereza Rothová
Formace dospělého streetu Rhythm Elitte Crew se 1. 5. utkala v Praze s dalšími 17 českými kluby o medaile na Mistrovství Čech CDO.
Nepostoupili do ﬁnále ani na MR ve své kategorii – II. lize formací.
Porota je diskvaliﬁkovala, protože usoudila, že jsou příliš dobří a nesplňují výkonnostní standart pro II. ligu. Nakonec ale dostali šanci
a byli přeřazeni do extraligy hip hop IDO, a tak se mohli účastnit MR
v nejvyšší výkonnostní třídě.
Víkend 6.–7. 5. byl nabitý soutěžemi a během těchto dnů jsme stihli
soutěže v Čelákovicích, Litoměřicích, Chrudimi a Chomutově.
Šestého května se konala Čelákovická duběnka, které se účastnily
naše týmy složené ze začátečníků a mírně pokročilých dětí. Vítězné
týmy zde jsou tradičně odměňovány dorty, a tak se nemůžeme divit,
že bývá hodně početně obsazená. Za Rytmus Úvaly startovalo 7 týmů
a úspěšnost je dána rovnicí
7 choreograﬁí = 7 dortů.
1. místo RI B
O jablíčkách
Alena Navrátilová
1. místo RIII DD Mint Wonderland
Tereza Rothová
1. místo RIII street Random Army
Helena Prchalová
2. místo RI A
Drak na dračku
Alena Navrátilová
2. místo RIII B
Čekání na lásku
Alena Navrátilová
2. místo RII DD
Sněhurka a trpaslíci
Monika Bukačová
3. místo RII street The Jokers
Helena Prchalová

Letošním prvním mistrovstvím republiky byla soutěž dospělých
v Litoměřicích, která byla rovněž 6.5. a měli jsme v ní zastoupení 3
formací. Ve streetu nás reprezentovala Rhythm Elitte Crew Davida
Procházky a v parketových kompozicích Rytmus IV A Terezy Rothové a Rytmus IV B Sarah Kubaričové. Děvčatům od Sarah se podařilo
probojovat do semiﬁnále, ale v silné konkurenci se už do ﬁnále nedostala. Choreograﬁe Davida i Terezy se nejen protančily do ﬁnále,
ale dokázaly pro náš domeček vybojovat zlaté medaile a dva tituly
mistrů republiky. Pro Rytmus Úvaly je to první titul MR v modern
dance.
1. místo RIV A Girl in the mirror
choreograﬁe Tereza Rothová
1. místo REC Walkers
choreograﬁe David Procházka
semiﬁnále RIV B I know I am
choreograﬁe Sarah Kubaričová
Po úspěšné sobotě čekala naše dospělé formace stejně náročná neděle 7. 5., ve které potřebovaly stihnout dvě mistrovství Čech…Taneční
skupinu roku v Chrudimi se streetem a MČ CDO v Chomutově s modernou, protože bez startu na MČ nelze postoupit na MR. Více než 1/3
tanečnic soutěží v obou disciplínách a města jsou od sebe vzdálená
v ideálním případě 2,5 hodiny, a tak byli všichni napjati, zda se podaří
včas přijet z Chrudimi do Chomutova.
Davidovu choreograﬁi Walkers po regionálním kole TSR porota přeřadila do elitní skupiny, protože posoudila, že nepatří kvůli vysoké kvalitě vystoupení do II.ligy. Čekali jsme tedy opravdu velkou konkurenci
skupin, které tančí několikrát týdně. Do semiﬁnále se REC nedostala,
což je opravdu škoda, ale děvčatům se alespoň podařilo v klidu odjet
do Chomutova.
Na soutěže CDO jsme byli zařazeni v regionu s Terezčinou choreograﬁí do velkých týmů contemporary II. ligy a stejně tak i na MČ, ale
Sářinu choreograﬁi přeřadila porota po regionu z malých Art skupin
hobby do extraligy, a tak musela počítat s těžší konkurencí.
Obě skupiny moderny se na mistrovství Čech v Chomutově umístily na medailových pozicích a nominovaly se na MR.
2. místo RIV B I know I am
choreograﬁe Sarah Kubaričová
3. místo RIV A Girl in the mirror
choreograﬁe Tereza Rothová
V sobotu 13.5. nás čekala dvě mistrovství republiky v Brně. Nejmladší děti se účastnily MČR v kategorii mini dětí Festivalu tanečního
mládí pořádaného Svazem učitelů tance v Kulturním centru Babylon
a obsadily 3. místo s titulem II. vicemistr ČR se svou choreograﬁí
„O jablíčkách“.
Večer se pak na MČR pořádaném CDO ve sportovní hale Vodova
pod názvem Beat Street utkala TS REC v kategorii dospělých o titul
v disciplíně IDO HIP HOP FORMACE. I přes to, že byli naši tanečníci
přeřazeni do této extraligy, dokázali pod vedením Davida Procházky
porazit i významné taneční školy a obsadit krásné 4. místo.
Alena Navrátilová

3. místo na MČT mini dětí SUT v Brně
– RI B „O jablíčkách“
Choreografie RIV B Sarah Kubaričové
„I know I am“
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Volná místa na pobytových táborech MDDM Úvaly
Vzhledem k velkému zájmu o pobytový letní tábor v Krkonoších jsme letos zorganizovali dva turnusy,
vedené oblíbenou a zkušenou partou vedoucích …Alena, Martin, Kuba, Dan, Bára, Marcel. Ještě máme pár
volných míst na obou turnusech. V případě zájmu kontaktujte pracovníky MDDM Úvaly.
Podmínkou není docházka do kroužků v MDDM během roku ani bydliště v Úvalech.
Více informací a kontakty najdete na stránkách www.mddmuvaly.cz
1. turnus – 8 dní 1.-9.7. Tajemství medailonu I.
cena 3 600 Kč
2. turnus – 12 dní 9.-21.7. Tajemství medailonu II. cena 5 300 Kč
Alena Navrátilová

školství

Očekávání léta v MŠ Úvaly

V

e školce je již znát atmosféra očekávání léta. Dobu si krátíme
mnohými akcemi a zážitky. Velmi oblíbenou událostí je například
oslava čarodějnic. Je k nevíře, kolik nejrůznějších čarodějů a čarodějnic se v tento den
vyrojí v našich třídách.

A nejsou ledajací, jejich klobouky
a pláště předurčují, že se jedná o čaroděje první kategorie! Tento rok
jsme bohužel nemohli slavit venku, ale i na třídách se díky nápaditosti a kreativitě vrchních čarodějnic, učitelek, „rozhořel“ uprostřed tříd
oheň a čarodějnický rej, plný soutěží, her a zábavy, mohl začít.
Na budově Pražská již tradičně na oslavu
Dne Země zasadily děti strom, který vyjadřuje náš pozitivní vztah k přírodě a naší
planetě.
Je krásně a počasí láká k podnikání výletů. Velkým zážitkem byla návštěva hasičské zbrojnice v Praze Holešovicích,
ve které se
děti seznámily s hasičskou technikou, mohly si
vyzkoušet opravdovou techniku a hasily oheň. Za úžasný program, trpělivost
a vstřícnost hasičům děkujeme.

