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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

nakonec se nám letošní zima po docela ne-
mastném, neslaném začátku vydařila. Na ho-
rách jsme si mohli pěkně zalyžovat, dokonce 
nám na týden zamrzly úvalské rybníky, takže 
i bruslit se dalo. Sněženky, které spálil břez-
nový mráz, se zase vzpamatovaly a přivítaly 
jaro. 

Letošní jaro nám přinese několik zajíma-
vých akcí. Předně je to první víkend v dubnu 
akce „Ukliďme Úvaly“, kdy se díky dobrovol-
nické práci obyvatel Úval stává již každoročně 
naše město výrazně čistší. Třetí dubnový ví-
kend se uskuteční již tradiční akce Den Země 
na Klepci a o čarodějnicích se Úvaláci dočkají 
letos jejich velmi atraktivního provedení, jak 

pro ty nejmenší, tak pro dospělé. Nepřehléd-
něte proto pozvánku uvnitř Života Úval! 

Jaro je již tradiční začátek stavební sezo-
ny, která vlastně v Úvalech nestačila skončit 
– budeme pokračovat v rekonstrukci náměstí, 
na kterém se buď již ocitly, nebo každou chví-
li ocitnou nové platany, k závěru se pak blíží 
rekonstrukce městského úřadu v č.p. 95, vý-
stavba nového pavilonu místo TESKO u školy 
a začíná výstavba chodníku od závor směrem 
k nádraží, včetně parkoviště pro cyklisty a in-
formačního systému pro cestující. 

Ne vše se ale daří, jak bychom chtěli. Sta-
rosti nám dělá koupaliště, protože vysoutě-
žená fi rma CENTROPROJEKT nám dodala 
projektovou dokumentaci pro jeho rekon-

strukci s výrazným zpožděním, a bohužel ni-
koli v potřebné kvalitě. Takže tuto dokumen-
taci musela opakovaně předělávat. V každém 
případě platí, že letos na jaře začínáme se 
samotnou rekonstrukcí, jeho otevření v letoš-
ním létě se však zcela upřímně řečeno stává 
spíše zbožným přáním. Je mi to osobně velmi 
líto, ale shodli jsme se s kolegy/ kolegyněmi 
z vedení města a odboru investic, že než šidit 
kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lep-
ší udělat věci pořádně a s dobrou životností. 
Věřím, že to pochopíte, sami z toho nemáme 
radost. 

Přeji vám všem krásné jaro.
Petr Borecký, 

starosta města
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P
rvní zasedání úvalských za-
stupitelů v roce 2018 se ko-
nalo 8.února. Přítomno bylo 

12 zastupitelů. Před samotným za-
hájením jednání se hovořilo o ne-
vhodné reakci místostarosty města 
Alexise Kimbembeho na faceboo-
kovém profi lu městského úřadu 
pod příspěvkem k úvalským vý-
sledkům lednových prezident-
ských voleb. Pan Kimbembe se ve-
řejně za nelichotivý výrok o svých 
českých spoluobčanech omluvil 
s tím, že jednal pod vlivem emocí. 
O problematice, jak vnímat skuteč-
nost, zda ta či ona osoba vystupuje 
na sociálních sítích jako soukromá 
osoba, nebo veřejný činitel, se dis-
kutovalo půl hodiny. Zastupitelé 
následně hlasovali o usnesení, kte-
rým by se zastupitelstvo jako celek 
distancovalo od zmíněného výroku 
pana Kimbembeho. Toto usnesení 
nebylo schváleno.

Zastupitelé vzali na vědomí zá-
pis z jednání fi nančního výboru 
ze dne 22.1.2018. Finanční výbor 
projednával návrh rozpočtového 
opatření č. 5/2017 ve vazbě na čer-
pání rozpočtu. Členové FV nebyli 
usnášení schopní, proto projed-
naný návrh RO 5/17 vzali pouze 
na vědomí. Součástí jednání byla 
i kontrola úkolů z minulého období 
a nové požadavky včetně přehledu 
rozpracovaných kontrolních zpráv. 
Poté bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 5/2017 ve výši příjmy 
a výdaje 237 638 494 Kč.

Následně si vzal slovo zastupitel 
Mgr. Dvořáček, předseda kontrol-
ního výboru, a seznámil přítom-
né s činností kontrolního výboru 
za uplynulé období. Zastupitelé 
poté vzali na vědomí zprávu kon-
trolního výboru dle usnesení KV-
2/17 – Kontrola plnění usnesení 
zastupitelstva za rok 2015, násled-
ně i zprávy týkající se vyřizování 
stížností za roky 2015 a 2016. 

Byla také schválena obecně 
závazná vyhláška č.1/2018 o re-
gulaci provozování hazardních 
her. Od 1.1.2017 je účinný zákon 
186/2016 Sb, o hazardních hrách, 
který zásadně změnil jak podmínky 
provozování, tak i způsob povolová-
ní hazardních her. Byli kontaktováni 
provozovatelé zařízení: Škvorecká 
337, Arnošta z Pardubic 164, Hu-
sova 81, Jiráskova 91, Klánovická 
1629 a Nerudova 1426 s dotazem, 
zda budou zřizovat hernu. Nyní je 
počítáno se zřízením herny pouze 
na adrese Husova 81 (Orange Bar). 
Ostatní provozovatelé se předběžně 
vyjádřili, že s ohledem na zásadní 
změny v legislativě nehodlají pro-
vozovat ani pronajímat hernu podle 
platných předpisů od 1. 1. 2018. 
K tématu byla vedena delší diskuse 
napříč politickým spektrem. Do dis-
kuse se zapojil i přítomný zástupce 
loterijní společnosti. V příštích 3 
letech budou tedy loterijní hry povo-
leny pouze v Orange Baru, a to od 
18:00 hod. do 03:00 hod. 

Zastupitelstvo schválilo respek-

tive, opětovně schválilo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi měs-
tem Úvaly a obcí Tuklaty na výkon 
činnosti Městské policie Úvaly 
na území obce Tuklaty, a to v roz-
sahu maximálně 104 hodin v ka-
lendářním roce, náhrady ve výši 
350 Kč á 1 hodina a 1 strážník dle 
skutečného počtu hodin.

Byl také schválen plán odpado-
vého hospodářství (POH) města 
Úvaly od společnosti ISES, s.r.o. 
Schválený dokument je závaz-
ným podkladem pro činnost města 
v oblasti odpadového hospodářství 
a podkladem pro zpracování územ-
ně plánovací dokumentace obce. 
POH města Úvaly je zpracován 
na období 2017–2021. Odpado-
vého hospodářství se týkal i ná-
sledující bod jednání. Zastupitelé 
vzali na vědomí informaci České 
asociace odpadového hospodářství 
o riziku navýšení nákladů města 
na odpadové hospodářství, v pří-
padě prosazení účelové novely 
zákona o odpadech obsahující ně-
kolikanásobné zdražení skládkova-
cích poplatků. 

