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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
jaro už nesměle klepe na dveře a je to obvykle doba, kdy se stavební práce probouzejí
ze zimního spánku. Letos jsme jim v Úvalech
usnout nedali. Pokračuje rekonstrukce centra
města, a zde se dostáváme dokonce do mírného předstihu před plánovaným harmonogramem. Ke konci se pomalu chýlí rekonstrukce
objektu radnice na náměstí a tím se nezadržitelně blíží i akce kulový blesk – stávající osazenstvo Pražské 276 se přesune na náměstí,
pak přijde adaptace tohoto objektu, kam se
pro změnu přesune základní umělecká škola,
a městská policie zamíří do Riegerovy ulice.
Celé toto kolečko potrvá zhruba 1 rok a mělo
by být dokončeno k 1. září 2019.
Výsledky by měly být lepší pro všechny –
ZUŠ bude moci rozšířit nabídku výuky a kapacitu žáků, občané a úředníci získají důstoj-

nější prostředí pro vyřizování svých záležitostí
a městská policie bude mít lepší zázemí.
Všechny tyto změny doprovází jedna další
významná věc. Byť v Úvalech na rozdíl od některých měst halasně nepropagujeme koncept
smart city, vydali jsme se již před časem tímto směrem. Náš projekt uspěl a získali jsme
významnou dotaci, díky které budeme moci
upravit naše systémy tak a připravit tzv. Úvalský portál občana. Ten vám například umožní
prostřednictvím webového prohlížeče zkontrolovat stav závazků, možnost získávání vybraných informací, komunikovat s městem
prostřednictvím elektronických funkcí, objednávat si vybrané služby a provádět za tyto
služby online platby. V podstatě si to můžete
představit jako takový e-shop služeb města.
Tento systém by měl naběhnout do plného
provozu od 1. ledna 2019.

Malou vlaštovkou je spuštění SMS infoslužby města, kterou začínáme od 1. března
2018. Více informací k této službě najdete
uvnitř tohoto čísla Života Úval.
Malá prosba na závěr. Po prezidentské
volbě se hodně rozvířily emoce mezi voliči
jednoho či druhého kandidáta. Mám prosbu
na vás všechny – žijeme v této zemi společně a v drtivé většině případů tu společně žít
i budeme. Chovejme se proto prosím k sobě
navzájem tak, abychom vyhloubené příkopy
spíše zasypávali než dále prohlubovali. Eskalace vzájemné nenávisti není dobrá cesta
a může ve ﬁnále (byť si dodnes neumíme/
nechceme nikdo představit) vést ke koncům,
jejichž výročí si budeme připomínat 8. března
na happeningu „REMEMBER – PAMATUJ“.
Petr Borecký,
starosta města

Nový územní plán Úval – na výběr nejsou dobrá rozhodnutí

V

několika loňských vydáních
Života Úval jste si mohli
přečíst články zastupitelů
za spolek PRO Úvaly na téma nového územního plánu města. Tyto
články byly následovány článkem
pana Hodbodě na téma Vinice.
Pominu-li naznačování, kterak
jsme na radnici zkorumpovaní,
zlobbovaní nebo v lepším případě
neschopní, měly tyto články společnou jednu věc: soustředění se
na marginální problém týkající se
pozemků pana Krutského na Vinici a zcela pomíjející zásadní
problém spojený s územním plánem Úval.
Ten problém je v tom, že při
přípravě nového územního plánu
máme volbu pouze mezi špatným
a možná ještě horším řešením.
Proč? Psal jsem o tom již v loňském Životě Úval. Základní problém je, že zastupitelstva města
v období mezi roky 1990 – 2010
stanovila obrovské plochy území
pro zástavbu až pro budoucích 12
tisíc obyvatel, aniž stanovila podmínky pro současné dostatečné
budování sociální a technické infrastruktury města. Dokonce ani
nestanovila podmínky etapizace,
a dokonce si nedohodla s vlastníky pozemků participaci města

na jejich zhodnocení! Současně
se v posledních letech několikrát
novelizoval stavební zákon, který
výrazným způsobem zvyšuje práva soukromých vlastníků pozemků oproti veřejné moci (v principu to je tak správně) a více se
na stranu soukromých vlastníků
stavějí i soudy. To zásadním způsobem omezuje manévrovací prostor města.
Jaká rozhodnutí před námi tedy
dnes stojí? V principu je to velmi
jednoduché:

Varianta A)
tzv. Velký územní
plán Úval
V této variantě dojde, až na výjimky, k převzetí všech stávajících
ploch nyní platného územního
plánu do plánu nového. V takovém případě město bude moci růst
do okolní krajiny až na cílových
cca 12 tisíc obyvatel a k tomu
navazující komerční zóny. Tato
varianta znamená preferenci zájmů soukromých vlastníků před
zájmem veřejným (menší město,
menší rozlézání se Úval do krajiny, méně aut ve městě). Přijetí
této varianty bude téměř jistě znamenat střet s krajským úřadem
a brandýským odborem životního

prostředí, které požadují zredukování územního plánu na cílových
cca 9 000 obyvatel (a já a mí kolegové z Otevřených Úval s názory
těchto úřadů i vnitřně souhlasíme!). Tato varianta však umožní
podmiňovat zastavitelnost jednotlivých území vybudováním příslušné infrastruktury. Bude také
znamenat, že město bude muset
výrazně zvýšit tzv. developerské
poplatky, a to až na 2 – 3 násobek současného stavu, aby bylo
schopno zajistit pro své současné
i nové obyvatele veškeré služby.
V této variantě se však otevírá
i cesta pro jednání se soukromými vlastníky pozemků pro jednání o podobě budoucí zástavby
a budování veřejně prospěšné
infrastruktury, která může město
posunout kupředu.

Varianta B)
tzv. Redukovaný územní
plán Úval
V této variantě bude územní
plán města cílován na cca 9 000
obyvatel. Bude to znamenat i rozsáhlé přeměny zastavitelných území na území nezastavitelná. Možná si řeknete, že je to dobře. Ale
zkuste si představit situaci, že jste
šetřili peníze a koupili si stavební

pozemek pro děti, aby si mohly
postavit dům. A teď vám ho město administrativním rozhodnutím
změní na pole … Asi by se vám to
také nelíbilo. Tato varianta bude
tedy jednoznačně ústit v soudní
spory se soukromými majiteli pozemků o vyplacení náhrad
a nepůjde rozhodně o malé peníze – bavíme se o stovkách milionů korun. Stačí si jen představit
byť jen polovinu rozlohy projektu
Hostín … Samozřejmě, výsledek
soudních sporů nelze předjímat,
ale i tak jsou potenciální rizika
veliká. Město by však mělo šanci
(byť nevelkou) udržet si charakter
menšího města na okraji Prahy.
Toto jsou hlavní otázky, které
nyní při přípravě územního plánu řešíme. Obviňováním, co kdo
kdy podcenil a kdo je více zkorumpovaný nebo ve vleku developerské lobby, to však nevyřešíme.
Je mi jasné, že se z územního plánu stane velké předvolební téma,
a ať uděláme na radnici cokoli,
vše bude špatně. A ono bude, protože dobré řešení není. Ale i tak
se budeme snažit najít to nejlepší
z možných.
Petr Borecký,
starosta města a také
zastupitel za Otevřené Úvaly
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Upozornění na změnu v úhradě poplatku za likvidaci odpadů
Od letošního roku dochází ke změně v úhradě místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
• poplatek se bude hradit 1x ročně
• dochází ke změně variabilního symbolu u všech poplatníků
• splatnost poplatku posunuta vždy na 30.4. příslušného roku
(složenky budou doručeny do domácností nejpozději 20.4.)

Další změnou pro občana je, že již nebudou vydávány roční nálepky na popelnice (technické služby si označí nádoby svým logem).
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo
v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách, tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Výše poplatku pro rok 2018 zůstává nezměněna.
Jitka Hamouzová, pověřená vedením odboru správního

Jak postupuje příprava přírodě blízké realizace protipovodňových
opatření v intravilánu Úval

O

hrožení povodněmi v Úvalech s ohledem na morfologii terénu stále trvá.
I proto město nadále pokračuje v projekčních pracích na rekonstrukci hrází a zvýšení retenční kapacity úvalských rybníků.
V letošním roce bychom rádi získali územní
rozhodnutí.
Navazujícím řešením však je zkapacitnění
koryta potoka Výmola a úprava jeho břehů.
V této záležitosti město úzce spolupracuje se
státním podnikem Povodí Labe a společností
HG partner Úvaly na zpracování aktualizace
projektové dokumentace z roku 2010. V dotčené lokalitě však mezitím došlo k několika
změnám především z důvodu rekonstrukce mostu v ulici Riegerova. Technická část
projektové dokumentace byla připravena již
v květnu 2017, došlo však ke komplikaci spočívající v nesouladu hodnoty nivelety dna, pro
vysvětlení – jde o čáru udávající výškové poměry, sklon komunikace nebo vodního toku,
pod původním historickým mostem uvedené
v dokumentaci pro územní řízení na akci „Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová
opatření“ a hodnoty nivelety dna uvedené
v průběhu realizace rekonstrukce tohoto mostu v rámci akce „Výstavba průtahu silnice
č. III/01214, k. ú. Úvaly u Prahy – úsek č. 3“,
u které je investorem Správa a údržba silnic
Středočeského kraje. Po mnoha jednáních zástupců města, společnosti HG partner Úvaly se
Správou a údržbou silnic Středočeského kraje
a po průchodu zvýšených průtoků na Výmole
došlo konečně v září 2017 ke shodě. Až na základě této shody mohla být technická část projektové dokumentace kompletně dokončena.
Povodí Labe, státní podnik, v současné
době zajišťuje inženýrskou činnost spočívající v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, se již vyjádřil z hlediska zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v rámci tzv.
EIA a zároveň vydal předběžnou informaci
k chráněným územím a chráněným druhům.
Dosud chybí souhrnné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru životního prostředí.
V současné době, z hlediska majetkoprávních vztahů, se řeší pozemky města Úvaly
a státního podniku Povodí Labe a také pro-
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bíhají jednání o smlouvách se soukromými
subjekty.
Vydání kompletního stavebního povolení
či stavebních povolení opatřených dolož-

kou o nabytí právní moci se předpokládá
ve 4. čtvrtletí letošního roku.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
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Koordinace realizace staveb v ČEZ

M

ěsto Úvaly a společnost
ČEZ Distribuce se dohodly na dlouhodobé koordinaci svých akcí.
V minulých letech obyvatele Úval trápila skutečnost, že
se čerstvě opravené chodníky
nebo ulice znovu rozkopávaly
kvůli výměně elektrického vedení nebo jiných sítí. Minimálně

u elektrických sítí se tak stane
minulostí.
Město Úvaly a společnost ČEZ
Distribuce se po dlouhém vyjednávání dohodly na uzavření koordinační smlouvy pro realizaci svých
staveb. V rámci této smlouvy se budou společnost ČEZ a město Úvaly
navzájem informovat o plánovaných investičních akcích a budou

jejich realizace v čase koordinovat.
Práce by tam měly probíhat v jednom „zátahu“ a vyhneme se tak
opakovanému rozkopávání ulic.
První větší vlaštovkou v této
oblasti jsou rekonstrukční práce
na obnově elektrického vedení
a současné výstavby veřejného osvětlení a obnovy chodníků v Pařezině, které začnou již

v březnu letošního roku (pokud
dovolí klimatické podmínky).
Stejné smlouvy se nyní pokoušíme uzavřít s provozovateli dalších sítí (telefon, plyn), ale zde
musíme přiznat, že to bude běh
na delší trať.
Petr Borecký, starosta města
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

Úvalský velbloud aneb Co se zvlněnou vozovkou v Mánesově
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás opět informovat o postupu prací ve věci nerovnosti povrchu komunikace v ulici Smetanova/Mánesova v místě
provedené přeložky dešťové kanalizace u Prokůpkova rybníka. V souladu s výběrovým
řízením byla dešťová kanalizace provedena
v roce 2015 společností VOKA CL, s.r.o., se
sídlem č.p. 88, 471 01 Zahrádky.
Přes zimu 2016/2017 vznikla nerovnost povrchu komunikace v místě provedené přeložky. Město Úvaly zaslalo reklamaci zhotoviteli
stavby, tj.: společnosti VOKA CL, s.r.o. Reakcí této společnosti bylo vyjádření, že reklamaci odmítají z důvodu toho, že dílo je dle jejich
názoru provedeno dle projektové dokumentace včetně použitých materiálů.
Veškeré možnosti dohody byly ze strany
města vyčerpány a v souladu s výše uvedeným
jsme byli nuceni zahájit ve spolupráci se soudním znalcem práci na zpracování znaleckého
posudku, jenž se bude zabývat nevyhovujícím
technickým stavem vozovky.

Tento posudek je rozdělen do dvou částí.
První část řeší zaměření nevyhovujícího stavu
vozovky, prostudování všech dostupných písemností a provedení hypotéz. Druhá část následně
řeší samotné sondy a odebrání vzorků pro přesné
určení vzniku této závady (podrobněji níže).
V současné době je zpracována první část
posudku.
Tato část byla použita jako poslední vyjednávací podklad se společností VOKA CL,
s.r.o., v rámci opětovné výzvy k opravě vady
na díle dle uplatněné reklamace. Společnost
na tuto výzvu nikterak nereagovala.
Nyní bude provedena druhá část posudku,
tak aby mohl sloužit jako identiﬁkace příčin
vznikajících poruch a nerovností, součástí
bude: návrh způsobu odstranění těchto příčin
tak, aby vozovka mohla splňovat parametry
v souladu s platnými technickými a legislativními předpisy, odhad stavebních nákladů
na odstranění příčin.
Nyní je tedy nutné provést geologické vrty,
kde je principem provedení sond a zjištění jed-

Pařezina se začne na jaře měnit
k lepšímu

L

etošní březen začne ve znamení stavebních prací v Pařezině (ulice Rašínova, Dobrovského, Grégrova, Bratří Čapků,
Guth-Jarkovského, Tylova, Máchova, Klostermannova a Šafaříkova).
Ve spolupráci města a společnosti ČEZ Distribuce dojde k položení zcela nového elektrického
vedení (zmizí tedy kabely vedené
vzduchem a po stěnách domů),

zároveň s tím postavíme nové
chodníky včetně obrub, nové veřejné osvětlení a bude položena
optická síť.
Samotné stavební práce přinesou jisté nepohodlí a omezení,
výsledkem však bude lépe vypadající celá čtvrť města.
Petr Borecký,
starosta města
Petr Matura, vedoucí odboru
investic a správy majetku

notlivých vrstev. Součástí analýzy je také měření únosnosti podloží a charakteristik použitých
materiálů. Tyto zkoušky nejdou provádět za
nízkých teplot, konkrétně je nutné provádět je
za dlouhodobějších teplot nad 5°C. S ohledem
na nutnost veriﬁkace a ověřitelnosti výsledků je
nutné postupovat dle výše uvedeného.
Město Úvaly po zpracování posudku následně komunikaci opraví dle jím stanovených
postupů.
Následně bude zkompletovaný posudek,
který také v neposlední řadě speciﬁkuje stav
komunikace před provedením opravy včetně
opravy samé, sloužit jako důkazní prostředek
v současné době již nevyhnutelnému soudnímu sporu ve věci náhrady nákladů na opravu.
Prosíme tímto občany města Úvaly o trpělivost ve věci výše uvedeného.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám
podaří celou záležitost dotáhnout do zdárného
konce.
Petr Matura
Vedoucí odboru investic