Dalším výletem byla prohlídka letiště Kbely. Letadla nejrůznějších velikostí a stáří zaujala zejména svou
velikostí. A co může být lepší než
si do takového letadla sednout a stát
se na chvilku malým pilotem?! Jen
někteří kluci zalitovali, že letadlo nevzlétlo.
Na jaře byla zakoupena nová lehátka
a lůžkoviny pro odpolední odpočinek
dětí. A protože co doslouží jednomu,
poslouží druhému, spojili jsme se s organizací Psí štěstí. Jedná se o organizaci,
která se stará o opuštěné psy a vyřazené
matrace využije pro pejsky. Za zprostředkování děkujeme paní Hance Šťastné.
V květnu proběhl zápis pro školní rok 2017/2018. Zájem byl veliký,
obdrželi jsme 141 platných přihlášek. Zápisu předcházel Den otevřených dveří, při kterém jsme uvítali malé návštěvníky. Prošli si třídy,
pohráli si, poznali prostředí a odnesli si milý dáreček. Věříme, že se jim
ve školce líbilo a že se do školky budou těšit.
Právě probíhající plány na rekonstrukci budovy Kollárova bohužel
omezí provoz na této budově. Prázdninový provoz MŠ Úvaly v měsíci srpnu budou zajišťovat budovy Pražská a Bulharská. Rekonstrukce
zřejmě zasáhne i do začátku nového školního roku, což samozřejmě
ovlivní i provoz, a toto období bude náročnější zejména pro aklimatizaci nových dětí. Budeme se však všichni maximálně snažit, aby se
dětí rekonstrukce dotkla co nejméně. Ohledně termínů a dalších podrobností sledujte zejména informační kanály města Úvaly, které vždy
komplexně informují o plánovaných omezeních a rekonstrukcích, které provádí.
Kolektiv MŠ Úvaly

Brigáda ve školce

V

sobotu 13.5. se sešli rodiče dětí Mateřské školy Bulharská na brigádě, aby udělali jarní úklid zahrady. Sešlo se nás hodně a výsledky byly brzo vidět.
Rodiče i paní učitelky pleli, postarali se o popínavky, obnovili bylinkovou zahrádku, upravovali prostor pod hřištěm a malovali nové herní
prvky pro děti – skákacího panáka, hru Twister a slalomovou dráhu
pro dětské dopravní prostředky. Děkujeme všem, kteří dorazili – práce
se udělalo opravdu hodně a výsledek určitě udělá radost i samotným
dětem, kterým je hlavně zahrada určena.
Zároveň děkujeme panu Josefu Krutskému za darování barev, ředidel a dalších potřeb na malování, panu kuchařovi Adámkovi za nachystané občerstvení, technickým službám za půjčení nářadí a v neposlední
řadě paním učitelkám Drábkové, Vaškové a Trojkové, že se zapojily
a odvedly velký kus práce s úsměvem na tváři.
Přejeme dětem, aby se jim na zahradě ještě víc líbilo.
Za Výbor rodičů školky
Martina Vomáčková
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Co nás čeká v červnu?

Výchovný koncert v Úvalech

V

e čtvrtek 4.května 2017 si žáci z úvalské pobočky ZUŠ Český
Brod připravili výchovný koncert pro žáky ZŠ Úvaly. Výchovný koncert se konal v sále Pětašedesátky volnočasových aktivit.
Účinkovalo v něm 26 žáků a 6 pedagogů úvalské pobočky hudebního
oboru.
Žáci 1. a 2. tříd zhlédli program, ve kterém zazněly skladby na housle, violu, violoncello, pozoun, lesní roh, trubku, ﬂétny zobcovou, tenorovou, altovou, kytaru, bicí soupravu a část dětského sboru. Z úvalských souborů ZUŠ se představil soubor žesťový, smyčcový a bicí.
Nakonec zahrál žákovský soubor hrající rockovou a ﬁlmovou hudbu
úvodní píseň z ﬁlmu Transformers a Rolling in the Deep od Adele. Vystupující žáci byli odměněni velkým potleskem.
Výchovný koncert základní umělecké školy ukázal jednu z mála cest,
jak děti k hudbě přivést, probudit v nich zájem a snad i touhu prozkoumat tento druh umění hlouběji.
Mgr. Martina Sasková

1. 6.

Den dětí školního parlamentu
Obhajoby ročníkových prací – žáci 9. tříd
29. 5. – 4. 6. Výchovně vzdělávací kurz 4. B – Trosky
2. 6.
Školní turnaj ve fotbalu
5. - 9. 6.
Počítačová diagnostika preferencí, dovedností a zájmů
sloužící při rozhodování o volbě budoucího povolání
Alenka v kraji zázraků – 2. A
5. – 10. 6. Výchovně-vzdělávací kurz 2. D – Pec pod Sněžkou
6. 6.
Hudební divadlo v Karlíně – opera Jeníček a Mařenka
– 4. B, 5. D
8. 6.
Vyřazení žáků 9. ročníku
12. – 16. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 5. D – Zelené údolí – Šlovice
13. 6.
Planetárium Praha – Vesmírný ostrov Země – vzdělávací
pořad 9. třídy
13. – 14. 6 Pasování čtenářů – akce pro prvňáčky v městské knihovně
18. – 23. 6. Výchovně – vzdělávací kurz Maják 2. A
19. – 23. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 2. B, 2. C, 3. B – Medvědí
bouda – Krkonoše
20. 6.
Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
20. – 23. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 8. B – Železné hory
20. – 24. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 8. A - Vlašim
21. – 23. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 9. A, S2
21. – 24. 6. Výchovně – vzdělávací kurz 6. A, 6. B
22. – 23. 6. Rozloučení s rodiči a dětmi 5. B, spaní ve škole
23. 6.
Rozloučení s rodiči a dětmi 5. A v DVA č. 65
23. 6.
Výlet do Mirakula – 1. B, 1. C
26. 6.
Plavba po Vltavě – oslava konce školního roku 2. A
27. 6.
Staré Hrady – výlet 2. D, 3. A
Dílny pro budoucí prvňáčky
Koncert v Rudolﬁnu – 5. D
Mgr. Lenka Foučková

Návštěvy
předškoláků
ve škole

Č

tvrtek 11. května byl pro nás
velkým dnem. Do naší třídy
1. D totiž přišly děti z Jablíček (MŠ Kollárova) a bylo na nás,
„velkých školácích“, je ve škole
přivítat, provést je a všechno jim
ukázat. Rozdělili jsme se do dvojic prvňák – předškolák a vydali
jsme se na prohlídku školy. Na té
nám všem vyhládlo, a tak jsme
se podělili o svačinu. Odpočinutí
a plní energie jsme se pustili do
úkolů, předvedli jsme, jak už umíme hezky číst, a naučili jsme naše
kamarády nové hry s písmenky.
Nakonec jsme si zazpívali písničku Travička zelená, to je moje potěšení a rozloučili se. Děkujeme
paním učitelkám i dětem za milou
návštěvu. Moc jsme si to užili.
E. Sochůrková
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Den Země na ZŠ Úvaly

D

vacátého pátého dubna žáci se svými
učiteli již tradičně oslavili Den Země
úklidem Úval a jejich blízkého okolí.

K úspěšnosti akce přispělo i velmi pěkné počasí. Děti uklízely s velkým nasazením a většinou i s radostí. Pozastavovaly se nad tím, jak je
možné, že jeden rok lokalitu uklidí a další rok je
tam odpad zpět. Vždyť jej lze odvážet na místa
k tomu určená a těmi místy opravdu nejsou ani
louka nebo les, ale ani cesta mezi nimi. Na druhou stranu na jiných místech žáci s potěšením
konstatovali, že „nebylo téměř co uklízet“. Každopádně si děti uvědomují, že nepořádek není
ozdobou přírody, a věřím, že tento názor přetrvá
až do jejich dospělosti.
Podařilo se nám nasbírat 78 pytlů odpadu,

který děti uložily do kontejnerů, o úklid většího množství se postaraly technické služby.
Součástí programu byly i dvě aktivity
„Hledáme vynálezy inspirované přírodou“
a „Mimikry“. Žáci si tímto způsobem rozšiřovali a upevňovali znalosti o přírodě.
Na závěr si žáci některých tříd prohloubili
své vědomosti ještě pomocí kvízů a testů.
Děkujeme Pošembeří za pytle, rukavice
a drobné dárky, MěÚ za drobné dárky, vedení školy za podporu a jednorázové rukavice
a technickým službám za odvoz odpadu.
Mgr. Růžena Kondelíková

organizace a spolky

Jaký byl 11. čarodějnický běh?