Zastupitelé schválili i zveřejnění 
záměru na prodej 172 m2 pozemku 
č. 3883/1 v majetku města Úva-
ly, za cenu 25 000 Kč dle žádosti 
Českého rybářského svazu, místní 
organizace Úvaly, a to z důvo-
du výstavby nové rybářské cha-
ty u Horního úvalského rybníka 
a umístění veškerých inženýrských 
sítí na vlastním pozemku.

Zastupitelé také souhlasili se 
směnou pozemků a uzavřením 
Směnné smlouvy mezi městem 
Úvaly a soukromým vlastníkem, 
se kterým byla vedena jednání, 
na jejichž základě došlo k dohodě 
o směně těchto pozemků. Důvo-
dem směny je získání pozemku, 
který bude sloužit jako veřejná 
pěšina mezi ulicí Nerudovou a sil-
nicí I/12 v oblasti Homolky. Roz-
díl odlišné rozlohy pozemků bude 
dorovnán fi nančně, doplacením 
rozdílu ceny dle znaleckého po-
sudku, a to částkou 2 208 Kč, tzn. 
138 Kč/m2 soukromým vlastníkem 
ve prospěch města Úvaly. Jedná se 
celkem o 139 m2.

Zastupitelé schválili kupní 
smlouvu mezi městem Úvaly 
na prodej pozemku č.1718/3 o vý-
měře 125m2, druh pozemku zahra-
da za celkovou cenu 35 000 Kč.

V posledním bodě jednání za-
stupitelé schválili přijetí dotace 
ve výši 1,544 mil. Kč na pečova-
telskou službu.

V rámci bodu „Různé“ se disku-
tovalo o zabezpečení e-mailových 
schránek zastupitelů a o kanalizaci 
v ulici Purkyňova.

Videozáznam z řádného jedná-
ní ze dne 8.2.2018 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=zY-
QZJKtH_88
(délka trvání 2:38 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 8. 2. 2018
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V
 únorovém čísle Života Úval 
jsme vás informovali o pře-
dání projektové dokumenta-

ce od společnosti Centroprojekt 
Group, a.s.

V průběhu kontroly projektové 
dokumentace bylo průběžně zjiš-
těno, že projekt vykazuje několik 
chyb, jak už ve směru písemného 
(administrativního) – různé pře-
klepy, nedokončené věty v textu, 
dokonce i informace o jiném kou-
pališti než o úvalském, nesoulad 
technických zpráv apod. V ne-
poslední řadě také nesrovnalosti 
technického rázu. Město ihned 
tyto nedostatky v projektové do-
kumentaci řešilo se zástupci spo-
lečnosti Centroprojekt Group, a.s. 
Dle sdělení jejich zástupce toto 
pochybení v PD bylo zapříčině-
no jejich aktuální přetížeností. 
Díky těmto chybám se bohužel 
prodloužil i termín  vyhlášení vý-

běrového řízení na dodavatele sta-
vebních prací na bazénové vany 
a úpravnu vody. 

Čas je k nám neúprosný 
a tímto selháním projektan-
tů a následným posunutím je 
i ohrožen slib, že koupaliště 
bude otevřeno letos v létě. 

Po zjištění chyb byla zahájena 
revize PD za účasti zástupců od-
boru investic, provozovatele TSÚ, 
p.o., a Centroprojektu Group, a.s. 
Zároveň odbor investic dokumen-
taci konzultoval s mnoha odborní-
ky, včetně některých ze zástupců 
ze skupiny zachraňme Úvalské 
koupaliště, jímž bych chtěl za od-
bor investic touto cestou podě-
kovat. V průběhu února a března 
proběhlo několik schůzek s fi rmou 
Centroprojekt Group, a.s., a řešily 
se požadavky provozovatele vo-
dohospodářských sítí v Úvalech 
TSÚ, p.o. 

Souběžně se od ledna připra-
vovala zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele. Tato zadáva-
cí dokumentace je již delší dobu 
připravená, nicméně její nezbyt-
nou přílohou musí být projekto-
vá dokumentace pro provedení 
stavby, což opět stálo na fi rmě 
Centroprojekt Group, a.s. Firma 
sice v únoru předložila projekto-
vou dokumentaci pro provedení 
stavby, ale rozpočet stavby daleko 
přesáhl předpokládanou částku 20 
mil Kč. Opět muselo dojít k úpra-
vám v projektové dokumentaci 
a ke škrtům v projektové doku-
mentaci. V neposlední řadě pro-
jektant předložil minimum vyjá-
dření od dotčených orgánů státní 
správy, které jsou též nezbytnou 
přílohou zadávací dokumentace. 

Navzdory všem výše uvedeným 
nepříjemnostem uděláme veškeré 
nezbytné kroky, aby práce na ob-

N
a počátku letošního roku byly (konečně!) ukončeny stavební prá-
ce na akci „III/01214 průtah městem Úvaly – úsek č. 3“. Určitě 
jste si však všimli zvednuté dlažby nového chodníku před stáva-

jící vyasfaltovanou plochou v prostoru v ulici Riegerova, před měst-
ským úřadem. V minulých letech, před rekonstrukcí silnice, sloužila 
tato plocha jako parkoviště pro návštěvníky městského úřadu. Jelikož 
na výstavbě chodníku v tomto úseku se významně fi nančně spolupo-
dílel Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI, 85% DOTACE), bylo 
nutné dodržet podmínky tohoto dotačního fondu, tj. zejména bezpeč-
nost chodců. Zjednodušeně řečeno SFDI neshledal přejíždění chodníku 
v takovém rozsahu jako bezpečný a podmínil tím mimo jiné poskytnutí 
dotace celé akce. Z tohoto důvodu musela být zvýšena obruba chod-
níku tak, aby nebylo možné na tento úsek vjet automobilem. Po dobu 
udržitelnosti projektu je nutné tento stav zachovat.

V současné době je tento prostor nevyužit, ale přemýšlíme o mož-
nostech, jak tento prostor upravit. Budeme rádi za vaše tipy.

Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy

V
  březnu byly zahájeny 
stavební práce chod-
níku v ul. Smetanova. 

Vybudování chodníku podél 
protihlukové stěny v ul. Sme-
tanova přinese výrazné zkrá-
cení docházky k nádraží pro 
pěší. Investorem této stavby 
je na základě jednání vedení 
města SŽDC ve spoluprá-

ci s městem Úvaly. Součástí 
stavebních prací bude také 
zřízení informačního panelu 
o odjezdu a příjezdu autobu-
sů a parkoviště pro kola, které 
budou umístěny u nádražní 
budovy. Součástí těchto prací 
bude i ozelenění svahů smě-
rem k ulici Smetanova a Pod 
Tratí.