TS Úvaly
Vážení občané,
počátkem března bude zahájena nová sezona svozu bioodpadů
v Úvalech. Budeme dodržovat
stejný harmonogram jako v předchozím roce, svoz bioodpadů
bude tedy zajišťován v sudých
kalendářních týdnech ve středu
a ve čtvrtek. První svoz se tak
bude konat 7. a 8. března a následně s dvoutýdenním intervalem. Ve středu budou sváženy
ulice v Radlické čtvrti, na Slovanech, na Hodově, V Setých, v Horoušánkách a část ulic v centrální
části Úval (Horova, Na Ztraceném korci, Mánesova, Sovova,
Na Spojce, Pod Tratí, Denisova,
Vydrova, Smetanova, Bendlova stezka, Fügnerova, Tyršova,
Husova, Arnošta z Pardubic,
Komenského, Hálkova, Podhájí,
Riegerova, 5. května, Dvořákova). Ve čtvrtek budou sváženy
zbývající ulice, tedy převážně
centrální část Úval.
Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste nejpozději do 5:00 h
daného svozového dne umístili

popelnici
na bioodpad
na chodník
před
vaši
n e m ov i t o s t .
Do
nádoby
nepatří směsný komunální
odpad,
pouze
biologicky rozložitelný odpad včetně kuchyňských zbytků.
Do nádoby nesmí být dávány
kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlé oleje, tekuté a kašovité zbytky
jídel, kamení, písek, suť nebo celé
větve. Zároveň bychom vás chtěli
požádat, abyste bioodpady nedávali do plastových pytlů, odpad
se tak znehodnotí a nemůže být
uložen na kompostárně.
Ti z vás, co ještě nádobu
na bioodpad nemají a chtěli by
bioodpady třídit, kontaktujte nás
prosím na telefonu 281 091 522
nebo na e-mail tsu@mestouvaly.
cz, dohodneme si s vámi termín
distribuce nádoby.
Pavlína Slavíková, TSÚ
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Tranzitní uzávěra Říčanska byla zrušena

N

a podzim loňského roku město Říčany
vydalo rozhodnutí o zákazu průjezdu
kamionů Říčanskem nad 12 tun na silnicích II. a III. tříd. Toto rozhodnutí potěšilo mnoho obyvatel obcí, jejichž centry mimo
jiné prochází silnice II/101 (týká se to i Úval),
na druhou stranu výrazně zkomplikovalo život
dopravním ﬁrmám a podnikatelům.
Jen pro ilustraci, pokud úvalská ﬁrma potřebovala zavézt zboží z Úval do Modletic, činila
objížďka takřka 120 km. O těchto problémech
jsme v Říčanech v minulosti jednali, bylo přislíbeno řešení.
Mezitím však Krajský úřad Středočeského
kraje vydal 5. února rozhodnutí, kterým tranzitní uzávěru na Říčansku zrušil. Situace se
tak vrací do stavu tak, jak byl do října loňského roku.
Co to znamená pro obyvatele Úval? Přímo
zatím nic, protože stále platí uzávěra pro jízdy nákladních vozidel nad 8 tun přes Sluštice (omezení na hrázi rybníka), ale praktická

vymahatelnost dodržování tohoto
zákazu je omezená, protože Policie ČR ani Městská policie Úvaly
nemá možnost nepřetržitě hlídat
dodržování tohoto omezení.
Prakticky ve stejný den však
Rada hlavního města Prahy schválila omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 metrů délky na Jižní
spojku a Štěrboholskou radiálu.
Ministerstvo dopravy a Policie ČR
jsou však proti tomuto rozhodnutí,
protože jeho praktická aplikace by
znamenala kolaps dopravy v okolí
Prahy.
Krok Říčan i krok Prahy tak lze
stále vnímat jako nátlakové akce
směrované na stát, aby konečně
vyřešil neúnosnou situaci vyvolanou nedostavěným jihovýchodním obchvatem Prahy. Systémové řešení totiž stále spočívá v dobudování
úseku dálnice Modletice x Běchovice, napoje-

ní nové přeložky I/12 a současné dobudování
přeložky silnice II/101 v úseku Říčany – Úvaly a Úvaly – Jirny.
Petr Borecký, starosta města

8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim
– Březinka zavražděno během jediné
noci 3 792 nevinných mužů, žen a dětí,
následně 10. ž 12. července téhož roku
bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen
a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl
množství 10 000. Oběťmi v německých
koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi – Březince, se v průběhu
let 1942–44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.

PAMATUJ! v Úvalech již pošesté
V noci z 8. na 9. března 2018 uplyne již 74 let od zavraždění 3 792
československých občanů v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Muži, ženy a děti, kteří se provinili jen tím,
že se narodili jako Židé, byli první ze skupin rodinného tábora z terezínského ghetta, která v roce 1944 zahynula v Osvětimi rukou nacistů a jejich pomahačů. Šlo o největší jednorázovou hromadnou vraždu
v dějinách naší země. Oběťmi v německých koncentračních táborech,
zejména právě v Osvětimi – Březince, se v průběhu let 1942–44 stalo
i 24 židovských občanů z Úval. Sdružení Geshem.cz v roce 2013 přišlo
s nápadem důstojné připomínky této události v celé zemi. Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly a naše město se k tomuto připomínání připojily. I při letošním happeningu PAMATUJ! budou ve čtvrtek 8. března
vokální sbory po celé ČR zpívat tři z písní, které zpívaly před čtyřiasedmdesáti lety oběti nacismu cestou do komor smrti: Shema Israel – Vyznání víry, Hatikva – Naděje a Kde domov můj. I v Úvalech tyto písně
zazní. Jako občané České republiky, občané města Úvaly vyjadřujeme
svůj zármutek nad ztrátou životů našich židovských spoluobčanů bě-

hem holocaustu a přejeme si, aby memento šoku z připomenutí otřesné
události největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi
kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou
naši společnost k novému vzdělávání v oblasti smyslu naší existence,
životních priorit a společenských aktivit v duchu altruismu, humanismu, důvěry a empatie. Při veřejné připomínce strašného zla, které se
odehrálo před historicky krátkou dobou, společně vyjádříme lítost nad
nespravedlností, bolestí a krutostí, které se staly dotyčným židovským
spoluobčanům z Čech a Moravy, i nad ztrátou jejich životů. Je potřeba takovýchto akcí – zlo se neděje jen kvůli jeho strůjcům, ale i kvůli
slušným lidem, kteří zapomenou nebo zůstanou pasivní v tváři extremismu, rasismu a primitivním vášním rozdmýchávajícího populismu.
S písněmi blízkými obětem nejstrašlivějšího zla společných dějin uctíme jejich památku i připomeneme potřebu se stavět aktivně zlu v nás
i ve společnosti v současnosti. Happening PAMATUJ! není náhradou
za smuteční obřady pořádané pro rodiny obětí holocaustu. Zpěvem
a recitací básní chceme upozornit a probudit soucit ve zbytku společ-
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nosti, která dosud přehlížela tuto tragédii s profesionální lhostejností,
což se projevovalo tím, že se všichni tvářili, jako by se nic bývalo nestalo. Neinformovanost a nezájem jsou silnými pomocníky xenofobie
a extremismu. Dokonce kdosi na informaci o celonárodním happeningu bezděky zareagoval stejným vyjádřením jako kdysi zločinec Adolf
Eichmann, když se ho u soudu ptali, zda svých skutků lituje: „Vždyť to
ale přeci byli Židé.“ Jako by být Židem nějak samozřejmě znamenalo
předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“, což v nacistické terminologii
znamenalo okamžitou popravu. Nejedná se nám pouze o připomenutí
tragické události, ale o sdělení vize, kterou uvedené písně nesou: tra-

diční hodnoty, smysl života, naději, víru a důvěru. A na obecnou otázku: Jaké je v českých dějinách místo pro „dějiny těch druhých“, nejen
po staletí zde žijících Židů, odpovídáme: Chceme, aby se tragédie holocaustu, až náš svět opustí přímí svědci těch dnů hrůzy, nikdy nestala
pouhou, postupně jen do dějin zasunutou událostí, tu a tam umělecky
připomínanou. Proto budeme v Úvalech před základní školou zpívat
a vzpomínat i letos. Věříme, že tato událost nenechá lhostejnými ani
naše úvalské občany a že přijdou vyjádřit svou účastí podporu happeningu PAMATUJ!
Vítězslav Pokorný, místostarosta města

zprávy z města

Chceme být Úvalům dobrými sousedy
aneb Rozhovor s ředitelem společnosti ESSA CZECH

S

polečnost ESSA CZECH prožila loni dramatický rok. Začátkem roku se nacházela
ve stavu ekonomické klinické smrti, na konci roku už zase fungovala jako standardní ﬁrma.
Významné dluhy po minulém španělském vlastníkovi, vstup nového investora (společnost PROMET GROUP), vyhlášení insolvence, schválení
reorganizace soudem a následně téměř všemi
věřiteli, provozní stabilizace a následně rozvoj,
to vše zažila společnost v roce 2017. O tom, jaká
je dnešní situace společnosti a její záměry do budoucna, jsme požádali nového ředitele ﬁrmy, pana
Jana Marouška.
Tak jak na tom společnost ESSA CZECH dnes
je, pane řediteli?
Společnost ESSA CZECH je na tom již dobře.
Dobrodružnější to bylo v prvním pololetí loňského roku.
A původní vlastníci ze Španělska stále budou
mít ve firmě nějaký podíl? Změní společnost
název?
Původní španělský vlastník již nemá od dubna
2017 žádný podíl. Úvahy o změně názvu společnosti souvisí s negativním vnímáním ESSy
některými zákazníky a dodavateli, které mají
samozřejmě základ v době minulé. Uvidíme,
v tomto směru není dosud nic rozhodnuto. Zatím
se soustředíme na výrobu, prodej a dokončení reorganizace.
Jaké máte plány se společností pro letošní rok?
Pro letošní rok byl schválen hospodářský plán,
kterým se budeme řídit. S velkou pravděpodobností dokončíme reorganizaci a také máme naplánovány některé nezbytné investice.
V minulosti se
spekulovalo, že
ESSA CZECH Úvaly

opustí a přestěhuje se do Letňan. Tento
plán padl?
Tak to určitě. V Úvalech zůstaneme.
Budete tedy rozšiřovat výrobu? Jaké plány
máte ve stávajícím areálu?
V Úvalech v současnosti neuvažujeme s rozšiřováním výroby. Potřebujeme ale akutně řešit
sklad příjmu materiálu a zlidštění jídelny. Sklad
příjmu materiálu žádný nemáme, skladujeme
ve výrobní hale, kam se vejde zásoba pouze na týden. Někteří dodavatelé však mají delší dodací
lhůty. Klobouk dolů před našimi logistiky. Jídelna
vypadá tak, že tam skoro nikdo nechodí. Vážíme
si našich zaměstnanců, chceme jim zlepšit sociální podmínky, a tak jsme se rozhodli postavit
za halou kontejnerové městečko s jídelnou.
Tento plán vzbudí v Úvalech jistě obavy. Z minulosti si pamatujeme nesplněné sliby Španělů – protihlukový val, zelený pás směrem
k silnici II/101, příspěvky na chodníky v okolních čtvrtích, podpora sportu. Nic z toho se,
až zčásti na ten sport, nesplnilo. Jak to tedy
bude s těmi nesplněnými sliby z minula a proč
bychom vám měli věřit?
To je mi líto, neplnění slibů do mého slovníku
nepatří. Již v létě jsme zahájili otevřenou diskuzi
se sousedy, ve které jsme jim naše plány představili. Nikdo nebyl proti, přímí sousedé nám
podepsali souhlas, který jsme předložili na stavební úřad. Protihlukový val se zelení se právě
projektuje. Zorganizovali jsme odvoz šrotu tak,
aby neprobíhal ráno, večer ani o víkendu. Souhlasíme s výstavbou cyklostezky na našem pozemku. Opravdu se snažíme být otevření a naslouchat
připomínkám sousedů i města.
A jste ochotni výše zmíněné sliby nějakým
způsobem městu a jeho obyvatelům garantovat? Třeba smluvně?

Ano. Ale uvědomme si prosím všichni, že
ESSA prochází reorganizací, a byla vloni nucena
uhradit desítky milionů korun za otevřené dluhy
i skryté kostlivce po španělském majiteli. Žádná
studna není bezedná.
Dobrá, věřme tedy, že výše zmíněné bude
splněno. Jak to bude se zátěží kamionovou
dopravou. Přeci jen, z logiky věci vyplývá, že
více výroby = více dopravy.
V jednom z předcházejících odstavců jsem
řekl, že výrobu v Úvalech rozšiřovat nebudeme.
Kamionová doprava zůstane stejná.
Přejděme od dopravy. Kolik lidí dnes v ESSA
CZECH zaměstnáváte a v jakých profesích?
Potýkáte se také s problémy se sháněním zaměstnanců? Uvažujete o využití agenturních
pracovníků ze zahraničí?
V současnosti má ESSA 200 vlastních zaměstnanců a zaměstnává také 40–60 agenturních
pracovníků. Zaměstnáváme především operátory
k lisům a svařovacím buňkám, dále seřizovače, manipulanty na vysokozdvižných vozících,
skladníky. Problémy se sháněním zaměstnanců
máme, stejně jako snad všechny české výrobní
ﬁrmy, obrovské. Ale zvedli jsme v minulém roce
dělníkům mzdy a oni přicházejí. Agenturní cizince nějaké máme, ale ne exotické.
Chcete říct Úvalákům něco o sobě?
Nemyslím, že je to až tak zajímavé. První půlku
svého profesního života jsem prožil zastupováním
českých výrobců v zahraničí, druhou řízením výrobních ﬁrem v Česku. Byl jsem např. obchodním
ředitelem České zbrojovky Uherský Brod nebo
generálním ředitelem Carborundum Electrite Benátky nad Jizerou. Důležitější možná je, že jsem
skoro místní, bydlím v Květnici. Záleží mně tedy
na tom, aby mě sousedi nepomlouvali.
Děkuji za rozhovor.
Marek Mahdal
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Městská stezka – 2. zastavení – Viadukt

O

d nádraží pokračujeme
po trase městské stezky ulicí Jiráskovou, Havlíčkovou
a Komenského ke druhému zastavení, které se nachází na hrázi
rybníka Fabrák. Rybník Fabrák
byl založen pro potřeby blízkého,
dnes již neexistujícího cukrovaru,
jehož zeď vidíme z hráze na druhé
straně rybníka. Jedná se o rozsáhlou stavbu postavenou počátkem
70. let 19. století, která sloužila
svému účelu až do roku 1929, kdy
byla produkce z důvodu ﬁnanční

krize ukončena. Dnes se zde
nacházejí různé provozovny
a uvažuje se o celkové transformaci tohoto území.
Nejvýznamnější památkou
v okolí je devítiobloukový
viadukt „9 kanálů“, po němž
je také tabule pojmenována.
V roce 2008 byl zapsán na seznam nemovitých kulturních
památek. Nyní, v zimních měsících, ho máte z hráze Fabráku
jako na dlani. Viadukt vznikl
při stavbě železniční trati Praha – Olomouc a projektoval ho
stejně jako celou trať Ing. Jan
Perner. Zajímavé je, že tato
obrovská stavba viaduktu byla

…věděli jste, že:
… Úvaly měla původně železniční trať vedoucí na Olomouc zcela minout?
Důvodem bylo hluboké údolí potoka Výmoly a nutnost budovat nákladné přemostění. Z Prahy měla trať vést přes Běchovice, Květnici,
Dobročovice a Škvorec na Český Brod. Ve Škvorci vznikl silný odpor
vůči záměru vedení trati katastrem obce.
… historicky první vlak projel úvalským nádražím v roce 1845?
… úvalský cukrovar býval kdysi výstavnou stavbou a při řepných kampaních zaměstnával více než 200 dělníků?
…úvalský viadukt „Devět kanálů“ je národní technickou
památkou?
… při výstavbě viaduktu došlo ke vzpouře dělníků, komu při
tom šlo o krk a jak to celé dopadlo?
dokončena za pouhých
7,5 měsíce. Viadukty jsou
vlastně dva, za tím původním ze žulových a pískovcových kvádrů stojí ještě
jeden – tvarově shodný, vybudovaný ze železobetonu,
který byl postaven v letech
1953–54, kdy se celá trať
elektriﬁkovala a rozšiřovala o 3. kolej.