P

oněkud bahnitý, ráno trochu chladný, ale
jinak poměrně úspěšný. Všichni závodící ve zdraví proběhli cílovou čárou, vyšlo nám sluníčko a Trincea opět dodala pizzu
(velmi děkujeme). V letošním roce jsme běžecký program doplnili také o jízdy na koloběžkách, které nám zdarma zapůjčila ﬁrma
Koloběžky Hodkovice, tj. Šárka a Pavel Štorkovi (velmi děkujeme). Velkou část závodníků
tvoří již tradičně borci ze ŠSK Újezd nad Lesy
a jsme rádi, že se k nám většina z nich opakovaně vrací – ať už na stupně vítězů nebo jenom
na trať. Často se nás ptáte, jestli měříme čas.
Ale bohužel – měření přesného času závodní-

ků je zatím mimo naše technické i organizační možnosti. I když časem....
třeba dojde i na to. Zatím jsme pokaždé zveřejňovali fotky hlavně běžců
a běžkyň, letos jsme se rozhodli dát
trochu prostoru také pořadatelům.
Pokud máte někdo zájem o fotky
z našich akcí, ozvěte se nám, fotodokumentace pro tento i předchozí
ročníky běhu (díky Vláďovi Procházkovi) je u nás k dispozici.
Za Spolek Jonatán Jana Horová,
foto Vladislav Procházka

Cestou májového překvapení

N

a odpoledne 13. května připravila občanská aktivita Zachraňme koupaliště
rodinnou poznávací procházku od koupaliště na Stonehenge. Malí i velcí se na cestě
za májovým překvapením dozvěděli něco nového. Mnozí dokonce poznamenali, že touto
částí Úval procházejí poprvé.
Na 6 stanovištích byly pro děti a pro jejich
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doprovod připraveny různé úkoly a kvízy, které měly společné
téma: příroda. Na stanovišti věnovaném vodě děti rýžovaly zlato
a hledaly diamanty, rodinné týmy
odpovídaly na záludné otázky
týkající se vody, vyzkoušely své
znalosti v různých kvízech a zpívaly písničky o vodě. Mimochodem: uměli byste vyjmenovat
všechny úvalské rybníky?
Díky ochotě Technických služeb Úvaly a především pana Kolaříka si zájemci mohli prohlédnout městskou
čističku odpadních vod a vidět v praxi, jak se
voda čistí. Na dalších stanovištích účastníci hledali nesmysly na obrázcích koupaliště,
u vyhlídky na Úvaly soutěžili ve znalostech
úvalského místopisu, v lese na ně čekala krásná paní muchomůrka

a dědeček hříbeček s úkolem najít co nejvíce
hub, určovala se zvířata a jejich stopy, květiny,
houby. Děti si mohly zahrát na mravence a postavit mraveniště, zarecitovat básničku Polámal
se mraveneček od úvalského spisovatele Josefa
Kožíška. Na Stonehenge čekalo na účastníky
akce překvapení v podobě kouzelného stromu
„lízátkovníku“, který za lízátko děti ozdobily
vysoutěženými pentličkami a zavěsily na něj
kartičku se svým přáním. A byla to přání různá,
od samých jedniček na vysvědčení a hraček až
po přání, aby se lidi měli rádi a také aby už brzy
bylo koupaliště a mohly si tam jít zaplavat.
Musíme doufat, že se dětem všechna jejich
přání splní.
Za občanskou aktivitu
Zachraňme koupaliště
Zdeňka Havránková
a Jana Kytlicová

5/28/17 11:28 PM
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Lení kino Úvaly – 3. ročník
už brzy začíná

V

ážení ﬁlmoví fanoušci, s radostí vám oznamujeme, že za podpory města Úvaly budete moci
i v letošním roce v našem městě prožít ﬁlmové večery pod širým nebem.
ZAČÍNÁME 29. ČERVNA projekcí
nového českého rodinného filmu ŠPUNTI NA VODĚ. I pro letošní
ročník zůstáváme na stejném místě
jako vloni, tedy pod úvalskou sokolovnou, jejíž hala nám poskytuje fantastické projekční podmínky
a velikost obrazu, kterou by nám
spoustu kamenných kin mohlo závidět, a my tímto děkujeme panu
Drábovi za velmi vstřícný přístup,
který nám umožnil toto skvělé místo
pro tento projekt využít. Máme připraveno celkem 10 ﬁlmových představení. Na základě kladných ohlasů
zůstáváme u čtvrtka jako projekč-

ního večera, začátek představení je
vždy po setmění.
Stejně jako v loňském roce můžete ovlivnit výběr ﬁlmu prostřednictvím hlasování na webu města
www.mestouvaly.cz v sekci anketa,
kde pro vás budou vždy připraveny
ﬁlmové tituly, pro které můžete hlasovat. První kolo hlasování začíná
již 22. června. Vítězný ﬁlm najdete
na plakátech umístěných na oﬁciálních vývěskách, webu a FCB města.
V tuto chvíli si popřejme především stejně krásné léto, jaké bylo při
předchozích dvou ročnících.
Za celý realizační tým vám všem
přeji krásný, nejen ﬁlmový zážitek
a těším se při některé z projekcí
na viděnou.
Za realizační tým úvalského
letního kina Markéta Rydvalová

18
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Kočárky v Úvalech jely
na stupně vítězů

Dne 23. 4. 2017 proběhla super
rodinná akcička,
kde soutěžila třeba mamka, taťka,dítko,ale i dědeček a babička.
A že nás tedy bylo, i když počasí
nám moc nefandilo, 65 závodníků se na start postavilo a s kočárky se závodilo.

Pod jménem Strollering
v Úvalech jsme byli IN.
Všichni jsme zvítězili, pěkně se pobavili, díky všem byl to prima den.
Děkuji všem za pomoc a že vás přišlo moc. Fotky dodal pan Gloc.
Zveršovala Soňa Adamová,
lektorka Strolleringu

Pozvánka na výlet
Klub důchodců v Úvalech zve seniory na výlet do zámku Konopiště,
který se pořádá dne 28.června 2017 (středa). Mimo prohlídkového
okruhu zámku si zájemci mohou prohlédnout výstavu 300 let od narození jediné české vládnoucí královny Marie Terezie na jižní straně
zámku, skleníky v Růžové zahradě a také medvěda Jiřího, kterému je
10 let a těší se velké oblibě všech návštěvníků. Odjezd bude v 8.00 hod.
od Městského úřadu v Úvalech s možností nástupu v 7.45 hod. na zastávce Skeříkov a v 7.50 hod. na parkovišti u nákupního centra PENNY
v Úvalech. Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14. do 15. hod.
u pí. Havlíkové nebo u pí. Štíchové v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, nám. Svobody 1570 nebo u p. Loskota na Slovanech.
Za Klub důchodců v Úvalech srdečně zve
Havlíková Eva

Plavecký klub Natrix vás v SOBOTU 17. 6. 2017 zve na V. ročník akce

LETNÍ SLUNOVRAT aneb oslava příchodu léta
Děti se můžou těšit na dětský triatlon (jízda na kole i odstrkovadle, běh, plavání), zpívání s Yamahou, malování na obličej, divadlo pro
děti, skákací hrad...
PROGRAM AKCE:
9.30 – zahájení akce tanečním vystoupením
11.00 – divadlo pro děti „Zebra leze dírou“
10.00 – start triatlonu po věkových kategoriích
12.00 – předání medailí, zakončení akce
V průběhu celého dopoledne je pro děti připraveno: zpívání s lektorkou Yamahy p. Dášou
Behenskou, malování na obličej, skákací hrad, otevřeno bude dětské hřiště...
NA TRIATLON JE NUTNÉ DĚTI PŘEDEM PŘIHLÁSIT na recepci – tel. 725 950 604

Adresa: Plavecký klub Natrix, Jirenská 1883, Úvaly

sport

Domácí zápasy fotbalistů v květnu a červnu 2017
Výsledky v tomto období jsou mnohem lepší. Pouze áčko stále dává málo branek. Dorostenci dále úspěšně jedou.