Předpokládaný termín 
ukončení stavebních prací 
je o letních prázdninách. 
Náklady akce budou činit 
téměř 12 milionů Kč, podíl 
města Úvaly činí cca 850 
tisíc Kč. 

Petr Matura,
vedoucí odboru investic 

a dopravy

Jak pokračuje obnova koupaliště v Úvalech

Proč je vyvýšený chodník před parkovištěm naproti 
stavebnímu úřadu?

Pozvánka Pozvánka 
na zasedání na zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva

Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 
v řádném termínu 

ve čtvrtek 5. 4. 

2018

od 17 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.

nově koupaliště začaly, co nejdří-
ve to bude možné.

Petr Matura
Odbor investic a dopravy

Zahajuje výstavba chodníku od závor a parkoviště pro cyklisty

Takto budou 

vypadat úvalské 

přístřešky pro 

kola
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S nastupujícím jarem opět přichází i pravidelný jarní úklid některých 
odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způ-

sobem jako na podzim roku 2017. 
                    

Celá akce proběhne od pondělí 9.dubna 2018  až  do úterý 24.dub-
na 2018.

Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na každé stanoviš-
tě v příslušný den přistaveny kontejnery dva. První kontejner bude 
určen na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady a dru-
hý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně 
kmenů (nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové fi rmy 
bude sám určovat, do kterého kontejneru bude odpad odkládán.

Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových 
odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na separované odpady 

Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebez-
pečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneu-

matiky apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpětného odběru 
elektrozařízení v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače 
a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).  

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto 
odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!

Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pra-
covníků svozové fi rmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné 
odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.  

                                                  
Čas přistavování kontejnerů

Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště všední 
dny od 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech 
budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od 9.00 hod. a od-
váženy budou týž den po 15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů ne-
budou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou 
průběžně odváženy a přistavovány prázdné.

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

Jarní úklid 2018 – INFORMACE

 

Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí   9. dubna                                  12, 26, 44                                                           
Úterý 10. dubna                                  10, 37,36                                     
Středa 11. dubna                                  22, 28                                    
Čtvrtek 12. dubna                                  14, 21, 43                                    
Pátek 13. dubna                                  3, 19, 41                                       
Sobota 14. dubna                                  18, 25,45                                   
Neděle 15. dubna                                    29, 33, 46                                    
Pondělí 16. dubna                                  2, 5, 34                                       
Úterý 17. dubna                                  15, 35, 40                                   
Středa 18. dubna                                   9, 16, 32                                           
Čtvrtek 19. dubna                                  1, 31, 4                                                                    
Pátek 20. dubna                                  6, 7, 13                                                             
Sobota 21. dubna                                  20, 24, 38                                                               
Neděle 22. dubna                                  11, 39, 42  
Pondělí 23. dubna 17, 23, 30
Úterý 24. dubna                             8, 27, 47

Harmonogram svozu

Očíslování stanovišť kontejnerů

13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15.       Roh ulic Prokopa Velikého, 

Maroldova
16.      Roh ulic Kollárova, Josefa 

Lady
17.      Roh ulic Hakenova, 

Štefánikova
18.      Roh ulic Wolkerova, 

Alešova
19.      Roh ulic Vítězslava Nováka, 

28. října
20.     Roh ulic Kožíškova, 

Vítězslava Nováka
21.     Roh ulic Rašínova, náměstí 

Svobody
22.       Roh ulic Grégrova, 

Dobrovského
23.      Roh ulic Guth-Jarkovského, 

Klánovická
24.     Roh ulic Čelakovského, 

Foersterova 
25.      Roh ulic Guth-Jarkovského, 

Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27.     Roh ulic Klostermannova, 

Dobrovského
28.      Roh ulic Palackého, 

Hakenova

29.     Roh ulic Janáčkova, 
Purkyňova

30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32.     Roh ulic Glücksmannova, 

Šámalova
33. Ulice Kmochova a Jirenská
34.    Ulice Mánesova 

– křižovatka 
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36.     Ulice Mánesova, 

U Mlýnského rybníka
37.      Roh ulic Fügnerova, 

Tyršova
38.      Ulice Komenského 

a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40.      Střed ulice Pražská 

– bývalá pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43.      Ulice Lesní, K Hájovně 

– křižovatka
44.     Ulice Kupkova 

a Brožíkova
45. Osadní ulice 
46. Ulice Moravská
47.   Roh ulic Bratří Čapků, 

Jiřího Gruši

1.     1. Roh ulic Chorvatská, 
Slovinská

2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. U Hřbitova
7. Roh ulic Kladská, Lužická

 8.     Roh ulic U Kaberny, 
U Výmoly

 9.         Roh ulic Nerudova, Žižkova
10.      Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11.       Roh ulic Kollárova, Boženy 

Němcové
12.        Roh ulic Jungmannova, 

Prokopa Velikého

V
 březnu proběhlo zpev-
nění posledních 200 
metrů stezky, která vede 

od zasakovacího pásu z lokali-
ty U Horoušánek do nedávné 
doby k ESSA Czech. Zpevnění 
této stezky v prostoru za Essou 
propojilo již zpevněnou stezku 
do ulice Tichého na Hodově. 
Odtud se dá dále pokračovat 
buď směrem dolů k ČOV a za-
dem okolo koupaliště do cent-
ra města, nebo nahoru na pě-
šinu a následně nový chodník 

podél komunikace č II\101 
k hřišti nebo na nádraží. Oby-
vatelé severních částí města 
tak nyní mají možnost bezpeč-
né pěší či cyklistické dopravy 
do jeho centra. Touto cestou 
bychom také rádi poděkovali 
společnosti ESSA a Janě a Ja-
novi Fišerovým z Úval, kteří 
nám ke zpevnění stezky po-
skytli své pozemky.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic

a dopravy

Stezka podél II/101 dokončena
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J
ako každý rok i letos bude v Úvalech během dubna a května zajištěn 
jarní úklid komunikací. Úklid bude probíhat po jednotlivých čtvrtích 
(viz obrázek). V současnosti je zahájení strojního čištění ve spoluprá-

ci s externím dodavatelem dohodnuto na pondělí 16. dubna, nicméně vše 
závisí na počasí. Aktuální informace budou zveřejňovány na webu i face-
booku, dopravní značky upravující zákaz zastavení budou umisťovány 
s týdenním předstihem. Společně se strojním čištěním bude prováděno 
i ruční dočišťování komunikací a chodníků, oprava výtluků infrasetem 
a čištění dešťové kanalizace. 