Tyto a další zajímavosti se můžete dozvědět na 2. informační
tabuli naučné stezky. Kromě toho
si zde prohlédnete dobovou fotograﬁi viaduktu, pořízenou kolem
roku 1930 téměř přesně ze stejného místa, kde nyní stojí tabule.
Teď, když viadukt nekryjí stromy,
můžete srovnat, jak místo vypadalo tehdy a nyní…
Mirka Borecká

Průjezd Běchovicemi bude skoro na 2 roky uzavřen

O

d 5. března se výrazně zkomplikuje doprava všem obyvatelům
Úval, kteří jezdí do Prahy a z Prahy přes Běchovice. V ten den
totiž začne TSK Praha s komplexní rekonstrukcí této ulice v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům až po ulici Na Vydrholci, včetně
propustků a mostů. V místech opravy mostů a propustků budou zřízeny provizorní komunikace, které zajistí provoz při jejich výstavbě.

Po dobu výstavby bude umožněn průjezd pouze pro autobusy a vozidla
s povolením MČ Praha Běchovice, které budou k dispozici na Úřadu
městské části Běchovice.
Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice směr Zeleneč a na 8 km nájezd na D11. Více viz mapka.
Petr Matura, odbor investic a dopravy

7
brezen_2018.indd 7

2/25/18 1:25 PM

zprávy z města

Život Úval 3/2018

Nachlingerův park nelikvidujeme, ale obnovujeme

V

posledních týdnech vzbudilo pozornost Úvaláků kácení
v Nachlingerově parku. Ozývala se i slova o devastaci tohoto
místa. Požádali jsme proto o rozhovor pana Lukáše Šteﬂa, zahradního
architekta města, autora projektu revitalizace Nachlingerova parku.

bude dostatek prostoru pro přírodní a ekologické funkce i dostatek
možností k zastavení, oddychu a regeneraci sil. Dalším generacím tak
předáme kvalitní stabilní park, zajištěnou zelenou oázu v zastavěném
území města, ve které bude kostra
odolných domácích dlouhověkých
stromů.

Co se vlastně děje v Nachlingerově parku?
V parku probíhá jeho obnova.
Konkrétně se jedná o akci s názvem
Regenerace Nachlingerova parku
v Úvalech, na kterou město úspěšně
získalo dotaci v rámci Operačního
programu Životní prostředí, podporovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Vlastní prioritní
osa této podpory nese název „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“.
V úvodu přípravy celého projektu
jsme po detailním posouzení jednotlivých dřevin řešili dvě varianty
řešení. První varianta byla pokračovat se stávající údržbou a tak pouze
oddalovat postupný rozpad, ve kterém se park nacházel. Tato varianta by znamenala postupné padání
suchých větví ze stromů, zlomy korun, pády celých stromů (především
napadené smrky), další zarůstání
náletovými dřevinami, utlačování původních stromů. To by mělo
za následek, že celý prostor parku
by byl nebezpečný, tmavý, stísněný, zanedbaný, a funkce, které pro
obyvatele Úval přináší, by nebyly
naplněny. S ohledem na stáří a stav

Bylo skutečně nutné kácet tak
moc? Říkáte, že většina stromů
byla nemocná nebo neperspektivní, ale my jsme si všimli i zcela
zdravých pařezů.
V první řadě musím konstatovat,
že se v žádném případě nekácelo
moc, ale zcela přiměřeně stavu, v jakém park byl. Nebyly káceny zdravé stromy. Kácení se týkalo stromů,
které byly ve špatném stavu. Jednalo
se především o smrky napadené dřevokaznou houbou, dále suché nebo
polámané borovice či akáty a další stromy, jejichž stav nebyl dobrý
a další perspektiva byla výrazně snížena, nebo svým stavem ohrožovaly
bezpečnost svého okolí.
Důvodů pro kácení stromů bylo
tedy více. Čtenáře bych rád upozornil na fakt, že stav pařezu pokáceného stromu a zdravotní stav celého
stromu spolu ve většině případů
nemusí vůbec souviset. Jinými slovy, na základě stavu pařezů nelze
v žádném případě usuzovat, že stromy byly zdravé. Někdy to tak je, ale
častěji to tak není. Tento často opakovaný omyl tak může vést k chyb-

původních stromů by se kostra celého parku ve střednědobém horizontu rozpadla.
Druhou variantou bylo přistoupit k obnově parku. Vybrali jsme
druhou z variant, jejíž realizace již
začala a na jejímž konci bude park
tvořen velkým množstvím původních starých stromů, díky kterým
neztratí svoji stávající atmosféru,
současně však bude doplněn dostatečným množstvím vhodných
stromů nových. V tomto parku tak

ným interpretacím a následně i nepochopením toho, proč byly stromy
káceny. Rád s Úvaláky tyto věci
prodiskutuji, abychom se vyhnuli
vzájemnému nepochopení. Bylo by
to zbytečné a na úkor dobré věci.
Pokud bych to měl shrnout, tak
park byl ve špatném stavu, nesl
známky dlouhodobé absence pěstební péče a obnov. Proběhlé zásahy
jsou zcela logickým, pochopitelným
a adekvátním následkem popisovaného.

Rád bych ještě zmínil, že celý
projekt – jeho rozsah, přijatelnost
i vhodnost úspěšně prošel všemi
kontrolními a schvalovacími fázemi
provedenými Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR, resp. i dalšími subjekty činnými v celém tomto
procesu.
Dobře, a co se tedy bude dít dále?
Celý proces obnovy parku je
členěn na několik etap. V první
etapě došlo k odstranění suchých,
poškozených a neperspektivních
stromů. Dále bylo také ošetřeno
65 ks stromů. Jednalo se hlavně
o odstranění silných suchých větví
v korunách stromů a další zásahy,
mající za cíl zlepšit zdravotní stav
stromů. V navazující etapě, která
proběhne na jaře tohoto roku, dojde
k vysazení nových stromů a nových
keřových skupin. Konkrétně se
bude jednat o výsadbu 42 ks stromů.
Vybrány jsou domácí dlouhověké
druhy, které vytvoří do budoucna
stabilní stromovou kostru celého
prostoru a dále o výsadbu domácích
druhů keřů (celkem 208 ks). Následně bude v rámci již popisované dotace provádět odborná ﬁrma 3 letou
povýsadbovou péči o nové výsadby,
aby dřeviny dobře zakořenily a začaly plnohodnotně růst a vyvíjet se.
Takže park získá větší druhovou
různorodost. A co se stane se
stromy, které jste nyní ponechali?
Jak vidíte jejich perspektivu?
Přesně tak. Park
získal větší různorodost, stane se
do budoucna více
odolnější a stabilnější vnějším výkyvům. Tuto různorodost neocení
pouze návštěvníci
parku, ale je důležitá také z pohledu
ekologického. Co
se týká původních ponechaných
stromů,
pokud
nedojde k nějaké
nepředvídatelné
události typu vichřice apod., stromové patro jako celek
nebude pravděpodobně vyžadovat
v horizontu cca deseti – dvaceti let
výraznější plošný zásah.
Když se ale podíváme nyní
po městě, kácelo se docela dost
– zmizely stromy na náměstí
Arnošta z Pardubic, topoly
u hřbitova, kácelo se i na hřbitově
samotném, a teď dokonce i stromy u Fabráku. Bylo to opravdu
všechno nutné a v takovém
rozsahu?

Každý obyvatel Úval si pravděpodobně vybaví, že u hřbitova byly
ohromné topoly. Nejsem si ale již
jistý, zda každý z nich zvedal hlavu
a díval se detailněji do korun těchto stromů, aby viděl, v jakém stavu
stromy byly, a zda umí tento stav
posoudit. K této kontrole má město
samozřejmě své vlastní mechanismy a nástroje. No a konkrétně tyto
topoly u hřbitova byly v tak špatném
a havarijním stavu (zlomy koruny,
rozsáhlé otevřené hniloby kmene,
infekce dřevokaznými houbami), že
ohrožovaly své bezprostřední okolí. Jejich ošetření řezem, vzhledem
k rozsahu těchto poškození, by nebylo úspěšné a jediným řešením tak
bylo stromy pokácet.
Veřejnost často při kácení stromů
okamžitě hledá pomyslného viníka. Někoho, kdo za kácení stromu
může, někoho, komu stromy „vadí“,
kdo se chce radovat z jejich odstranění. Kácení je veřejností většinou
vnímáno velmi nepopulárně a negativně. Osobně také nerad kácím
stromy, vždy se snažím, aby kácení stromů bylo až krajním řešením
dané situace, aby byly káceny pouze takové stromy, jejichž kvalita je
nízká a které nad přijatelnou míru
ohrožují své okolí. Stromy jsou však
živými organismy s ohraničenou
délkou života. V městském prostředí
jsou navíc často poškozovány a stresovány vnějšími faktory, které jejich
živostnost výrazně zkracují. Je nutné narovinu říci, že kácení stromů
je zcela neoddělitelnou a legitimní
součástí péče o městskou zeleň, bez
které dlouhodobě a kvalitně o městskou zeleň pečovat nelze. Toto je
fakt.
Pokud je kácení koncepční, týká
se poškozených či neperspektivních stromů a je následováno novou
a kvalitní výsadbou, tak z odborného i laického pohledu by mělo být
vše v pořádku.
Věřím, že veřejnost, která je
obeznámena se stavem stromů
a důvodem jejich kácení, poté tyto
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důvody kácení pochopí a přijme
je jako logickou součást procesu
péče o naše prostředí. Konec konců péče o městskou zeleň je péčí
o veřejné prostředí a službou pro
nás všechny.

s názvem Generel zeleně města
Úvaly. Tento koncept je nyní postupně naplňován a realizován.
V Úvalech je tedy cílem zlepšení kvality městské zeleně, které

jde ruku v ruce se zvýšením kvality každodenního života obyvatel
města.
Děkuji za rozhovor.

Poznámka: bližší informace o rekonstrukci Nachlingerova parku najdete na webu města v sekci Rozvoj
a projekty města.
Marek Mahdal

Jinými slovy, chápu správně, že
obnova Nachlingerova parku
a všechno výše uvedené kácení
zapadá do jednotné koncepce?
Co je jejím cílem?
Práce s městskou zelení je dlouhodobá záležitost odehrávající se
ve spoustě rovin. V Úvalech chceme
udržet dobrý stav kvalitních ploch
zeleně stávajících, obnovovat a stabilizovat plochy zeleně nekvalitní
a vytvářet plochy zeleně nové, a to
v takových lokalitách, kde je zeleně
málo a kde je účelné a žádoucí, aby
zeleň plnila pozitivní funkce. Cílem
je dotvoření a udržení propojeného
systému kvalitní zeleně, která bude
plnit celou škálu pozitivních funkcí
(estetické, hygienické, ekologické
apod.), a to za využití disponibilních
zdrojů ﬁnancí.
Zkušenosti z jiných měst nám
dokládají, že jediným způsobem,
jak tohoto dosáhnout, je koncepční
a systémové plánování. Koncepce
a vize rozvoje zeleně města Úvaly byla deﬁnována v dokumentu
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Prosba o zachování zeleně na Slovanech – za hřiště travnaté
Vážení zastupitelé našeho města, milí spoluobčané, zejména vy ze Slovan – starých i nových,
pro Slovany je připraven a již 21.3.2017 i schválen návrh hřiště s umělým povrchem. Mělo by
být v prostoru, kde se dříve hrával volejbal – před
stoly na stolní tenis směrem k ulici. Proběhla veřejná debata, kterou jsem však bohužel nezachytila a nemohla tedy protestovat, aby toto přírodní
hřiště a krásný členitý prostor se stromy a keři nebyl narušen vstupem umělé hmoty. Pravdou je, že
při první prezentaci tohoto záměru na sociální síti
Úval před rokem, jsem také souhlasila, jenže jsem
si posléze uvědomila, že se tak ztratí zase kus přirozeného zeleného prostoru, který měl své kouzlo
vždy, i před vybudováním dětského hřiště. Prostě
tím, jaké to tu je – lípy, vrba, moruše, zlaté deště,
polní kvítka, ptáci všeho druhu. Pamětníci vědí,
že se tu sportovalo – volejbal, nohejbal- vždy tu
bylo hřiště a ten prostor je stále pro hřiště určený.
To je logické. Ale představte si to prosím, kdo to
tu máte rádi – bude tu oplocení a umělý povrch
a celý ten hezký kousek přírodního prostoru bude
ztracen, nehledě na zvýšený hluk a nepořádek.
Dělala jsem si jen malý průzkum u obyvatel
v okolí hřiště a vím, že vy, kteří máte děti, jste někteří pro a rozumím tomu a rozumím i dětem, že
takové hřiště chtějí. Jen mne překvapilo, že tuto
informaci o novém hřišti většinou nemáte. Není to

tedy rozhodnutí většiny ze Slovan, ale jen malého
počtu zdejších obyvatel.
Slyším, že na tom velkém travnatém hřišti se
sportovat nedá, nejsou tu branky, jsou tu psí exkrementy, špatná tráva. Když se tomu divím (že
by opravdu nebylo použitelné), dozvím se, že už
to asi nemohu chápat a nerozumím tomu. Podle
mého mínění, ale i dalších místních obyvatel, by
stačila pravidelná údržba. Pro volný pohyb i hry
a sousedské setkávání je zde prostor ideální a využívaný.
Nové hřiště s umělým povrchem by bylo volně
přístupné, tak si říkám, jak tu budou stát frontu
ti, co budou chtít hrát tenis, za nimi ti na basket
a nohejbal. Kolik se jich tam najednou asi vejde?
Anebo bude prázdné. V zimě každopádně zavřené. Bobování malých dětí to prý bránit nebude, no
nevím, a jiné místo tady moc není.
Kolem jsou ulice s rodinnými domky. Pan soused, hned vedle hřiště, s tímto záměrem nesouhlasí – pochopitelně. Už teď je rušen i v noci, kdy se
sem stahuje mládež i pochybné živly. Nebezpečí
vandalismu se zde dá předpokládat. Na hřišti pro
malé děti dochází k častému ničení – viz.domeček. A podle občanského zákoníku v zástavbě rodinných domků by se nemělo budovat nic, u čeho
se dá předpokládat zvýšení hluku.
V referendu o koupališti jsme si měli vybrat

mezi dokončením ulic, chodníků a rekonstrukcí
koupaliště. Najednou je ﬁnancí dost i na záležitosti, které nehoří a jsou zbytečným utrácením
městského majetku podle mého mínění.
Vážený pane starosto, vím, že to máte těžké,
zdědil jste problémy po předchůdcích, tak jako
i oni po těch svých. Musíte se někdy rozhodnout
rychle a podle situace. Proč však lidé kolem vás
jsou k jinému názoru arogantní a chovají se neslušně? Proč se neopravuje a neudržuje to, co již
existuje a slouží. A to, že největším bohatstvím
Úval je zeleň, ať již v okolí, či uvnitř města, je
snad všem jasné, doufám. Také se to tak hlásá –
Úvaly – město v zeleni.
Osobně nezávidím dětem a mládeži, ani dospělým z městských sídlišť antuková nebo betonová
hřiště a přála bych jim všem volný přírodní prostor. To, co považuji za pravé bohatství.
Najděte prosím pro hřiště s umělým povrchem lepší místo, někde, kde již tráva není
a kde bude součástí většího sportovního areálu
jako v Pařezině, u školy apod.
Prosím ty, kteří by chtěli podpořit názor, že
do této lokality Na Slovanech takové hřiště
s umělým povrchem nepatří, aby se mi ozvali
na e mail – zuzanai@seznam.cz.
Děkuji
Zuzana Indrová