Muži „A“:

Starší dorost – kraj:

Výsledky

Výsledky

So
Ne
So
Ne

22.04.
30.04.
06.05.
14.05.

14.00
17.00
17.00
17.00

Tatran Rakovník – Úvaly
Úvaly – Hostouň
Nový Bor – Úvaly
Úvaly – Kladno

17.00
17.00
10.15
17.00
17.00

Český Brod – Úvaly
Úvaly – Brozany
Libiš – Úvaly
Nymburk – Úvaly
Úvaly – Meteor

0:1 (0:0)
2:1 (1:1) np
1:0 (0:0)
0:2 (0:0)

Zápasy
So
Ne
So
Ne
So

20.05.
28.05.
03.06.
11.06.
17.06.

Ne
So
Ne

Výsledky
22.04.
26.04.
07.05.
10.05.
14.05.

17.00
18.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly – Kostelec
Úvaly B – Vyžlovka
Úvaly B – Zápy B
Radonice – Úvaly B
Senohraby – Úvaly B

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly B – Mnichovice
Škvorec – Úvaly B
Úvaly B – Hovorčovice
Úvaly B – Odolena Voda
Mukařov – Úvaly B

Zápasy
Ne
So
So
So
So

21.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.
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19.04
22.04.
27.04
29.04.
06.05.
14.05.

17.30
10.15
17.30
10.15
10.15
10.00

Úvaly – Kostomlaty
Úvaly – Vrdy
Úvaly – Velký Osek
Městec Králové – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
Jestřabí Lhota – Úvaly

0:0 (0:0)
2:4 (1:1)
3:2 (1:1)
1:16 (0:9)
4:1 (1:1)
3:1 (1:1)

Zápasy

Muži „B“ :
Ne
Ne
Ne
So
Ne

Pa
So
Čt
So
So
Ne

3:2
2:3
1:0 np
2:3 np
3:0

28.05.
03.06.
18.06.

10.15 Český Brod – Úvaly
10.15. Úvaly – Velim
10.15 Kouřim – Úvaly

Závěrem uvedu spojení na weby fotbalu. SK Úvaly mají http://www.
skuvaly.cz/ a dorostenci http://www.skuvaly-dorost.estranky.cz/ . Jsou
tam i komentáře k jednotlivým zápasům a mnoho dalších údajů.
Ing. Petr Jankovský

Smutný duben

B

ohužel smutných zpráv není nikdy dost. V neděli 30.4. nás
navždy v nedožitých 72 letech opustil člen SK Úvaly a jeden
z našich nejvěrnějších fanoušků, pan Petr Chomát. Svému milovanému fotbalovému klubu fandil nejenom, když se dařilo, ale stál
při něm i v těžkých dobách. Ztratili jsme velkého srdcaře a dobrého
člověka. Hráčům dokázal poradit a svým klidem a nadhledem své
okolí přímo udivoval.
Petře, budeme na Vás vzpomínat jenom v dobrém a nikdy na Vás nezapomeneme.
Jménem vedení SK Úvaly mi dovolte vyslovit hlubokou a upřímnou
soustrast celé rodině.
Za SK Úvaly Václav Kopač, předseda
5/28/17 11:28 PM
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Náš trenér
přišel do mužstva někdo nový, naopak
někdo odešel, ale zdravé jádro zůstalo.
Na hřišti jsme trávili hodně času a trenéři nás formovali nejenom fotbalově, ale
i lidsky. Prakticky jiná zábava pro nás neexistovala a míči jsme obětovali vše. Často i školu, ale trenéři chtěli výsledky nejenom na hřišti, ale i v žákovské knížce.
Období dorostu. Přišlo první pivo,
první cigareta a od trenérů také první
facka ☺. My jsme byli páni světa a zkrotit nás asi moc nešlo. Ale trenéři věděli,
jak na nás, a výsledkem byl opět krajský
přebor, na tu dobu a podmínky pro Úvaly
skvělá soutěž. A vše opět pod trenérským
duem Černý – Janáček.
V devadesátých letech jsme se trošku rozkutáleli po světě, ale dlouhou dobu to netrvalo. Dali
jsme se zase do hromady a již v mužské kategorii
jsme znovu nastupovali k mistrovských zápasům.
Už sice pod jiným trenérem, ale i tak nechyběl
pan Černý na žádném našem zápase a již modernější technikou zaznamenával naše další fotbalové úspěchy a porážky. Samozřejmě si neodpustil
za klandrem nějakou tu radu, a když jsme nehráli
moc dobře, tak nás pořádně zpucoval.
Dalším velkým koníčkem pana Černého byl

Konec dubna nebyl zrovna nejveselejší částí
roku. Ve čtvrtek 27.4. nás zasáhla velice smutná
zpráva o úmrtí velkého úvalského fotbalového
patriota, pana Jaroslava Černého.
V roce 1978 se sešla na fotbalovém stadionu
skvělá parta malých kluků, tvořená z ročníků narození 1970-1971. Samozřejmě, abychom mohli fotbalově růst, potřebovali jsme dobré vedení.
A tehdy jsme se poprvé potkali s panem Jaroslavem Černým. Spolu s Láďou Janáčkem tvořili
nezapomenutelné dlouholeté trenérské duo, které
to s námi dotáhlo až do krajského přeboru. Občas

ﬁlm a fotograﬁe. Z fotbalového pohledu patří asi
mezi jeho nekrásnější práci dokument z utkání
Masny Úvaly s Amforou Praha. Také naše zápasy
často natáčel na 8mm kameru, a když jsme na ně
po pětadvaceti letech koukali, málokteré oko zůstalo suché. Psal nám i kroniku všech zápasů, co
jsme pod ním odehráli, včetně sestav a hlavních
událostí.
Z nikoho sice žádný fotbalový reprezentant nevyrostl, ale máme skvělé vzpomínky a kamarády
na celý život. Mnozí z nás hrají fotbal dodnes,
někdo za starou gardu, někdo pouze na zahradě
s dětmi. Z několika z nás se stali fotbaloví bafuňáři a úvalskou fotbalovou káru táhneme dál, někdo
se dal na trenéřinu a vychovává další fotbalovou
generaci a z někoho je obyčejný fanda.
Ale jedno nás neustále spojuje. Láska k fotbalu, kterou jste nám dal právě Vy, náš trenér,
a s kterou ještě hodně dlouho vydržíme.
Děkujeme Vám za vše, co jste pro nás obětoval,
co jste nás naučil a co se my snažíme předávat
dál. Omlouváme se za klukoviny, které jsme Vám
občas udělali. Nikdy na Vás nezapomeneme. Čest
Vaší památce.
Pepa Krutský,Miloš Ulrich, Michal Březina,
Dan Čejka, Radek Novotný, Vašek Mitáček,
Tomáš Pikner a řada dalších Vašich svěřenců

Ligová házená skončila…..