Uzavírání vodovodních přípojek 
neplatičům

T
echnické služby města Úvaly provozují vodohospodářskou síť již 
třetím rokem, za tu dobu se podařilo významně snížit ztráty vody, 
poměrně velký objem financí je ročně alokován na výměnu veřej-

ných částí přípojek a jinou obnovu vodohospodářské infrastruktury. Co 
se nám však nedaří, je snižování výše neuhrazených faktur za vodné 
a stočné. V Úvalech je několik desítek neplatičů vodného a stočného, 
které pravidelně obesíláme upomínkami. Tímto bychom chtěli úvalské 
domácnosti upozornit, že v letošním roce jsme si dali jako hlavní úkol 
právě snížení počtu neplatičů. Budeme k tomu využívat nástroj dle § 9 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kterým je uzaví-
rání vodovodních i kanalizačních přípojek. Následné otevření přípojek 
bude možné až po zaplacení veškerých neuhrazených závazků, ke kterým 
se připočítají náklady na uzavření a otevření přípojky. Uzavření a otevře-
ní vodovodní přípojky stojí 6.050,- včetně DPH, zaslepení a zprovoznění 
kanalizační odbočky se pohybuje okolo 30.000,- včetně DPH. Děkujeme 
za pochopení.                                                                Pavlína Slavíková

ředitelka TS Úvaly

TSÚ – jarní čištění
Jarní úklid komunikací
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O
d rybníka Fabráku pokračujeme dále 
po trase městské stezky ulicí Dobročo-
vickou, následně cestou kolem pneu-

servisu Černý, kde opatrně přejdeme hlavní 
silnici na Kolín, a stromovou alejí ke čtvrti 
„Pod Slovany“. Zde se hned na kraji na hrázi 
Horního úvalského rybníka nachází další in-
formační panel s názvem „Rybníky“. Na tabu-
li se připomíná nejstarší z rybníků Lhoták, po-
jmenovaný po prvním poválečném předsedovi 
MNV Václavu Lhotákovi, i dva další rybníky 
– Horní a Dolní úvalský. Kromě toho jsou zde 
připomenuty dnes již zaniklé vodní nádrže, 
například jezero, které se rozlévalo v místech, 
kde je dnes křižovatka silnice na Kolín a Dob-
ročovické ulice, a které sahalo až k západnímu 
okraji cukrovarského rybníka.  

Na levém břehu dnešního Horního úval-
ského rybníka, v lokalitě zvané „V Rohožni“ 

stávala až do 2. světové války 
Rosenbaumova cihelna. Její ma-
jitelé -  židovská rodina Rosen-
baumových – využila bohatých 
zásob cihlářské žlutky a provoz 
postupně rozšiřovala. Vyrábě-
ly se zde cihly, tašky, dlaždice, 
prejzy, půdovky a další zboží. 

Provoz ustal těsně před 
válkou a cihelna již ni-
kdy nebyla obnovena. 
I osud rodiny Rosen-
baumových byl neblahý 
– život Pavla Rosen-
bauma a dalších členů 
rodiny skončil v nacis-
tickém koncentračním 
táboře v Dachau. 

Dalším tématem, kterému se tento informač-
ní panel věnuje, jsou archeologické nálezy, 
které dokládají, že osídlení se v místě dnešních 
Úval vyskytovalo již v době kamenné. Nádoby 
či šperky nalezené v lokalitách na Slovanech 
či u Donáta si můžete prohlédnout na panelu 
na fotografi ích, nebo přímo v Městském mu-
zeu v Čelákovicích.

Tyto a další zajímavosti se můžete dozvě-
dět na 3. informační tabuli naučné stezky. 
Kromě toho si zde prohlédnete dobové fo-
tografi e, pořízené z tohoto místa. Můžete si 
porovnat, jak údolí Škvoreckého potoka vy-
padalo v době, když ještě neexistoval Horní 
úvalský rybník.

Mirka Borecká

Městská stezka – 3. zastavení – Rybníky 
zprávy z města

…věděli jste, že:
… v Úvalech kromě Rosenbaumovy cihelny stávala ještě jedna?
Byly postavené nedaleko od sebe; podle jejího majitele Samuela 
Sterziga – Skeříka byla pojmenována celá úvalská čtvrť – Skeří-
kov, která má dnes ofi ciální název Radlická čtvrť.  
… na katastru Úval jsou hned dvě archeologická naleziště?
… při výstavbě rybníka Lhoták se vůbec poprvé uplatnil ame-
rický buldozer?
… v Úvalech je místo, kterému se říká Myší díra? A víte, kde ho 
hledat?
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V
 březnové pozvánce ŽÚ byly 
obnoveny informace o důvo-
dech a původu založení tradi-

ce. Každoročně se schází několik 
desítek úvalských občanů k uctění 
památky židovských obětí fašistické 
zvůle. Každým rokem děti základní 
školy namalují obrázky a vystaví 
je na panely, když počasí dovolí, 
vykvetou i žluté krokusy zasazené 
v záhonku u Domečku (čp.7) již 
před 6 lety. Letos je podpořily kvě-
tináče se skupinami rozkvetlých. 
Město se své úlohy zhostilo se ctí. 
Každým rokem zazpívá Komor-
ní pěvecký sbor Christi židovskou 
motlitbu Shema Yisrael, židovskou 
hymnu Hatikva a závěrem i českou 
státní hymnu Kde domov můj, s níž 
na rtech šli Židé na smrt. Opakova-
ně žáci čtou jména úvalských obětí, 
opakovaně jsou to dojemné chví-
le včetně proslovů zástupců obce. 
Letošní projev starosty Petra Bo-

reckého byl podtržen citáty našich 
současných zvolených politiků hra-
ničících s trestním zákonem, nijak 
nepostižených, a tudíž ukazujících 
nebezpečí zvůle hrstky xenofobně 
smýšlejících lidí s možnými nedo-
zírnými důsledky. Přítomní, slyšící 
jména obětí a básně či citáty z de-
níku v podání žákyň Kristýny Vápe-
níkové, Kristýny Tůmové a Nikoly 
Rossmannové, si určitě uvědomují 
závažnost růstu podhoubí zvráceně 
nacionálního myšlení, musí však dát 
najevo, že s tím nesouhlasí. 

Základní škola každoročně 
doplní svůj vstup v happeningu 
novinkou. Letos jsme byli dojati 
víc než jindy, básní Motýl od mla-
dičkého Pavla Friedmanna, jinou 
od německého pastora Martina 
Niemöllera – Když přišli nacisté 
a ukázkami deníku Petra Gin-
ze, který končí dnem před smrtí. 
Žáci prvního i druhého stupně 

doprovodili čtení jmen tichým 
zástupem se svícínky s žlutým 
symbolickým pruhem. Děti nás 
učí – nerozdělujme, ale spojujme. 
Nepředvádějme jim opak. Na-
plňujme Masarykův odkaz – ... 
„dělejme konečně všichni politiku 
rozumnou a poctivou“ ... „nerozči-
lujme se otázkami hospodářskými 
a politickými – problém dneška 
není jen hospodářský a politický, 
nýbrž především mravní; v celém 
veřejném životě, v hospodářském 
a politickém, musíme se vzdát vší 
násilnosti“...Účast byla víc než 
symbolická.

