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městský úřad Život Úval 1/2018

Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

rok 2017 je za námi. Někdo na něj bude 
vzpomínat rád, jiný se smíšenými pocity a ně-
kdo je rád, že už je ten rok za ním. Za rok 
touto dobou budeme vědět, jak se nám vyda-
řil rok 2018. Přeji nám všem, aby to byl rok, 

který přinese štěstí, lásku, zdraví, spokoje-
nost, dobrou náladu a samozřejmě i úspěch 
v práci. Přeji nám také, aby to byl rok, kdy 
budeme něco z výše uvedeného schopni pře-
dat i svému okolí. Takže až se budeme v roce 
2019 ohlížet za uplynulým rokem, abychom 

si mohli říct – osmičkový rok 2018 byl rok 
dobrý a v Úvalech se nám žilo dobře. 

Ať se vám tedy v roce 2018 vyplní vše dob-
ré z vašich přání!

Petr Borecký, 
starosta města
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Starosta města Úvaly podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volba prezidenta České republiky se koná: 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin
a sobotu dne 13. ledna 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místo konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v  Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobo-
dy 1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – At-
lasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, 
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Dok-
tora Strusky, Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücks-
mannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, 
Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická, 
Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, 
Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad 
Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, 
Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Slavíčkova, 
Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsno-
hlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, 
Vrchlického, Vydrova, Zálesí,

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava 
Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 
28.října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, 
Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kolláro-

va, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrám-
kova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, 
Wolkerova, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 
5.května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, 
Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického, 
Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kladská, Komenského, Lipan-
ská, Lužická, Milíčova, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni, 
Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Rohá-
čova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, 
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obo-
ry, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského..

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem).

4.    Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
5.      Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise 

vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
6.        Volič, který nemůže volit v místě svého trvalého bydliště, může po-

žádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání 
voličského průkazu osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve 
středu 10. ledna 2018 do 16,00 hodin, nebo podáním doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 5. ledna 2017 do 16,00 
hodin (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové 
schránky voliče).

Petr Borecký 
starosta města Úvaly

OZNÁMENÍ  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLBY PREZIDENTA

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2017 vyhlásilo pro-
gramové dotace pro úvalské kulturní, sportovní a zájmové  organizace 
a spolky na rok 2018.
Vyhlášeny byly tyto dotační programy:
Neinvestiční podpora – Provoz a údržba 2018
Neinvestiční podpora – Pořádání jednorázových sportovních, 
kulturních a volnočasových akcí 2018

Žádosti lze podávat od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018, k žádosti je třeba 
doložit výroční zprávu, zprávu z valné hromady nebo zprávu o čin-
nosti za předcházející rok.

Bližší informace a žádosti ke stažení na www.mestouvaly.cz v sek-
ci město – spolky, sdružení, církve.

Vedení města

Vyhlášení programových dotací na rok 2018
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L
oni touto dobou jste si mohli 
v lednovém Životě Úval přečíst, 
co nás v roce 2017 čeká. Dnes, 

s odstupem roku mohu napsat, že 
prakticky všechno, co jsem napsal, 
se nám podařilo splnit – školka 
Kollárova je zrekonstruovaná, pře-
stavba objektu TESKO pro základ-
ní školu je v plném proudu, občané 
dalších čtvrtí se dočkali zmoder-
nizovaných ulic a propojovacích 
chodníků (Dobročovická, Klánovic-
ká – Purkyňova, horní část Pražské). 
Zahájili jsme rekonstrukci náměstí 
Arnošta z Pardubic a Husovy ulice, 
dobudovali jsme chybějící kanali-
zaci v dalších třech oblastech Úval, 
stejně jako chybějící veřejné osvět-
lení. Do rukou města přešla i posled-
ní z veřejných služeb – svoz odpa-
dů. Úvaly se zařadily do prestižní 
společnosti měst oceněných jako 
„správná radnice“ a jeden z příkla-
dů hodných následování v Manuálu 
transparentní samosprávy vydaném 
společností Oživení. Město získalo 
Odpadového Oskara za rok 2017 
v kategorii měst nad 5 000 obyvatel 
ve Středočeském kraji. 

Na jeden kalendářní rok to 
není špatná bilance. 

Samozřejmě, nebylo to bez 
komplikací a ne vše se dařilo 
dle našich představ a tak rychle, 
jak bychom chtěli. Rekonstrukce 
Riegerovy ulice a navazujících 
mostů chvílemi připomínala zlý 
sen a zejména obyvatelé ulice 
5. května to odnesli nejvíce. Pří-
prava projektu svazkové školy se 
potýká s administrativními kompli-
kacemi. A obyvatelé čtvrtí, kde jsme 
stavěli kanalizaci, jsou častějšími 
návštěvníky automyčky, než by jim 
bylo milé. Opravené ulice na Slo-
vanech by také mohly být udělány 
o něco lépe. 

A co nás tedy čeká v roce 2018? 
Cílem tohoto roku tedy bude pře-

devším dokončit rozdělané projek-
ty tak, abychom po sobě zanechali 
čistý stůl. Především se bude jednat 
o dokončení rekonstrukce náměstí 
Arnošta z Pardubic a Husovy ulice 
(celkem 53 mil. Kč) a o dokončení 
rekonstrukce objektu TESKO (14 
mil. Kč). Podle plánu bychom chtě-
li dokončit i rekonstrukci objektu 
č.p. 95 coby nového sídla městské-
ho úřadu (cca 9 mil. Kč). Na jaře 
(cca duben) by měla začít výstavba 
propojovacího chodníku od závor 
do podchodu z nádraží v ulici Vy-
drova. Součástí této stavby je i vý-
stavba parkoviště pro kola na místě 
dnešní štěrkové plochy před pod-
chodem na železniční nástupiště 
u ulice Jiráskova a parkové úpravy 
okolí (celkem cca 11 mil. Kč – jde 
o společnou investici SŽDC a města 
Úvaly). Velkou investicí bude i roz-
jezd rekonstrukce úvalského koupa-
liště (cca 25 mil. Kč). Pařezina by 
se pak ve spolupráci s ČEZem měla 
dočkat nových rozvodů elektřiny 
a veřejného osvětlení.

Rok 2018 bude také rokem oslav 
100 let od vzniku Československa 
a slavit budeme i v Úvalech. Oslavy 
vyvrcholí v říjnu, ale o tom si přečte-
te v jiném článku. 

Vše výše uvedené by nebylo mož-
né bez velkého nasazení kolegyň 
a kolegů na městském úřadě, v tech-
nických službách, zastupitelstvu 
města, ale také v komisích rady a ob-
čanských iniciativách. Všem jim patří 
velký dík a je zcela jedno, jestli jsou 
v koalici nebo opozici. Všem jde totiž 
o naše město a to je to nejdůležitější.

Jak je z textu zřejmé, i letošní rok 
bude v Úvalech stavebně rušno. Po-
dobně jako loni tedy prosím o vaši 
trpělivost, bude jí potřeba …

Petr Borecký

Ohlédnutí za rokem 2017, co přinese rok 2018?

Ceny vodného a stočního pro rok 2018

2018 2017

Vodné 47,15 Kč 44,85 Kč

Stočné 50,60 Kč 48,38 Kč

Vážení spoluobčané,
průběžně vás informujeme o probíhajících ak-

cích města a takto bychom vás chtěli informovat 
o ukončených stavbách ve městě. Jedná se kon-
krétně o tyto akce:

„III/01214, průtah městem Úvaly – 3. úsek“
Stavební práce na akci „III/01214, průtah měs-

tem Úvaly – 3. úsek“ byly ukončeny dle aktua-
lizovaného harmonogramu, a to do 30.11.2017. 
V prosinci je naplánovaná kolaudace stavby. 
Doufáme, že kolaudace celé stavby proběhne bez 
větších závad a potíží a dočkáme se předání stav-
by, která bude plně funkční. Současně v prosinci 
2017 bude probíhat vyklizení staveniště v lomu 
a budou dodělávány menší nedodělky. Tímto opět 
chceme poděkovat všem občanům za velkou tr-
pělivost. 

„Zateplení MŠ Kollárova“
Tato stavba byla zahájena v červenci 2017 

s tím, že stavba bude pokračovat do konce 
srpna 2017 tak, aby nebyl narušen provoz 
mateřské školy. Jelikož bylo prokázáno, že 
v objektu je větší množství zasažených kon-
strukcí azbestem oproti předpokladu, byly 
stavební práce nepředvídaně prodlouženy 
do konce roku 2017 včetně kolaudace. Objekt 
je v současné době kompletně zateplen a pro-
bíhá úklid stavby včetně interiéru. V termínu 
od 18.12.2017 do konce prosince 2017 pro-
běhlo stěhování mateřské školy zpět z náhrad-
ních prostor mateřské školy do ulice Kolláro-
va, aby byl provoz v tomto objektu nerušeně 
zahájen.  

„Úvaly – kanalizace, veřejné osvětlení 
a komunikace – Barákova ulice“

V srpnu 2017 byly zahájeny stavební práce 
na akci „Úvaly – kanalizace, veřejné osvětlení 
a komunikace – Barákova ulice“ společností 
Porr, a.s. Nová komunikace je navržena jako 

jednopruhová, obousměrná s výhybnami, 
včetně víceúčelových pásů. Chodníky jsou 
navrženy po obou stranách komunikace. Sta-
vební práce byly ukončeny v polovině prosin-
ce roku 2017. 

„Chodník podél silnice č. II/101 v  úseku 
ul. Klánovická – Purkyňova“

Na základě podepsané smlouvy o dílo na sta-
vební práce na akci „Chodník podél silnice 
č. II/101 v úseku ul. Klánovická – Purkyňo-
va“ se společností HES STAVEBNÍ, s.r.o., 
byly provedeny stavební práce na zmiňova-
nou akci. Tato akce je fi nancována ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Práce byly pro-
vedeny do konce listopadu včetně kolaudace. 
Takto navrženým chodníkem je umožněn pěší 
přestup obyvatelů čtvrti V Setých a Zálesí 
do centra města bezpečnou trasou. 

Petr Matura
Odbor investic

Ukončené investice města Úvaly

Provozování vodohospodářské 
infrastruktury městem přináší 
výsledky.

J
sou to teprve dva roky, co 
město převzalo kompletní 
správu své vodohospodářské 

infrastruktury do svých rukou. Již 
nyní se však ukazuje, že to bylo 
jedno z nejlepších rozhodnutí, 
které jsme učinili. Můžeme si to 
ilustrovat jen na pár číslech, ale ta 
o mnohém vypovídají.

Roku 2014 činily ztráty na úval-
ské vodovodní síti 45 %, ke kon-
ci letošního roku jsme se dostali 
na 18 % a již teď víme, že příští rok 
budou díky opravám šoupat a přípo-
jek provedených letos na Slovanech 
a v okolí Fabráku ještě nižší. Zatíže-
ní čistírny odpadních vod balastními 
vodami při deštích kleslo o více než 
60% – 3 800 m3 za 24 hodin na cca 
1 400 m3.

V porovnání s ostatními městy 
v ČR tak mají nyní Úvaly velmi dob-
rý stav vodohospodářské infrastruk-
tury. Vodovodní potrubí v Úvalech 
má celkovou délku 42,6 km. Pouze 
14 % z celkové délky vodovodních 
potrubí je starších než 25 let, a téměř 
34 % je mladší než 15 let. Váženým 
průměrem bylo vypočteno celko-
vé opotřebení vodovodních řadů 
ve vlastnictví města Úvaly na 24 % 
z celkové doby životnosti. U ka-
nalizace je celková délka potrubí 
32,5 km, přičemž takřka 80 % ka-

nalizace je mladší než 15 let – úval-
ská kanalizační síť je tedy prakticky 
nová. Hodnota vodohospodářské in-
frastruktury v majetku města v sou-
časnosti činí téměř 500 milionů Kč.

Znamená to, že do budoucna ne-
bude muset město do této sítě ně-
kolik desítek let investovat? Nikoli, 
právě naopak. Abychom dobrý 
stav vodohospodářské infrastruk-
tury v Úvalech udrželi, zpracovali 
kolegyně a kolegové z Technických 
služeb Úvaly koncepční materiál 
pod názvem Plán fi nancování obno-
vy vodovodů a kanalizací v majetku 
města Úvaly na období 2018–2027. 
Tento dokument jednomyslně 
schválilo na svém zasedání dne 12. 
prosince 2017 i zastupitelstvo měs-
ta. Každý rok tak budeme investo-
vat do obnovy vodohospodářské 
sítě cca 8 milionů Kč.

Co to bude znamenat pro cenu 
vodného a stočného v Úvalech? 
Díky všemu výše uvedenému se po-
dařilo dojednat se Státním fondem 
životního prostředí mírnější nárůst 
cen pro rok 2018, než bylo původně 
ze strany fondu požadováno. Dobrá 
správa vodohospodářské infrastruk-
tury ze strany města se tak pomalu 
začne projevovat i na peněženkách 
občanů.

Petr Borecký, starosta města
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Vážení spoluobčané,
tímto bychom vám chtěli sdělit 

informace ve věci probíhajících 
investic ve městě Úvaly. Jedná se 
o níže uvedené akce:

„Rekonstrukce objektu 
MěÚ Arnošta z Pardubic 
čp. 95“

Stavební práce na akci „Re-
konstrukce objektu MěÚ Arnoš-
ta z Pardubic čp. 95“ byly za-
hájeny společností DOMISTAV 
CZ, a.s., na základě podepsané 
smlouvy o dílo. Do této doby 
byla provedena změna dispozi-
ce, nové příčky, opraveny stropy. 
V současné době se v interiéru 
objektu dodělávají omítky, ob-
klady, dlažby, malba. Dále se při-
pravuje prostor pro výtah včetně 
výroby výtahu a probíhá výroba 
truhlářských výrobků. Zároveň 
bude upraven terén u objektu 
ve dvoře.

„Stavební úpravy objektu 
TESKO dům pro Základní školu 
v Úvalech“

V současné době probíhají 
stavební práce na výstavbu no-
vých kmenových tříd v místě 
bývalého TESKO domu, kterou 
provádí společnost DKK Stav, 
s.r.o. Na tyto stavební práce byla 
přiznána dotace od ministerstva 
fi nancí. V současné době bylo 
provedeno obvodové zdivo. Dále 
budou v nejbližší době osazeny 
okenní výplně, střešní vazníky 
včetně zajištění konstrukce stře-
chy. Zároveň budou dodělány 
vnitřní příčky. 

Stavební práce budou dodělány 
tak, aby byl zahájen školní provoz 
v září roku 2018.

„III/01214 Úvaly u Prahy, průtah 
– úsek č. 2“

Na základě podepsané třístranné 
smlouvy o dílo na stavební práce 

mezi městem Úvaly, Krajskou sprá-
vou a údržbou silnic a společností 
SATES ČECHY, s.r.o., byly zaháje-
ny stavební práce na akci „III/01214 
Úvaly u Prahy, průtah – úsek 
č. 2“. V současné době stavební 
práce probíhají od ulice Podhájí 
k místní drogérii. Do 22.12.2017 
se bude provádět částečné dláždě-
ní a podkladní vrstvy komunika-
ce. Tímto datem se práce ukončují 
v roce 2017 a budou dále zahájeny 
v druhém týdnu v lednu 2018, po-
kud to klimatické podmínky do-
volí. Stavební práce probíhají dle 
schváleného harmonogramu.   