S

ezona 2016/2017 má za sebou poslední zápasy a my můžeme krátce zrekapitulovat letošní ročník. Hrát tři ligové soutěže se ukázalo
jako velice náročné pro celý oddíl jak ﬁnančně,
tak především personálně. Nedostatek kvalitních
trenérů nás před začátkem soutěží vedl k angažování čtyř nových trenérů a u družstva mužů se
situace řešila hrajícím trenérem. Se dvěma jsme
spolupráci ukončili již v průběhu soutěže, ale nakonec jsme všechny problémy zvládli a soutěže
dohráli. Mužům se povedlo zachránit ve druhé
lize a svou premiérovou účastí posunuli úvalskou
házenou o kousek výš. Mužský tým ale nyní čeká
složité období. Po odchodu třetího nejlepšího
střelce soutěže Honzy Němečka, brankáře Ládi
Bittmana a hrajícího trenéra Honzy Kváši se bude
tým hodně obměňovat, kostra týmu se rozpadne

a bude na zvážení, jak pokračovat a co hrát. Starší
dorost se poprvé v historii úvalské házené podíval
do nejvyšší soutěže. V té to kluci měli velice složité. Nastupovat proti házenkářské špičce, která
trénuje každý den a někdy i dvoufázově, se ukázalo momentálně nad naše síly. V příštích sezonách
ale budeme usilovat o návrat mezi házenkářskou
elitu a tentokrát chceme být lépe připraveni, zkušenosti získané v letošním roce jsou k nezaplacení. Mladší dorostenci vybojovali ve druhé lize
bronzové medaile a ukázali, že o budoucnost se
obávat nemusíme.
Příští sezona ale nebude vůbec jednoduchá.
Čeká nás několik obtížných situací. Obměna kádru mužů bude běh na dlouhou trať. Složitá situace nastane i u starších dorostenců, kteří mají pro
příští ročník málo hráčů vinou početně slabších

Tabulka 2. ligy mužů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dukla B
Ml. Boleslav
Slavia
1.HC Pardubice
HK Lovosice B
Jablonec
Ústí n.L.
Loko Louny
Náchod „B“
Sokol Úvaly
L.Vršovice
Kolín

Tabulka 1. ligy staršího dorostu

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
17
16
12
12
11
11
10
6
6
5
4

R
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0

P
3
4
5
9
10
10
11
12
15
16
16
18

skóre
680 : 521
586 : 517
680 : 599
625 : 593
638 : 571
568 : 561
590 : 589
643 : 631
554 : 669
573 : 650
508 : 635
491 : 600

B
38
35
33
25
24
23
22
20
13
12
11
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zubří
Sokol Nové Veselí
Dukla
HCB Karviná
Kopřivnice
Sokol Ostrava
HK Lovosice
Talent Plzeň
Jičín
Pepino SKP Frýdek-Místek
HBC Strakonice 1921
TJ Sokol Úvaly

Z
18
18
18
18

V
16
14
12
11

R
0
0
0
0

P
2
4
6
7

skóre
629 : 471
580 : 488
545 : 489
507 : 453

B
32
28
24
22

5
6
7
8
9
10

Náchod
TJ Sparta Kutná Hora
D.Králové
Lokomotiva Vršovice
1.HC Pardubice
HSK Tygři Ústí n.L.

Tabulka 2. ligy mladšího dorostu

1
2
3
4

Loko Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Úvaly
Vršovice B

ročníků narození 1999 a 2000. Jen mladší dorost
by měl být jak počtem, tak kvalitou nadprůměrný.
Uvidíme, co nový ročník přinese, každopádně se
na něj těšíme a bereme ho jako výzvu, která prověří naše schopnosti.
Na závěr zveme všechny naše příznivce, rodiče,
prarodiče a úplně všechny dobré lidi na slavnostní ukončení házenkářské sezony, které proběhne
v naší sportovní hale a v celém areálu TJ v pátek 23.6.2017 od 16:00 do 24:00. Těšit se můžete
na utkání rodičů proti svým ratolestem ve všech
kategoriích, vyzkoušet si můžete rodeo (udržíte se
v sedle oněch pověstných 8 vteřin?) a další atrakce. Trenérské hamburgery jsou každoročně velice
oblíbené, stejně jako kulturní program a závěrečný ohňostroj. Těšíme se na vás.
Jiří Dráb
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NÁBOR CHLAPCŮ – ROČNÍK NAROZENÍ 2007 a 2008
Proč handball (házená)?
1. Čtyři v jednom
Házená je kombinací 4 sportů (atletiky, gymnastiky, úpolových sportů, míčových sportů).
2. Vhodný pro všechny somatotypy
Hráč není limitován fyzickými parametry. Na některých postech je
potřeba více rychlosti, jinde více obratnosti,
atd.
3. Napínavá / elektrizující hra
O výsledek se v házené bojuje až do konce a na hřišti se neustále
něco děje. Divák ani hráč se nikdy nenudí.
4. Nejdynamičtější kolektivní míčový sport
Za utkání vidí divák průměrně 50 a více gólů. Velký rozdíl oproti jiným
míčovým hrám (např. fotbalu).
5. Týmové emoce
Hraní v týmu posiluje emoční prožitek jednotlivých hráčů. Dává jim

možnost prožít jedinečnou emoční dimenzi, kterou v individuálních
sportech nelze prožít.
6. Zodpovědnost
Hráč nese odpovědnost nejen za svůj výkon, ale i výkon týmu. Hraní házené posiluje smysl pro týmovost a spolupráci v kolektivu.
7. Rychlé rozhodování
Při řešení herních situací se hráč musí rozhodovat rychle, nesobecky
a vždy ku prospěchu celého týmu.
Proč handball (házená) v Úvalech ???
Tradice – zodpovědnost
Výchově mladých házenkářů se věnujeme úspěšně již desítky let.
Jednotlivá družstva vedou vzdělaní a zodpovědní trenéři. Výsledek
bereme jako perspektivní cíl, kdy rozvoj charakteru a osobnosti chlapců je důležitější než aktuální počet vstřelených gólů.
www.hazena-uvaly.cz

Házená v Úvalech – pokračování

V

minulém čísle ŽÚ jsme se věnovali počátkům házené v Úvalech, v tomto se budeme
zabývat historií poválečnou.