Alena Janurová
(foto Vl. Procházka)

Děti se učí ve škole i o dílkách, kte-
rá vznikla a byla nalezena v kon-
centračních táborech spolu s další-
mi dětskými pracemi, s výkladem, 
co pro tohoto mladého 17 letého 
básníka znamenalo v terezínském 
ghettu – mj. vzpomínka na motýla 
dává sílu žití za hradbami ...

Pamatuj! O 6. ročníku happeningu v Úvalech

Nad Úvaly opět po roce vlála tibetská vlajka
Za vyvěšení této vlajky hrozí Tibeťanům až několi-

kaleté tresty vězení. V Evropě a v naší zemi tuto 
vlajku vyvěšujeme právě jako symbol soli-

darity s tímto národem. Někdo může říct, 
že vyvěšení vlajky je pouhým gestem, 

které nic nezmění. Vlající tibetská vlaj-
ka je však stále častěji vnímána i jako 

přihlášení se k symbolické podpoře 
všem lidem, kteří nežijí ve svobodné 
společnosti nebo kterým zavlečení 
do nesvobody opět hrozí. 

I  proto před úvalskou radnicí vlála 
vlajka Tibetu i letos. 

Více o  Tibetu si můžete přečíst na  webu 
http://www.lungta.cz/

Za vedení města Petr Borecký, starosta

Pavel Friedmann – Motýl

Ten poslední ten zcela poslední

tak sytě hořce oslnivě žlutý

snad kdyby slunce slzou zazvonilo 

o bílý kámen

taková taková žluť

vznášel se lehce tak do vysoka

šel jistě jistě chtěl políbit svět svůj 

poslední

na sedmý týden tu žiji

ghettoisiert

mi mě tu našli

pampelišky tu na mne volají

i bílá větev kaštanu

motýla jsem tu neviděl

ten tenkrát byl poslední

motýli tady nežijí

v ghettu

Báseň je datována 4. června 
1942, Pavel zemřel 29. září 1944 
v Osvětimi
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GADIMMO spol. s.r.o. Skladový areál Skeříkov
Jeronýmova 1 623 www.skladyuvaly.cz
Správa areálu  Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
Úvaly balivan@volny.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz Tel.: 732 226 101Placená inzercePlacená inzerce
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C
o dnes víme o vojácích rakouské armády, 
kteří ve věku 20 až 30 let přecházeli někde 
v Haliči nebo v Karpatech ruskou fron-

tu s odhodláním bojovat v ruské armádě proti 
rakouskému císaři Františku Josefovi I. a jeho 
spojenci, Německu císaře Viléma II.?

Rakouští vojáci byli posláni proti dalšímu 
slovanskému národu, proti Srbsku. Tam také 
někteří čeští zajatci až do zhroucení srbské 
fronty v polovině roku 1915 bojovali na stra-
ně Srbů a prošli s její armádou za velmi ne-
lidských podmínek přes albánské hory k moři.

Po zotavení nechtěli někteří zůstat v zaja-
teckých táborech a dostali se do Ruska nebo 
do Francie. 

Na začátku války byla na Ukrajině založena 
Česká družina, ve Francii rota Nazdar, základ 
armády dosud neexistujícího státu. Legionáři 
jako Karel Kutlvašr nebo Rudolf Medek bo-
jovali u Zborova a Bachmače, v bojích mezi 
Vouziers a Terrenem bojoval například Helio-
dor Píka.

Ve Francii se do legií přihlásilo téměř 10 000 
československých vojáků.

V Itálii bojovali v Alpách, na řece Piavě 
a ve slavné bitvě o kótu Doss Alto. Na konci 
války vytvořilo 20 000 italských legionářů di-
vizi.

V Rusku nakonec ovládalo Transsibiřskou 
magistrálu od Volhy přes Ural až do Vladivos-
toku přes 50 000 legionářů. Do vlasti se na lo-
dích přes Severní Ameriku, nebo Suez vrátilo 
56 500 mužů. Vedli je generálové Lev Sychra-
va, Stanislav Čeček, Radola Gajda, přes Sibiř 
Jan Syrový.

Přes 5 000 legionářů padlo za naši svobodu 
a samostatnost, mnozí byli zdravotně postiženi 
po celý život.

Legionáři znali svá občanská práva a české 
historické právo. Chtěli žít ve svobodném sa-
mostatném státě jako svobodní občané. Při-

hlásili se k Národní radě československé pod 
vedením T. G. Masaryka, Edvarda Beneše 
a Milana Rastislava Štefánika.

Nikdo je nenutil. Mohli přežít v zajateckém 
táboře, ale oni měli odvahu a zodpovědnost 
a šli dobrovolně bojovat. Nevěděli, kam se vrá-
tí; do svobodného státu, nebo v případě zajetí 
na šibenici. Nehledě na původ, církevní vy-
znání, národnost vzali svůj osud a budoucnost 

českého a slovenského národa do svých rukou. 
Cítili se zodpovědní a podle toho jednali. 

Přes 100 000 mužů vybojovalo budoucnost 
i pro Rusíny z Podkarpatské Rusi, kteří se svo-
bodně rozhodli pro život v Československu, 
a pro na nový stát nepřipravené sudetské a kar-
patské Němce. (O výsledku sociálních a národ-
nostních problémů ČSR lze diskutovat v jiném 
textu). Co jsme si směli přečíst o zrádcích mo-
narchie, kteří se nakonec stali hrdiny a velkou 
měrou pomohli založit Československo?

42 let, od roku 1948 do 1989, a za doby pro-
tektorátu se o čsl. legionářích nesmělo mluvit. 
Diktátorské režimy jednoho názoru nenávidí 
lidi žijící podle svého svědomí v pravdě.

Zatím se letopisecké komisi podařilo ob-
jevit 55 jmen mužů spjatých s Úvaly, kteří se 
ve Francii, Rusku nebo v Itálii dobrovolně 
přihlásili do čsl. legií a byli podle zákona č. 

462/1919 Sb. Kan-
celáří čsl. legií při 
Ministerstvu národ-
ní obrany uznáni 
legionáři, což ve 20. 
a 30. letech mohlo 
přinést ekonomické 
a společenské výho-
dy, za vlády fašistů 
a komunistů jen 
ekonomickou a spo-
lečenskou perzeku-
ci, vězení a popravy.