„Úvaly splašková kanalizace – 
II. etapa – rozšíření“

V termínu do 21.12.2017 budou 
ukončeny všechny stavební práce 
v rámci dovybudování splaškové 
kanalizace ve čtvrtích Horova, Nad 
Okrájkem a Zálesí. Bude zahájeno 
předávací řízení s tím, že se měs-

to domluvilo se zhotovitelem, že 
dokončení fi nálních úprav povr-
chů komunikací bude realizováno 
na jaře 2018.  

Petr Matura, Odbor investic

Probíhající investice města Úvaly 

V
zhledem k mimořádným investičním pro-
jektům, které ve městě probíhají, a i přes-
to, že se zadluženost města bude zvyšo-

vat, je fi nanční situace města Úvaly uspokojivá. 
Ke dni  30. 11. 2017 je na bankovních účtech 
města 31 mil. Kč a do konce tohoto roku oče-
káváme cca 27 mil. Kč. To garantuje schopnost 
platit závazky a dodržovat úvěrové podmínky 
stanovené fi nancující bankou. 

Na fi nancování těchto projektů získává 
město s pomocí projektové manažerky dotace, 
např. ZŠ Úvaly – TESKO, kanalizace, chod-
ník Klánovická, Nachlingerův park, atd.

Ukazatel dluhové služby je 12 %, za riziko-
vou hranici dluhové služby považuje minister-
stvo fi nancí úroveň 30 %.

Monitoring hospodaření obcí (SIMU) ne-
ukazuje na žádný problém s hospodařením 

města. Všechny fi nanční ukazatele dle tohoto 
výkazu jsou v normě.

Posouzení, zda rada města dobře hospoda-
ří se svěřenými fi nančními prostředky, pone-
chám na vás.

Závěrem mi dovolte vám popřát do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Ing. Alexis Kimbembe, 
místostarosta

Jaká je fi nanční situace města Úvaly rok před volbami?

Pozvánka Pozvánka 
na zasedání na zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva
Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 
v řádném termínu 

ve čtvrtek 

8. 2. 2018 

od 17 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.
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V
ydařilo se, plno stánků v Husově ulici, 
vjezd hlídá městská policie, největší fron-
ta u trdelníku, posléze u p. Martináka, 

stálý výdej klobás a punče a vánočky stánku 
MěÚ, nakonec i grilovaná kuřata jdou na od-
byt, kalendáře se prodávají ostošest, stánky 
zdokumentovány fotografi cky, program milý 
od MŠ po ZŠ, moderují páry z 1. a 2. stupně, 
skvělá Nicole Matoušová, oceněná Juniorka 
roku města Úvaly spolu se starostou P. Borec-
kým a návštěvníky odpočítává 10,9,8... rozsví-
cení stromu – je nádherný, zdá se mi hezčí než 

na Staromáku. Je-
žíškova pošta stále 
v obležení, zaplněná 
horní část náměstí 
do rozsvícení stromu, 

pak rozloučení s koledami sboru Christi, počasí 
dokonalé, kolem 0, beze srážek a větru. Rodiny 
natáčely na mobily svoje dětičky a vůbec neva-
dilo, že náměstí v dolní části bylo rozkopané.

Alena Janurová pohledem 
konzumenta

p.s.  2.12. se objevila na prodejně zpráva, 
že prodejna Domácí potřeby – 
Jedličková, bude přemístěna. 

Po pár hodinách znění 
tamtamů už víme, že 
do bývalé samoobsluhy 
u Tučků, později prodej-
ny Vietnamců či Číňanů. 
Tak zdar jednomu z vytr-
valců, který prospívá na-
šemu městu, přes obtíže 
přestavbou náměstí kla-
dené a zdar v novém roce 
i ostatním podnikatelům 
v Husově ulici i na ná-
městí samotném. Stále 
kvitujeme, že vás rozma-
nité máme na dosah.

Dnes 9.12. další tamtamy, trhy 
prý končí a možná už v Úvalech nebudou. Je 
to možné??? Tak to by nám úvalským ke spo-
kojenosti hodně chybělo. Vyjádří se někdo 
kompetentní? Je jasné, že za mrazu by ani ne-
měly smysl a rozkopané náměstí v další etapě 
to také neumožní. Nemáme ale jiné náhradní 
prostory? Třeba v sobotu na nádražním parko-
višti není tak obsazeno...

Pro ilustraci přiložena fotografi e trhů z mi-
nulého století, byly tady a snad dál budou, 
všude se snaží je naopak rozšiřovat, že by-
chom šli opačným směrem?

Neodpustila si Alena Janurová

Advent v Úvalech v sobotu 2. prosince 2017

Z
ákladní škola v Úvalech ušla pod vedením sou-
časného ředitele pana Mgr. Jaroslava Březky 
za dobu jeho ředitelování (od roku 2004) velký 

kus cesty v proměně na moderní základní školu 21. sto-
letí. A nejedná se jen o modernizaci technickou, ale 
také o změnu v přístupu k výuce, práci s žáky, rodiči 
a učitelským sborem. Je ještě předčasné hodnotit, 
ale jsem si jist, že pan ředitel zanechal v úvalském 
základním školství výraznou a dobrou stopu. 

Každá éra však jednou končí a pan ředitel Březka 
v létě 2018 svůj post opustí. 

Čeká nás tak velká výzva – vybrat nového ředite-
le/ ředitelku úvalské základní školy. Spolu s mými 
kolegy a kolegyněmi ve vedení města proto chce-
me zajistit, aby konkursní řízení bylo maximálně 
otevřené a atraktivně nastavené. O spolupráci při 
konkursu jsme požádali i zástupce rodičů a také pe-
dagogů, kteří budou mít v případě zájmu svého zá-

stupce i v konkursní komisi. Na realizaci konkursu 
budeme spolupracovat se společností EDUin, která 
se dlouhodobě školstvím zabývá a stojí například 
za projekty jako jsou Rodiče vítáni, Města vzdě-
lávání atd. 

V příštích týdnech budou probíhat konzultace 
a přípravy samotného konkursního řízení, které by 
mělo být vypsané na jaře roku 2018. Nový ředitel/ 
ředitelka by pak měl(a) nastoupit od 1.8.2018.

Pomoci najít nového skvělého ředitele/ skvělou ře-
ditelku úvalské základní školy však můžete vy všich-
ni – stačí i jen o konkursním řízení šířit informace, 
dát tip na vhodného kandidáta na oslovení, případ-
ně poslat svoje náměty předsedkyni školské komise 
paní Daně Polákové (dana.polakova@mestouvaly.cz) 
nebo přímo mně (starosta@mestouvaly.cz).

Petr Borecký
starosta města

Základní školu v Úvalech čeká velká změna 
– hledáme nového ředitele (ředitelku)!

Na akci Rozsvícení Na akci Rozsvícení 

vánočního stromu vánočního stromu 

města bylo na města bylo na 

dobrovolném dobrovolném 

příspěvku vybráno příspěvku vybráno 

21 689,- Kč.21 689,- Kč.

Tato částka bude Tato částka bude 

využita na zakoupení využita na zakoupení 

herního prvku do herního prvku do 

zahrady Mateřské zahrady Mateřské 

školy – budova školy – budova 

Kollárova. Kollárova. 

Všem,  kteří přispěli,  Všem,  kteří přispěli,  

děkujeme.děkujeme.

Vedení městaVedení města

zprávy z města
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K
dyž jsme připravovali článek o ne-
jasnostech v přípravě nového úval-
ského územního plánu, byli jsme 

si vědomi, že vyvoláme vlnu emocí, ale 
také jsme, byť poněkud naivně, doufali, 
že se konečně dozvíme nějaká fakta, nebo 
zazní nějaké argumenty, se kterými bude-
me moci polemizovat.

Pan starosta namísto toho věc ze-
směšňoval a bavil čtenáře absurditou 
představy, že by se snad scházel s ně-
jakými majiteli pozemků a o něčem 
s nimi jednal. Poněkud zvláštně proto 
pak vyznívá jeho následné veřejné při-

znání, že se s panem Krutským starším 
opakovaně a dlouhodobě k úpravám 
územního plánu věci schází…

Po vydání článku jsme dostali poměr-
ně dost reakcí, ať už pozitivních, nebo 
naopak nevěřících, a začali se opakovat 
stále ty samé připomínky a otázky. Do-
volujeme si tedy v následujících řád-
cích na ty nejčastější z nich reagovat.

Proč s novou plochou Ovčárna 
spojujete plochu U Horoušánek?

Minulý návrh územního plánu nepro-
šel přes krajský úřad právě kvůli tomu, 

Jak radnice čaruje s pozemky II – Otázky
a odpovědi

Ahoj Nicol, rok uběhl jako voda… Jak jsi ho prožila?
Od uplynulého roku se stalo mnoho věcí. Celkově to byl takový 

rok plný učení. Stresující období přijímacích zkoušek už mám dávno 
za sebou a nyní jsem už 4 měsíce studentkou Pražské konzervatoře. 
Na škole se mi moc líbí, protože se věnuji tomu, čemu se věnovat 
chci, a tím je samozřejmě zpěv a hudba celkově. Právě na zpěv, 
na hlavní obor, jsem dostala úžasnou paní profesorku 
Lídu Nopovou, která byla mimo jiné donedávna ře-
ditelkou populárního oddělení na Pražské kon-

zervatoři. Ješ-
tě bych také 
ráda zmínila, 
že její učeb-
ní metody, 
přístup a pro-
fesionalita mi 
natolik pomáhá, 
že jsem se ve zpě-
vu o hodně zlepšila, a to 
za pouhé 4 měsíce. Mám ji moc 
ráda. Na konzervatoři se také setká-
vám se známými osobnostmi, jako 
je například známá zpěvačka Linda 
Finková, která je zde také kantorkou 
populárního zpěvu. Také jsem měla 
příležitost zpívat na hodně akcích 
a mnoho z nich bylo pořádáno naším 
městem. Vždycky si moc vážím toho, 
že mohu někde zpívat a zvlášť před 
lidmi z Úval. Takže chci poděkovat 

za všechny příležitosti, kde jsem 
mohla vystupovat.

Jak vzpomínáš na úvalskou 
základní školu?

Na základní školu vzpomínám 
v dobrém. Je zvláštní si uvědomit, 
že už se takhle nesejdeme v jedné 
třídě. Přece jenom jsme toho spo-
lečně spoustu zažili. Mám radost 
z toho, že naše třída byla hodně 

hudební a ráda na to vzpomí-
nám. Když už se tu 

rozepisuji o té 
hudbě, tak 

bych chtě-
la zmínit, 
že jsem 
h r o z n ě 
ráda, že 

se ve měs-
tě konají 

Vánoční kon-
certy ZŠ Úvaly, 

které s dětmi nacvičuje 
úžasná paní učitelka MgA. Věra Trojanová. Té chci moc poděkovat za to, 
že mi dala tu možnost si několikrát zazpívat na pódiu, a díky ní se vě-
nuji tomu, co mě v životě baví. Také chci moc poděkovat za to, že mi 
pomohla s přípravou na přijímací zkoušky na konzervatoř. Všimla jsem 
si na posledním koncertu, že se děti pod jejím vedením neuvěřitelně zlep-
šily. Na závěr chci poděkovat všem lidem, kteří mě nominovali. Městu, 
učitelům a panu starostovi za ocenění Junior města Úvaly.

Přeji hodně úspěchů a už se těšíme na úvalský advent 2018. ☺
Marek Mahdal

(redakce Života Úval)

Že jste už toto jméno slyšeli ? Ano, od našeho rozhovoru 
s talentovanou Nicole uplynul takřka rok. Nicol se stala 
úvalskou Juniorkou roku 2017 a i letos, během začátku 
adventu se její hlas rozléhal úvalským náměstím Arnošta 
z Pardubic…

... s profesorkou Lídou... s profesorkou Lídou

NopovouNopovou

... s Lindou Finkovou

... s MgA. Věrou Trojanovou

Junior(ka) roku Nicole Matoušová opět zpívala Úvalůmům

J
iž to bude rok, co Technické 
služby města Úvaly převzaly 
pod svá křídla svoz odpadů. 

Zpočátku, jak už to u nových 
agend bývá, to pro nás byla jedna 
velká neznámá, měnili jsme svo-
zové trasy, občas jsme nestíhali 
v daných dnech všechny popelni-
ce vyvézt apod. Nicméně pokud 
bych měla vyhodnotit celý uply-
nulý rok, myslím, že technické 

služby se chopily svozu odpadů 
se ctí. 

Do roku 2018 zachováme svo-
zové okruhy i dny, tedy svoz směs-
ných komunálních odpadů bude 
probíhat v liché týdny, ve zbýva-
jící dny budeme zajišťovat svoz 
tříděných komodit. Od počátku 
března zahájíme další sezonu svo-
zu bioodpadu. Ti, co si u nás ještě 
neobjednali popelnici na biood-

pad, se nám mohou přihlásit 
kdykoliv, nové kolo distri-
buce biopopelnic zahájíme 
počátkem února. 

Tímto bych vám chtěla 
poděkovat za vaši trpěli-
vost, kterou jste s námi 
počátkem roku 2017 měli, 
a přeji vám vše dobré 
do roku 2018.   

Pavlína Slavíková

Technické služby

MUDr. KARÁSKOVÁMUDr. KARÁSKOVÁ
oznamuje změnu

ordinačních hodin.

Od ledna 2018 
v pátek ordinace 
pouze do 12,00.
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že nijak nezmenšoval nadbytečné rozvojo-
vé plochy města. Takže noví tvůrci územ-
ního plánu měli jasné zadání, že je potřeba 
škrtat. A protože zcela mimo toto zadání 
spoustu ploch do území přidali, musí škr-
tat jinde o to více. Tak se z nového návr-
hu územního plánu vyhodila celá plocha 
U Horoušánek, včetně pracně získaných 
městských pozemků, aby bylo možné kraj-
skému úřadu dokázat, že se tvůrci ÚP sna-
žili škrtat.

Samotné regulování a omezování výstav-
by nemusí být pro město špatná věc. V ro-
zumné míře bychom jej i podporovali. Ale 
přijde nám vysloveně sprosté teď postiže-
ným majitelům takových pozemkům říkat: 
„I váš pozemek jsme museli z rozvojových 
ploch škrtnout, abychom tam mohli přidat 
pozemky blízkých příbuzných koaličních 
zastupitelů.“ Takový územní plán podpo-
rovat nebudeme a doufáme, že nebudeme 
jediní.

Proč kopete do pana Krutského?
Do nikoho nekopeme! Upozorňujeme 

na nestandardní postupy pana starosty Bo-
reckého, radního a určeného zastupitele 
pana Poláka a dalších zodpovědných lidí 
za nový územní plán. Na jejich porušová-
ní pravidel stanovených zastupitelstvem 
a na selektivně preferenční jednání s pa-
nem Krutským. To naopak naši oponenti se 
snaží věc přetočit do osobního sporu Krut-
ský vs. Černý a tím odvést pozornost.

Proč si nenajdete jako cíl pozemky 
někoho jiného?

Pokud naše jednání kolem územního plá-
nu sledujete déle, víte, že z nových zastavi-
telných ploch nám v publikovaném návrhu 
vadí více. A nejen nově přidané plochy, ale 
i další chyby plánu. Ale neexistuje nikdo 
jiný, komu by nový územní plán oproti pů-
vodním návrhům tak výrazně a nelogicky 
pomohl. A navíc se tuto „malou domů“ 
odpovědné osoby z vedení města velmi 
pravděpodobně aktivně snažily utajit i před 
krajským úřadem. 

Mimochodem, pan Krutský st. má po-
zemky i na mnoha jiných místech Úval, 
kde se má v budoucnu stavět i podle stá-
vajícího územního plánu, a ty nijak nezpo-
chybňujeme.