Rozhovor s paní ředitelkou Janou Hájkovou

Paní ředitelko, po čtyřech měsících v kontejnerových pavilonech
na „Výpustku“ byl 3. ledna 2018
obnoven provoz v budově MŠ Kollárova. Vrátíme se trochu zpět.
Věřila jste, že se během několika
málo týdnů podaří vedení města
najít náhradní prostory pro
provoz MŠ?
Musím říci, že jsme věřili, ale
byly upřímně řečeno chvíle, kdy
jsme přestávali věřit a jen jsme doufali. Během každé rekonstrukce se
objevují komplikace a zdržení, bohužel v našem případě se nám tato
zdržení stala noční můrou. Jsem
opravdu ráda, že město Úvaly dokázalo opravdu velice rychle zareagovat a v téměř šibeničním termínu dohodnout pozemky i prostory. Týden
před zahájením, když ještě nebylo
na příslušném místě ani „hrábnuto“,
jsem okolo jezdila opravdu jen se

sevřeným žaludkem. Nakonec jen
jedna třída měla necelý týden zpoždění v zahájení provozu, ale tam
patří obrovské díky rodičům, protože ti, kteří mohli, prodloužili dětem
prázdniny, ostatní děti jsme umístili
na budovu Pražská. Ale těch bylo
opravdu minimum.
Jak jsme již avizovali, patří se
v souvislosti s tímto projektem
poděkovat opravdu všem. Městu Úvaly za neustávající vstřícné
jednání, pomoc s vybudováním
náhradních prostor a za poskytnutí
nemalých dodatečných ﬁnančních
prostředků, které byly vynaloženy. Dále musím poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se i na úkor
svého volného času snažili pro děti
zajistit příjemné prostředí, rodičům
za jejich neuvěřitelnou spolupráci
a hlavně patří největší dík a obdiv
dětem, které byly naprosto fantastické a všechno zvládly.
Jak proběhlo stěhování zpět
do budovy v Kollárově ulici?
Dnes je konec ledna, stěhování
proběhlo na jedničku, všechno se
stihlo. Samozřejmě se jednalo o velký zásah do poměrně staré budovy,
takže stále se objevují nedostatky
a problémy, ale ty již jsme schopni
zajistit během řádného provozu a taková rekonstrukce chce prostě čas,
abychom vše „doladili“.
Budova školky dostala nový
kabát, je dnes v pořádku. Co
interiér?

Rekonstrukce proběhla pouze
z vnější části budovy. Samozřejmě
máme představy i o změně uvnitř,
ale na zásadní úpravy je v tuto
chvíli ještě čas. Interiér se snažíme obnovovat z běžného rozpočtu
našeho zařízení a musím s uspokojením říci, že během loňského
roku dostaly nový nábytek tři třídy,
ostatní dokupujeme průběžně, zrekonstruovali jsme vstupní prostory
u ředitelny, vytvořili velké vestavné
police na didaktické pomůcky apod.
Hraček a her dovnitř i ven mají děti
k dispozici nepřeberné množství
a snažíme se je neustále obnovovat
a doplňovat.
Pokud se týká větších zásahů, určitě by měly přijít na řadu podlahy
a osvětlení. Výmalba celé budovy
byla provedena v rámci proběhlé
rekonstrukce.
Co čeká školku v nejbližší době?
V následujícím období nás čeká
hodně práce. Jednak musíme připravit zahradu na jaro pro pobyt
dětí po proběhlé rekonstrukci. Věříme, že s tím nám pomohou rodiče
v rámci jarní brigády, kterou pořádáme již pravidelně ve spolupráci
s Výborem rodičů MŠ Úvaly. Co
se týká organizace školky, čeká nás
na jaře den otevřených dveří, zápis,
chystáme pro rodiče dotazníkové šetření, které bychom rádi uskutečnili
v tomto kalendářním roce, a hlavně
spousta zážitků pro děti. Všechny
tyto informace, které rodiče a veřejnost zajímají, najdou na našich in-

ternetových stránkách. Ať už se jen
chtějí podívat, jak se máme a co děláme, co zažíváme na našich akcích,
důležité sdělení pro rodiče, běžné
provozní informace nebo zápis, vše
najdou na www.msuvaly.cz. Naší
snahou je „bezbariérová“ a přímá
komunikace s rodiči a její neustálý
rozvoj.
A váš cíl?
Mým cílem jako ředitelky jsou
především spokojené děti, které odcházejí z naší školky do nové životní
etapy se spoustou kamarádů, poznatky a dovednostmi, které se u nás
naučily a jsou připravené pro školní
docházku. Snažíme se, jako tým, dětem poskytnout prostředí a zázemí,
které je bude inspirovat k tvoření,
novým nápadům, získávání znalostí
a hlavně je bude bavit. Dbáme na to,
aby současně toto prostředí bylo pro
děti bezpečné.
K tomu samozřejmě přispívá především osobnost pedagoga. Vzhledem k velikosti školky a množství
zaměstnanců je ﬂuktuace vyšší
a vzniká neustále potřeba někoho
hledat, učitelky, asistenty, provozní
pracovníky. Pedagogy přijímáme
vždy jen s odpovídající kvaliﬁkací,
případně si ji doplňují. Bohužel situace na trhu práce je opravdu tristní
a najít kvalitního pedagoga je jako
najít jehlu v kupce sena.
Spolupráce s vedením města určitě funguje, ale každá práce má
své rezervy. Kde je vidíte? Co by
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se dalo zlepšit a co byste v nejbližším období potřebovala?
Spolupráce s vedením města hodnotím na opravdu vysoké úrovni.
Našim požadavkům se snaží vyjít
vždy vstříc. Pokud bych měla ještě
něco vylepšit, jednalo by se již jen
o detaily.
To, co nás trápí, je, že by si někteří lidé měli uvědomit, že mateřská škola je především výchovně
vzdělávací instituce, která má svá
pravidla, nařízení a zákonné limity.

Ačkoli se některé podněty ke zlepšení mohou zdát být jasné a logické,
nelze je vzhledem k výše uvedeným
okolnostem realizovat. Vítám, že
v dnešní době funguje v Úvalech
mnoho volnočasových zařízení, která mohou tyto požadavky rodičů bez
problému akceptovat a které mohou
jejich děti navštěvovat.
Dalším problémem dneška vnímám koloběh informací a dezinformovanost. Díky dnešním technologiím se informace šíří neuvěřitelnou

rychlostí a to bez ohledu na to, zda
se zakládají na pravdě. Někdo „vypustí“ mylnou informaci, většinou
subjektivně zaměřenou, která se
pak již velmi těžko napravuje a vrhá
na školku špatné světlo a škodí jí.
Ideální situace nedosáhneme
nikdy, ale je důležité se o to snažit
a vyvinout maximální úsilí, abychom se k tomuto cíli alespoň přiblížili.
Paní ředitelko, rok 2018 je pro vás

již 8.rokem v této funkci. Dovolte
mi, abych vám popřála do tohoto
roku v osobním životě hlavně zdraví
a nadšení pro tak náročnou práci.
Co popřát školce – kreativní kolektiv, dobrou spolupráci s rodiči
a děti, toužící poznat hodně nových
věcí.
Děkuji za rozhovor.
S paní ředitelkou
Janou Hájkovou rozmlouvala Dana
Poláková, předsedkyně školské
komise

Ukliďme Pošembeří

T

ak už je tu zase jaro! Hospodyňky smýčí,
zahradníci hrabou a odpadky, kterým se
nepodařilo doputovat do popelnic nebo
na skládku, vykukují na svět. A tak v rámci akce
„Ukliďme Pošembeří“ jako součástí kampaně
„Ukliďme svět“ by nebylo od věci osvěžovat nejen městskou zeleň, která v blížícím se jaru potřebuje, stejně jako my, se pořádně nadechnout.
Přijďte a podpořte čisté a pěkné město jako
jeho občané, kterým není lhostejný vzhled
svého okolí. Potřebujete povzbudit? Rádi vás

povzbudíme….. sušenky,buřty, něco
dobrého (třeba pocit)???
Spojme svoje síly ve spolupráci
s Městským úřadem Úvaly v sobotu
dne 7.4.2018 od 9:00 hodin. Naše
úsilí budeme směřovat na úklid hned
několika oblastí. Sraz zájemců bude:
1) u Mateřské školy Pražská II.,
Pražská 525
2) Slovany, u hřiště, roh ulic Lužická
a Chorvatská
3) Radlická čtvrť, roh ulic Milíčova a Dobročovická
4) Před vchodem do Základní školy na náměstí Arnošta z Pardubic
5) Před plaveckým bazénem Natrix na parkovišti, ul. Jirenská
6) U Horoušánek, roh ulic E.E. Kische a Tigridova
Pytle na sesbírané odpadky a pracovní rukavice jsou zajištěny a budou k vyzvednutí

na výše uvedených stanovištích v 9:00 hodin. S sebou si prosím vezměte nejen dobrou
náladu, ale i vhodnou pracovní obuv, oděv
a případné náčiní (hrábě), eventuálně kolíčky
na nos. Můžete se zapojit také formou věcných darů či služeb (nákup rukavic a pytlů).
Nasbírané pytle s odpadky odevzdáte
na stejných stanovištích ve 12:00 hodin, kde
budou sečteny a zaevidovány.
Po skončení úklidu bude odměnou všem
zúčastněným kromě dobrého pocitu i společné opékání buřtů na hřišti pod sokolovnou
od 12:30 hodin.
Vyhlášení výsledků „Ukliďme Pošembeří“
proběhne v sobotu 26.5.2018 na Dni dětí, které se bude konat v areálu pod školou v Úvalech a na hřišti pod kostelem a také na webových stránkách a facebooku města.
Těšíme se na vás!
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Projekt Potex – sběr použitého textilu

M

ěsto Úvaly podporuje
již několik let realizaci
projektu sběru použitého textilu, v posledním období
prostřednictvím ﬁrem Koutecký, Coretex a Potex. V loňském
roce 2017 se společně podařilo
v Úvalech z odpadového toku
odklonit jen společnosti Potex,
s.r.o., celkem 10 242 kg textilu
a příznivě tak ovlivnit životní
prostředí ve městě. V celé republice to v rámci tohoto projektu konkrétně bylo 2 242 264 kg
textilu.
Určitě vás zajímá, co se s tímto
textilem následně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu společnosti Potex, s.r.o., kde se dále
zpracovává.
Každý týden je připravováno
oblečení na míru pro 7 organizací.
Vždy je dodáváno jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je
ještě akutní potřeba zimního oblečení). Organizace zasílají pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich instrukcí je
upravována skladba vytříděného
oblečení.

Oblečení je připravováno pro:
1. Charita ČR – pomoc lidem
v ohrožení a nouzi
2. Naději – stará se o osamělé
a lidi bez domova
3. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi
bez domova
4. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
5. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám
a rodinám s dětmi, které se
ocitly v tíživé životní situaci.
6. Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
7. FIXPUNKT (Comeback) –
charitativní obchod pro potřebné
Celkově bylo v roce 2017 těmto organizacím poskytnuto více
než 5 296 kg vytříděného textilu.
Týdně se vytřídí až 1000 kg oblečení.
Zbylé oblečení, které už nelze
využít, je dodáváno zpracovatelům, kteří umí recyklovat téměř
vše, co se do kontejnerů dostane.
Je důležité mít partnery na zpra-

cování opravdu všech složek
textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách.
Z prodeje tohoto zbytkového
textilu jsou společností Potex,
s.r.o., dlouhodobě podporovány další organizace, které ke své
činnosti více potřebují peníze než
použité oblečení.
Patří mezi ně například:
1. Klokánek Chabařovická – zabývá se péčí o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – zajišťuje
výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené
3. Pro-Contact – podporuje vzdělávání dětí v Africe
4. Linka bezpečí – pomáhá dětem
a mladistvým v obtížných chvílích jejich života
5. Kapka Naděje a další
V loňském roce obdržely tyto
organizace celkem 819 962,- Kč.

3% textilu, 97% skončí na skládkách. Přitom 97% vyhozeného
textilu lze znovu recyklovat. Tím
se sníží množství odpadu na skládkách, uspoří se primární zdroje,
nositelné oblečení se dostane
k potřebným, nenositelné oblečení
se dále zpracuje na další výrobky nebo materiály, také se získají
prostředky pro neziskové organizace především charitního typu.
Nevyhazujte tedy použité nebo již
nepotřebné oblečení do koše, ale
do kontejnerů na textil.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Přetékají vám doma skříně oblečením a přitom máte pocit, že
nemáte co na sebe? Rádi byste si
pročistili šatník, ale nevíte, jak začít? Co s obnošeným oblečením?
V současnosti se recykluje asi
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GADIMMO spol. s.r.o.
Jeronýmova 1 623
Správa areálu
Úvaly

Skladový areál Skeříkov
www.skladyuvaly.cz
Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
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:
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
Placená inzerce
brezen_2018.indd 12
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Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz
Tel.: 732 226 101
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Dějinná osmička – 28. říjen 1918
T. G. Masaryk anebo zodpovědnost za svůj život a stát

F

ilozof, sociolog, vědec, náboženský moralizátor se narodil v Hodoníně 7. března
1850, tedy před 152 lety, v chaloupce panského kočího. Po matce Moravan, po otci Slovák získal nejvyšší vzdělání v Brně a ve Vídni
v německém jazyce. Stále hledal pravdu lidské
existence.
Profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity, poslanec říšské rady T. G. Masaryk, jenž 6. července 1915 ve svém proslovu v Zürichu stanovil
požadavek samostanosti, nikoliv federace, vyhlásil de facto Rakousko-Uhersku válku. Směšné, že? Mohl přečkat Velkou válku se svou nemocnou ženou Charlottou v závětří Prahy, bylo
mu už 64 let.
Doma si vybral několik přátel, vybudovali
spojení, tzv. Mafﬁi. V zahraničním odboji měl

k dispozici vedle své pověsti vědce a své dcery
Olgy ještě Dr. Edvarda Beneše a plukovníka
Francouzské armády Milana Rastislava Štefánika, meteorologa a letce, znalce salónů.
Do zahraničí odešel ještě Josef Dürich,
poslanec za Českou agrární stranu, jenž podporoval carské ambice na ovládnutí střední
Evropy. Byl z Národní rady československé
vyloučen.
Finančně pomáhali odboji čeští a slovenští
krajané v USA a Rusku, angličtí, jihoslovanští
a židovští přátelé z dob afér a procesů. Bez nacionalistických hesel, pouze na základě demokratických myšlenek a historického práva státu, Masaryk,humanista, založil legionářskou
armádu v počtu přes 100 000 mužů. S diplomaty se v Evropě a USA domluvil v jakémkoliv jazyce.
Zakladatel čsl.
státu T. G. Masaryk si jasně uvědomil orientaci naší
zahraniční politiky na západní
demokracie, a tím
odmítl panslavismus, nástroj ruské
expanze. Francií,
Velkou Británií,
USA, Belgií, Japonskem atd. byla
Národní rada československá uznána jako nejvyšší
politický
orgán

nového státu.
Díky
náročné
a horečné diplomacii a stotisícové armádě československých statečných
legií se za pomoci
domácího odboje
podařilo nemožné:
28. října 1918 došlo
k provolání a založení samostatné
Československé republiky. T. G. Masaryk,
předseda Národní rady československé, byl
doma zvolen československým prezidentem.
„Zasloužil se o stát.“
Jedna práce skončila, ale druhá dlouhodobější začala; dennodenní mravenčí práce
budování mnohonárodnostní demokratické
republiky obklopené nepřátelsky nakloněnými státy. Asketický svěží vzdělaný pracovitý
politik apeloval na zodpovědnost a poctivost,
na morální zásady.
Dnes žijeme v samostatném demokratickém státě, kde na nás nikdo nežádá život, jen
občanskou odvahu s odhozením lhostejnosti
(jít volit, pojmenovat nepravosti). Věnujeme se
dennodenní práci pro hezký život bez právních
privilegií pro vyvolené, kde stále platí Masarykův imperativ z roku 1913: „Nebát se (politicky) a nekrást (hospodářsky), jiného programu
v dnešních poměrech ani mít nemůžeme.“
(Na bojácného či lhostejného si bezskrupulózní troufne a překrucuje pravdu...)
PhDr. L. Mandová