V říjnu 2018 bychom chtěli uctít památku le-
gionářů vzpomínkou, snad i písemnou.

Seznamme se s jejich osudy, žijme v jejich 
odkazu, tedy jako plnohodnotní sebevědomí 
lidé, se kterými jakýkoliv manipulátor nic ne-
svede. Demokracie je stálá práce, pro čistotu 
svědomí je nutno přinést malou oběť. Životní 
realita není prostá danost, i proto se legionáři 
hlásili k reformátoru Husovi. Reformovali. Od-
mítli monarchii, přijali republiku.

Čsl. legie nejsou jen historií o vojenském 
a organizačním umu, o morální převaze.

Je to odkaz, příklad hodný následování jak 
prožít v daných podmínkách opravdový život. 

PhDr. L. Mandová

Dějinná osmička – 28. říjen 1918
100 000 legionářů aneb zodpovědnost za svůj život a stát

Klement Gottwald První komunistický prezident se narodil 23. listopadu 1896 
v obci Heroltice u Vyškova. Před druhou světovou válkou byl poslancem Národního shro-
máždění, následně se již naplno věnoval roli funkcionáře komunistické strany. V prosin-
ci roku 1943 se dohodl s představitelem londýnské emigrace prezidentem dr. Edvardem 
Benešem na sjednocení domácího a zahraničního protinacistického odboje. 10. květ-
na roku 1945 se vrátil do Prahy jako místopředseda československé vlády a předseda Ná-
rodní fronty. Od stejného roku až do své smrti byl zároveň předsedou KSČ. Po vítězství 
KSČ v prvních poválečných volbách roku 1946 byl pověřen sestavením vlády. V letech 
1945-47 se stylizoval do role rozvážného státníka a budovatele republiky. Dokonce si po-
hrával i s ideou „specifi cké československé cesty k socialismu“, kterou mu mimochodem 
v červenci 1946 podsunul sám Stalin. Nekomunističtí členové Národní fronty teprve až 
na podzim 1947 pochopili, že hra na demokracii pomalu končí, že se z trpěných partnerů 
stali pro Gottwalda „reakcí“, s níž je v zájmu „lidové demokracie“ rozhodnut zúčtovat. 
Jejich odpor v únoru 1948 ve formě demise 12 ministrů byl nejenom diletantský, ale hlavně 
marný. Gottwald už měl v ruce armádu, bezpečnost a další nástroje k úspěšnému uskuteč-
nění mocenského převratu. Po únoru 1948 byla v Československu pod Gottwaldovým ve-
dením a od 14. června 1948 pod jeho prezidentováním nastolena krvavá diktatura, ze které brzy přešel smích i mnohé z těch, kteří 25. února 1948 
nadšeně Gottwaldovi tleskali na Václavském náměstí. Na jeho rukách ulpěla krev mnohých. Došlo k totální likvidaci zbývajících demokratických 
struktur. Přes 80 tisíc Čechů bylo bez soudu deportováno do táborů nucených prací, dalších 100 tisíc Čechů bylo pod různými záminkami zavřeno 
na mnoho let do kriminálu. Pod jeho vedením bylo vyneseno 230 rozsudků smrti, mezi nimiž byly nejen politicky motivované vraždy, ale též 
odstranění nepohodlných komunistů, kterých se potřeboval zbavit, v čele s Rudolfem Slánským. 
Těžko hledat motivy jeho činů. Jisté však je, že jeho osobnost byla narušena nejen komunistickou ideologií, ale také závislostí na alkoholu a sy-
fi lidou. Významnou roli zde také hrál strach. Strach ze Stalina. Svého mentora a vládce Stalina přežil o pouhých 9 dní. 14. března 1953 Gottwald 
umírá na následky výdutě srdeční aorty. 

S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

  Víte-že...
První parlament 
– tzv. Národní 

shromáždění republiky 
Československé

bylo zvoleno v roce 
1920?
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Jak dlouho působíte v Úvalech?
Již 12 let jsme občanským sdru-

žením, nyní zapsaným spolkem, 
ve kterém se v roce 2006 sešli ob-
čané Úval, kteří mají zájem o Úvaly, 
ať již jde o kulturu, sport, podnikání, 
životní prostředí nebo další oblasti 
rozvoje. Ze začátku jsme realizovali 
v Úvalech naše projekty především 
formou dobrovolnické práce, v po-
sledních letech pak především prací 
v orgánech města. Nejprve v zastu-
pitelstvu v opozici, v posledních 8 
letech v koalici v rámci vedení měs-
ta. V současném volebním období 
2014 - 2018 máme 4 zastupitele, 3 
členy v radě města a předseda spol-
ku Otevřené Úvaly Petr Borecký je 
starostou města. A troufáme si říct, 
že starostou, za kterým je vidět sku-
tečně odvedená práce. Aktivně naši 
členové působí ve výborech zastu-
pitelstva a v různých komisích rady 
města. Nejsme žádné rychlokvašky, 
které uzrají až těsně před volbami 
a svezou se na popularitě politic-
kých stran, které jsou zrovna „v kur-
zu“. Takoví nejsme a takoví nikdy 
nebudeme!

Co jste pro Úvaly udělali ?
Nemá smysl vyjmenovávat na 

tomto místě všechny realizované 
projekty. Je jich za ta léta hodně, ať 
už jde o vyloženě spolkovou, chce-
te-li okrašlovací činnost ve městě 
(jenom namátkou – rekonstrukce 
sochy sv. Jana Nepomuckého, pří-
rodní park Králičina, Hanušův kříž, 
stezka v lomu na široké louce atd.), 
nebo sérii projektů realizovaných 
z pozice vedení města. Věříme, že 
občané aktivity Otevřených Úval 
ve vedení města vidí na vlastní 
oči. Stačí se projít úvalskými uli-

cemi a vzpomenout si, jak vypada-
ly na přelomu tisíciletí.  Již 12 let 
se snažíme naplňovat naše heslo 
„…i ty můžeš změnit své město“. 
V uplynulých 4 letech město Úva-
ly proinvestovalo přes 330 mil. Kč 
do veřejné infrastruktury. Hodně se 
toho podařilo, něco nikoli, ale chtě-
li bychom dál v naší práci pokračo-
vat, protože zdaleka není vše skon-
čeno.  Zejména v investiční oblasti 
se nám v tomto volebním období 
podařilo projekčně a dotačně při-
pravit velmi zásadní projekty a tyto 
následně i realizovat (rozsáhlá re-
konstrukce úvalských ulic, pokra-
čování rekonstrukce tolik potřebné 
kanalizace, rekonstrukce sídla úřa-
du, investice v oblasti školství…). 
Zkrátka chceme, aby naše město 
patřilo do  21. století, a věříme, že 
jdeme správnou cestou.