Někde mi říkali, že se tam stejně mělo 
stavět, tak jak je to?

Ale kdepak. To jen někteří z neznalos-
ti a někteří zcela účelově míchají různé 
skupiny pozemků. My mluvíme a píšeme 
celou dobu o pozemcích, na nichž se nic 
stavět nemělo a existující platná územní 
studie pro lokalitu Vinice je označuje jako 
lesní porost. Na poli pod Vinicí se opravdu 

má stavět a tyto budoucí stavební pozemky 
tam má jak město, tak další vlastníci, třeba 
i opět pan Krutský st. My mluvíme o tom, 
že se toto území rozšířilo, a to bez důvodu 
a v rozporu se zastupitelstvem odsouhlase-
nými principy.

Ale prý tam stejně něco stálo nebo stojí.
Ano, padesát let nazpět tam byly ruiny 

tzv. Ovčárny. Před pětadvaceti lety byste 
tam našli zbytek jednoho polozavaleného 
sklípku. Nic víc.

Ale celá ta budova stávala cca na jed-
né patnáctině plochy, o které se bavíme. 
A i kdyby tam kdysi dávno stálo cokoliv, 
nemůže to hrát jakoukoliv roli při územním 
plánování v současnosti. Berte to jen jako 
další typický starostenský mlživý argument 
k odvedení pozornosti od skutečného pro-
blému.

Proč jste to neřešili již dříve? Proč rovnou 
někoho osočujete v článku?

Celý územní plán řešíme už čtvrtým ro-
kem a náš spolek vlastně kvůli prvnímu 
návrhu z roku 2014 vznikl. Na konci roku 
2016 jsme dokonce pomáhali připravit jak 
metodický postup, tak i odborné zadání pro 
tvorbu nového územního plánu, protože 
vedení města bohužel moc nevědělo kudy 
dál. A připravené zadání jsme i našimi hla-
sy podpořili.

Současný návrh, který zastupiteli schvá-
lené zadání z velké části ignoruje, vyšel 
uprostřed prázdnin. Veřejně jsme na roz-
pory upozornili na zastupitelstvu a mluvili 
o tom i s dalšími zastupiteli a zhotoviteli. 
Odpovědi jsme však nedostali žádné, nebo 
jen v náznacích – že k nějaké dohodě do-
šlo, ale že nám „nikdo nemůže nic potvr-
dit“. Můžete tomu věřit, nemusíte, ale těch 
nepřímých indicií je prostě příliš mnoho 
a navzájem do sebe zapadají.

„Medializaci“ celé věci opravdu nepo-
važujeme za ideální, ale teprve po ní se 
v Úvalech začalo o návrhu územního plá-
nu na zastupitelstvu mluvit, i když bohužel 
spíš formou osobních útoků na nepřítomné 
osoby. Do té doby koalice jen odmlčela ja-
koukoliv otázku a odhlasovala si, co potře-
bovala.

Jako opozice máte být konstruktivní, 
s vedením města spolupracovat.

Ale kdepak. Úkolem opozice je hlavně 
jakékoliv vedení hlídat a kontrolovat, zda 
něco nedělá špatně nebo nekale. Konstruk-
tivní přeci neznamená nijaká, nebo dokon-
ce posluhující. My jsme se snažili každý 
návrh, se kterým kdy za námi pan starosta 
přišel, analyzovat a věcně připomínkovat 
– zda toho následně využil nebo ne, už je 
otázka na něj.

Úvaly se teď ohromně rozvíjí. Díky vel-
kému úvěru a penězům z nové výstavby teď 
město může realizovat i stavby, na které 
dříve nebylo, a pan starosta evidentně chce 
ještě v tomto volebním období co nejvíce 
peněz využít.

Respektujeme právo vedení města hos-
podařit s městským majetkem a „dělat to 
po svém“. Zároveň si ale vyhrazujeme prá-
vo kontrolovat, zda takové hospodaření je 
efektivní, dlouhodobě smysluplné, vedení 
neporušuje platné zákony a město získává 
kvalitně prováděné stavby. Pokud někdo 
takovou kontrolu bere jako osobní útok, 
pak nás to sice mrzí, ale chyba je bohužel 
na jeho straně.

Proč je váš spolek stále s něčím 
nespokojený a útočí na starostu?

Máme dvě zásadní témata, kde se s pa-
nem starostou neshodneme – koupaliště 
a územní plán. 

V rámci koupalištního referenda pan sta-
rosta svévolně změnil dohodnutou podobu 
otázky, ve věci územního plánu dva roky 
mlžil a pak bez diskuse a na poslední chvíli 
nechal provést zásadní změny, ke kterým se 
teď nezná. V obou případech si myslíme, že 
vedení města a zejména pan starosta, velmi 
jemně řečeno, nepostupovali a nepostupují 
férově a namísto odpovědí spíše mlží, za-
pírají, schovávají se za externí odborníky, 
slibují a sliby porušují, zesměšňují a bohu-
žel i uráží nejen nás, ale i všechny občany, 
kteří se o věci zajímají...

Akorát závidíte a děláte si volební 
kampaň.

Mrzí nás sledovat takové reakce. Dokud 
jsme vedení města říkali neveřejně, co se 
nám na jejich jednání nelíbí, tak nás ig-
norovali, mlčeli a mysleli si, že s tím nic 
neuděláme. Přeci se tu všichni známe a bu-
deme spolu držet basu, nebudeme čeřit 
bahnitý úvalský rybníček a po volbách se 
sejdeme v koalici. Za nás je daleko důle-
žitější rozvoj města než nějaké funkce, vý-
sledky voleb nebo odměny.

Osobní útoky ze strany starosty a někte-
rých dalších zastupitelů totiž jen ukazují, 
že jsme trefili cíl. Platí tady bonmot ame-
rických pilotů – když bombarduješ správ-
ně, střílejí po tobě.

Smutnou skutečností nicméně zůstává, 
že jednání pana starosty a jeho spolupra-
covníků už teď zakládá poměrně závažné 
problémy pro budoucí udržitelnost územ-
ního plánu postaveného na takto vratkých 
základech.

Jaromír Gloc, 
Vojtěch Dvořáček 

a Jan Černý, 
zastupitelé PRO Úvaly
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GADIMMO spol. s.r.o. Skladový areál Skeříkov
Jeronýmova 1 623 www.skladyuvaly.cz
Správa areálu  Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
Úvaly balivan@volny.cz

Ve skladovém areálu Jeronýmova 1 623 nabízíme.
Volné skladové prostory o výměře 1 200m2 od 1. 7. 2018
Užitná výška je 6 m, součástí jsou kanceláře o výměře 84 m2

+ komora a WC s kuchyňkou.
Přístup do haly je z rampy vraty i vjezdovými vraty přímo do haly.
Možnost pronájmu parkovacích ploch i pronájmu samostatných kójí.

Služby našich klientů sídlících na naší adrese:Služby našich klientů sídlících na naší adrese:
RLS studio – kompletní výroba reklamy.
Velkoformátový tisk, řezaná grafika,reklamní panely, bannery, vlajky.
Dále vývěsní panely a štítky, samolepky, polepy aut, tiskoviny aj..
www.rls-studio.cz Tel. : 777 601 027

Truck clinic – servis nákladních, dodávkových a osobních automobilů.
Diagnostika Multidig ACCESS, Autocom CDP, diesel servis, desinfekce a výměna klimatizací.
www.truck-clinic.cz Tel.: 774 311 486

Zemní práce Tyl Martin – výkopové práce, bagrování, úpravy pozemních komunikací
mail: tyl6@seznam.cz Tel.: 603 211 052

PJK AUTO – PNEU s.r.o, autoservis, pneuservis, karosářské a  lakýrnické práce, autoelektrika.
Ekologická likvidace automobilů, servis klimatizace, odtahová služba, X – tuning desing
mail:  pjkauto.pneu@seznam.cz  Tel.: 776 706 477

Petr Blažek – zámkové dlažby, stavby plotů vč., zajištění vratových systémů, plotové výplně
www.petrblazek.cz     mail: petr@petrblazek.cz       Tel.: 777 593 531

Autoservis Muhr a synové – servis a opravy automatických převodovek, měření diagnostikou 
BOSCH, mechanická oprava automobilů 
mail: m.muhr@seznam.cz Tel : 606 613 123

MAJKA Marie Žižková – opravy oděvů – zipy, záložky, přešívání – levně.
Výroba sezonních dekorací : velikonoční, dušičkové a vánoční svícny, věnce, košíčky aj  .
mail: zirozima@seznam.cz Tel.: 720 524 442

IRIS – Zahradnické služby
www.zahrady-iris.cz Tel.: 775 071 637

Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz Tel.: 732 226 101Placená inzercePlacená inzerce
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L
etos budeme slavit a připomí-
nat si 100 let od konce hrůzné 
1. světové války a na to na-

vazujícího vzniku samostatného 
Československa. Vždyť to bylo 
právě 28. října 1918, kdy byla 
na pražském Václavském náměstí 
vyhlášena pro národy bývalého 
Rakouska-Uherska samostatnost! 
V ten den se začala psát nová 
kapitola našich dějin. Do oslav 
těchto událostí se zapojilo i naše 
město Úvaly. Ve městě začal již 
na podzim předcházejícího roku 
pracovat organizační výbor, jme-
novaný radou města, který připra-
vil např. následující aktivity.

Počínajíc tímto lednovým Ži-
votem Úval bude každé další mě-
síční vydání až do listopadu le-
tošního roku přinášet pod logem 
oslav v Úvalech články historika 
Mgr. Milana Bednáře, který se 
na tyto významné události podí-
val z různého pohledu. 

Dále město již vydalo pamětní 
historické kalendáře – závěsné 
a stolní pro rok 2018, které jsou 
v prodeji v podatelně městského 
úřadu nebo v městské knihovně. 

V sobotu 19. května se pod ná-
zvem „100 let v pohybu“ uskuteč-
ní jarní vycházka s regionálním 
dobrovolným historikem Janem 

Psotou a členem komise pro ži-
votní prostředí rady města Petrem 
Urbanem za historií i krásou pří-
rody přírodního parku Škvorecká 
obora – Králičina a přírodní pa-
mátky Králičina a Povýmolí.

Od pondělí 15. října do nedě-
le 21. bude na úvalském nádraží 
přistaven legiovlak. Návštěva le-
giovlaku v Úvalech bude jistě pří-
ležitostí k organizování exkurzí 
a besed zejména se žáky základ-
ní školy z Úval a Škvorce, popř. 
i dalších obcí.

Na pátek 19. října v Pětašede-
sátce, Riegerova ul. od 19:00 ho-
din je připraven slavnostní kon-
cert – František Antonín Mensi 
(1753–1829) CANTATA PRAE-
CATORIA. Účinkují – Smíšený 
komorní pěvecký sbor Chorus 
Carolinus a pěvecký sbor Sme-
tana Kladno, komorní smyčcový 
orchestr, dirigent Karel Procház-
ka. Předpokládáme, že po chod-
bách budou stát výstavní panely 
s historickými fotografi emi a dal-
šími artefakty TJ Sokol Úvaly, 
SDH Úvaly, Skautů Úvaly, SK 
Úvaly, Náboženské obce CČSH 
Úvaly, Základní školy Úvaly. 

S ohledem na to, že před 28. říj-
nem probíhají ve škole podzimní 
prázdniny, a my máme zájem, aby 

se děti mohly zúčastnit připravo-
vaných akcí, byla za hlavní den 
oslav v Úvalech zvolena sobota 
20. října. Plánováno je symbolic-
ké uvítání prezidenta Masaryka 
s chotí s legiovlakem v Úvalech 
na nádraží, slavnostní průvod 
na náměstí Arnošta z Pardubic 
s doprovodem kapely Jitřenka, 
pietní akt a projevy představite-
lů města u pomníku padlých v 1. 
světové válce, slavnostní sym-
bolické zasazení lípy Republiky 
na náměstí, československá hym-
na a Česká beseda v podání ba-
ráčníků. Následně bude probíhat 
v místní sokolovně kulturní pořad 
s vystoupením dětských kolek-
tivů základní školy a MDDM. 
Večer se bude konat v úvalské 
sokolovně taneční zábava v dobo-
vých kostýmech s doprovodným 
programem, hrát bude skupina 
Fiakr. V 19 hodin bude odpálen 
slavnostní ohňostroj. 

Celoroční oslavy v Úvalech 
zakončí v neděli 28. října před-
náška PhDr. Lenky Mando-
vé  na téma T. G. Masaryk ve ve-
řejné i soukromé sféře,  založení 
čsl. legií, vznik republiky 28. 10. 
1918. Doprovodí ji hudební pro-
gram a výstavka připomínající 
úvalské legionáře. Začátek v 18 

hodin v Pětašedesátce, Riegero-
va 65. 

Věříme, že oslavy v Úvalech 
budou vskutku pestré, doplní je 
svými dílčími aktivitami i místní 
školská zařízení, spolky a kul-
turní i sportovní organizace a že 
se zapojí i naši občané. Určitě je 
na co se těšit. 

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města,

předseda organizačního 
výboru oslav 100 let ČSR 

v Úvalech

N
árodní mytologie je stále důležitým 
stmelovacím prvkem společnosti, 
která svou kolektivní identitu odvo-

zuje právě od národního principu. Udržovat 
obraz národa v pozitivním světle, připomí-
nat důležité národní události i osobnosti, je 
úlohou politiků. Historici mají nevděčnou 
roli takové představy korigovat, a to nejen 
co se týče národní historie. To však neči-
ní natruc politikům ani společnosti, aby si 
snad zvyšovali sebevědomí vlastní výluč-
ností. Jednoduše si pokládají jiné otázky, 
zajímají je příčiny, souvislosti, dopady.

Pokud přemýšlíme o tom, co stálo 
za vznikem československého státu, ze-
ptejme se nejdříve, jak se utvářelo národní 
povědomí, kde se vzal nacionalismus, kte-
rý si nakonec kladl požadavek vytvoření 
národního státu.

Když se Josef II., syn císařovny Marie 
Terezie, snažil modernizovat monarchii, 
dostal se na pořad dne i jednotný úřední 
a vyučovací jazyk. Nejprve se uvažova-
lo o slovanštině, jakožto nejrozšířenějším 
jazyku v monarchii. Záhy se však přišlo 
na to, že slovanština vlastně neexistuje. 
Není se čemu divit, jazykověda byla tehdy 
ještě v plenkách. A tak zvítězila němčina, 
která se beztak samovolně prosazovala. Už 
dávno se stala vstupenkou do vyšších soci-
álních pater.

Právě v této době se však u vzdělaných 

elit, tedy především duchovních, probou-
zel zájem o jazyky a započal proces, který 
označujeme jako národní obrození. Je to 
však termín zavádějící, jelikož předpoklá-
dá, že tu dříve nějaký národ byl, ale někde 
se skryl, upadl v zapomnění nebo zemřel. 
Ve skutečnosti šlo o národní zrození, které 
poháněla nejsilnější ideologie 19. stole-
tí, tedy nacionalismus. Ten český si vzal 
za úkol „probudit“ český národ. A tak se 
v prašných archivech hledaly a nacházely 
zmínky o českém státě, česky psané kni-
hy a listiny, které se občas také falšovaly. 
Nacházela se také česká kultura a vůbec 
všechno české. Problém byl v tom, že češti-
na jako plnohodnotný jazyk a česká kultura 
jaksi neexistovala. Z regionálních dialektů, 
ze starých spisů, z jiných slovanských jazy-
ků i z germanismů se skládal jazyk, který 
se nazýval český. S kulturou to bylo ještě 
složitější, ta neznala jazykové bariéry ani 
státní hranice. Stěží se mohla najít nějaká 
vysloveně česká.