Poválečná házená
Rokem 1946 začíná nová historie házené
v Úvalech. Hraje se Česká házená, ale četnost
zápasů roste. Doznívající resty z dluhů za sokolovnu snižují provozní prostředky (peníze
z jedné ze dvou vkladních knížek byly věnovány na umoření dluhů, druhá vkladní knížka byla
po uvolnění dána k dispozici pokladníku odboru
házené panu V. Kovářovi, ale s přísným měsíčním
dohledem). Proto byly nutné půjčky od majetnějších členů Sokola, jako od Bohumila Prokůpka,
2 zálohy od bratra pokladníka Košťála, případně
dary od pořadatelského odboru, aby rozjezd nové
sezony mohl vůbec začít.
Zatímco v době německé okupace byly zápisy v pokladní knize o příjmech a výdajích
popsány na 3 až 4 stranách, v roce 1946 a 1947
už to bylo na dvojnásobku. Hrálo se prostě
více zápasů i s mužstvy nejen z blízkého, ale
i dalekého okolí. TJ Sokol Úvaly (muži) hráli
v divizi východ (po lize druhá nejvyšší soutěž) s mužstvy Sparty, Žižkova Kukleny, Náchodem, Sokolem Ostroměř, KH Libušínem,
ČSKH Smíchovem, Sokolem Chrudim, Humpolcem, Sokolem Březno, Sokolem Troja a Sokolem Slepotice. Skončili se 4 body na 5.místě
ze 12 účastníků.
Ženské družstvo hrálo zápasy převážně s pražskými družstvy ( Spartou Dejvice, SK Rapidem
Praha, SSC Říčany, K.H. Slovanem Smíchov,
Sokolem Smíchov II, Meteorem VIII, Sokolem
Nusle, AFK Bohemians, SK Záběhlickým, SK
Podolím, SK Slávií, Sokolem Libeň a SK Mělníkem), pouze 3 byly mimopražské. Na jakém místě se družstvo žen umístilo a o jakou soutěž (zda
také o divizi východ – ženy), se z dochovaných
dokumentů zjistit nepodařilo.
V pokladní knize se již v tomto roce objevují
položky, které se týkají družstva dorostenců, tedy
hráčů do 18 let, ročníky 1926 až 1928.
Přelomový rok 1947 pro úvalskou Českou
házenou dle pokladní knihy probíhal zcela nenápadně v zajetých kolejích roku minulého. Kolotoč
zápasů družstev mužů, žen a dorostu se již zaběhl,
ﬁnanční situace se stabilizovala. Nenápadný zápis

ze 14. května zní: Brožura „Hrajeme házenou“
spojená s cestovným je asi oním prvotním impulzem k přechodu od České házené k „Handballu“, tedy mezinárodní házené.
Další novinka, objevuje se družstvo žáků, a to
29.června 1947, kdy hráli první zápas se Sokolem
Vinohrady. Tím končí sporadické informace z pokladní knihy SK Úvaly/TJ Sokol Úvaly z období
let 1942 až 1947. Více se z ní nedalo vyčíst pro
krátkost času ke zpracování bez porovnání se sice
možná existujícími, ale nám nedostupnými nebo
ztracenými materiály.
Z novinových výstřižků dochovaných z té doby
si TJ Sokol Úvaly vybojovala titul v divizi mužů
východ a tím bez kvaliﬁkačního utkání i ligu
České házené (nejvyšší soutěž). Bylo to v neděli
15.června 1947. TJ Sokol Úvaly vyhrála na hřišti
AC Sparty v posledním utkání soutěže 7:2. Úvaly
by nebyly na 1.místě a nevybojovaly by ligu, kdyby Sparta prohrála o 4 branky. Ovšem výhra o 5
branek otevřela cestu do soutěže nejvyšší. Družstvo hostí (TJ Sokol Úvaly) nastoupilo v sestavě:
Rudolf Mostecký, Ladislav Herejk, Miroslav Hochman, Václav Herčík, Miloslav Klicpera, Jiří Pilát, Jaroslav Kejř. Náhradníci Bohumil Prokůpek
a Vladimír Kejř.
V letech 1946–47 hrávali Rudolf Mostecký, Jaroslav Kejř, Jiří Pilát a Miloslav Klicpera v družstvu Prahy v sérii meziměstských utkání České
házené, například se Zlínem, Bratislavou a Libercem. V utkání Čechy – Morava v roce 1947 nastoupil v družstvu Čech Miloslav Klicpera.
A dostáváme se ke zlatému hřebu v historii
úvalské házené, a to k prvnímu propagačnímu
utkání v „Handballu“, mezinárodní házené o 7
hráčích mezi AC Spartou a TJ Sokolem Úvaly.
Zápas se konal na Spartě v neděli 30.11.1947
a skončil vítězstvím Úval 11:9, i když některé
prameny uvádějí naopak prohru Úval. Úvaly
měly stejné družstvo, které vybojovalo ligu České
házené. Rozhodčím byl propagátor mezinárodní
házené Jan Radotínský, bývalý člen slavné slávistické České házené. Druhé propagační utkání
„handballu“ (mezinárodní házené) o 7 hráčích
v poli proběhlo mezi stejnými družstvy na hřišti
u vinohradské Sokolovny v době XI. všesokolského sletu v červnu 1948.
Rok 1948 byl pro úvalskou ligovou Českou
házenou velmi úspěšný. Po 3 zápasech byly Úva-

ly na 2.místě, k 19.říjnu po 7 zápasech si 2.místo udržely a konec sezony je vynesl na 1.místo.
Sestava byla mírně pozměněna, místo Hochmana
nastupoval Prokůpek.
Nutno trochu odbočit a zmínit se velice krátce
o onom „Handballu“, tedy o mezinárodní házené.
Hrála se v Dánsku, Francii, Švédsku i Německu.
Byla buď o 7 nebo 11 hráčích v poli. V Dánsku,
Francii a Švédsku se inklinovalo k sedmihráčové,
v Německu jedenáctihráčové variantě. U této varianty (o 11 hráčích) se traduje průpovídka, jaký
je rozdíl mezi házenou a fotbalem? Odpovědí je,
že házenkáři nejsou líní sebrat míč ze země. Pro
variantu o 7 hráčích hovořila ta skutečnost, že
v poli bylo i u České házené hráčů 7. Proto i když
se u nás hrávala házená o 11 hráčích, měla jepičí
život. „Tradice“ 7 hráčů měla historické kořeny.
Na doplnění nutno připomenout, že varianta o 11
hráčích v poli se hrála na „fotbalovém“ hřišti (100
x 50 m), kdežto se 7 hráči to bylo hřiště jen 40 x
20 m.
Dvě sezony 1948-49 v lize České házené patří
dosud k nejúspěšnějšímu období historie úvalské
házené. Soupeři TJ Sokola Úvaly byly mužstva
Staru Plzeň, Ikaru Kukleny, Slavie, Třeboně,
Náchoda, Rokycan, Zlíchova, Moravan, Šťáhlav
a ATK. Úspěchy byly zpočátku střídavé, ale výkonnost rostla a v sezoně 1949-50 se Sokol Úvaly
přetahoval s ATK o 1.místo ligy. V nešťastném
utkání na Zbraslavi, v druhém poločase po zranění Herejka mužstvo hrálo jen o šesti hráčích.
Po prohře 5:7 TJ Sokol Úvaly přišla o titul mistra
republiky. Po této problematické prohře nálada
mužstva značně poklesla a uvažovalo se o odstoupení z dalšího ročníku soutěže.
Ve stejném období měla jednota i družstvo žen,
ve kterém hrály Jaroslava Absolonová, Božena
Balvínová, Evža Bulvasová, sestry Lola a Stanislava Dastychovy, Evža Horová, Jitka Mandová,
Eliška Manželová, Helena a Lída Mašínovy, Žoﬁe Matyášová, Božena Mráčková, Emílie Nováková, Věra Přibylová, Marie Pýchová, sestry
Marie a Hana Tourkovy a Anna a Marta Volfovy.
Nová společenská situace po únoru 1948 zasáhla i do sportovního dění a ovlivnila i další existenci
Sokola. Zastánci původní České házené neváhali
užít i politických argumentů k potlačení rozvoje
nové „mezinárodní házené“. Čtyři roky se dařilo mařit možnosti regulérních soutěží v házené
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o 7 hráčích podle mezinárodních pravidel. Přesto docházelo k různým propagačním utkáním,
turnajům, nelegální soutěži rodících se družstev
v mezinárodní házené na Moravě i v Čechách.
Legendární družstvo TJ Sokola Úvaly se přece jenom rozpadlo, Jirka Pilát a Rudla Mostecký hráli
v nelegální soutěži mezinárodní házené za Spartu
Praha. V květnu 1949 se hrálo propagační utkání
výběru ČOS (Česká obec sokolská) se švédským
družstvem Hellas Stockholm (17:10), nominován
byl i Miloslav Klicpera. V roce 1950 bylo sehráno mezinárodní utkání v „handballu“ o 11 hráčích
Československo – Maďarsko, ve kterém nastoupili Miloslav Klicpera a Jiří Pilát. V témže roce
došlo i na exhibiční utkání Čechy – Morava v sále
pražské Lucerny. V družstvu juniorů nastoupili Jaroslav Tourek, Miroslav Masák a Vratislav
Vorlíček, v družstvu mužů Rudolf Mostecký, Jiří
Pilát a Miloslav Klicpera.
V Úvalech se v Sokole rodilo nové družstvo
dorostenců, které se zúčastnilo v roce 1951 přeboru Československa v „handballu“ o 11 hráčích
v Brně – Králově Poli, kde obsadilo velmi dobré čtvrté místo. Roku 1952 byl TJ Sokol Úvaly
přejmenován na Slavoj Úvaly. Bylo to na základě