S jakými představami jdete 
do příštích voleb ?

Sice se mnohé podařilo, ale ještě 
je před námi hodně práce. Našimi 
základními prioritami budou:
1)       Školství (realizace projektu 

svazkové školy, dostavba tělo-
cvičny základní školy, dostavba 
školky v Cukrovaru a spolu s tím 
vším zajištění takových podmí-
nek, abychom získali pro tyto 
školy a školku špičkové učitele 
a učitelky. Chceme také vytvořit 
podmínky pro spolupráci našich 
základních škol se zahraniční-
mi školami, což se snad podaří 
již od letošního září).  Součástí 
školství vnímáme i podporu kul-
tury přípravou realizace městské 
knihovny a městského kulturní-
ho centra. 

2)        Pokračování v rekonstrukcích 

úvalského veřejného prostoru 
(likvidace hliněných ulic, rekon-
strukce úvalské zeleně, budování 
hřišť a míst setkávání v jednot-
livých městských čtvrtích, rádi 
bychom také vybudovali již léta 
slibovaný skatepark). Potom jde 
o pokračování v budování stezek 
a propojovacích chodníků, kde 
chybí (chodník Škvorecká smě-
rem k Fabráku, chodník v Dob-
ročovické a v horní části Erbeno-
vy a Maroldovy).

3)     Realizace dlouhodobé koncepce 
rozvoje sociálních služeb a po-
litiky města tak, abychom byli 
připraveni na problém postup-
ně stárnoucí populace. Součástí 
by mělo být zřízení samostatné 
příspěvkové organizace Pečova-
telská služba města Úvaly, která 
by se starala o provozování bytů 
s pečovatelskou službou a terén-
ní služby pro seniory. 

4)        Investice do krajiny v Úvalech 
(revitalizace břehů Výmoly, re-
konstrukce úvalských rybníků 
(Horní Úvalský a Lhoták).

5)      Dokončení základní infrastruk-
tury (zvýšení kapacity ČOV, 
zkapacitnění vodovodu, dobu-
dování kanalizace a případně 
vodovodu, kde dosud chybí (Pod 
Slovany, V. Špály, Zálesí, U Ho-
roušánek), byť se již jedná jen 
o menší lokality. Součástí těchto 
projektů je i vybudování vlast-
ního sběrného dvora, abychom 
měli plnou kontrolu nad odpado-
vým hospodářstvím, protože zde 
se bude jednat o stěžejní oblast 
v příštích letech. 

6)       Vybudování terminálu veřejné 
dopravy u nádraží + související 
P+R.

7)        Dokončení nového územního 
plánu, který bude rozumně re-
gulovat další růst města, což 
nebude vůbec jednoduchá zá-
ležitost. V této souvislosti je 
potřeba si uvědomit, že slovo 
developer nerovná se nepřítel, 
a rozumná spolupráce s deve-
loperskými skupinami může 
městu pomoci zajistit služby 
a vybavenost pro obyvatele, 
na které by jinak nemělo mož-
nost dosáhnout. 

Více informací najdete v našem 
volebním programu, který v průbě-
hu léta zveřejníme na našem webu 
www.otevreneuvaly.cz a který do-
stanete do svých schránek.

Koho navrhujete na starostu?
Předně je potřeba říct, že řízení 

města není o jednom člověku, vždy 
se jedná o týmovou práci. A staros-
ta by měl být ten, kdo tomuto týmu 
určuje vize a priority. Podle nás 
se Petr Borecký jako starosta vel-
mi osvědčil, a i proto do letošních 
říjnových voleb jde jako kandidát 
číslo 1. Náš starosta si za uplynulé 
4 roky vybudoval respekt a uznání 
jak v rámci kolektivu městského 
úřadu, tak i u starostů a starostek 
okolních obcí, se kterými Úvaly 
aktivně spolupracují v různých ob-
lastech. Petr Borecký je 14 let úval-
ským patriotem, poznal skutečný 
zanedbaný stav města na přelomu 
20. a 21. století a chtěl to změnit. 
Máme za to, že se to daří a Úvaly 
se mění k lepšímu. 

Vaše Otevřené Úvaly

Volby 2018 - medailonek Otevřených Úval

názory čtenářů

v březnovém čísle Života Úval se objevil člá-
nek Dopis: 

Vážená paní Poláková,já níže podepsaný Jo-
sef Tejnický nejsem Ing. Jankovský……,

který mi má „zamezit napadání osoby pana 
Ing. Jankovského. Nikdy jsem veřejně nejme-
novala, a tudíž ani pana Jankovského nenapa-
dala.

V loňském roce v září vyšel můj článek jako 
reakce na otázky pana Josefa Tejnického , ni-
kde se v něm ale nevyskytuje jméno Ing. Jan-
kovského.

„Víte, i děti na úvalské základní škole do-
káží po absolvování několika hodin informa-
tiky ve vlastnostech souboru aplikace Word 
zjistit, kdo je autorem tohoto souboru a kdo 
ho naposled upravil a uložil.

Pán, který jménem pana Tejnického na 
stránkách našeho měsíčníku vystupuje, je 

osoba, která se o dění ve městě velmi zajímá 
a můžeme dokonce říci, že je tzv. „u zdroje“. 
Tedy si na 6 otázek může odpovědět i sám.

Možná ze skromnosti nechce vystupovat 
pod svým jménem. Nevidím sice pro to dů-
vod, proč ale v tomto případě neuvede např. 
monogram P.J.“

Tolik citace. 

A teď odpovědi na další otázky. Pan Tejnický 
může být bez obav. V případě nákupu pozem-
ku v Sovově ulici se nejedná ani o spekulaci, 
ani o trestný čin. Pozemek byl zakoupen v roce 
1978 a stojí na něm dům rodiny Polákovy 
a v žádném ohledu se tohoto pozemku netýká 
chystaný územní plán. Jak pan Tejnický píše, 
potvrzení těchto slov je možné dohledat na ka-
tastru nemovitostí. Bližší informace, zejména 
o ceně pozemku, či některé další dotazy, kte-
ré spadají do soukromí naší rodiny, podáme 

po úvaze pouze osobně, ne na stránkách mě-
síčníku ŽÚ.

Nesmím ale zapomenout ještě na jeden po-
zemek. Je o velikosti necelých 3 m2 a jedná se 
o hrobové místo na místním hřbitově, které ale 
nevlastním, je pouze pronajaté a nájem je řádně 
uhrazen až do roku 2028.

Je jen velká škoda, že redakční rada nemá 
k dispozici více zajímavějších článků, a zveřej-
ňuje ty, které se objevují v měsíčníku s podpi-
sem autora Josef Tejnický.