Nacionalismus má tedy řadu pozitivních 
prvků, totiž stmeluje společnost, rozvíjí 
vzdělanost a pokouší se o svébytnou kultu-
ru. To ovšem platí jen pro ty, kteří splňují 
představy o členu národa. Nacionalismus 
totiž skýtá i značná rizika. Ke svému dy-
namickému rozvoji kromě jiného potřebu-
je soupeře, nebo přímo nepřítele. Česká 
společnost 19. století byla antisemitská, 

pozvolna se také rozcházela s katolickou 
církví, ale tím hlavním nepřítelem, v čes-
kých představách existenčním, byli Němci. 
Slováci zase našli nepřítele v Maďarech. 
Těm se dávalo za vinu, že český či sloven-
ský národ chtěli poslat na smetiště dějin. 
Je pravdou, že pojem národ je starší, našli 
bychom ho v českém prostředí už ve stře-
dověku. I soupeření Čechů a Němců. O ně-
jakém národním povědomí v široké společ-
nosti ale nelze pro tuto dobu hovořit a nelze 
o něm hovořit vlastně ani na počátku 19. 
století. Do té doby se národ a jazyková růz-
nost užívala spíše příležitostně pro určité 
mocenské cíle a byla to otázka, se kterou 
si zahrávala především šlechta. Něco jako 
český národní stát nikdy neexistoval, jak-
koliv byla snaha dokázat opak.

Ale zaměřme se na Úvaly. Pro úvalský 
hostinec v roce 1800 a v dobách předešlých 
by byla národnost zbytečným a příliš abs-
traktním námětem k diskuzi, ale o sto let 
později se skoro o ničem jiném nehovořilo. 
Ovšem Úvaly, nebo Ouvaly, neměly zrov-
na přímou zkušenost s „národním nepříte-
lem“. Jazykově německých rodin tu žilo, 
i na konci 19. století, že by jich člověk 
napočítal na prstech jedné ruky. Ano, pod 
sochou sv. Jana Nepomuckého v Úvalech 
u kostela je vyryt německý nápis. V roce 
1701 si to tak přál jistý Jiří Doubrava. Zce-
la jistě mluvil tehdejším českým dialektem, 

V letošním roce slavíme 100 let od založení 
samostatného československého státu

Český nacionalismus a jeho národ
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„D
ne 2.11.2017 v 13:45 
hod. došlo na železnič-
ním přejezdu v Úvalech 

k nehodě polského kamionu, která 
naštěstí neměla tragické násled-
ky, ale zastavila rychlík. Výluka 
na trati trvala až do   16 hod. Ka-
mion vjel z Pražské ul. do přejez-
du v době, kdy už byla v činnosti 
výstražná světelná signalizace. 
Kamion zastavila závora.“ Tolik 
asi stručná tisková zpráva. Prohlédl 
jsem si video po nehodě, které ob-
jevil vnuk. Vlak jel po první koleji 
směr Kolín, čelo bylo za přejez-
dem. Příjezdová závora z Pražské 
neporušená, kamion možná nějaké 
škrábance na kabině u spolujezdce. 
Zaujal mě ale čas nehody 13:45, 
protože ve 13:43 odjíždí osobní 
vlak na Prahu z Českého Brodu. 
Tedy závory byly nedlouho před 
nehodou v činnosti. Napadla mě 
úzká spojitost s touto nehodou. 
Nebylo to náhodou tak, že při zdvi-
hání závor po příjezdu osobáku 
do Prahy se přihlásil onen rychlík 
z Prahy? To se totiž nejprve závo-
ra  odjezdová, vzdálenější v Hu-
sově zdvihne spolu s odjezdovou 
v Pražské a zaparkují v horní po-
loze. Následují je závory příjezdo-
vé v Pražské a u Smetanovy, které 
se také zdvihnou, ale okamžitě se 
spouštějí. A právě v okamžiku za-
hájení zdvihání se asi kamion roz-
jel, ale nedojel daleko, zastavila ho 

sklápějící se závora. Proto zabrzdil 
„včas“.

Podivné na tom je, že při stan-
dardním průběhu přejezdu vlaku 
začíná předzváněcí doba se všemi 4 
závorami v horní poloze. To je doba 
světelné a zvukové výstrahy před 
spuštěním všech 4 závor najednou. 
Ta se dle normy ČSN 342650, plat-
né od 1.2.2012, vypočte z délky 
přejezdu a nejdelšího vozidla a vy-
dělí minimální rychlostí nejpoma-
lejšího vozidla 5 km/hod (rychlost 
kamionu). Pro úvalské závory pro 
kamion o délce 22 m to je 32 sec. 
Oproti tomu přibližovací doba je, 
za kterou se vlak jedoucí rychlos-
tí 120 km/hod přiblíží po kolejích 
k přejezdu. Ta je 54 sec. A dostá-
váme se ke kardinální otázce, při 
defi nici předzváněcí doby, kterou 
je doba od spuštění výstrahy (blika-
jící červená světla se zvukovou vý-
strahou) do okamžiku, kdy se smí 
začít sklápět závora. V tomto pří-
padě, kdy se při postupném zdvi-
hání závor (nejprve odjezdových, 
potom příjezdových), ale není vů-
bec žádná, tedy ona podivnost??? 
Vysvětlení nabízí „spotřebování“ 
předzváněcí doby stále trvající svě-
telnou výstrahou z průjezdu vlaku 
předchozího, protože nesmí přestat 
do té doby, než všechny závory za-
parkují v horní poloze. Tuto otáz-
ku ovšem těžko bude zodpovídat 
řidič kamionu, který je dle zákona 

361/2000 sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů jednoznačným viníkem 
přestupku. Tu je potřeba položit 
programátorům z AŽD, zda náho-
dou neopomenuli v tomto případě 
také předřadit předzváněcí dobu!!! 
A jak se jim povedlo jí nechat zmi-
zet? Nevím, zda touto předzváněcí 
dobou lze nazvat dobu, po kterou je 
i v tomto případě otevřená odjezdo-
vá závora, a předzvánění (tedy bli-
kání světel se zvukovou výstrahou) 
je zahájeno v momentě, kdy příjez-
dová závora dosáhla horní polohy 
(a řidič kamionu už byl v pohybu 
a závora ve stejné poloze, kde se 
nachází při zahájení standardního 
průběhu přejezdu vlaku) a oka-
mžitě začala klesat, nebo se jedná 
o dobu vyklízecí, která je u našich 
závor rovná době předzváněcí??? 
Ta by ale měla postrádat zvukovou 
kulisu. 

Důkazem o průběhu této neho-
dy je videozáznam přejezdových 
kamer, který má k dispozici měst-
ská policie. Jestliže proběhl tak, 
jak jsem jej výše popsal, ač neú-
časten, bylo by vhodné „zapojit“ 
i ČD potažmo programátory AŽD, 
aby vysvětlili nejasnosti výše uve-
dené. 

Zajímavé je, že dřívější závory 
„uměly“ vypnout světla před za-
hájením zdvihání závor (byly ale 

pouze půlené, nikoli celé jako sou-
časné). Stejně se k této problema-
tice stavějí v Německu či Rakous-
ku. Před zahájením zdvihu závor 
se světelná výstraha automaticky 
vypne. Má to své logické opodstat-
nění. Vypínací prvek za přejezdem 
hlásí průjezd odjíždějícího vlaku 
z přejezdu. Dojde-li během zdvi-
hání závor k přihlášení se vlaku 
z opačného směru (jako je tento 
případ), závora dojde do horní po-
lohy bez světelné výstrahy a teprve 
pak se zahájí předzvánění. V ta-
kovém případě by byl kamion už 
dávno za přejezdem v Husově ulici 
a nepadla by na něj závora, protože 
teprve teď by bylo zahájeno před-
zvánění. 

L. Morávek.

Použito těchto podkladů:
–    norma ČSN 342650 ed.2, Že-

lezniční zabezpečovací zařízení-
-Přejezdová zabezpečovací zaří-
zení

–    Bezpečnostní audit-železniční 
přejezdy, Ing. Pavel Skládaný, 
Centrum dopravního výzkumu, 
Brno 2005

–      Příklady zabezpečení přejezdu 
v zahraničí (nepřerušovaná svět-
la, Rakousko, SRN), Konference 
ČVTSS, 30.září 2008, Ing. Pavel 
skládaný-2.část

–  Elektrická jednotka 680 Pendo-
lino

Nehoda polského kamionu na přejezdu v Úvalech

byl to jeho mateřský jazyk. Němčinu ne-
použil snad z nějakého národnostního ná-
tlaku, jen tím dával najevo, k jaké sociál-
ní vrstvě patří. Přesto v Úvalech poslední 
čtvrtiny 19. století nacházíme nacionalis-
tické odkazy i tam, kde bychom je nečeka-

li. Třeba u dobrovolných hasičů. Když byl 
v roce 1886 zakládán sbor v Úvalech a o tři 
roky později i ve Škvorci, argumentova-
lo se nejen tím, že je třeba chránit životy 
a majetek, ale také je nutné co nejvíce roz-
víjet českou spolkovou činnost, aby před-

čila tu německou. Jinak však v Úvalech 19. 
století nenajdeme osobnost nebo činnost, 
na které by bylo možné demonstrovat vý-
razný vlastenecký zápal.

Milan Bednář

názory čtenářů

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března roku 1850 v Hodoníně.  Byla to jed-
na z nejvýznamnějších osobností novodobých českých a evropských dějin. Byl více fi lozofem 
a univerzitním pedagogem než politikem. Byl také poslancem rakouské říšské rady.Obdivu-
hodný muž, který se ve svých 65 letech pokusil o zdánlivě nemožné. Navzdory většině, 
která si přála České království, se domníval, že si Češi a Slováci zaslouží samostatný 
demokratický stát. Rozhodl se proto iniciovat jeho vytvoření. Pustil se ale do těžkého 
úkolu. Na pozadí 1. světové války v USA, Velké Británii, Francii, Rusku i Itálii se 
snažil oslovit a hlavně přesvědčit rozhodující představitele jednotlivých mocností. 
S pomocí nejbližších spolupracovníků Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem 
Štefánikem v letech 1914 – 1918 trpělivě a důsledně pracoval a formuloval česko-
slovenskou otázku za sebeurčení slovanských i jiných národů. Nakonec se neu-
věřitelné stalo skutkem a 28. 10. 1918 byla v Praze vyhlášena první Republika 
československá. Ještě téhož roku se 21. prosince 2018 triumfálně vrátil z Ame-
riky do Prahy a stal se prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl 
na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvo-
boditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsa-
hující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk 
byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru. 14. září 1937 Tomáš 
Garrigue Masaryk umírá. Jeho pohřeb byl velkou národní manifestací 
za svobodu a demokracii.

S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho 

délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, 

jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu 

naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic 

z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, 

bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ 

Tomáš Garrigue 

Masaryk
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P
ři veřejné diskuzi k návrhu 
projektu Nová tvář náměstí 
Svobody dne 6.10.2017 zazněl 

i příspěvek konstatující, že při navr-
hované zástavbě, proti předchozím 
variantám údajně výrazně lepší, 
bude mít „…možná někdo několik 
dnů v roce trochu víc stínu na zahra-
dě“ a že tedy „má smůlu“. Nedalo 
mi to, abych se mj. podrobněji ne-
podíval, jak je to s těmi „několika 
dny“ a vyšlo mi následující (omlou-
vám se za použití čísel, ale jinak by 
předkládané výsledky někdo mohl 
zpochybňovat):

Orientace naší ulice na náměstí 
Svobody s domky čís. 1143, 984, 
901 kolmo na východojihovýchod 
(VJV, tedy proti dopolednímu slun-
ci). Při letním slunovratu je délka 
dne (cca)17.4 hodin a slunce je 
v poledne v zenitu pod úhlem 73.5 
úhlového stupně resp. při zimním 
slunovratu je to 6.6 hodin a úhel 
26.5 stupně. Při výšce protější zá-
stavby 14 metrů a odstupu její paty 
od našeho pozemku 12 metrů vy-
chází jednoduchým geometrickým 
výpočtem, že v VJV směru slunce 
vůbec (!) uvidíme teprve 31 dní před 
letním slunovratem, což je za rok 
jen 17 procent času proti stávajícímu 
(téměř stoprocentnímu) stavu sluně-
ní. Je zřejmé, že zhora uvedená cita-
ce hrubě zkresluje skutečnost.

Je náročné vyjet a vytočit se ze 
vrat před našimi garážemi na vozov-

ku širokou jen 7 metrů a neohrozit 
či neomezit riskantním manévrem 
poměrně intenzivní (v současné 
době i autobusovou) dopravu na této 
vozovce. Až bude navrhovaný pro-
jekt realizován, nabízí se pro mani-
pulaci s autem využití třímetrového 
prostoru před dveřmi supermarketu, 
jehož vchod leží přímo proti našim 
výjezdům z garáží. Navrhované ře-
šení nepochybně přinese velká bez-
pečnostní rizika.

Investor do krajnosti využil svůj 
protilehlý pozemek návrhem zástav-
by vysokým souvislým bytovým 
domem na samé hranici jeho par-
cely. Bude tak ve veřejném zájmu 
i to, že se nám naproti bydlící sou-
sedé mohou ze vzdálenosti 15 metrů 
a s převýšením i o dvě patra dívat 
do našich ložnic či obýváků. 

Jaký zatím z toho plyne závěr? 
Některé námitky vůči projektu Nová 
tvář náměstí Svobody byly již vyjá-
dřeny dříve – diskuze při prezentaci 
projektu, podáními, v Životě Úval, 
peticí. Zatím z toho vyplynulo, že 
ve veřejném zájmu je třeba navrže-
ný projekt schválit a realizovat. My, 
kterých se jeho koncepce bezpro-
středně dotýká, nemáme bohužel 
možnost, i vzhledem k nově platné 
legislativě, se proti problémovým 
místům návrhu zástavby náměstí 
jakýmikoli rozumnými argumenty 
bránit. Máme holt smůlu…

Stanislav Miláček

N
emovitost v Úvalech vlastní-
me přes dvacet let a využívá-
me ji rekreačně. Náš soused 

má bazén, ne že bychom mu ho 
záviděli. Ale před zimou je potřeba 
bazén upustit a nastává otázka kam 
s vodou. Takže ji v době naší nepří-
tomnosti vypustí na náš pozemek. 
Neviděli jsme ho, ale máme oči, kdy 
vidíme, že na našem pozemku je 

mokro, i když v Úvalech delší dobu 
nepršelo. Vodu máme i ve sklípku 
a v sousedově bazénu značně ubyla. 
Vypouštěl i v době naší přítomnos-
ti a divil se, že nechceme, aby nám 
zaléval (po našem upozornění), když 
voda protékala zídkou plotu. Myslí-
me si, že voda z bazénu patří úplně 
někam jinam. 

Jelínkovi

V
 prvé řadě je třeba zdůraz-
nit, že názory čtenářů uve-
řejňované v ŽÚ v žádném 

případě nejsou cenzurované, 
a tedy nelze články ani jejich 
části dle libosti vynechávat nebo 
upravovat a také a to hlavně, ne-
vyjadřují názor samotné redakč-
ní rady. V případě tvrzení pana 
Brajera jde o naprostý výmysl 
s úmyslem poškodit členy re-
dakční rady. 