Myšlenka československá

Z

e školních lavic se nejednomu vybaví citát Františka
Palackého: „Byli jsme před
Rakouskem, budeme i po něm!“
Tato věta se zejména za první
republiky překládala tak, že už
samotný „Otec národa“ prahnul v polovině 60. let 19. století
po české státní samostatnosti.
Opak byl pravdou. Věta byla vytržená z kontextu. Palacký si nic takového rozhodně nepřál. Už bez
hlubší znalosti jeho politických
názorů to vytušíme z věty, která
následovala po slavném citátu:
„S bolestí v srdci hledíme tomu
vstříc.“
Palacký v tom nezůstal sám.
Pro českou politickou elitu byl
až do první světové války, a to
i přes prosazování národních požadavků, typický loajální postoj
k monarchii. I Tomáš Garrigue
Masaryk, před válkou poněkud
neoblíbený politik, nejen pro svůj
odmítavý postoj k antisemitským
náladám veřejnosti, dlouhá léta
zasedal jako řadový poslanec
v Říšské radě ve Vídni. Před vál-

kou nic nenasvědčovalo tomu, že
právě on se stane architektem československého státu a po válce
bude bez nadsázky uctíván jako
monarcha.
Zlom v uvažování o státní samostatnosti přinesla válka. Miliony lidských obětí, nespočet
rodinných tragédií a nám těžko
představitelnou bídu přinesl celosvětový konﬂikt, tehdy nazývaný
jako Velká válka. Příčinou pro krvavou realizaci sítě spojeneckých
dohod byla Rakouskem-Uherskem vyhlášená válka Srbsku.
A té zase předcházel amatérsky
připravený a čirou náhodou nakonec úspěšně provedený atentát
na následníka trůnu v Sarajevu.
Změna postoje českých politiků k monarchii nepřišla rozhodně
naráz. Na počátku války údajně Masaryk z debat s poslanci
v Říšské radě vytušil, že kdyby
Rakousko-Uhersko vyhrálo válku, tak bude následovat plošná
germanizace monarchie. Těžko
můžeme spekulovat o tom, zda
by tomu tak bylo, nebo si to jen

část německých poslanců vroucně přála, ale Masaryk tomu uvěřil. Tehdy zahodil své myšlenky
na reformu monarchie a zaujal
postoj, že je nevyhnutelný její
rozpad na národní státy. A tak
po varování před zatčením zvolil
v prosinci roku 1914, tedy pět
měsíců po začátku války, život
v emigraci. Zde pak postupně
formuloval a prosazoval koncept
čechoslovakismu za pomoci dalších, mimo jiných Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika.
Československá myšlenka nebyla úplně nová, ale nebyla před
válkou ani zpočátku jejího průběhu obecně přijímaná. V danou
dobu byla především taktická.
Pokud přijímáme českou národnost jako nám přirozenou,
u československého národa se už
pohybujeme na tenkém ledě. Jednalo se především o politickou
doktrínu, prosazovanou zpočátku
částí české a slovenské emigrace
v čele s Masarykem, která měla
zvýšit pravděpodobnost vzniku
samostatného státu. A také zane-

chat v zamýšleném území nového státu na druhé koleji Němce
i Maďary. A tak pokud monarchii
vytýkáme, že nezvládala řešit národnostní otázku, musíme objektivně přiznat, že ji nezvládla ani
Československá republika, a to už
v době svého vzniku.
Vraťme se ale do českých zemí
za války. Čeští politici rozhodně
nedávali najevo, že by monarchii
chtěli dát košem. Ano, můžeme je
omluvit tím, že kdyby prosazovali rozdělení státu, rovnalo by se
takové jednání velezradě, za což
se mohl udělit i trest smrti. Tím
se také omlouvali. A také tím, že
když popírali nezávislost, doufali,
že přijde. Když oslavovali vítězné bitvy rakouské armády, tak si
údajně z celého srdce přáli, aby
byla poražena. Skvělý publicista
Ferdinand Peroutka k tomu později podoktnul, že mohli alespoň
mlčet, když nemohli říkat to, co
si mysleli. Za takové situace se
mohla zdát emigrace vedená Masarykem jako skupina bláznivých
radikálů, která se snaží usku-
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tečňovat své bezbřehé politické
ambice. To Masarykovi zazlívat
nemůžeme, i když se uchyloval
k „nepřesnostem“, když při politických jednáních se zástupci klíčových mocností tvrdil, že za ním
stojí celý československý národ.
Dlouhou dobu to opravdu nemohl
ničím dokázat.
Vleklá a svým rozsahem dosud nepoznaná válka monarchii
vyčerpávala, ale ještě více vy-

čerpávala obyvatelstvo. Však
z Úval bylo během války odvedeno přes 500 mužů, tedy drtivá
většina práceschopných. Jejich
rodiny strádaly hmotně i citově. Jen jejich práci pak ve větších výrobách zastávali zčásti
ruští zajatci. Představme si, že
prioritou státu bylo zásobovat
frontu, ale i vojáci dezertovali
pro nedostatek potravin. Hladovějící obyvatelstvo sotva moh-

Život Úval 3/2018
lo o své vládě smýšlet příznivě
a asi od poloviny roku 1917 se
na pořad dne dostává myšlenka
nezávislosti a československého
státu. S nástupem nového panovníka se i rozvolňuje tuhý válečný
systém perzekucí a cenzury, což
dává české politické elitě prostor
pro obrat. Čím více říšská vláda
a panovník ustupují, tím více se
ve svých požadavcích radikalizuje česká politika. Na počátku

roku 1918 se už emigrace a domácí politici sjednocují ve svém
stanovisku a v červenci 1918 je
založen Národní výbor, který bez
jakýchkoliv překážek konstatuje
požadavek samostatného československého státu. V reálných
krocích si však zatím domácí
politici zachovávají obezřetnost,
rozdělují funkce a vyčkávají kapitulace.
Milan Bednář

Prokletý rok 1948

T

akzvaný osmičkový rok přináší celou
řadu výročí, která se v průběhu minulého i současného století vytvářela, vzpomínala i zapomínala, oslavovala
i odsuzovala. S únorem se nabízí dosud
ve společnosti rezonující rok 1948 a to, co
mu následovalo. A tak jsem četl spoustu
komentářů k tomuto výročí, jeden i v tomto periodiku, z kterých vyplývalo, že ani
téměř třicet let po revoluci nejsme schopni
na rok 1948 pohlížet střízlivě. Je z nich až
příliš cítit, že ten prokletý rok nechceme
pochopit a že našim jediným cílem je ho
odsoudit. Mám pro to pochopení. Diktatura
komunistické strany nepřinesla v řadě oblastí následováníhodný vzor správy státu.
Avšak černobílé vidění, nadhodnocování
počtu obětí a používání termínů z holocaustu je jazykem politických vězňů a jinak
perzekvovaných osob. Z psychologického
hlediska je naprosto přirozený. Je to způsob, jak se popasovat s minulými traumaty.
Nesmíme však zapomenout na to, že vedle
nich tu žili lidé, a není jich málo, kteří si
tu dobu pamatují jinak. Společnost by se
měla posunout dál od emocionálně vypjatého moralizování ke střízlivému vysvětlení, které nám usnadňuje mnohaletý odstup.
Pochopení doby a okolností je naprosto klíčové pro to, abychom se dokázali
alespoň trochu z minulosti poučit. To, že
nás apriorní odsuzování minulého režimu
ochrání před návratem diktatury, ostatně
patří mezi největší postkomunistické omyly. Naopak je pěstování černobílého vidění
minulosti slušným základem pro obdobný
náhled na současnost, bez čehož se radikalizace společnosti a diktatura neobejde.
Druhým omylem je neustálé rozdělování
na „my“ a „oni“. Oni komunisté, či dokonce ten režim, páchal takové zlo, zatímco my, ta slušná
společnost, jsme „pod knutou
totality“ museli mlčet, poslouchat a strachovat se.
Rok 1948 nepředstavoval
žádný zlom ve společenském
chápání násilí či morálky.
Tu morální devastaci, která
se v této souvislosti tak zmiňuje, přinesla už válka. Akceptování násilí jako řešení
společenských konfliktů bylo
v poválečné době charakteristické pro celou Evropu, nejen snad pro Československo
či východní blok. Okupace,

likvidace židovského obyvatelstva, heydrichiáda a hrůzy postupující fronty na konci
války. To vše vedlo ke zevšednění násilí,
kterého se lidé v Evropě, včetně nás Čechů, přestali štítit. Po válce přišel program
očisty národního státu spojený se zabíráním majetku a vysidlováním obyvatelstva
na základě národnostního klíče. Dodnes je
českým společenským tabu brutální mučení, znásilňování a hromadné popravy
německého obyvatelstva s téměř 30 tisíci
oběťmi. Do roku 1948 bylo veřejně popraveno přes sedm set žen a mužů na základě retribučních procesů. Období po únoru
1948 bylo v tomto smyslu pokračováním
radikální očisty společnosti, ale namísto
národnostně-politického klíče, byl použit
klíč sociálně-politický. A nedělejme si iluze o tom, že s tím podstatná část veřejnosti
nesouhlasila, nebo snad souhlasila jen formálně pod nátlakem. Vyzývala k nejtvrdším trestům obdobně jako při procesech
proti kolaborantům s nacisty.
Z politického hlediska představoval
únor 1948 zhroucení iluzorního konceptu
národní jednoty, který prosazoval Edvard
Beneš. Komunistická strana už od konce
války dosazovala své lidi na důležité posty ve státní správě a v ozbrojených silách
mnohem cílevědoměji než ostatní strany.
A měla z čeho čerpat. Komunistická strana
už nebyla tou téměř sektářskou organizací
první republiky. Programově se rozkročila do populismu, stala se stranou masovou a přilákala řadu mladých nadšenců.
V otázce většinově přijímané socialistické
budoucnosti Československa byla mnohem přesvědčivější než sociální demokraté a národní socialisté. Přitom v rozporu
s komunistickou internacionální doktrínou

hrála i na nacionalistickou strunu, přičemž
odkazovala na svou roli v odboji. Podněcovala strach z návratu Němců na „imperialistických tancích“, přičemž se ještě za první
republiky německé menšiny zastávala.
Na počátku roku 1948 se komunisté
v přebírání moci dostali tak daleko, že nekomunistické strany nedokázaly adekvátně
reagovat. Především se nedokázaly dohodnout a Petr Zenkl, předseda národních
socialistů, inicioval demisi části nekomunistických ministrů. Když si uvědomil chybu, žádal po Benešovi, aby demise nepřijal. Pak po vzoru ostatních svaloval vinu
na slabost Beneše a i v rozhádané emigraci
předváděl podobné kousky se stejným neúspěchem. V rozhodných dnech konce února byla komunistická strana jedinou, která
dokázala opravdu ve velkém mobilizovat
společnost, ne jen polovojenské milice.
Komunistická strana měla tak širokou členskou základnu, že si o tom ostatní strany
mohly jenom nechat zdát. Po převzetí moci
komunisty společnost nevystřízlivěla, naopak se do strany začali ve velkém hrnout
další členové, co do počtu nejvíce z řad národních socialistů, tedy strany Milady Horákové. Brzy dosáhla komunistická strana
impozantního čísla přes dva miliony členů,
až se vedení raději rozhodlo pro provádění
stranických prověrek.
Komunistická strana rozhodně nepřevzala moc nad státem legálně, ale právní
problém netkvěl v rekonstrukci vlády pod
vedením Klementa Gottwalda. Nelegální
a pro zachování moci byly klíčové politické
čistky prováděné akčními výbory Národní
fronty, a to v celospolečenském rozsahu.
Čistky neprováděla úzká skupina stranických elit, ale desetitisíce lidí, kteří se už
v březnu 1948 účastnili
činnosti ve více než 17
tisících akčních výborech.
Není to tak dlouho,
co se v Úvalech rozhodlo o odebrání čestného
občanství pro Klementa
Gottwalda, které získal
v roce 1949. Při jednáních padaly i názory, že
tehdejší místní národní
výbor snad rozhodoval
nesvobodně a pod nátlakem. Rozhodně nikoliv.
O udělení čestného občanství rozhodnul teh-

14
brezen_2018.indd 14

2/25/18 1:25 PM

100 let Republiky československé

Život Úval 3/2018
dejší výbor mnohem jednoznačněji a s větším přesvědčením, než rozhodovalo nynější
zastupitelstvo o jeho odebrání. Ve volbách v roce 1946 v Úvalech těsně zvítězili národní socialisté před komunisty, ale
v okolních obcích byla celkem zřejmá komunistická převaha. Jako ostatně v celých
Čechách. V počtech členů však komunisté i v Úvalech překonávali ostatní strany.
A po politické čistce v roce 1948 bychom

v místním národním výboru opravdu kritiky Gottwalda nenašli.
Pokusme se ohlédnout. Rok 1948 nebyl
politickým pučem hrstky choromyslných
zločinců. Byla to důkladná výměna elit
za nadšeného potlesku výrazné části společnosti. Společnosti zradikalizované jednoduchými hesly, která slibovala rázná, rychlá
a jednoduchá řešení palčivých problémů.
Společnosti zmanipulované strachem a ná-

silnou dobou, která šla vstříc diktatuře.
Strach byl však jen v chmurných představách a nabízená řešení většinou selhala.
Mnoho lidí se však mezitím stalo oběťmi nesporných zločinů, mnohým z nich sociální
experimenty zničily život. Mnoho lidí však
také na změně režimu proﬁtovalo, nejen ﬁnančně, ale i společensky. A pro mnohé se
vlastně nic podstatného nezměnilo.
Milan Bednář