rozhodnutí Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport založeném v témže roce. Házenkářské
družstvo mužů Slavoje Úvaly do I. ligy házené
zařazeno nebylo.
Soutěže v mezinárodní házené o 7 hráčích se
rozběhly až v roce 1953. Družstvo mužů hrálo
II. ligu. K jeho soupeřům patřila na severu Čech
družstva Mostu, Liberce, Lovosic, ve středních
Čechách družstva Libčic a Bělé pod Bezdězem,
v Praze Bohemians, Sparta, Slávie, Praha 4, Nusle, Vršovice, v západních Čechách Plzeň, Šťáhlavy, Soběslav, Janovice a Sezimovo Ústí. Základní
družstvo hrálo v sestavě: Miroslav Kočárník, Jiří
Křelina (a také Jaroslav Kubát), Antonín Kroutil,
Jaroslav Bedrna, Jaroslav a Václav Tourkovi, Miloslav Breda, Radslav Pivoňka, Miroslav Masák
a Vratislav Vorlíček (a také Karel Mysliveček,
Václav Henyš, Jiří Bedrna a další). Později, když
se situace v úvalské házené stabilizovala, s družstvem hrálo i několik úvalských legend: Jiří Pilát,
Miloslav Klicpera, Ladislav Herejk a krátce i Jaroslav Kejř a Miroslav Hochman. Bylo založeno
družstvo žen, které hrálo nižší soutěž. Byly to:
Eva Hlinská, Stanislava Pilátová, Olga Brachtová,
Hana Augustinová, Jitka Tuchyňová, Věra Pivoňková, Milada Vančurová,
Eva Hlaváčová a Věra Líbalová doplňované Evou
Sokolovou a později Hanou Součkovou, Šmejkalovou a Dášou Svobodovou.
V období 1951 – 1957
došlo ke stabilizaci činnosti úvalské házené natolik, že v roce 1957 měl
Slavoj Úvaly v soutěži 9
družstev dospělých a mládeže. Činnost vyvrcholila
v létě 1957 mezinárodním
utkáním družstva Středočeského kraje s TV Sach-

Účastníci prvního propagačního utkání v handballu v Praze
(Sparta – Úvaly 30.11.1947)

senhausen Frankfurt na úvalském hřišti. V českém družstvu nastoupili Miroslav Kočárník,
Radslav Pivoňka, Miroslav Masák, Vratislav
Vorlíček, Jaroslav a Václav Tourkovi a Jaroslav
Bedrna.
Činnost házenkářů se neomezovala pouze
na tréninky a zápasy. Hráči prošli trenérskými
kurzy (Pilát, Klicpera, J. Tourek, Masák, Vorlíček), uplatnili se jako funkcionáři okresu (Pilát)
i kraje (Masák, Vorlíček), účastnili se letních
(Želivka, Žďár nad Sázavou, Kláštorisko na Slovensku) i zimních soustředění (Rokytnice, Malá
Úpa, Dvoračky). Miroslav Kočárník inicioval
vznik populární kapely STO a tak dále. Po celé
období se životu úvalské házené obětavě věnovali
Miloslav Ulrich, Josef Hladík, ale především Antonín Augustin. Bez jeho obětavosti a laskavosti
by úvalská házená po roce 1947, respektive 1951
jen stěží znovu povstala.
Použito materiálů „pokladní kniha házené SK
Úvaly/TJ Sokol Úvaly z let 1942 – 1947“, novinových výstřižků z let 1947–1948 a vzpomínek
pánů Miroslava Masáka a Miloslava Bredy.
Jiří Dráb – předseda TJ

Družstvo házenkářů na počátku 50. let – boj o II. ligu

historie

Situace po 9. květnu 1945
9. květen – Zpráva o odjezdu německé posádky se rychle roznesla a občané s velkou radostí přišli
na náměstí, kde očekávali příjezd
Rudé armády. Někteří „vlastenci“,
později veřejní činitelé – vylezli ze
sklepů a úkrytů, opentlili se trikolorami, v rukách praporky a za provolávání různých vlasteneckých
hesel přišli na náměstí a ostřížím
zrakem pozorovali, co by se dalo
„zachránit“ jako válečná kořist.
A tak v následujících dnech
za vraty průjezdů a stodol byla ukryta auta, motorky – čiperní „kutilové“
řádně vyčistili pojízdné dílny. Proč
ne – byl to nepřítel, a co je doma, to
se počítá.
Tito zachránci čekali na fond „národní obnovy“, aby svou válečnou
kořist za babku odkoupili.
Kolem poledne dorazil do obce
první tankový oddíl „RA“, který zaparkoval u školy na krátký odpoči-

nek. Podle obličejů jsem usoudil, že
se jedná o vojáky z „asijského Ruska“. My jsme jim nosili vodu na pití
a umytí, když se stala tato smutná
událost. Z jednoho tanku vylezl asi
již podnapilý voják, vyzpěvoval, třímaje v ruce lahev alkoholu. Velitel
oddílu rozkázal, aby lahev zahodil.
Voják neposlechl a křičel: „Já nebál mašíny a tebja tože ne!“ Velitel
vojáka zastřelil! Po tomto incidentu
odjeli na Prahu.
V odpoledních hodinách přijel
další (elitní oddíl) „RA“, který se
ubytoval ve školních budovách. Velitel tohoto oddílu se spojil s naším
revolučním výborem, aby projednal
postup na další dny.
10. květen Na náměstí bylo opět
plno občanů – starší členové strážní
roty prováděli zajišťování místních
Němců a kolaborantů.
Muži byli internováni v patře hos-

tince U českého lva, ženy byly odvedeny do Hodova.
Odpoledne na náměstí byla postavena šibenice, u ní sud benzinu.
Shromážděný dav si žádal upálení
kolaboranta Havránka. Tuto akci velitel zakázal.
V dalších dnech se situace uklidnila – občané se vraceli do svých
zaměstnání.
Jednoho dne jsme seděli na lavičkách před školou, když nás obklíčili
ruští vojáci. Copak jsme asi vyvedli?
Za chvíli vyšel ruský velitel s židlí
v ruce, vedle něho šel s harmonikou
pan Navrátil. Velitel nás požádal,
abychom naučili ruské „baryšny“
naše tance. U obecné školy se otevřely dveře a vyšly „naparáděné baryšny“ – radost pohledět.
16. květen – Slavný den – byl nahlášen průjezd vlaku, kterým jede
pan prezident E. Beneš z Košic

do Prahy. Průjezd se předpokládal
asi kolem 11. hodiny. Občané již
od 9 hodin lemovali trať od devíti
kanálů až k lesu. Zdobilo se nádraží,
byla připravena kapela pana Večeři
– krojované skupiny-prapory organizací a kytice. Vlak projížděl až kolem 13. hodiny. Zpomalil a pan prezident s chotí zdravil jásající davy
u otevřených oken.
Potom se odešlo s kapelou na sokolské hřiště. Večer se tancovalo na třech místech v sokolovně,
u Komberců a U Nedvědů.
Další akce: odvedení koní do
Kostelce. Jako čestná četa, včetně
vypálení salvy, jsme se zúčastnili
pohřbu pana L. Prkna v Tlustovousech.
Tak jsem sloužil až do 20.června.
Uvedené vzpomínky jsem napsal
z pohledu svých tehdejších osmnácti let.
Jindra Lízner
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Poznáte, kde to bylo? A kdy?