Problém zpožděného doručo-
vání ŽÚ občanům je již dlouho-
dobou záležitostí a RR je známo, 
že není způsobeno samotnou 
Tiskárnou Úvaly, ale jeho distri-
bucí. V součinnosti s městským 
úřadem se tato problematika řeší. 
V době, kdy se ŽÚ tiskl v tiskár-
ně pana Poledníka, byl zaveden 
jiný způsob distribuce, a proto 
tehdy nedocházelo ke zpoždění.

Za RR Jan Poledník, člen RR

P
ůvodně jsem nechtěl 
na daný článek reagovat, 
ale vzhledem k tomu, že 

bylo mnoho negativních ohla-
sů, tak jsem se nakonec rozhodl 
reagovat. Tiskárna Úvaly tisk-
ne ŽÚ od roku 2008, letos již 
10. rok. Celou dobu plní termíny 
řádně a včas, nikdy se neopoz-
dila. Tvrzení pamětníka Štorka: 
„Když byl ŽÚ tištěn v tiskárně 
Typol Úvaly, tedy u Poledníků, 
…“ , že vycházel včas a proč 
to nyní nejde, je nepravdivé 
a pomlouvačné. To si pamětník 
Štork po 10 letech vzpomněl, 
že mu něco vadí a vyjádřil se 
do ŽÚ až nyní. Je snadné po-
mlouvat práci lidí, kteří 10 let 
zajišťují tisk ŽÚ, tak jak to činí 
pamětník Štork. A není to jeho 

omyl či nevědomost, jelikož 
byl upozorněn na to, že jeho 
tvrzení nejsou pravdivá, a přes-
to trval na zveřejnění svého 
článku. Proč? Dále je zaráže-
jící, že redakční rada schválila 
daný článek, ač jí je známo, že 
Tiskárna Úvaly celou dobu plní 
termíny včas. Proč ho neodmít-
la, případně nevyřadila neprav-
divou a pomlouvačnou část? 
Členem redakční rady je bývalý 
zhotovitel pan Poledník – tis-
kárna Typol. Není to důvod, 
proč prošel článek pamětníka 
Štorka pějící chválu na tiskárnu 
Typol pana Poledníka a lživě 
hanící dobrou práci lidí v Tis-
kárně Úvaly?  

Za Tiskárnu Úvaly 
Ing. Jan Brajer

R
edakční rada měsíčníku Ži-
vota Úval, v souladu s tis-
kovým zákonem a Statusem 

Života Úval nemá ambice posu-
zovat pravdivost či lživost článků 
od jednotlivých autorů a není-li to 
zjevné, nesoudí jejich pravdivost. 
Proto byl článek pana Štorka zve-
řejněn v původním znění. Každý 
má právo vyjádřit svůj názor. 

Redakční rada se však důraz-
ně ohrazuje proti tvrzení, že její 
práce je účelová, nebo tendenční. 
Stávající Tiskárna Úvaly pana 
Brajera zajišťuje tisk již desátým 
rokem a spolupráce s ní byla vždy 
bezproblémová a vytištěno bylo 
vždy v dohodnutých termínech. 
Stejně tak angažmá pana Polední-
ka v redakční radě lze považovat 
za profesionální, nestranné, pří-
nosné a nic na tom nemění fakt, 
že kdysi Život Úval tiskl. 

Pokud jsou v Životě Úval oje-
diněle zveřejněny příspěvky, 
které anoncují akci, která pro-
běhne dříve, než časopis vyjde, 
je to věcí výhradně autorů. V ti-
ráži každého čísla je informace 
o tom, kdy je uzávěrka následují-
cího čísla i k jakému dni vychá-
zí. Autor článku má tak možnost 
předsunout svůj článek o číslo 
dříve tak, aby anonce na jeho 
akci byla zveřejněna v dostateč-
ném předstihu.

Za redakční radu
Josef Štěpánovský

Upozornění redakční rady: Re-
dakční rada považuje polemiku 
k tomuto tématu za dostatečnou 
a další příspěvky k tomuto tématu 
již nebudou zveřejňovány. Děku-
jeme za pochopení. 

(rr)

Vážený občane vystupující pod 
jménem Tejnický, prosím Vás 
zavolejte mi na telefonní číslo 
606 629 229.

Byl jsem obviněn paní Polá-
kovou v Životě Úval a následně 
na Facebooku Ing. Bredou, že 
jsem autorem Vašeho článku.

Je to hrubá urážka na cti a po-
škození dobrého jména, což je 
přestupek, který musí řešit pře-
stupková komise. Nebudu na tom 
trvat, když se mi uvedení jedinci 
písemně omluví, a to paní Polá-
ková v Životě Úval a Ing. Breda 
na Facebooku.

Mnohem závažnější je však po-
rušení ochrany osobních dat, což 
je trestný čin. Jinak, než poruše-
ním tohoto principu se daní jedin-
ci nemohli dostat k mým datům 
a datům Života Úval.

Prosím Vás zavolejte mi a ne-
bojte se!!!!!!!

Děkuji za odvahu a věřte mi, 
že Vás nepodrazím. Nemám 
to za celý svůj život v povaze 
a nemíním s tím v Úvalech za-
čínat.

Ing. Petr Jankovský

Máme smůlu

Bezohledný soused

Reakce redakční rady na článek 
pana Brajera

Vyjádření k článku Jiřího 
Štorka – pamětníka, na straně 13 
ŽÚ 12/17

Poznámka redakce

Prosba
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Děti pozor! Časopis Bart Simpson zdarma v knihovně Úvaly

Oudiv v Budce

Rooozsvvíccennní vvvánnnočční strrommmu ÚÚvaaaaly 2220177

K
do by neznal oblíbenou 
postavičku americké-
ho kresleného seriálu 

Simpsonovi. Víte ale, že s hr-
diny Simpsonovic rodinky se 
můžete setkat nejen v televizi, 
ale také na stránkách časopi-
su Bart Simpson? V knihovně 
teď můžete získat číslo tohoto 
časopisu zadarmo. Stačí přijít 
do knihovny a vyplnit pracov-

ní list nebo se zaregistrovat jako nový čtenář.
Pro ty z vás, komu se líbí humor Barta Simpsona, máme dobrou zprá-

vu. V naší knihovně si můžete vypůjčit i další knížky s hrdiny tohoto 
seriálu jako například: Simpsonovy komiksové extrabuřty, Simpsonův 
čarodějnický speciál, Futuramu, Simpsonovi a jejich komiksový úlet 
a další tituly.

Na vaši návštěvu se těší knihovnice MěK Úvaly

J
du do Budky – divadlo OUDIV 
dává komedii Podhorský penzion, 
dobré představení, rozrostli se a vy-

rostli. Chybí mi program kdo a koho 
hrál. Kupodivu všichni byli Úvaláci. 
Skvělá paní „Kytková“ je prý advo-
kátní překladatelkou, paní „Nitková“, 
neméně skvělá připomíná známou he-
rečku Pazderkovou. Představení jako 
vystřižené z první republiky s užitím 
moderního jazyka. Zápletka dokonale 
zapletená. Nakonec se Jarmilka vůbec 
neobjeví. Ti, kdo hráli, byli fakt úžas-

ní, snad zjistím jména a povolání za-
psaného divadelního spolku, doplním 
skulinku v archivu městské kroniky. 
S přítomnými diváky se shodujeme, že 
kombinace sálku hotelu, malé pivko, 
posezení u stolů na židlích směrova-
ných na provizorní, ale věrohodné je-
višťátko, přítomnost domácího většího 
mazlíka, byla bezprostředně obdivu-
hodná. (foto celého souboru dodala 
režisérka S.Mašatová)

30.11. 2017 zhlédla 
Alena Janurová

Milí Úvaláci,
pojďte se s námi společně vrátit maličko  

zpět v čase a zavzpomínat na uplynulý advent-
ní čas a zejména na první adventní víkend, 
konkrétně sobotu 2. prosince 2017, kdy jsme 
již tradičně na náměstí našeho města společ-
nými silami rozsvítili vánoční strom, a zahájili 
tak čekání na přicházející vánoční svátky.

V letošním roce bylo vše trochu jiné než při 
realizaci předchozích ročníků. Po čase jsme 
se vrátili k realizaci akce v sobotu, což mělo 
velmi pozitivní ohlas jak u realizačního týmu, 
tak u účinkujících a v neposlední řadě také 
u zástupců úvalské ZŠ, která každoročně rea-
lizuje v den rozsvícení úvalského stromu svůj 
školní vánoční jarmark. Další „novinkou“ 
byla vzhledem k rekonstrukci náměstí nutná 
změna realizace místa konání akce. V mnoha 
ohledech to letos byla velká improvizace,  ale 
i přes počáteční obavy a často také velmi ne-
gativní ohlasy, jsme se rozhodli místo realiza-
ce zásadně neměnit a jen ho přizpůsobit stáva-
jícím podmínkám, což se ukázalo jako šťastná 
volba. Dle ohlasů, které jsme během akce, 
ale i po jejím skončení zaznamenali, je pře-
vládající názor velmi pozitivní, což nás vel-
mi těší a zároveň nás vede k myšlence změnit 
původně pouze provizorní řešení akce v horní 
části náměstí a Husově ulici v pevné místo, 
na kterém bude akce i do budoucna realizová-

na. Uvidíme, jak se bude vyvíjet rekonstrukce 
náměstí a jakou bude mít fi nální podobu, a až 
přijde ten správný čas pro rozhodnutí, budeme 
se snažit vás nezklamat a mít šťastnou ruku při 
výběru místa.

Počasí nám i tentokrát celkem přálo, takže 
byla ta správná teplota, abychom si mohli vy-
chutnat svařené víno a spoustu dalších dobrot, 
kterých byl stejně jako tomu bývá každý rok 
velký výběr.    Rádi bychom vám tímto za celý 
realizační tým poděkovali za podporu, kterou 
jste svou účastí této akci vyjádřili a pomohli 
nám tak vytvořit krásnou a pohodovou před-
vánoční atmosféru, která je každoročně s tou-
to akcí spojena, DĚKUJEME VÁM!

Velký dík patří  členům Technických služeb 
města Úvaly, kteří se podíleli na přípravách, 
samotné realizaci a následně také večerním 
úklidu místa po akci, což je po celém dni, kte-
rý pro nás začíná okolo 7. hodiny ranní, už vel-
mi náročné. Myslím, že všichni vnímáme vaši 
pomoc jako nezbytnou a velmi vám děkujeme 
za to, že věnujete svůj čas a energii tomu, aby 
se tato akce každoročně povedla a byla lepší 
než ta předchozí, DĚKUJEME VÁM!

Programem nás jako každoročně provázeli 
moderátoři z řad žáků naší základní školy a je-
jich výkony jsme my, diváci, vždy odměnili 
zaslouženým potleskem. Na podiu se vystřída-
ly báječné děti z mateřských školek společně 

se svými kantory, následovaly je skvělé výko-
ny dětí z naší základní školy a také vystoupení 
sboru Christi pod vedením pana Vítka Pokor-
ného. V neposlední řadě nemůžeme zapome-
nout na naši juniorku roku, Nicole Matoušo-
vou, při jejímž zpěvu běhal mráz po zádech 
nejednomu z nás. Je úžasné, že máme mezi 
sebou tak skvělé a nadané děti, snažme se je 
proto v jejich aktivitách podporovat a dávat 
jim příležitost růst a dál rozvíjet to, co v sobě 
mají.  Všem děkujeme za čas, píli a trpělivost, 
kterou svým vystoupením věnovali, jsme vel-
mi pyšní na to, že v našem malém městečku 
máme tak široké kulturní zázemí, ze kterého 
můžeme čerpat, DĚKUJEME VÁM.

Pro děti byl i v letošním roce, již počtvrté, 
připraven stan Ježíškovy pošty, kde mohly 
děti napsat dopis Ježíškovi, který jim i přes 
spoustu práce, kterou s přípravami Vánoc měl, 
poctivě na všechna jejich psaní odpověděl. 
Pro zahřátí děti dostávaly teplý čaj s cukrovím 
a jako odměnu za jejich snahu také čokoládo-
vý adventní kalendář. 

Ježíškovy dílničky byly neustále obsaze-
né dětmi, na kterých bylo vidět jejich velké 
nadšení a radost, které jim tento čas přináší. 
Velký dík patří zejména spolku Mámy v Úva-
lech, který se velkou měrou podílel na celkové 
realizaci Ježíškova stanu a dílniček v něm při-
pravených. Společně s dalšími dobrovolníky 

kultura a volný čas
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Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

7. 1. 2018 Tříkrálový koncert 
– Musica Dolce Vita

kulturní sál DPS 
od 17 hodin

20. 1. 2018 Městský ples 
– k tanci hraje 
BRAND NEW BAND

sokolovna 
od 20 hodin 

9. 2. 2018 „Můj život reportéra“ 
– pořad s Josefem 
Klímou

sál DVA č. 65
od 18 hodin

8. 3. 2018 Vzpomínkový happening 
„Pamatuj!“

před budovou ZŠ
od 15.30 hodin

9. 3. 2018 Cestovatelská beseda 
s Tomášem Kalou 
– téma – Atlas, Sahara

kulturní sál DPS 
od 18 hodin

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková

po celou dobu neúnavně a vždy s úsměvem 
podporovaly všechny děti při jejich snažení 
o to, aby ten jejich dárek byl ten nejkrásnější. 
Děkujeme také členům kulturní komise za je-
jich nezištnou pomoc a věříme, že úsměvy 
dětí jsou tou nejkrásnější odměnou, kterou my 
všichni můžeme dostat, DĚKUJEME VÁM.

Celá Ježíškova pošta proběhla za podpory 
a přispění několika místních spolků a podni-
katelů s dobrou duší, kteří věnovali fi nance či 
věcnou podporu na její realizaci. Jmenovitě 
bychom rádi poděkovali panu Josefu Krut-
skému ze společnosti Krutský, s. r. o., panu 
Davidu Fidlerovi ze Sběrných surovin, panu 
Sajdlovi ze společnosti KC trans, s. r. o., panu 
Kroutilovi ze Stavitelství Kroutil, s. r. o., panu 
Ulmanovi ze společnosti BOS, spol. s r. o., 
kolektivu z BC NATRIX, s.r.o., panu Jiřímu 
Círusovi, Tomáši Drábkovi, panu Černému 
z Pneuservisu Černý, panu Belzovi ze společ-
nosti Belza-geo, panu Parajňákovi ze společ-
nosti Energoekonom, panu Svatoslavu Nováč-
kovi ze společnosti FINO a v neposlední řadě 

také rodině Poledníkových z tiskárny TYPOL. 
Veškeré fi nanční prostředky, které se podařilo 
z darů výše jmenovaných podnikatelů shro-
máždit, byly věnovány na realizaci Ježíškova 
stanu pro děti.

Za všechny děti, které Ježíškovu poštu na-
vštívily, vám moc děkujeme a budeme rádi, 
pokud nám zachováte svou přízeň i pro další 
roky, DĚKUJEME VÁM.

Celkovou pohodovou vánoční atmosféru 
dotvářel také početný zástup stánků s vánoč-
ním zbožím a občerstvením převážně z úval-
ských zdrojů, kterých bylo nakonec zhruba 
stejné množství jako v loňském roce, a dou-
fáme, že mezi nimi každý našel nějakou drob-
nost nebo dobrotu pro radost.

Také v letošním roce byly připraveny stánky 
města, kde měli návštěvníci možnost zdarma, 
či za dobrovolný příspěvek, dostat občerstvení 
ve formě grilované klobásky, vánočky a čaje. 
Letošní novinkou byl kalendář s úvalskými 
motivy na rok 2018 vydaný u příležitosti 100. 
výročí založení Československa. V letošním 

roce bude toto výročí zmiňované vzhledem 
ke svému významu při realizaci různých akcí 
ještě mnohokrát.