Doc. Emil Dominik Josef Hácha Narodil se 12.7.1872 v Trhových
Svinech. Byl to významný prvorepublikový právník a následně politik. Působil
jako předseda Nejvyššího správního soudu, byl členem legislativní rady vlády,
člen akademie a České učené společnosti. Byl hluboce věřící katolík, čímž se
jeho kandidatura stala přijatelnou i pro slovenské poslance. A díky své apolitičnosti byl přijatelný pro Německo. Po abdikaci Edvarda Beneše byl zvolen třetím
prezidentem pomnichovské Česko-slovenské republiky a po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava byl jmenován státním prezidentem. Protokol, v němž
vložil osud českého národa a země do rukou německé říše, podepsal psychicky
zlomený Hácha pod velkým tlakem ze strany Němců. Otázkou zůstává, mohl-li
Hácha odmítnout dokument podepsat. Situace druhé republiky nedávala žádnou
naději na úspěšný odpor. Hácha se tak rozhodl pro cestu menšího zla a věřil, že
v ní obstojí. Ve své funkci se v prvních letech snažil loajální spoluprací s Němci zachovat alespoň částečnou autonomii protektorátu. Opakovaně intervenoval za oběti německé perzekuce, udržoval kontakty s odbojem, byl ve spojení
s exilovou vládou v Londýně. Postupná změna jeho postojů nastala po příchodu
protektora Reinharda Heydricha v září 1941. Hácha hovořil o demisi, ale nakonec zůstal s odůvodněním, že stále ještě musí hájit pozici národa.
Pro velkou část českého národa Emil Hácha představoval symbol zrady a pronacistického aktivismu. Na druhé straně přiznal poválečný Národní
soud, že od ledna 1943 nebyl Hácha odpovědný za své činy kvůli pokročilému stádiu jeho arteriosklerózy. K jeho největším úspěchům patří záchrana většiny studentů zatčených v roce 1939 po pohřbu Jana Opletala.
V průběhu roku 1943 v důsledku postupující arteriosklerózy přestal prakticky vykonávat svoji funkci a dožíval na zámku v Lánech. 27. června
roku 1945 Emil Hácha umírá. Pohřben byl s vyloučením veřejnosti na vinohradském hřbitově.
S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

názory čtenářů

Street art v Úvalech

V

současnosti se stále více
setkáváme s jevem nazývaným street art. Ve vydání Života Úval č. 10/2017 byl na toto
téma otištěn rozhovor iniciátorky
projektu street art v Úvalech Evy
Chvalkovské s výtvarníkem Kryštofem Kotíkem, který nadšeně
vypráví o přínosu tohoto stylu pro
prostředí, v němž žijeme. Říká, že
města pod vlivem street artu září
barvami, které rozvíjejí náš veřejný prostor a přináší lidem pozitiv-

ní změny. Konzervativní názory
na moderní pouliční umění jsou
prý především založeny na nedostatečné informovanosti, nebo dokonce na dokonalé nevědomosti.
Pokud se někomu tento umělecký
styl nelíbí, jedná se spíše o pochybný názor, který se nezakládá
na objektivním posouzení toho,
co může legální pouliční umění
lidem přinést. Kryštof Kotík zapomíná na to, že vnímání a posuzování jakéhokoliv díla včetně

výtvarného je individuální záležitostí každého jedince, a proto
není vhodné případné záporné
odezvy jednoznačně odmítnout.
Představy, že kresby v podchodu u železničního přejezdu
ochrání tato místa před vandalským počmáráním, se nenaplnily. Město musí vynaložit další
nemalé peníze na opravu. Cenu
výtvarných prací v podchodu
jsme se nedověděli. Může město
ze svého rozpočtu poskytnout ﬁ-

nance na výzdobu míst, která nevlastní? Nebylo by lepší věnovat
peníze na nákup uměleckých děl
od úvalských výtvarníků a postupně vytvářet sbírku, která by
trvale sloužila k dotváření interiérů budov patřících městu, například městského úřadu, domu
s pečovatelskou službou, základní školy, centra volnočasových
aktivit nebo budoucí městské
knihovny?
Vladislav Procházka

Dopis
Vážená paní Poláková,
já níže podepsaný Josef Tejnický nejsem
Ing. Jankovský, tím bych tedy chtěl vyvrátit
pochybnosti, které máte ohledně mojí identity a také zamezit napadání pana ing. Jankovského. Zda bydlím či nebydlím v Úvalech,
není pro řešení problematiky vůbec podstatné, a proto ponechám tuto část Vašeho zájmu
o moji osobu bez odpovědi. Dále bych rád
tedy rovněž odmyslel od oboustranných osobních invektiv a věnoval se podstatě věci. A tou
je nákup Vašeho pozemku.
Žádám tedy prostřednictvím oﬁciálního
uveřejnění v Životě Úval zveřejnění tohoto
dopisu a odpovědi na otázky v tomto dopise
požadované, a to:

1) Sdělení, jaký pozemek a za jakou cenu mnž.
Polákovi nebo jednotlivě zakoupili, nebo
tento zakoupili jejich děti, rodiče nebo jiné
příbuzné osoby, kde se pozemek nachází,
jaký je současný územní plán a zda se očekává změna tohoto plánu v lokalitě, kde se
předmětný pozemek nachází.
2) Dále sdělení, zda kterýkoliv člen vedení
města Úval obdobně dle bodu 1) zakoupil
nějaký pozemek v katastru obce Úvaly.
Zajímá mě, zda takový nákup byl či nebyl
nějak zvýhodněn a zda tedy nedošlo ke zneužití informací, tzn., že pozemek za určitou výhodnou cenu mohl být prodán pouze určitým
osobám! A např. v budoucnu se očekává změna územního plánu, tedy zhodnocení ceny po-

zemku a obohacení osobami, které z titulu výkonu své funkce věděly nebo mohly vědět, že
cena takového pozemku bude mnohem vyšší.
V případě, že výše uvedené informace nebudou uveřejněny dle výše uvedeného požadavku a tím tak bude zamezeno všem pochybnostem, které se nyní Úvaly šíří, požádám
prostřednictvím dalších osob příslušné orgány
a instituce státní správy (Katastr nemovitostí,
Policie ČR a další) o prošetření, zda se jedná
o spekulace, nebo skutečnosti, které však nejsou v rozporu výkonem veřejné funkce nebo
podezření z trestného činu ve smyslu Zák.
č. 40/2009 Sb., zejména § 329.
V nejvyšší úctě, Váš Josef Tejnický
V Úvalech dne 22. 2. 2018
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Úvalský kulturní éter na přelomu ledna a února
– lehký rádiový klid
18. ledna od 18 h v „65“ první schůze znovu ustaveného Klubu přá- 3. února podobně málo avizovaný Rybářský ples, který má však svotel přírody a historie Úval a okolí, jako zapsaného spolku (nebyla ji stálou klientelu a s Březovankou v sokolovně se prý podle pana
V.Kolaříka opět vydařil.
jsem, lituji, chřipka, ale hlásím se)

20. ledna – XVIII. městský ples – chřipka pokračuje, tak jen zprostředkovaně pár povedených fotograﬁí z tradiční akce města, možná
někdo z přítomných bude podrobněji informovat, určitě bylo veselo.
Předtančení – osvědčený pár od Březinů, na stolcích na uvítanou občerstveníčko, plný parket poté...

9. února to ovšem stojí za to – na vlastní oči – Josef Klíma – „Můj
život reportéra“ v Riegerově v „65“. Dvouhodinová beseda protknutá vlastními písněmi ve vlastním podání u klavíru. Komponováním
a smysluplným textem si uklízí investigativní žurnalista špínu na vlastní duši, co se mu časem prací nalepila. Člověk, který umí naslouchat.
Hromada dotazů, konkrétní případy, jak se dobrat pravdy, omyly jasné odpovědi i jasná odpověď na častou otázku – nebojíte se? Ne!
A následuje vtipná
vzpomínka na bodygárda, co musí
mít volné ruce
na střelbu. A co
všudypřítomné zlo? Jak proti
němu bojovat? Re-

portér cituje Josefa Čapka:
Stále křičet: to je zlo! Aby
to nemělo tak jednoduché.
Úžasná beseda nutící k zamyšlení. Vlastně už není co
dodat! Stačí občas správně
křičet.
Alena Janurová

2. února – Za vůní cejlonského čaje ... beseda v MDDM, málo plakátků, žádná informace v ŽÚ, škoda... (tak jen zmínka pro kroniku
a ukořistěný plakátek dlouho po akci pro její přílohu).

Jaké kulturní akce chystáme?
8. 3. 2018

Vzpomínkový happening před budovou ZŠ
od 15.30 hodin
„Pamatuj!“

9. 3. 2018

Cestovatelská beseda
„Atlasem a Saharou“ –
Tomáš, Petra, Dominik
a Viktorie Kalovi

DPS
od 18 hodin

24. 3. 2018 Pomlázková – posezení
DPS
s hudebním doprovodem od 14 hodin
Jaromíra Jansy
13. 4. 2018

Společný program písnič- DVA č. 65
od 19 hodin
kářky Jany Rychterové
a Vlastimila Harapese

květen –
červen

Podlipanské hudební slavnosti
– koncerty organizované ZUŠ Český Brod a souborem Vox Bohemicalis budou probíhat v Českém Brodě, Kouřimi, Kostelci n. Č. l., Plaňanech,
Štolmíři, Tuklatech a Úvalech. Podrobné informace
a program najdete v dalších číslech Života Úval.

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
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Kulturní komise Rady města Úvaly zve na

POMLÁZKOVÉ ODPOLEDNE
Sobota 24.3.2018 od 14 hodin v sálku DPS,
nám. Svobody 1570, Úvaly

K tanci a poslechu hraje Jaromír Jansa,
malé občerstvení zdarma.

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V ÚVALECH
Husova kaple, Pražská 180, Úvaly
Bohoslužby: první a třetí neděle v měsíci od 9 hodin
Výroční shromáždění NO
– 18.3. v 9 hodin
Velikonoční bohoslužba
– 1. dubna od 9 hodin

Modlitební stráž v Úvalech
V lednu t.r., kdy probíhal Týden modliteb za jednotu křesťanů,
se někteří křesťané v Úvalech účastnili tzv. Modlitební stráže. Jak
vznikl tento projekt?
Před 290 lety do saského Herrnhutu přišli moravští křesťané, kteří
byli pronásledováni za svou víru. Cítili potřebu se modlit nepřetržité modlitby ve dne i v noci. Zpočátku se přihlásilo jen několik desítek lidí, ale časem jich přibývalo, takže tento řetěz trval bez přestání
sto let. Tito křesťané uměli svým potomkům předávat nejen poznání
o Bohu, ale také vroucí vztah k Ježíši. Důsledkem modliteb bylo
ohromné misijní hnutí a rozšíření evangelia ve světě.
Křesťané dnešní doby mají snahu navázat na tento přetržený
modlitební řetěz a „postavit se na stráž“. Snaží se o to i v Úvalech, neboť vidí, že je pravá chvíle pro pozvednutí nepřetržitých modliteb za křesťanskou víru, zvěstování evangelia, za naši
zemi, naše město a jeho vedení, za naše bližní, za církve v Úvalech aj. Modlí se za záležitosti, které se týkají nás všech. Modlí
se, aby povzbuzovali druhé.
Věřící z Křesťanského společenství připravují k modlitebnímu
řetězci místnost v prostorách Církve bratrské, kde pak každý sám
(i ve dvojici) usedá k modlitbám na předem připravené téma. Pro
lednovou modlitební stráž bylo připravené téma „BOŽÍ SLOVO“. Na stanovištích v modlitební místnosti, kde se nacházely
i praktické ukázky, modlitebníci se zamýšleli, k čemu je Boží
slovo přirovnáváno v Písmu svatém a hledali vhodné situace ze
svého života.
Na konci u posledního zastavení se mohl každý ztišit a naslouchat, zda k němu promluvil Bůh buď z Bible nebo z toho,
co zaslechl. A kdo chtěl, mohl napsat do sešitu ostatním pro
povzbuzení, co jej oslovilo formou modlitby, biblického verše
nebo obrázku apod.

Bože, děkujeme, že i v Úvalech můžeme držet modlitební stráž
a povzbuzovat druhé. Prosíme, pomoz nám, aby se k této aktivitě
přidávalo více modlitebníků.
„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude
vám otevřeno.“ (Matouš 7,7)
Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech
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První vystoupení pěveckého sboru VOCALI

D

ne 11. 1. 2018 se v sále DPS Úvaly uskutečnilo první vystoupení ženského pěveckého sboru MDDM Úvaly. Sbor
s názvem Vocali, pod vedením Jiřiny Jiřičkové vznikl a začal
zkoušet teprve v říjnu minulého roku a pro nás bylo velkým překvapením, že se dámy rozhodly tak brzy pro samostatné vystoupení. Hudebním podvečerem provázela slovem usměvavá sbormistryně, a tak jsme se mohli dozvědět i zajímavosti o jednotlivých
autorech interpretované hudby, což bylo zajímavým zpestřením.
V průběhu večera vystoupily i talentované děti, které si (jak vtipně
poznamenala paní Jiřičková) sbor „vypůjčil z vlastních zdrojů“.
Eliška (7 let) a Anežka Jiřičkovy (9 let) – zpěv písně Křídla andělů

(hudba Jiřina Jiřičková, text Kateřina Bartošová Fialová). Anežka
Jiřičková (9 let) - zobcová flétna, klavír. Anna Jiřičková (12 let)
– zobcová flétna, klavír. Michaela Kubíková – zpěv (11 let) – francouzská a anglická vánoční píseň. Lucie Kubíková (14 let) – příčná flétna a Jan Handl (10 let)- klavír. Celý koncert doprovázela
příjemná atmosféra, úsměvy a radost všech vystupujících. Chtěla
bych tímto nejen poděkovat paní Jiřičkové za její úžasné vedení
sboru a vystupujícím za krásný zážitek, ale také všem popřát mnoho zdaru do další práce!
Iva Pospíšilová,
vedoucí odd. estetiky, MDDM Úvaly
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První letošní soutěž
mladých hasičů

V

sobotu 3. února jsme jeli na soutěž
do haly v Nehvizdech. Zúčastnily se jí
sbory z našeho okrsku č.6, které mají
dětské kolektivy. Soutěžilo se spíše ve sportovních disciplínách, které nejsou popsány
v žádných pravidlech, např. hod hadicí na kuželky, štafeta v trakařích, překážková dráha
a dalších. Naše družstvo mladších žáků v celkovém součtu zvítězilo a družstvo starších
žáků obsadilo celkové 3. místo. Oproti loňskému roku už se nám nepovedlo sestavit družstvo dorostu. Mimo dětí se soutěže zúčastnil
i velký počet dospělých z našeho sboru, kteří
se podíleli na organizaci této sportovní akce.
Stejně jako v loňském roce hodnotíme tuto
soutěž jako vydařenou, sešli jsme se s hasiči
z nejbližšího okolí, zpestřili našim dětem program schůzek a navíc šlo vše „jako na drátkách“ a v poledne jsme byli doma.
Alena Tesařová, SDH Úvaly

Mladí hasiči slaví 20 let! (2. část)