V

našem městském archivu máme tolik
fotograﬁckých pokladů, že na článečky
s dotazy pro vás je materiálu na několik
roků. Tentokrát uvádím zajímavou fotograﬁi
obchodu se smíšeným zbožím, na které je vidět tolik detailů, že se dá rozeznat i sortiment
a vybavení. Zajímavé jsou hodiny s reklamou
na krém na obuv a pod nimi cedule s nápisem
„Prodává se pouze členům na průkaz členské
knížky představenstva“. Že by prodejna pro
VIP, jak jsme je ne/znali z doby před sametovou revolucí? Možná to byl zcela prozaicky konzum pro železničáře, kterých v Úvalech bydlelo opravdu hodně. Slyšela jsem,
že železničáři se stěhovali do Úval na penzi.
Obchůdky rozeseté po celém městečku byly
menší, s jedním, nejvýš dvěma zaměstnanci,

majiteli. Mapuji v současnosti vzpomínky na ně a uvítala
bych pro doplnění archivu
informace o jejich umístění
a sortimentu. Pomoc přislíbili
úvalské pamětnice z Havlíčkovy ulice aj. Také byl ve vaší
ulici dříve obchod? Ve kterém roce a s čím? A nebylo
to jen centrum, Husova ulice
a náměstí Palackého (Arnošta
z.P.), to je podrobně popsáno
v knížce Úvaly jindy a nyní.
Zavzpomínejte prosím
a ozvěte se na
adresu alena.janurova@
centrum.cz

zahrajme si šachy

společenská kronika
červen 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Natálie Geruthová
Jan Matějka
Oldřich Starovič
Šimon Braný
Tereza Komárková
Tereza Mašínová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Červnová životní jubilea
70 let – Josef Mašín
Marta Štěpánková
75 let – Anna Kindlová
Miroslava Brittová
80 let – Miroslav Pavlíček
Zdenka Nováková
81 let – Štefan Rosca
Otta Smrkovský
83 let – Marie Ivanšíková
85 let – Anna Manhartová

Jiří Krulich
Anna Boháčková
Anna Zabloudilová
86 let – Irena Vostrovská
Květa Havlinová
87 let – Danuše Kučerová
88 let – Eva Hlaváčková
89 let – Zdeněk Kodr
90 let – Žóﬁa Muzslaiová
92 let – Věra Švandová
Věra Beránková
Vladislav Neugebauer
94 let – Marie Černá
95 let – Miroslava Žabová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Jaroslav Černý
Petr Chomát
Helena Novosádová
Zdeňka Černá
Vladimír Chaloupecký

osobní
V měsíci
červnu oslaví
krásných 75
let paní Jana
Kočárníková
rozená
Slavíková.
Hodně zdraví a radosti do
dalších let přeje
manžel s rodinou.

Prvního června 2017
oslaví paní Věra Švandová
92. narozeniny.
Hodně zdraví a pohody
přeje
rodina a přátelé.

Děkuji panu Karlu
Šochmanovi a jeho synovi za
krásné hudební zpestření na
oslavě mých 85. narozenin.
Maruška Braunerová
Dvacátého šestého června
tomu bude již 20 let, co nám
navždy odešel náš tatínek
a manžel, pan Antonín
Šťovíček.
S láskou a vděčností na něj
vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Děkujeme příbuzným
a přátelům, kteří se přišli
rozloučit s panem Petrem
Chomátem.
rodina Chomátova

Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

V této pozici panuje materiální
rovnováha, ale černý (je na tahu)
najde krásnou cestu k zisku převahu a tím i celé partie. Najdete
ji i vy?

Správným plánem vedoucím
k výhře bílého v minulé úloze
bylo toto pořadí tahů 1.Sf6+ Kxf6
2.b8D a1D 3.Dh8+ Kf7 4.Dxa1
a výhra bílého je jasná.
Petr Slavík

Vzpomínka na Péťu
Všichni jsme smrtelní a přece nás zaskočí,
zarmoutí či zabolí odchod známého člověka. Myslím, že všechny tyto city dolehly
na úvalské „starousedlíky“, když se dozvěděli, že odešel pan Petr Chomát. Píši pan,
ale pro mne a mnoho dalších to byl Péťa.
Mohu si to dovolit, byli jsme dobří kamarádi a chodili jsme spolu osm let do třídy.
Byl instalatér a všeuměl. Stovky kohoutků,
baterií a trubek v koupelnách či kuchyních v Úvalech a okolí měl
v rukou, co bylo kolem instalací, všechno opravil a vždy s úsměvem. Byl výjimečný a velký srandista – v tom nejlepším slova
smyslu. Pomohl všude, kde to šlo, však to mnozí znáte.
Tady nám to kape, komu říct, no přece Péťovi Chomátovi!
A bylo to vyřešeno. Vyučil se instalatérem u pana Vernera, ale
uměl všechno, prostě machr.
Je smutné, že tohle už jen bylo, Péťo, byl jsi součást Úval a těžko
tě někdo nahradí, kohoutky budou kapat dál a tvoje srandičky
budou moc chybět. Je nám moc smutno a budeme tě moc postrádat.
Jiří Štork
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765

Hledám pečovatelku
a společnici pro méně
pohyblivého dědečka s lehčím
alzheimerem. 5x týdně
cca 6 hodin. Nástup možný
začátkem července. Místo
práce rodinný dům, Praha
východ, Třebohostice.
Odměna dohodou. V případě
zájmu mě kontaktujte Jiřina
Netušilová,
jirinanet@email.cz,
tel: 731404807.

Rádi bychom koupili byt
v Úvalech pro naši babičku.
Tel.: 725 346 702.
Zbyšek Kordač
Hledám k pronájmu garsonku
nebo 1+kk. Ideálně nezařízené.
Oblast Úvaly, Škvorec, případně
okolí. Kontakt: 732 768 490

Úvaly přijme
FAKTURANTKU /
ASISTENTKU
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce
na PC, komunikativnost, aktivní přístup k práci,
pečlivost a zodpovědnost, samostatnost. Výhodou
znalost účetních procesů a anglického jazyka.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
odpovídající finanční ohodnocení..
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

Úvaly přijme
POMOCNOU
ÚČETNÍ

Nově nabízíme prodej zájezdů
CK BLUE STYLE
na adrese Smetanova 240, Úvaly

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce
na PC, komunikativnost, aktivní přístup k práci,
pečlivost a zodpovědnost, samostatnost.
Výhodou znalost anglického jazyka.

Otevřeno Po-Pá 9.00-17.00

Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
odpovídající finanční ohodnocení..
Nástup možný ihned.

Tel. 604 700 022

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242
www.sute-pisky.cz

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
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PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů
vinylkorkových,korkových,vinylových,laminátových a dřevěných podlah
včetně příslušenství pokládka na klíč
Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma
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 SLUŽBA
Jan Žížala

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