A nakonec přišel ten dlouho očekávaný 
okamžik, společnými silami jsme odpočítáva-
li až do okamžiku, kdy se náš vánoční strom 
rozsvítil…

Stejně jako každý rok jsme nakonec prochá-
zeli společně náměstím a ty hvězdičky v očích 
dětí, usmívající se a žhavě diskutující hloučky 
lidí se svařeným vínem v rukou nás ujistily 
o tom, že to všechno opravdu stálo za to a že 
je strašně fajn být součástí této skvělé party 
lidí, kteří každoročně věnují nezištně spous-
ty času a energie přípravám této akce. Ještě 
jednou bychom velmi rádi poděkovali všem, 
kteří se na přípravách a realizaci akce podíleli, 
DĚKUJEME VÁM. 

Přeji nám všem Úvalákům hodně zdraví, 
štěstí, pohody, elánu a optimismu do nového 
roku 2018. Ať se nám všem daří a tady u nás, 
v Úvalech, se nám dobře žije.

Markéta Rydvalová

David Koller v Úvalech

V
 sobotu 21. října 2017 se 
od 20 hodin v Úvalech za-
stavila velmi zajímavá hu-

dební osobnost. Nazvěme to třeba 
první vlaštovkou a všichni, kteří 
jsme stáli u zrodu této myšlenky 
doufáme, že nebyla vlaštovkou 
poslední.

V úvalské sokolovně proběhl 
koncert skupiny OKREJ v čele 
s jejím frontmanem Oldou Krej-

čovsem, kterého můžete znát ze 
skupiny Monkey Busines. Na je-
višti jsme kromě OKREJE mohli 
vidět také mladé úvalské hudební 
naděje i protřelé muzikanty. Pa-
třili k nim The Jack, Homer 
Street, MEDVĚD 009, Bára 
Limrová a nakonec i ten, na kte-
rého jsme všichni, především 
mluvím za dámskou část publika, 
čekali, DAVID KOLLER. 

Myslím, že mohu směle říct, 
že cca 200 diváků, kteří společ-
ně s námi sledovali tuto hudební 
přehlídku, odcházelo s velkým 
nadšením a nadějemi, že akce 
tohoto typu není u nás v Úvalech 
poslední. I přes počáteční oba-
vy o zaplnění sálu jsme nakonec 
velmi ocenili volný prostor, který 
návštěvníky akce často strhával 
k tanečním kreacím, které by nám 
mohl leckterý bál závidět.

SKVĚLÁ MUZIKA, SKVĚLÍ 
LIDÉ A PARÁDNÍ ZÁBAVA, to 
jsou asi 3 věci, které nás napadají, 
když si na tuto akci vzpomene-
me. I přes tu spoustu práce, času 
a nervů konstatujeme, STÁLO 
TO ZA TO!

Děkujeme všem, kteří se na re-
alizaci této akce podíleli a těšíme 
se na nějaké další akci na vidě-
nou.☺    Simona Mašatová
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Na krách jsme jezdily i my děti z Podemlejna ...
Na  předvánočním setkání seniorů 
s  pohoštěním od  města a „čertovsko-
andělským“ pásmem v provedení ma-
lých žáčků ZŠ, které šikovně připravily 
čtyři paní učitelky s neméně šikovnými 
dětmi, dostali 6.12.2017 návštěvníci i dá-
rečky – bramboříky a stolní pamětní ka-
lendář města, vydaný k příležitosti 100. 
výročí vzniku republiky. Po programu 
a kafíčku s vánočkou a cukrovím došlo 
i na první debatu nad fotografi emi z kalen-
dáře. Zaujala právě ta s radovánkami na za-
mrzlé Výmole u jezu. Pár „děvčat“ zavzpo-
mínalo na vlastní mladá, nerozvážná léta, 
kdy také jezdily jako zhruba osmileté děti 
na krách na Prokůpčáku. Kolikrát se stalo, že se 

kra zlomila, když k jednomu „kranaři“ naskočil 
druhý. To se pak děti chodily sušit k sousedům, 

aby se to neprovalilo. Jednou prý někomu 

spadly „šlajfky“ z bot (kdo nezná pojem, 

nechť se poptá prarodičů) do vody a ochot-

né dvě paní na neckách jezdily po rybníku 

a hledaly je.

Úplně zaplněný sálek DPS srdečně tleskal 

dětem, s úsměvem přijímal dárečky a pro-

slovy a pak ještě dobu debatoval na různá 

stmelující témata. I zmíněná vyprávění patří 

k dobrému soužití v Úvalech.

Podělte se, budete-li chtít, o další neu-

věřitelné příběhy z dětství při odezvách 

na články v Životě Úval, vzpomínkami či 

fotografi emi.

Atmosféru zachytila Alena Janurová

yyy y j

Chcete-li se poučit, chcete-li se pobavit, počkejte si na knihu 
Od Panenství k Divokému západu

M
nozí se mne ptáte, kdy už 
konečně vyjde kniha o naší 
rodačce Marii Majerové.

Kniha je napsána, fotografi e seřa-
zeny, smlouva o autorských právech 
je připravena k podepsání. Město 
může knihu v lednu nechat vytisk-
nout a  na konci února se můžeme 
sejít a popovídat si o kladech a zá-
porech české spisovatelky, novinář-
ky, feministky, femme fatale české 
avantgardy.

Knihu přijede pokřtít MUDr. Ci-
mický.

Jako autorka jsem byla překva-

pena nejen žánrovou rozmani-
tostí spisovatelky, která získala 
za 1. republiky mnoho literárních 
cen. Je až k nevíře, ve kterých 
sportovních a uměleckých spol-
cích a svazech se angažovala, 
v 50. letech nikoliv ku prospěchu 
české společnosti.

Proletářská dívka bez vzdělání, 
neměla ani maturitní zkoušku, se 
pohybovala mezi elitou české spo-
lečnosti, seznámila se  s mnohými 
zahraničními spisovateli a politiky, 
dokázala propagovat českou lite-
raturu před i po 2. světové válce 

v zahraničí – německy, francouzsky 
a rusky.

Kniha od Panenství až k Divoké-
mu západu přináší kapitoly o spi-
sovatelčině díle, fyzickém vzhledu, 
jejím soukromém životě na pozadí 
kulturně společenských událostí 
konce 19. století až do roku 1967. 
Jedna z kapitol informuje o anar-
chismu, české avantgardě, feminis-
mu, úloze KSČ až k uchopení moci 
po Únoru 1948 v Českosloven-
sku. Kniha přináší mnoho termínů 
a jmen důležitých umělců. Dvě ka-
pitoly jsou věnovány přestavbě a vy-

užití Kulturního domu M. Majerové 
a jejímu rodnému domu.

Zaprášené téma vyznělo kupodi-
vě aktuálně. Názorně ukazuje, jak 
političtí gangsteři dokáží sliby usku-
tečnění snu a nátlakem učinit ze 
slušných a vzdělaných lidí své spo-
lupachatele. Kniha je určena hlavně 
mladým lidem jako varování. Kniha 
je věnována všem patriotům. 

Práce byla redigována docentem 
historie a profesorem literární histo-
rie UK.

Mgr. PhDr. Lenka Mandová, 
prom. historik
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

Husova kaple, Pražská 180, Úvaly

Bohoslužby:  první a třetí neděle v měsíci od 9 hodin

zprávy z MDDM

ZAMYŠLENÍ V NOVÉM ROCE
Prožíváme první dny nového roku 2018. Každý z nás je plný očekávání, co ten nový rok přinese a jaký bude. 
Jedno je ale pro nás skutečností, jako křesťané máme zaslíbení, že nejsme sami. To úžasné zaslíbení našeho 
Pána: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku,“ stále platí.

Určitě mnozí z nás jsme vstupovali  do nového roku s nějakými předsevzetími. Nový rok  bereme jako nový 
čas a novou příležitost k něčemu, co chceme ve svém životě udělat nebo vylepšit. Nový rok, to je především 
čas nových možností. Budeme mít k dispozici celý rok, abychom si všimli, že vedle nás žijí ostatní lidé, bude-
me mít čas k dispozici, abychom někomu řekli, že jsme rádi, že je vedle nás. Budeme mít možnost někoho 
potěšit, povzbudit nebo prostě někomu věnovat, dnes už tak vzácný, svůj čas a projevit o někoho skutečný 
zájem. Budeme mít příležitost   říci někomu, co pro mě osobně znamená důvěřovat Kristu. Ten, kdo chce 
vidět, uvidí mnoho dalších možností, jak splnit Boží slovo ve svém životě: Mějme zájem jeden o druhého 
a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Buďme k sobě laskaví, vzdejme se všeho, co není láska.  

Ještě jedna důležitá nová možnost se před námi otevírá v novém roce. 

Být v přítomnosti Boha přináší ohromnou radost. Dochází k tomu, jestliže posloucháme, když k nám pro-
mlouvá skrze své slovo; dochází k tomu, když se modlíme. Ale dochází k tomu i tehdy, když se prostě raduje-
me z jeho přítomnosti – když přemýšlíme o jeho dobrotě, užíváme si krásy jeho stvoření, radujeme se z na-
rození dítěte nebo jsme překvapeni náhlým požehnáním. Radujme se z jeho přítomnosti právě teď, protože 
On je s námi každou hodinu, po celý den.

Prožijme nový rok 2018 jako rok nových možností vidět kolem sebe lidi, kteří potřebují projev lásky a zájmu. 
Radujme se společně v přítomnosti Boha, který k nám promlouvá skrze své slovo, skrze stvoření nebo skrze 
své požehnání.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Vánoční cena 2017Vánoční cena 2017

Úvalská 
sokolovna se v neděli 10. 12. 

naplnila malými i velkými tanečníky, rodi-
či a diváky, kteří přijeli na 9. ročník taneční soutěže 

„Vánoční cena MDDM Úvaly“. K vidění byly vlastní cho-
reografi e dětí z Úval, Prahy, Kolína a Říčan v tanečních stylech 

disko, street, modern a  mažoretky. Nejmladším dětem z  Baby 
centra Praha bylo něco přes 1 rok, v Oldies Říčany tančily mamin-
ky soutěžících dětí. V porotě zasedly opět bývalé členky TS Rytmus 
a pořadatelské funkce výborně zastali současní vedoucí tanečního 
oddělení. Výkony nadchly porotu i diváky, tak jen malá ochut-

návka ze soutěže formou fotografi í Radka Navrátila.

Alena Navrátilová – vedoucí TO MDDM

Děti sóla Disko Kateřina Müllerová z Říčan 
4 zlaté medaile v disku a mažoretkách

Děti sóla mažoretky 
Maruška Kořínková 
z Úval

Děti sóla modern dance 
Kája Poupová z Úval
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Děti duo disko 
Kája Štěpánovská 
a Alenka Trojanová 
z Úval

Dospělí duo disko 
z Kolína

Děti skupiny mažoretky z Říčan

Děti skupiny mažoretky z Úval

Děti skupiny street dance 
Fit na vlně z Úval

Mini děti Baby centrum Praha

Mini děti duo mažoretky z Říčan

Mini děti sóla 
Jolanka Němcová 
z Úval

Děti duo disko
Studio EB z Říčan
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Klub přátel historie a přírody obnovuje svou činnost

Konec roku u mladých hasičů

V
ážení čtenáři, milí Úval-
ští, 30. listopadu 2017 byl 
v Úvalech znovuustaven 

Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí jako zapsaný spolek. 
Pokud vám název „Klubu“ připa-
dá povědomý, vězte, že vás mysl 
a zraky nešálí. Klub má za sebou 
bohatou historii. 

Od roku 2005, kdy jsme Klub 
přátel s Dr. Vítězslavem Pokor-
ným, Ing. Vladislavem Procház-
kou, Jiřím Štorkem a Mgr. Jitkou 
Pokornou zakládali jako občanské 
sdružení, stál Klub za péčí, obno-
vou nebo prohlášením řady kul-
turních památek na území města, 
sázel aleje, vytvářel naučné stez-
ky nebo osazoval pamětní tabule 
osobnostem spojeným s Úvaly, 
vytvářel mj. kulturní aktivity ne-
jen ve městě, ale podílel se vý-
razným podílem například na re-
gionální kulturní akci Den Země 

na Klepci. Vyjadřoval se, pořádal 
výstavy a řešil projekty. Byl také 
literárně činným a za éru své 
existence vydal 2 hodnotné, na-
prosto vypro-
dané a oceňo-
vané publikace 
Drobné památ-
ky v Úvalech 
a okolí (2009), 
Přírodní park 
Š k v o r e c k á 
obora–Králiči-
na (2010) nebo 
h i s t o r i c k ý 
sborník města 
Úvaly (2006). Tak bych mohl po-
kračovat.

Na schůzi 30. listopadu jsme se 
rozhodli, že Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí pokusíme 
obnovit (zanikl 1. ledna 2017) 
a navázat na jeho bohatou činnost. 
A proto podnikáme kroky k jeho 

založení a zapsání do spolkového 
rejstříku, dolaďujeme nové stano-
vy, vymýšlíme náplň i cíle a při-
pravujeme pozvolný rozjezd čin-

nosti. Na ustavující 
schůzi byli do Rady 
klubu zvoleni: Jan 
Psota, Mgr. Petra 
Kyselová a Mgr. Mi-
lan Bednář. Na rok 
2018 připravujeme 
několik naučných 
vycházek po městě 
a okolí nebo besed 
se zajímavými hosty. 
Jedním z chystaných 

záměrů je pokus o obnovu někte-
rých zaniklých památek na území 
Úval.

Zajímá vás naše činnost? 
Chcete se k nám přidat a po-
dílet se s námi na objevování 
historie a přírodních krás města 

a jeho okolí? Nechcete jen se-
dět doma s rukama založenýma, 
ale rádi byste přiložili své ruce, 
myšlenky a podněty do komu-
nitního plánování a spolupraco-
vali s námi na kulturním životě? 
V tom případě jste ti, koho hle-
dáme, nebo ti, kteří hledají právě 
nás. Klub je vhodný pro všechny 
věkové kategorie, není časově 
náročný a neomezuje se pouze 
na členy z Úval. Zveme srdeč-
ně všechny zájemce 18. ledna 
2018 od  18 hodin na veřejnou 
schůzi Klubu, která se uskuteční 
na adrese Riegerova 65. Na této 
schůzi představíme naše cíle, 
přijmeme nové členy, sestaví-
me kalendář akcí a zužitkujeme 
vaše nápady a aktivity. Zájemci 
o členství, prosím podávejte při-
hlášky na email: klubuvaly@
seznam.cz.

Jan Psota, předseda Klubu

V
 prosinci u nás v hasi-
čárně probíhaly schůzky 
s tradičním programem. 

Již 1. prosince nás přišli na-
vštívit Mikuláš, anděl a čerti. 
Ptali se dětí, jak na tom byly 
v uplynulém roce se zlobením, 
a téměř každé dítě předneslo 
básničku, zazpívalo písničku 
nebo zahrálo na hudební ná-
stroj. Odměnou jim pak byl 
balíček s dobrotami a svá-
teční nálada, která vládla až 
do konce schůzky. Další tý-
den jsme vyráběli dárečky pro 
naše nejbližší a také vánoční 
ozdoby. Do konce roku nás 
ještě čeká vánoční besídka se 

stromečkem, dárky a cukro-
vím a také výlet do vánoční 
Prahy. 