V

minulém čísle Života
Úval jsem se věnovala
výsledkům v kategoriích mladších a starších žáků
za uplynulých 20 let. V tomto
článku budu pokračovat kategorií dorostu, která během
uplynulých dvaceti let prošla
asi nejvíce změnami ze všech
kategorií. Vzhledem k tomu, že
kroužek mladých hasičů mnoho
dětí opouští po základní škole
a do dorostenecké kategorie tak
už nepokračují, bylo kolikrát
složité poskládat sedm členů
alespoň na požární útok. Navíc v postupových soutěžích je
umožněn start tzv. smíšenému
družstvu (dívek a chlapců) pouze v okresním kole. My jsme
v našem okrese začali v dorostenecké kategorii (15–18 let)
závodit v roce 2002, tenkrát
mohli členové smíšeného družstva zároveň závodit i v kategorii jednotlivců, což nám otevřelo cestu k postupu do vyšších
kol. Pouze vítěz pak postupoval
na kolo krajské a z něj pak někdy i na mistrovství České republiky. Mezi smíšenými družstvy se za úspěch považovalo
pouze vítězství, protože družstva byla většinou tak tři. Mnohokrát se nám to povedlo (jak
ukazuje tabulka níže). A navíc
jsme k tomu častokrát slavili
i úspěchy jednotlivců, jméno
našeho sboru bylo na startovní
listině nejvyšší tuzemské soutěže celkem devětkrát, dvakrát
dokonce na stupni vítězů. Více
v další tabulce se jmény jednotlivců. V roce 2008 se pravidla

změnila a z každého okresu
postupovali vždy tři jednotlivci
a dále pak tři závodníci z každého kraje na „republiku“.
Ve stejném roce se nám dokonce podařilo postavit i čistě chlapecký tým, který se pak zúčastnil i krajské soutěže. K zatím
poslední změně došlo v roce
2014, kdy se celá dorostenecká kategorie v rámci jednotlivců rozdělila ještě na další tři
podkategorie – mladší, střední
a starší dorost, kde v dorosteneckých disciplínách mohou
závodit děti už od 13 let. Z každé této kategorie pak postupuje pouze vítěz do vyššího kola.
Někdy v průběhu let bylo v našem okrese zakázáno nastoupit
zároveň za smíšené družstvo
a startovat i jako jednotlivec.
My jsme šli cestou, kde jsme
viděli větší úspěch, mnoho let
jsme nepostavili dorostenecké družstvo a dávali jsme šanci jednotlivcům. Až v loňské
sezoně jsme se rozhodli pro
spolupráci s SDH Vyšehořovice a spojili naše dvě smíšená
družstva tak, abychom postavili týmy se šancí na postup –
tedy dorostence a dorostenky.
A jak jistě víte, dorostenky nás
potom reprezentovaly i na krajském kole. Doufáme, že letos
bude spolupráce pokračovat
a na úspěchy navážeme. Dorostenci od 15 let mohou také nastoupit za družstvo dospělých,
čehož hojně využíváme a i díky
tomu, že aktuální dospělácká
družstva jsou tvořena převážně
bývalými mladými hasiči a do-

rostenci, tedy těmi, kteří „v tom
vyrostli“, patříme v okrese
ke špičce v požárním sportu.
Závěrem tohoto článku bych
chtěla upozornit na důležitý fakt. Jenom v okolí Úval je
mnoho sborů, které kroužky
mladých hasičů nevedou. Tyto
sbory pak častokrát nemají
schopné výjezdové jednotky
nebo dokonce žádné, protože nemají dostatek členů, lidí,
kteří by se dobrovolně věnovali hasičině. Za 20 let naším
kroužkem prošlo mnoho dětí
a následně dorostenců, mnoho
jich úplně odešlo, ale nemálo
jich také zůstalo. Kluci, kteří
před dvaceti lety začínali jako
členové družstev na soutěžích,
jsou dnes platnými členy výjezdové jednotky, se kterou se
ROK

DRUŽSTVO

občané Úval a okolí setkávají
při požárech, nehodách a haváriích. Tihle kluci také pomáhají
s trénováním dětských kolektivů, ať přímo s prací s mládeží
nebo s technickým zajištěním,
starají se o závodní nářadí atd.
Holky do výjezdové jednotky nezamířily, zato investují
více energie do výcviku dětí,
organizace letního hasičského tábora a činnosti okresního
či krajského sdružení hasičů.
My všichni považujeme dětský
kroužek za velmi podstatnou
součást sboru dobrovolných
hasičů proto, aby mohl i v následujích letech fungovat sbor
i výjezdová jednotka tak, jak
funguje dnes, a snad i lépe.
Alena Tesařová,
SDH Úvaly
OKRESNÍ
KOLO

2002

smíšené

3.

2003

smíšené

2.

2004

smíšené

1.

2005

smíšené

2.

2006

smíšené

1.

2007

smíšené

1.

2008

dorostenci

1.

2009

smíšené

1.

2010

smíšené

1.

2011–2016

KRAJSKÉ
KOLO

6.

x

2017

dorostenci Úvice

2.

2017

dorostenky Úvice

1.

6.
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ROK
2002
2003

2004

2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

OKRESNÍ
KOLO
1.
1.
3.
4.
2.
3.

KRAJSKÉ
KOLO
2.
2.

Alena Tesařová

1.

1.

Jana Lehovcová

2.

Martin Borovička
Tomáš Bouzek
Jan Borovička
Alena Tesařová
Klára Dolejší
Michal Lundák
Alena Tesařová
Markéta Račáková
Klára Dolejší
Klára Dolejší
Markéta Račáková
Milan Blažek
Milan Blažek
Jaroslav Adam
Jaroslav Adam
Jiří Jindra

2.
3.
5.
1.
2.
3.
1.
3.
4.
1.
?
1.
1.
2.
1.
4.

Jakub Holub

7.

Barbora Korbelová

3.

Veronika Šveňhová

1.

1.

12.

Petr Zetek

1.

1.

3.

Veronika Šveňhová

1.

5.

Barbora Korbelová

2.

Eliška Vančurová

5.

Jaromír Štekl

3.

Tomáš Klíma

6.

Adéla Votočková

1.

Veronika Nováková

7.

Jiří Jindra

3.

15.

Adéla Votočková

1.

13.

Veronika Nováková

5.

Jiří Jindra

2.

JEDNOTLIVEC
Radek Šindelář
Radek Šindelář
Iva Fialová
Tereza Ernestová
Radek Šindelář
Martin Borovička

MČR

ROK

6.

Adéla Votočková
2014

2.

1.

11.

6.

2015

2016

3.
2017

2.

8.

3.
3.
?
?

26.
12.

9.

JEDNOTLIVEC

OKRESNÍ
KOLO
3.

Veronika Nováková

9.

Petr Zetek

1.

Samuel Ťok

2.

Veronika Šveňhová

2.

Ondřej Martinovský

4.

Tomáš Vojta

2.

Petr Zetek

1.

KRAJSKÉ
KOLO
9.

MČR

2.

6.

Pozvánka
na výroční členskou schůzi Místní
organizace Českého rybářského svazu
Úvaly, která se koná ve středu 21. března
2018 od 18:00 hodin v restauraci
Homolka, Nerudova 1426, Úvaly.
Program:
zprávy činnosti za rok 2017
účetní uzávěrka za rok 2017
rozpočet MO na rok 2018
volba nového výboru MO na další volební období
diskuse k předneseným zprávám
usnesení a závěr
Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.

8.

školství
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
MŠ Úvaly
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687
MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY – budova Kollárova hledá:

Asistent pedagoga – úvazek 0,5 a 0,75

Učitel/-ka MŠ

Hledáme pracovníka na pozici ASISTENT PEDAGOGA. Jedná se o asistenci
dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Velice příjemné, přátelské
prostředí. Nástup možný IHNED. PODMÍNKOU kurz asistent pedagoga
(i studující). Požadujeme kladný vztah k dětem, příjemné vystupování,
zodpovědnost.

Požadujeme min. SŠ vzdělání, obor předškolní pedagogika, praxe ve školství výhodou, znalost PC
(MS Office, internet), podmínkou hra na hudební
nástroj, kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost. Nástup možný ihned.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: info@mskollarova.cz
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Zima v MŠ Úvaly

L

etošní zima si s námi tak trošku pohrává a zimní hrátky nám
ve sněhu dosud nedopřála. Ale i tak nám nabízí mnoho zajímavých
témat a nápadů.
Než napadne sníh, vyrazila si třída Sluníčka a Berušky na zajímavý
výlet do minulosti, dávné minulosti, přímo do pravěku – do Triloparku.
Děti se na malou chvíli staly malými archeology. Odkrývaly třímetrovou kostru dinosaura, viděly na vlastní oči mamuta a domů si přivezly
vlastnoručně vyrobené odlitky z dinosauří dílny!

Děti na budově Pražská se zase zapojily do zimní soutěže „Goodyear
Bezpečná školka“ na téma „Zábava na sněhu a ledu“. Výtvory se jim
opravdu povedly a my jim držíme palce, aby jejich snaha byla odměněna.

Vyhlížení sněhové nadílky dětem zkracují i různá divadelní představení. Na budově Kollárova to bylo divadélko „O Terezce a Matějovi“,
na budovu Bulharská přijel děti rozesmát cirkus Jung.

Jak bude v létě otevřená
mateřská škola?

Divadélko „O Terezce a Matějovi“

Letos v létě bude mateřská škola otevřena prakticky celé
léto s výjimkou období od 16.7. od 27.7.2018, jedná se
tedy o 10 pracovních dní. Již nyní tak mohou rodiče a učitelky organizovat svůj letní program a dovolené.
Jana Hájková

Cirkus Jung

V době vzniku tohoto článku se již všichni pilně připravují na období karnevalu a vyrábějí co nejoriginálnější masky, aby byla co největší
legrace. Už teď se na to těšíme!
Kolektiv MŠ Úvaly
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Osobnostně sociální výchova na Základní škole v Úvalech

Š

kola je institucí, ve které
probíhá výchovně vzdělávací proces. O tom nikdo
nepochybuje. Většina z nás si
umí poradit s výukou, to jsme
všichni vystudovali a máme
patřičné odborné znalosti. Jenže v průběhu času jsme se stále
více začali zabývat výchovnou
stránkou. Víme, že škola nemůže suplovat rodinu, ale se
změnami ve společnosti došlo
postupně k tomu, že děti chtějí
s učitelem více komunikovat,
ptát se, diskutovat, porovnávat si své hodnotové žebříčky
s ostatními dětmi ve vrstevnické
skupině.
Delší dobu jsme cítili v naší
škole naléhavou potřebu, aby
žáci získali větší prostor ke svému
osobnostnímu
rozvoji.
V běžných vyučovacích předmětech bývá ovšem prostoru
k zařazení těchto témat opravdu poměrně málo. Zpočátku
jsme tedy cíleně vyhledávali
tyto možnosti a zařazovali je
jako témata do hodin, ale později se zrodil nápad, že využije-

me disponibilní časovou dotaci
stanovenou RVP právě k tomu,
abychom se postavili čelem
k tomuto problému.
Vytvořili jsme ŠVP pro nový
předmět osobnostní a sociální
výchova. Tento předmět má jednohodinovou dotaci a setkají se
s ním všichni žáci 2. stupně.
Nový předmět byl pro nás
sice výzvou, ale začátek nebyl
bez překážek. Důležité bylo,
aby předmět učil třídní učitel,
protože má ke své třídě nejbližší
vazbu. Nutné bylo tedy proškolení celé sborovny, které trvalo
více než 100 hodin, a zahrnovalo očekávání, vhodná témata,
aktivity, pomůcky, reﬂexi jednotlivých aktivit, práci a tvorbu
materiálů, formy práce.
Hlavními okruhy jsou osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální
rozvoj, komunikace, mezilidské
vztahy, kooperace, sebepoznání
a sebepojetí, kreativita, řešení problémů, poznávání lidí, vytváření
pravidel pro úspěšnou kooperaci.
Do hodin se velmi dobře implementuje praktická etika.

Co nás čeká v březnu?

Kromě těchto hodin probíhá
na naší škole každý první týden
v září Kurz osobnostně sociální
výchovy. V každém ročníku má
jinou náplň a žáci se po prázdninách sejdou právě se svou třídou a třídním učitelem, mají čas
na znovunavázání vztahů a při
plnění různých projektů prakticky zdokonalují své dovednosti.
V 6. ročníku jde i o adaptační
kurz, často výjezdový. Spojují se
totiž kolektivy z 1. stupně vlivem
odchodu části studentů na osmiletá gymnázia. V tomto případě
je takový kurz nesporným přínosem, děti se seznámí se svým
třídním učitelem, s novými spolužáky, v prostředí mimo školu,
prostřednictvím mnoha zážitkových aktivit. Do školy se pak
vracejí jako jeden tým.
Najednou byla před námi
spousta úkolů, které bylo potřeba
si rozdělit. Nejdříve vypracovat
ŠVP pro jednotlivé ročníky. S tím
už jsme měli zkušenosti z tvorby
ŠVP pro ostatní předměty z předchozích let. Následně připravit
celý týden aktivit pro žáky. Jak
na to? Vytvořili jsme Soubory aktivit pro OSV, které se
liší v jednotlivých ročnících.
Je to několikastránkový dokument plný aktivit rozdě-

1. 3. Okresní kolo basketbalu v Brandýse nad Labem
Listování „Eliáš a babička z vajíčka“ – program pro ŠD
2. 3. Masopust – projektový den 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E
– divadlo Andromeda
6. 3. Úřad práce – beseda k volbě povolání pro 8. A a 8. B
8. 3. „Pamatuj“ – vzpomínková akce věnovaná obětem 2. světové války společně s pěveckým sborem Christi (zpěv, recitace,
vzpomínka na úvalské oběti)
14. 3. Krajské kolo házené v Kladně
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče
19. 3. Divadlo v Dlouhé – Aucassin a Nicoletta – 4. B
Antisemitismus a holocaust – přednáška pro 9. A a 9. B
Přátelství a láska – přednáška pro 8. B
21. 3. Výukové programy v ZOO Praha
• Etologie – pro 6. C
• Tělní pokryvy – pro 8. B
• Vodní živočichové – pro 6. A a 6. B
• Velikonoce na statku – výukový program v Toulcově dvoře –
pro 2. A, 2. C
Mgr. Lenka Foučková
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lených do několika dnů. Každý
třídní učitel si tam může přidat
aktivity vlastní, ovšem základ
máme společný.
Jenže někdy už nápady přece
jen docházejí. Co s tím? Báječnou inovací je u nás Burza nápadů, která probíhá v přípravném
týdnu. Každý účastník si připraví
nějakou aktivitu, kterou dá ostatním k dispozici. Někomu aktivita přímo padne a rád ji využije,
někdo si ji upraví, někdo získá
inspiraci a vytvoří si aktivitu tak,
aby byla na míru jeho třídě.
Tento předmět je u nás už
zaveden 9 let. Zpětně můžeme
říci, že se počáteční invence vyplatila, v hodině lze řešit spoustu témat, které jsou právě aktuální, a není potřeba se bát, že
nestihneme učivo podle plánu.
Děti se na hodiny těší a učitelé
často diskutují o přínosu jednotlivých aktivit.
Další zavedenou změnou jsou
na naší škole volitelné předměty a vytvoření Etického kodexu
ve spolupráci se žáky, učiteli
a rodiči. Ale o tom zase někdy
příště. ☺
Úryvek z článku pro časopis
Třídní učitel 2018
Mgr. Alice Javůrková,
ZŠ Úvaly
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Trápení mužů

H

ázená se probouzí
ze zimního spánku a vstupuje
do druhé poloviny své
sezony 2107/2018. Našemu Áčku se ale moc
nedaří. Pouze jeden
bod a beznadějně poslední místo je situace,
se kterou se budou snažit v jarní části něco
udělat ve značně okleštěné sestavě. Z naší
velké házenkářské líhně nám zatím do seniorské kategorie moc chlapců nevyrostlo.
Za poslední 4 roky se mužů „dožilo“ jen 5
nadějných házenkářů (Benešovský, Francl,
Pokorný, Ditz, Ransdorf), a tak se i nadále
musíme spoléhat na zkušené opory (Valach,
Polák, Kroutil) a podporu z pražských Kobylis (Lacina, Šelmécí, Vlk). Tím bohužel
výčet našich dospělých házenkářů končí

a to na záchranu ve druhé lize
bude jen těžko stačit. Nepoměrně radostnější je situace
u obou dorosteneckých kategorií. Starší i mladší dorost
drží shodně 4. pozici ve druhých ligách s minimálním
odstupem na vedoucí trojici,
a tak je boj o medaile otevřen.
Starší žáci mají letošní sezonu velice dlouhou a náročnou.
Postupem do Žákovské ligy
se sice dostali mezi 25 nejlepších družstev v ČR, ale na druhou stranu to
znamená celoroční zápasové vytížení. Neexistuje delší pauza mezi jednotlivými turnaji, které jsou navíc enormně náročné (během
jednoho hracího dne musí kluci odehrát 4
zápasy po 40 minutách), a to se projevuje
na únavě jak fyzické, tak psychické). Mladší

žáci se sportem zatím „jen“ baví a stejně tak
mini žáci. A to je to nejdůležitější.
Veškeré dění v našem klubu můžete sledovat na stránkách www.hazena-uvaly.cz
a na facebooku. Přijďte se na nás podívat
a povzbudit naše házenkáře. Domácí zápasy hrajeme vždy v sobotu odpoledne.
Jiří Dráb

Přehled jarní části sezony ligových družstev.