Do nového roku přeji 
všem našim „hasičským“ 
dětem, aby se jim v krouž-
ku líbilo, naučily se zase 
něco nového a měly štěstí 
na soutěžích a mohly tak 
rozšířit naši sbírku pohárů 
nebo svoji sbírku medailí. 
Vedoucím a dalším hasičům 
potom pevné nervy, nové 
nápady a stále tu skvělou 
partu, kterou v hasičárně 
máme.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Nová sezona zima/jaro 
v Danceportu

V
 lednu a v únoru začne další sezona ve studiu 
Danceport, ve které nebudou chybět kurzy pro děti 
a mládež, cvičení pro ženy, taneční pro dospělé 

nebo mládež a kurz angličtiny.
Připravujeme i nejrůznější workshopy a akce. Tou 

největší bude představení v Salesiánském divadle, kde 
zatančí všichni naši tanečníci spolu s lektory a předve-
dou své nové choreografi e, formace a sestavy.

 
Více informací o všem, co se v Danceportu děje, 

naleznete na webu www.danceport.cz.
Ing. Karolína Venkrbcová
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Školní turnaj v házené v Újezdě nad Lesy

Klub mladých diváků Olympiáda v českém jazyce

Děti ze 2. C úvalské základní školy zpívaly a tančily na ministerstvu

V
e středu 6. prosince proběhlo v nedale-
kém Újezdě nad Lesy klání škol v háze-
né druhého stupně. Turnaj byl rozdělen 

na mladší a starší kategorii. Naši starší žáci 
obsadili druhé místo. Mladší žáci dokonce 
svoji kategorii ovládli a umístili se na prvním 
místě. 

Nominace:
Mladší žáci: Kolařík Kristián, Kolařík Kryštof 
(5. A), Chmel Lukáš, Špaček Jaroslav, Trapek 
Matěj (6. A), Bašta Matěj, Borecký Michal, 

Hanuška Richard, Jura Matyáš, Kroc Tomáš, 
Ondráček Heřman, Tischer Lukáš (6. B)

Starší žáci: Vaňous Matyáš, Viktora Jan (8. 
A), Černovský Tomáš, Havel Jakub, Šveňha 
David (8. B), Rossmann David, Rýdl Ondřej 
(9. A)

Výsledky:
     Mladší – Úvaly 10 : 2 Újezd nad Lesy B; 
Úvaly 10 : 1 Újezd nad Lesy A; Úvaly 9 : 3 
Klánovice

     Starší – Úvaly 2 : 8 Újezd nad Lesy B; Úva-
ly 4 : 4 Klánovice; Úvaly 7 : 3 Kbely; Úvaly 
15 : 1 Újezd nad Lesy A

Pořadí:
Mladší: 1. ZŠ Úvaly, 2. ZŠ Klánovice, 3. ZŠ 
Újezd nad Lesy „B“, 4. ZŠ Újezd nad Lesy 
„A“
Starší: 1. ZŠ Újezd nad Lesy „B“, 2. ZŠ Úva-
ly, 3. ZŠ Klánovice, 4. ZŠ Újezd nad Lesy 
„A“, 5. ZŠ Kbely

Mgr. Petr Horák

N
a naší škole i v letošním školním roce funguje Klub 
mladých diváků. Klub je určen pro žáky 7., 8. a 9. roč-
níků. Letos máme pro velký zájem dokonce dvě skupi-

ny, které jezdí do pražských divadel na různé typy představe-
ní. Z těchto tříd tedy pravidelně navštěvuje divadlo 38 žáků: 
skupina 1 v doprovodu paní učitelky Javůrkové, skupina 2 
s paní učitelkou Valáškovou. Těší nás, že je o divadlo takový 
zájem a že se žáci rádi účastní společenských akcí. 

Mgr. Alice Javůrková

N
a naší škole proběhlo 21. 11. 2017 školní kolo Olympiády v českém jazy-
ce, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání – Talentcentrum 
Praha pro nadané žáky. Zúčastnilo se ho 13 žáků z 8. a 9. tříd. 

1. místo: Michaela Baitlerová z 9. A
2. místo: Kateřina Listopadová z 8. A
3. místo Ráchel Mizurová z 9. B a Anežka Štěpánková z 8. A  

Všichni účastníci si odnesli diplom a odměny.
Děkujeme za účast a postupujícím přejeme úspěšnou reprezentaci školy 

v okresním kole.                                                                 Mgr. Alice Javůrková

V
e čtvrtek 9. listopadu se v od-
poledních hodinách vydaly 
děti ze 2. C na Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky do Prahy. V jeho 
prostorách se totiž konala konfe-
rence Teorie a praxe hudební vý-
chovy, kterou pořádala Katedra 
hudební výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy. Jejími 
účastníky byli doktorandi, jejich 
školitelé a další vysokoškolští pe-
dagogové z České republiky, Slo-
venska, Polska, Maďarska a Ně-
mecka. V rámci této konference 
proběhl také workshop s názvem 
Hravá hudební výchova PhDr. Jiři-
ny Jiřičkové, Ph.D. Děti ze 2. C se 
staly přímými účastníky worksho-
pu. Zpívaly, tančily, prováděly roz-
manitá dechová a hlasová cvičení 

tak, jak jsou zvyklé ze svých 
hodin hudební výchovy 
na základní škole, kde je Ji-
řina Jiřičková vyučuje. Děti 
byly bezprostřední, dokáza-
ly spontánně reagovat na jim 
dosud neznámé podněty své 
paní učitelky, stejně jako se 
radovat ze svých oblíbených 
hudebně pohybových akti-
vit. Do workshopu se kromě 
třinácti úvalských dětí, kte-
ré se rozhodly jet úvalskou 
školu reprezentovat, zapojili 
také vysokoškolští studen-
ti z Německa. Děti s nimi 
v průběhu workshopu komu-
nikovaly různou formou – 
například jim zazpívaly svůj 
pozdrav, studenti jim na něj 
odpověděli na oplátku svým 

zpěvem. Úvalské děti představily 
svoji oblíbenou píseň, k tomu jim 
studenti jako překvapení zazpívali 
druhý hlas v němčině. Společně si 
děti i studenti několikrát ve smí-
šených dvojicích zatančili. Svůj 
čtyřicet pět minut trvající výstup, 
který nebyl nacvičeným progra-
mem, ale ukázkou školské praxe, 
si děti skutečně velmi užívaly, 
a po jeho skončení odjížděly domů 
s pěkným zážitkem a radostí ze 
svého vydařeného výstupu, stejně 
jako s poděkováním a pochvalou 
doc. Miloše Kodejšky, CSc., hlav-
ního organizátora konference. 

P.S. Poděkování patří Daně Váňo-
vé a Daně Konečné, které děti 
na ministerstvo doprovodily.

Jiřina Jiřičková

školství

Oznámení o konání veřejné sbírky

V
ýbor MO Úvaly připravuje v současné 
době plán obnovy chaty do původního 
stavu, přičemž impulsem k obnově byla 

nejen vyslovená podpora přátel Petrova cechu, 

ale i dalších spoluobčanů, kteří chatu vnímají 
jako zajímavý architektonický prvek dokres-
lující krásu úvalské rybniční soustavy.

MO Úvaly nedisponuje dostatečnými pro-
středky pro výstavbu chaty, a proto si vás, 
dámy a pánové, dovolujeme požádat o fi nanč-
ní podporu na obnovu chaty, a to cestou vyhlá-
šení veřejné sbírky za účelem:

Obnova – výstavba rybářské chaty Českého 
rybářského svazu, místní organizace Úvaly, 
na místě původní chaty z roku 1973, která byla 
zničena při požáru dne 25.06.2017. Při výstav-
bě chaty bude zachován její původní ráz.

Sbírku vyhlašuje Český rybářský svaz, z.s., 
místní organizace Úvaly v souladu s ustanove-
ním § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001Sb., o ve-

řejných sbírkách, zahájena je dnem 29. listopa-
du 2017 a ukončena bude dne 31.října  2018. 
Osvědčení o konání veřejné sbírky je k nahléd-
nutí na http://rybariuvaly.webnode.cz/.

Jestliže i vy chcete projevit podporu a so-
lidaritu, můžete do sbírky přispět převodem 
nebo vkladem fi nanční částky na transparentní 
sbírkový účet ČRS MO Úvaly vedený u České 
spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4, IČ 45244782.

Číslo účtu  kód banky 
19-424954369  0800

Již nyní vám všem děkujeme za projevenou 
podporu projektu obnovy rybářské chaty.

Roman Petříček
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D
esátý měsíc ještě ani neskončil, příroda 
se však již začala připravovat na zim-
ní úklid. A vítr se chopil svého koštěte 

opravdu s velkou energií. Všechno létalo, stro-
my padaly a stesky se ozývaly ze všech stran.

Když v neděli ráno nešla elektřina, všich-
ni vzývali energetiky a doufali, že nejpozději 
v poledne bude vše v pořádku. Nebo ve dvě 
odpoledne. Případně ve čtyři hodiny. Nedělní 
trénink aikidó byl v ohrožení. 

Dospělí na sebe ještě 
odpoledne viděli, ale co 
„večerní“ malí bojovníci, 
studující tuto harmonic-
kou cestu? 

Přece nás neodradí 
taková drobnost, jako 
je tma! Východní bo-
jová umění přece mají 
velmi dlouhou historii 
a například v šestnác-
tém století si elektric-
kým světlem nesvítili. 
Tak jsme zapálili svíč-
ky na oknech a trénink 
s čelovkami v báječ-
né atmosféře proběhl 

i přes nepřízeň počasí.
Volání bylo vyslyšeno, elektřina naskoči-

la a i ten vítr se umoudřil. Mohli jsme se 
tedy o dva týdny později bez obav vydat 
do Prahy na víkendovou Zimní školu České 
asociace aikidó, která proběhla 11. – 12. 11. 
pod vedením pana Daniela Vettera (6. dan 
Aikikai), ředitele Technické komise ČAA.

Šestičlenná výprava z Úval se zapojila 

do příprav i následného cvičení, přestože ně-
kteří rozhodně nebyli fi t. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly 
(www.aikido-uvaly.cz) 

Autor fotografi í: Pavel Skalický

Aikidó ve větrné smršti

školství

sport

Rozpisy zápasů a výsledky za říjen a listopad 2017 (fotbal) 

 1.  So 12.08. 10.15 Kladno – Úvaly 3:0 (1:0)
 2.  So 19.08. 17.00 Úvaly – Český Brod 0:1 (1:0)
 3.  Ne 27.08. 17.00 Hostouň – Úvaly 2:0 (2:0)
 4.  So 02.09. 17.00 Úvaly – Louny 2:1 (1:0)
 5.  So 09.09. 17.00 Velvary – Úvaly 1:2 (1:1) np
 6.  So 16.09. 16.30 Úvaly – Meteor 2:1 (0:0)
 7.  So 23.09. 16.30 Souš – Úvaly 2:3 (1:1)
 8.  So 30.09. 16.00 Úvaly – Motorlet Pha 2:1 (1:1)
 9.  So 07.10. 10.15 Chomutov – Úvaly 2:3 (0:1) np
10.  So 14.10. 10.15 Neratovice – Úvaly 0:1 (0:0) np
11.  So 21.10. 15.30 Úvaly – Česká Lípa 2:1 (0:0)
12.  So 28.10. 10.15 Hrobce – Úvaly 1:3 (1:2)
13.  So 04.11. 14.00 Úvaly – Rakovník 3:1 (2:0)
14.  So 11.11. 14.00 Ostrá – Úvaly 2:0 (1:0)
15.  So 18.11. 13.30 Úvaly – Nový Bor 6:1 (3:1)

Muži „A“:

Výsledky Tým Z V VP PP P Skóre B
 1. Slovan Velvary 15 11 0 3 1 25:10 36
 2. FK Neratovice-Byškovice 15 9 1 2 3 32:21 31
 3. FK Baník Souš 15 8 2 2 3 34:18 30
 4. SK Český Brod 15 9 1 0 5 34:19 29
 5. Sokol Hostouň 15 9 1 0 5 30:18 29
 6. SK Úvaly 15 7 4 0 4 25:20 29
 7. Sportovní sdružení Ostrá 15 8 1 2 4 27:15 28
 8. SK Kladno 15 7 3 1 4 23:17 28
 9. FC Chomutov 15 6 3 3 3 30:19 27
10. FK Motorlet Praha 15 8 0 2 5 32:21 26
11. FK Seko Louny 15 4 3 0 8 24:29 18
12. Arsenal Česká Lípa 15 5 1 1 8 18:34 18 
13. FK Meteor Praha VIII 5 4 1 1 9 25:32 15
14. TJ Tatran Rakovník 15 2 0 4 9 15:29 10
15. SK Hrobce 15 1 1 0 13 14:49 5

„A“ muži – aktuální tabulka

Co nás čeká v lednu?
 Plavecký výcvik – žáci 2. a 3. tříd
 5. 1. Moc slova – beseda pro žáky 6. B a 6. C
 Tři králové – připomenutí tradice dětem 1. stupně žáky 8. A
 10. 1.      Jak správně naložit se svými penězi – beseda pro žáky 

4. A a 4. D
 11. 1. Jak správně naložit se svými penězi – beseda pro žáky 4. C
 12. 1.  Jak se stát dobrým kamarádem – beseda pro žáky 3. E

  Jak správně naložit se svými penězi – beseda pro žáky 4. B
 15. 1. Kouzelník Reno – zábavný program pro děti ŠD
 23. 1.     Mobilní planetárium v Úvalech – žáci 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 

3. A, 3. B, 5. C
 25. 1.      Mobilní planetárium v Úvalech – pro žáky 1. A, 2. D, 5. A, 

5. B, 5. D
 27. 1. – 3. 2.      Lyžařský výcvikový kurz na Černé hoře v Jánských 

Lázních – 7. A a 7. B

Mgr. Lenka Foučková
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Muži „B“ :

Mládež – dorostenci

 1.  So 26.08 17.00 Úvaly B – Svojetice 4:1 (1:0)
 2.  So 02.09. 17.00 Škvorec – Úvaly B 6:0 (2:0)
 3.  So 10.09. 17.00 Úvaly B – Hovorčovice 3:1 (1:0)
 4.  So 16.09. 17.00 Vyžlovka – Úvaly B 2:0 (2:0)
 5.  So 23.09. 16.30 Úvaly B – Odolena Voda 1:3 (0:2)
 6.  Ne 01.10. 16.00 Zeleneč – Úvaly B 2:1 (1:1)
 7.  So 07.10. 16.00 Úvaly B – Šestajovice 3:0 (0:0)
 8.  So 14.10. 15.30 Úvaly B – Kunice B 1:0 (0:0) np
 9.  So 21.10. 15.30 Kostelec – Úvaly B 7:1 (2:1)
10.  So 04.11. 14.00 Zápy B – Úvaly B 4:2 (2:0)
11.  So 28.10. 14.30 Úvaly B – Radonice 3:2 (1:2) pp

 1.  So 26.08. 10.15 Úvaly – Kunice 4:2 (2:1)
 2.  St 30.08. 17.30 Úvaly – Teplýšovice 2:3 (1:1)
 3.  So 09.09. 10.15 Úvaly – Radošovice 2:5 (1:2)
 4.  Ne 17.09. 10.15 Mukařov – Úvaly 1:3 (1:1)
 5.  So 23.09. 10.15 Úvaly – Čerčany 10:1 (3:0)
 6.  Čt 28.09. 10.15. Nespeky – Úvaly 9:0 (3:0)
 7.  Ne 01.10, 10.15 Bílkovice – Úvaly 7:1 (3:1)
 8.  So 07.10. 10.15 Úvaly – Týnec n. S. 5:1 (1:1)
 9.  So 14.10. 10.15 Úvaly – Kostelec 3:8 (1:4) 
10.  Ne 22.10. 10.15 Zeleneč – Úvaly 6:0 (3:0)

Výsledky

Výsledky

Družstvo mužů A vyhrálo, je na tom velmi dobře, jak ukazuje tabulka 
podzimu, kde jsou Úvaly na 6. místě. Z tabulky je také zřejmé, že rozdíl 
mezi druhým a desátým družstvem je pouhých 5 bodů. Mužstvo také 
střílí málo branek. Bilanci vylepšil až poslední zápas. Je nutné konsta-
tovat, že chodit na fotbal přináší opět po dlouhé době radost. Je vidět 
systematická práce trenéra Vrabce a vedoucího družstva Karla Linhar-
ta. Trpělivá práce přinesla dobré výsledky. Teď jen dobrou zimní přípra-
vu a můžeme se těšit na jaro.