Muži

Starší dorost

3. 3.–4. 3. 2018 so 3.3. 18:00 Ústí n.L. – Úvaly

so 3.3. 13:00 Ledeč – Úvaly

10. 3.–11. 3.

ne 11.3. 17:00 Liberec – Úvaly

Mladší dorost
so 3.3. 16:00 Ústí n.L. – Úvaly

17. 3.–18. 3.

so 17.3. 18:00 Úvaly – Mladá Bol.

so 17.3. 16:00 Úvaly – Mělník

24. 3.-25. 3.

so 24.3. 17:00 Jablonec – Úvaly

so 24.3. 15:00 Jablonec – Úvaly

so 24.3. 14:00 Sokol Vršovice – Úvaly

29. 3.-2. 4.

Velikonoce

PHC

PHC

7. 4.-8. 4.

so 7.4. 18:00 Úvaly – Náchod B

so 7.4. 16:00 Úvaly – Náchod

so 7.4 14:00 Úvaly – Náchod

14. 4.-15. 4.

so 14.4. 17:00 Louny – Úvaly

so 14.4. 14:30 Louny – Úvaly

so 14.4. 12:00 Louny – Úvaly

21. 4.-22. 4.

so 21.4. 18:00 Úvaly – Lovosice B so 21.4. 16:00 Úvaly – Loko Vršovice so 21.4. 14:00 Úvaly – Loko Vršovice

út 20.3. 18:00 Úvaly – Chodov

28. 4.–29. 4.
5. 5.–6. 5.

so 28.4. 16:00 Havl. Brod – Úvaly
ne 6.5. 17:30 Pardubice – Úvaly

ne 6.5. 9:00 Kutná Hora – Úvaly

ne 6.5. 15:30 Pardubice – Úvaly

úterý 8.5.

út 8.5. 18:00 Úvaly – Dukla B

út 8.5. 16:00 Úvaly – Dvůr Králové

út 8.5. 14:00 Úvaly – Šťáhlavy

12. 5.–13. 5.

so 12.5. 18:00 Úvaly – Slavia

so 12.5. 16:00 Úvaly – Bělá p.B.

19. 5.–20. 5.

ne 20.5. 13:30 Pardubice – Úvaly

26. 5.–27. 5

so 26.5. 16:00 Úvaly – Strakonice

Rozpis zápasů SK Úvaly
Muži „A“:
16. So
17. So
18. So
19. So
20. So
21. So
22. So
23. So
24. So
25. So
26. So
27. So
28. So
29. So
30. So

10.03.
17.03.
24.03.
31.03.
07.04.
14.04.
21.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.05.

14.30
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly – Kladno
Český Brod – Úvaly
Úvaly – Hostouň
Louny – Úvaly
Úvaly – Velvary
Meteor – Úvaly
Úvaly – Souš
Motorlet – Úvaly
Úvaly – Chomutov
Úvaly – Neratovice
Česká Lípa – Úvaly
Úvaly – Hrobce
Tatran Rakovník – Úvaly
Úvaly – Ostrá
Nový Bor – Úvaly

Muži „B“ :
Zatím známe jen termíny. Časy doplním do ŽÚ 4-2018. Týká se to
i dorostu, kde neznáme ani termíny.
14.So
15.So
16.So
17.So
18.So
19.So
20.So
21.So
22.So
23.So
24.So
25.So
26.So

24.03.
31.03.
07.04.
14.04.
21.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Svojetice – Úvaly B
Úvaly B – Škvorec
Hovorčovice – Úvaly B
Úvaly B – Vyžlovka
Odolena Voda – Úvaly B
Úvaly B – Zeleneč
Šestajovice – Úvaly B
Kunice B – Úvaly B
Úvaly B – Kostelec
Radonice – Úvaly B
Úvaly B – Zápy B
Senohraby – Úvaly B
Úvaly B – Hrusice

Přeji áčku úspěšný boj na špici tabulky a béčku s dorostenci co nejlepší výsledky a udržení se v soutěžích.
Jako divák se těším na co nejlepší zážitky a výkony nejméně na hranici nejvyšších možností.
Doufám, že konečně někomu dojde zařízení svozového autobusu pro diváky na domácí zápasy.
Úvaly 9. 2. 2018
Ing. Petr Jankovský
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Lednová aiki-invaze do Prahy
Letošní leden moc nepřál zimním sportům, o to více se vyrojilo akcí „pod střechou“. Jednou z nich bylo i pravidelné dětské soustředění,
které se konalo již po sedmnácté a letos připadlo na sobotu 20. ledna 2018.

Dovolte mi krátkou statistiku. Poprvé
jsme vyrazili na tuto akci v roce 2016 se třemi odvážlivci. O rok později nás už jelo dvanáct a letos Aleš s Lukášem zajistili vlastní
autobus. Spočítali jsme si totiž, že sedmnáct
dětí a nějaký doprovod by mohl být v sobotu ráno pro České dráhy problém ☺

Lukáš se usadil za volant a bezpečně nás
dopravil do Prahy na Balkán. Tam nás čekalo hned několik překvapení. Za prvé –
podařilo se nám mezi všemi těmi modrými
a ﬁalovými zónami zaparkovat. Za druhé –
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dorazilo kolem padesáti dětí, a když se
to všechno nahrnulo na velký judo sál,
nebylo tam k hnutí.
Soustředění zahájil Honza Materna
(Praha – Balkán), kterého následně vystřídali Míra Skala (Říčany), Libor Šimek
a Lukáš Zuber (oba Úvaly). Děti ani nestihly zlobit a najednou bylo
poledne.
Loni jsme řešili problém,
kde se v blízkém okolí v krátké pauze na oběd rozumně
najíst. Letos jsme nic neponechali náhodě, objednali jsme
obědy v českobrodské pizzerii Raffaelo a Aleš zmobilizoval Evču,
aby nám vybraná jídla přivezla.
Na oběd a odpočinek byly vyhrazeny dvě hodiny, děti ale pravděpodobně měly pocit, že by jim něco
uteklo. Po půl hodině už tedy zase byly na tatami
a krátily si čas různými hrami (šplhání na laně
a žebřinách, přeskakování švihadla apod.).
Odpolední trénink zahájil Pavel Šípek
(Praha – Prosek) a zakončil Radek Semelka
(Řečany nad Labem). Po cvičení jsme ještě udělali skupinovou
fotograﬁi a sensei Materna prohlásil, že příští rok se přesuneme
na Horní sál, ať nemusíme cvičení
příliš přizpůsobovat velkému počtu účastníků. Na zkoušky, které
ještě po cvičení následovaly, jsme
již nezůstávali, jelikož máme
naše oddílové v červnu.
Každý dostal sladkou odměnu,
diplom a vyrazili jsme k domovu.

V Úvalech
nás už čekali rodiče, kterým jsme
Ú
děti vrátili nepoškozené, příjemně unavené
a v dobré náladě.
Jménem všech bych chtěl poděkovat úvalskému organizačnímu týmu – jmenovitě
Alešovi, Martě, Evče a Lukášovi – i dalším
pomocníkům za perfektní zařízení a hladký
průběh celé akce. Uvidíme, jak bude vzestupná tendence účastníků z Úval pokračovat a kolik nás pojede v lednu 2019.
Libor Šimek a Pavel Skalický, Aikidó Úvaly
(www.aikido-uvaly.cz)
Autor fotograﬁí: Pavel Skalický
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Poznáte, kde to je?

N

ejprve k rozluštění hádanky z minula.
Hromadné foto je z chudobince v čp.
195 na rohu ulic Boženy Němcové a Nerudovy, v domku, který tehdy patřil obci. Dnes
už domek nenajdete, okolí nyní vyhlíží moderně. Následující hádanka se však váže také

k adrese v ulici Boženy Němcové č.p. 258,
odtud byla zaslána pohlednice. Ne ovšem tehdejším majitelem panem Vithem z doby, kdy
se nachází v seznamu majitelů domů v publikaci Úvaly jindy a nyní z roku 1929, přestože
pohledka je odeslána ještě za první republiky,
podpis a razítko nečitelné,
známka prezident Masaryk. Pro vás možná nebude problém poznat, kde
na Slovanech je část dělené pohlednice a která vilová část je zmíněna. Třeba
pomohou v určení zvláštní sloupky plotu u vilky
v popředí. Možná si někdo
na svůj plot pamatujete
a dáte nám laskavě vědět.

Velice si ceníme zájmu občanů. Začínají se
na výzvy v rubrice Poznáte se ozývat častěji. Již
skenujeme 3 alba starých fotograﬁí, týkajících se
života v Úvalech, z pozůstalosti bývalého ředitele školy, často citovaného jako autora fotograﬁí
ve výše zmiňované publikaci, Josefa Jánského
(*9.5.1886), úvalského činovníka v mnoha směrech, hudebníka, funkcionáře Sokola, divadelního režiséra, také učitele, na kterého vzpomíná
paní Zemanová jako na iniciátora snad prvního
školního výletu, tuším vlakem do Prachovských
skal (viz prastaré foto z pozůstalosti). Dále
máme příslib od dalších rodin k osobní prohlídce a výběru pamětihodností a příslib „brzkého
úklidu“ dalších starých pohlednic.
Všem děkuje alena.janurova@centrum.cz
(odpovědi a nabídky je možno dodat i do podatelny)

Pohlednice k určení
Foto z výletu do Prachovských skal asi v 30. letech

společenská kronika
březen 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Dorotea Vondráčková
Valentýna Matějová
Vojtěch Kreis
Ondřej Pavlas
Matyáš Arazim
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Březnová životní jubilea
70 let – Jiří Halík
Jiří Trapek
Danuše Pajasová
75 let – Jana Franková
František Kroc
Antonín Vajčner
Irena Nováková
80 let – Hana Stříbrská
Milan Koblížek
Miluše Stachová
Hana Svinková
Miroslav Baňka

Jaroslav Chudomel
81 let – Růžena Zemková
Marie Holíková
82 let – Jana Studená
84 let – Zdeněk Mitrovský
Miroslav Vávra
86 let – Ludmila Kodrová
87 let – Marie Novotná
Marie Neugebauerová
Věra Karbulková
89 let – Ilsa Nováčková
90 let – Jiří Rýdl
Věra Černá
94 let – Sidonia Hakenová
98 let – Marie Dovolilová
103 let – Antonie Svobodová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Anna Zabloudilová
Jiří Kodr
Růžena Vondráčková
Vít Popovič

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

V této pozici má černý, který je na
tahu, na výběr z mnoha útočných
pokračování. Ale jedno z nich je
deﬁnitivně rozhodující. Najdete to,
kde dá černý mat třetím tahem?

Bílý svůj útok z diagramu v minulém čísle Života Úval dotáhne do
cíle takto: 1.Vh1 h6 (jinak přijde
mat na h7) 2.Vxh6+! Sxh6 3.De5+
Sg7 4.Dh5+ Sh7 5.Dxh7 mat.
Petr Slavík
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osobní
Chtěla bych touto cestou
poděkovat neznámému nálezci
mých osobních dokladů, které
vhodil do schránky na Městský
úřad v Úvalech 29. 1. 2018.
Moc děkuji.
Alena Zajíčková, Úvaly.

Život Úval 3/2018

Děkuji panu starostovi
Petru Boreckému
a všem ostatním
za blahopřání k mým
narozeninám.
Marie Dittrichová

Dne 7. března 2018 uplyne
již 20 let od náhlého
odchodu našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka
pana Václava Bareše
z Tlustovous.
S láskou vzpomínají
manželka Marie a děti Václav
a Stáňa s rodinami.

Dne 7. března 2018
uplyne již 31 let od úmrtí
naší drahé maminky,
babičky a prababičky
paní Anny Filipové
z Dobročovic.
S láskou vzpomínají
dcera Marie a vnoučata
s rodinami.

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921

Rádi bychom koupili byt
v Úvalech
(ideálně na náměstí
Svobody) pro naši babičku.
Tel.: 725346702.
Zbyšek Kordač

Psí salonek ,,Sixi“ nabízí
kompletní péči o psy
všech velikostí.
Objednání: Tel.: 603 286 876,
Rohožnická 261,
Újezd nad Lesy.
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Hledáme řidiče pro svoz
menších balíkových
zásilek v Praze.
Pracovní doba
10 – 14 hod.
Pondělí až pátek.
Nástupní mzda
15 000,- Kč.
Řidičský průkaz
skup. B podmínkou.
Vhodné i pro aktivní
seniory.
Tel. 603 488 722
Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou.
Tel.: 606527091
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Život Úval 3/2018
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inzerce

Život Úval 3/2018

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Hledáme
distributory
letáků a novin
v této lokalitě,
dobré finanční
ohodnocení
e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261
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PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů
vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných podlah
včetně příslušenství – pokládka na klíč
Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
http://www.domex.cz
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Pohřební ústav

Pavel Kos

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

brezen_2018.indd 31

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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INTERNET

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&

08/7,0(',$

1*$



499,-

8ŗÈYHMWHVLVWDELOQÈDVSROHKOLYÄSĵLSRMHQÈ
SUR]¼NODGQÈSU¼FLV,QWHUQHWHP
VXUIRY¼QÈHPDLO\FKDW9R,3EXêWHY
NRQWDNWXVHVYØPLSĵ¼WHOL

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

2SWLFN¼LQIUDVWUXNWXUDQHMPRGHUQöMwÈY\VRNRNDSDFLWQÈEH]GU¼WRYÄVSRMHSUDYLGHOQ¼
PRGHUQL]DFHEH]NRPSURPLVŉWUYDOØGRKOHGDVHUYLVVÈWöWRYwHSUR9¼VYNYDOLWö1*$
1H[W*HQHUDWLRQ$FFHVV VQHMOHSwÈPSRPöUHPFHQDYØNRQQDWUKX

CZK



3RFLĿWHQDGVWDQGDUGQÈNYDOLWXD
U\FKORVW1*$SĵLSRMHQÈVSOĥXMÈFÈ
Q¼URèQÄSRŗDGDYN\GHƬQLFHç7µSUR
OLQN\Y\VRNÄNYDOLW\+UDMWHQ¼URèQÄ
KU\VGÈOHMWHYHONÄREMHP\GDWY\XŗLMWH
YLUWX¼OQÈVYöWLQWHUQHWXQDPD[LPXP

5R]wLĵWHVLMDNØNROLYWDULIRVOXŗEX,379Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech,
3&QHER6HW7RS%R[X3ĵHKUDMWHVL]SöWQöMLŗRGY\VÈODQÄSRĵDG\DVHUL¼O\SURKOÄGQöWHVLVRXNURPØ
DUFKLYQDYwWLYWHYLGHRSŉMèRYQXXŗLMWHVL+'NYDOLWX

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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