Družstvo mužů B skončilo na 12. místě a je nutné, aby mladí hráči 
z družstva „A“ více pomáhali k vítězstvím. Zimní příprava může opět 
mnoho zachránit.

Dorostenci skončili na 10. místě a mají na jaro 2 odložené zápasy. 
Je nutné stabilizovat družstvo a podstatně zvýšit tréninkovou morálku 
Na jaře je potřeba také zlepšit docházku na zápasy a udělat vše pro 
to, aby si družstvo soutěž udrželo. Kvalitní zimní příprava je základem 
úspěchu.

Počty diváků jsou stále malé a úroveň fandění se lepší. Postavení v ta-
bulkách lze zjistit na těchto webech: http://www.skuvaly.cz/ u mužů 
a http://vysledky.lidovky.cz/soutez2.php?id_soutez=12247  u dorostu.

Závěrem bych se chtěl zmínit o jedné povedené akci, a sice o Turnaji 
starých gard 35+, která se konala 2.12.2017.

Turnaje se zúčastnily: SK Úvaly; Sokol Sluštice; AFK Nehvizdy; 
Traverza Rostoklaty; Slavoj Praha.

10 zápasů bylo hráno od 9.00 do 14.30 hodin a já jsem absolvoval 
celých 6 hodin.

Výsledky nejsou podstatné. Důležitá byla hra a nadšení a až na malé 
výjimky slušné chování. Výborné bylo i občerstvení, které připravoval 
Vašek Kopač. Hovězí polévka byla jako od maminky a menu překonalo 
očekávání.

Výsledky nejsou důležité. Důležitý byl elán a radost ze hry. Škoda 
jen, že diváků z Úval bylo 5 včetně pana správce. Tatínci nad 35+ se 
mohli přijít podívat a v pohodě stihnout rozsvícení stromečku.

Závěrem chci popřát všem hodným lidem šťastné 
a klidné Vánoce a úspěšný rok 2018,

který mnohé vyřeší.
Ing. Petr Jankovský

12. So 11.11. 14.00 Senohraby – Úvaly B odloženo na jaro
13. So 18.11. 13.30 Hrusice – Úvaly B 3:4 (0:2) np

11. So 28.10. 10.15 Úvaly – Sedlec-Prč odloženo na jaro 
12. Ne 05.11. 10.15 Votice – Úvaly 16:0 (8:0)
13. So 11.11. 10.15 Úvaly – Jesenice odloženo na jaro
14. Ne 19.11. 10.15 Jílové – Úvaly 9:0 (5:0)

Rozpis:

Rozpis:

Tým Z V VP PP P Skóre B
 1. SK Vyžlovka 13 8 1 3 1 22:10 29
 2. SK Zápy B 13 8 1 2 2 50:32 28
 3. SKK Hovorčovice 13 8 1 0 4 44:29 26
 4. Slavia Radonice 13 5 2 3 3 23:19 22
 5. SK Šestajovice 13 6 2 0 5 34:32 22
 6. SK Zeleneč 13 6 0 4 3 18:17 22
 7. TJ Sokol Hrusice 13 6 0 2 5 30:28 20
 8. TJ Sokol Škvorec 13 4 3 1 5 26:20 19
 9. SK Kostelec u Křížků 13 5 1 1 6 36:36 18
10. TJ Sokol Senohraby 13 6 0 0 7 36:39 18
11. TJ Aero Odolena Voda 13 5 1 1 6 25:29 18
12. SK Úvaly B 13 3 3 0 7 21:33 15
13. TJ Kunice B  13 2 2 1 8 11:29 11
14. TJ Sokol Svojetice 13 1 1 0 11 18:41 5

Tým  Z V R P Skóre B
 1.  SK Zeleneč 13 12 1 0 88:13 37

 2.  SK Votice 13 10 1 2 86:15 31

 3.  FC Jílové 13 9 3 1 89:26 30

 4.  SK Slavia Jesenice 12 8 0 4 63:35 24

 5.  SK Kostelec u Křížků 13 7 2 4 66:50 23

 6.  FK Bílkovice 13 7 2 4 41:30 23

 7.  Sokol Nespeky 13 6 1 6 53:43 19

 8.  FK Fercom Týnec n.Sáz. 13 6 0 7 50:52 18

 9.  Sokol Teplýšovice 13 5 3 5 35:47 18

10.  SK Úvaly 11 4 0 7 28:64 12

11.  TJ Kunice 13 3 0 10 31:64 9

12.  TJ Sokol Sedlec-Prčice 12 2 0 10 43:69 6

13.  TJ Sokol Mukařov 13 2 1 10 21:66 5

14.  TJ Slavoj Čerčany 13 1 1 11 9:129 4

„B“ muži – aktuální tabulka

Dorostenci I.A třída skupina D – aktuální tabulka

P
rvní adventní víkend byl nejen ve zna-
mení rozsvěcení vánočního stromu, ale 
v Pařezině na hřišti našeho SK se odehrál 

tradiční vánoční turnaj gard. Jednalo se již 
o 6. ročník. Tento turnaj se hraje pod záštitou 
místostarosty města Úval, pana Alexise Kim-
bembeho. Děkujeme za podporu! V letošním 
roce se přihlásilo 5 týmů. Hrálo se systémem 
každý s každým na 2x17 minut. Kabiny, uměl-
ka, občerstvení – vše bylo skvěle nachystáno. 
Celý turnaj je vždy zejména o radosti z fotbalu. 
O návratech k řadě vzpomínek od let přípravky, 
přes žákovské kategorie a dorost, až do kate-
gorií dospělého fotbalu. Sejít se, zavzpomínat 

na pralesní i jiná utkání. Na tu spoustu času, 
který nám tento úžasný sport fotbal vzal, ale 
i kolik radosti dal. Heslo, hlavně se nezranit, je 
snad i důležitější jak počet bodů… 

Díky lepší bilanci skóre vyhrál turnaj tým 
Sluštic. Gratulujeme. Stejně bodů měl i tým 
Nehvizd a díky poslední výborné 5 minutov-
ce v zápase s Nehvizdy se na bednu protlačila 
domácí garda. SK Úvaly tedy třetí o bod před 
Slavojem Praha. Tabulku uzavírala Traverza 
Rostoklaty. „Turnaj to byl velice vyrovnaný 
a svědčí o tom i konečná tabulka,“ pravil Mi-
chael Březina při pohledu na tabulku po ode-
hrání všech utkání.

Konečné pořadí:
1. Sluštice   7b
2. AFK Nehvizdy   7b
3. SK Úvaly   6b
4. Slavoj Praha   5b
5. Traverza Rostoklaty  3b

Děkujeme všem, příznivcům, fanouškům 
za přízeň úvalské kopané v roce 2017. Městu 
a jeho vedení za podporu. Rok 2017 se chýlí 
ke konci. V dalším čísle Života Úval vás pro-
vedeme výsledky v rámci jednotlivých kate-
gorií. jsp

Jaroslav Špaček

Turnaj místostarosty města Úvaly – turnaj gard SK Úvaly 2017
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Život Úval 1/2018 poznáte se?

inzerceosobní

Symbolicky skončila 

fi rma JaČeS

7. listopadu zemřel Pavel Se-
mrád, poslední zástupce fi r-
my JaČeS. Firmu založili spo-
lečně pan Janáček, pan Černý 
a  táta brzy po  revoluci. Pan 
Černý jako skvělý elektrikář, 
pan Janáček, který byl ob-
rovsky šikovný a  uměl úplně 
všechno a táta, jehož světem 
byl plyn a  plynová zařízení. 
A  všechny spojovala láska 
k  úvalskému fotbalu. Podni-

kali po práci, pracovali o veče-
rech a  víkendech, co vyčistili 
studní a opravili sporáků a ka-
rem, kolik táta udělal revizí. 
Věřím, že nápad na podnikání 
vznikl už v  hospodě U  Čerta, 
kam chodívali a kam jsem tá-
tovi jako malý kluk chodil pro 
pivo. Dnes už děti se džbán-
kem pro pivo nechodí, tátovo 
„dejte si balón po zemi!” nebo 
„učit se musíš celý život!”, ale 
platí pořád! 

Děti Pavel a Šárka 
a manželka Šárka Semrádovi

 

V pozici na diagramu je na tahu 
bílý. Jaký tah králem vede k remí-
ze? 1.Kf1, 1.Kf2 nebo 1.Kf3?

V minulém čísle Života Úval nám 
tak trochu zařádil neposedný šotek 
a do časopisu propašoval diagram 
z listopadového čísla, pod kterým 
bylo (jak jste asi zjistili) jeho správ-
né řešení. Proto tentokrát řešení 
neotiskujeme a za vaše zmatení se 
omlouváme.

Petr Slavík

POZVÁNKA

NA ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 13. ledna 2018 se od 14 
hodin v MDDM Úvaly uskuteční 
turnaj v rapid šachu na 7 kol, s ča-
sovým limitem 2x15 minut na par-
tii. Turnaj je otevřený všem hráčům 
(registrovaným i neregistrovaným)! 
Přihlášky, prosíme, posílejte na 
email petr.slavik@volny.cz.

Petr Slavík

zahrajme si šachy

Přijmeme důchodkyni
na 4 hodiny. Dva dny 

v týdnu, dohoda též MD, 
prodejna občerstvení Úvaly. 

Tel.: 731 818 490

Rádi bychom koupili byt 
v Úvalech (ideálně na náměstí 

Svobody) pro naši babičku. 

Tel.: 725346702. Zbyšek 

Kordač 
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společenská kronika

leden 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Nela Medveďová
Michaela Ajglová
Eliška Balnerová

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

Lednová životní jubilea
70 let –  Danuše Moravcová
 Karel Hendrych
 Václav Březina
 Eva Pšeničková
75 let –  Vladimír Budař
80 let –  Oldřich Benák
81 let –  Růžena Adamcová
 Jiří Jumar

82 let –  Marie Fischerová
 Jan Stejskal
 Růžena Jarkovská
 Paulina Křivánková
83 let –  Vilém Pergner
84 let –  Luboš Kohoutek
85 let –  Jaroslava Fišerová
86 let –  Marie Braunerová
 Jitka Dědourková
 Jiřina Racková
87 let –  Jiří Loskot
 Věra Zbejvalová
89 let –  Miroslav Martínek
90 let –  Božena Balvínová 
93 let –  Zdenka Klimešová 
  Jiří Zbejval

Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Emilia Kořínková

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 ne-
souhlas,  budou tato výročí v Životě 
Úval uváděna.

Marie Černá 
– matrikářka

Těžko, možná svoji prababičku či pradědu, 
ale čtěte prosím dále...

Tento významný rok stého výročí vzni-
ku samostatné republiky se pokusíme luštit 
neznámé historické snímky, abychom ještě 
za „dobré“ paměti (i když je troufalé přepo-
kládat tu paměť) uchovali, nám i budoucím, 
ohromnou hodnotu naší minulosti. V posled-
ní době je takové pátrání dost módní. Téměř 
v každém místním zpravodaji, v obcích a měs-
tech kolem, se nachází výzva či je zveřejněn 
nějaký článek, třeba o sběratelích starých 

pohlednic. Vydávají se bro-
žurky o historii místních 
pamětihodností apod. Úva-
ly jsou krapet v předstihu, 
s vydáváním brožurek, ale 
i luštíme minulost už řadu 
měsíců. Budeme mít digita-
lizovaný úplný archiv měst-
ských kronik, jak knih jako 
takových, psaných kroni-
káři, tak i listinných a foto-
grafi ckých materiálů, které 

prostě své místo 
ve vázané knize 
nenašly, ale jsou 
stejně hodnotné a vypovídající. I to, 
co nyní tvoříme, jak v Úvalech žije-
me, bude jednou cennou vzpomínkou 
na existenci lidského druhu. Uložíme 
informaci pro potomky. Jak raketová 
rychlost vývoje techniky bere dech, 
tak nějak člověk sám v sobě kompen-
zuje, a možná se jedná jen o starší ge-
nerace, ten fofr, vracením se ke svým 
kořenům. Ale vraťme se nyní ke kon-
krétnímu problému, k fotografi i v ka-
lendáři.

Bruslení na Výmole – v úvalském 
kalendáři stolním i nástěnném pamět-

ním je v lednu jako zimní obrázek. Teprve dnes 
zjišťuji, že popis autora trochu nesedí. Ano, jed-
ná se o Výmolu nad jezem u mostu. Je to pár 
roků po vzniku Československa, ale všimněte 
si prosím obuvi chlapců a děvčat. Oni nebruslí! 
Nemají šlajfky. Oni jezdí na malinkých krách 
na ledové vodě a odstrkují se klacky nebo jen 
tak balancují. Nicméně, je to snímek ojedině-
lý, jiný podobný se v archivu nenachází. Mladé 
sportovce nebo hazardéry prostě nikdo nezvěč-
nil. Zapátrejte doma ve svých albech prosím 
a pokuste se rozmnožit náš archiv dokumentů, 
alespoň zapůjčením ke skenování a dalšímu de-
tektivnímu odhalování minulosti.

alena.janurova@centrum.cz

Poznáte se?
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VO hut. materiálem v Praze 9 
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA

Pož. profesní ŘP-C, karta 

řidiče, výhodou VZV, jeř, palič, 

vazač. průkaz,

mzda 30–35 tis. Kč/měs.

Tel: 731 545 839,

knourek@technimat.cz

Hledám hodnou paní 
na vyzvedávání 8letého syna 

z družiny
a přesun do kroužků.

Cena 75 Kč/hod., 
detaily 

tel.608 887 703.

Psí salonek ,,Sixi,, nabízí 
kompletní péči o psy všech 
velikostí. Objednání: t.: 603 
286 876, Rohožnická 261, 

Újezd nad Lesy. 

Život Úval 1/2018inzerce

Ordinace praktického lékaře

MUDr. Jana Schmidtová

Poliklinika Úvaly, Pražská 1144

registrujeme nové pacienty

tel.: 731 460 902

e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz

web: www.ordinaceuvaly.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Prodám 2x pozemek 15 km
od Prahy: 17000 m2 u Kamenice 

150 Kč/m2 a 7000 m2 

u Senohrab 100 Kč/m2.

Obojí přístup obecní 

komunikací, 150 m od zastávky, 

žádná ochr. pásma a zatím vyjma 

zemědělských staveb nestavební. 

T. maj. 603 442 474
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

  PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
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 PRODEJNAVZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00OTEVŘENO: 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 
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e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671

*Uvedené ceny s DPHwww.ujezd.net

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

NOVÉ GENERACE NGA od 399,- Kč*

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí, 
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím, 
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými 
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v 
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také 
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY. 
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet 
kvalitní produkt, ten my máme. 

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,  
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií  
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.  
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky. 
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