Dana Poláková

Vážení čtenáři,

Redakční rada se domnívá, že na  toto 
téma bylo již řečeno vše podstatné. 
Rozhodla se dát prostor i jiným aktuál-
ním příspěvkům. Proto další příspěvky 
na  toto téma již nebudou zveřejňová-
ny. Děkujeme za pochopení.           (red)
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R
eferendum vyhlášené panem 
starostou současně s místní-
mi volbami na podzim 2016 

rozhodlo 75% hlasů, že koupali-
ště bude zachováno. Pan starosta 
poté rozhodl, že se koupaliště 
musí zrekonstruovat tak, aby bylo 
důstojné pro 21. století, a že bude 
otevřeno veřejnosti v r. 2018. 

Rekonstrukce si samozřejmě 
vyžaduje dobrou přípravu hlavně 
technického, stavebního a admini-
strativního rázu. Diskusemi, krátce 
po referendu, tehdy ještě s hnutím 
Zachraňte koupaliště (ZK), ale 
brzy poté již vše organizoval a za-
řizoval pan starosta, vyhlašovatel 
referenda. ZK a mnoho jeho příz-
nivců spolu se zastupiteli (ale ne-
jenom) PRO Úvaly se zúčastňova-
li veřejných debat, většinou v roli 
konstruktivních oponentů, z nichž 
mnozí velmi erudovaní stavební 
(ale nejenom) odborníci.

Na červnovém 2017 zase-
dání zastupitelstva, na kterém 
byl představen údajně konečný 
projekt tří variant rekonstrukce, 
došlo k poměrně bouřlivé deba-
tě kolem celého projektu. Jeden 
z velmi kritizovaných bodů se tý-
kal doporučení inženýra projektu 
ing. Petra Ševely, ředitele divize 
akvaparky a bazény fi rmy Cen-
troprojekt, uříznout 60 cm horní 
části betonových stěn van podél 
celého jejich obvodu. Jedním 
z opakovaně vznesených protiar-
gumentů byla nevhodnost tohoto 
počinu před zimními měsíci, to 
se ze stavebního hlediska prostě 
nedělá. 

Nicméně začátkem října 2017 
začalo Město s částečnou demolicí 
stěn van a úplnou demolicí ostat-
ního zařízení koupaliště, viz foto 
1 a 2. Takto pan starosta se svými 
poradci interpretoval doporučení 
uříznout 60 cm vanové stěny bazé-

nu – nechal to vyrvat (jistě uznáte, 
že se to nedá jinak nazvat) bagrem. 
Navíc „bagrový řez“ na obr. 1 byl 
nazván „sondou“. 

K celé záležitosti demolice 
(a vlastně celému tomuto pro-
jektu) bylo a je množství výhrad, 
mnohé již byly zveřejněny, proto 
se omezím na dvě následující po-
známky:
1)    kvalita původního betonu: 

jeden místní investigativní 
fotoreportér, který se o dění 
kolem koupaliště zajímá, (ho-
vořil na kameru se zástupci 
ZK a panem starostou před 
referendem) a hovořil s nimi 
opět na kameru po demolici. 
Jeden z členů ZK přirovnal 
výbornou kvalitu bouraného 
betonu k betonu používaném 
na strategických projektech 
např. obranných opevněních 
postavených čs. armádou krát-
ce před 2. světovou válkou.

2)   riziko praskání betonu vlivem 
koroze výztuže při nesprávných 
postupech: při tak brutálním 
silovém zásahu do železobeto-
nu (to jsou ty dráty betonové 
výztuže, které pokroucené vi-
díte na fotkách) došlo k nevy-
hnutelnému poškození betonu 
stěny vany v místě, kde z něj 
výztuž vystupuje. Poškození 
může být malé, ale stačí, aby 
kolem výztuže vnikla voda 
během podzimních plískanic 
dovnitř a tyč začala v betonu 
pomalu korodovat. A pak to 
zmrzlo, a je zaděláno na pro-
blém. 

V odborné veřejnosti je všeo-
becně známo, že objem korozních 
produktů oceli (rzi) je přibližně 
5x větší, než objem oceli samot-
né. Dojde-li ke korozi v uzavře-
ném prostoru, což beton kolem 
této tyče je, zvětšení objemu oceli 

o objem rzi znamená, že be-
ton praskne.

Přesně stejná analogie je 
známý jev, když zmrzne voda 
ve skleněné láhvi – ta prask-
ne, led má totiž větší objem, 
než je objem vody, za které 
vznikne, a sklo jako beton, je 
nestlačitelné. To je v princi-
pu také důvod, proč po více 
letech začínají chátrat žele-
zobetonové mosty, musí se 
opravovat nebo úplně zbořit. 
To všichni známe z našich sil-
nic, např. na dálnici do Brna. 
A to je drahé. Hodně. 

Tento brutální zásah 
do stěn a podlahy koupali-
ště byl velmi neprozřetelný 
a je zaděláno na problémy 
v budoucnosti. 
Demolici naří-
dil pan starosta, 
předpokládám, 
že to měl do-
poručeno inže-
nýrem projektu 
ing. Ševelou. Je 
otázkou, jestli 
stavební dozor 
Města byl vy-
zván k dozorová-
ní této demolice, 
odd. investic má 
údajně pro tyto 
záležitosti k dispozici ing. Špač-
ka a arch. Hochmana. 

Proto pokládám panu starosto-
vi, potažmo vedoucímu odd. in-
vestic následující otázky:
1.      Konzultoval pan starosta resp. 

vedoucí odd. investic způsob 
a načasování této demolice 
s projektovou fi rmou? Jestli ne, 
proč?

2.      Měla demoliční fi rma schvále-
ný demoliční výměr před za-
čátkem prací? Jestli ne, proč? 

3. kdo dozoroval tyto práce? 
4. Je k dispozici stavební deník?

Otázka na ing. Ševelu: 
5.     Doporučil jste snížení výšky 

stěny bazénů tak, jak byla pro-
vedena? Konzultoval to s vámi 
někdo z Města?
Celá záležitost vyvolává nepří-

jemné myšlenky, např. pochyb-
nosti o kompetenci zúčastěných, 
nebo o rozhodnutí s úmyslem, 
nebo něco jiného. Nevím. 

Jiří Jelínek

obr. 2

O
pakovaně jsme byli některými občany 
Úval vybízeni sdělit veřejně náš názor 
na dění kolem lokality Na Ztraceném 

korci, zejména pak na jednání města Úvaly 
vůči naší rodině za období posledních let. 
Vše začalo v roce 2009, kdy jsme vydali 
bezpodmínečný písemný souhlas s umístě-
ním připravované stavby veřejné splaškové 
kanalizace a vodovodu v ulici Na Ztraceném 
korci na našich pozemcích. Město Úvaly 
pak z dosud nevysvětlených důvodů přípra-
vu této stavby zastavilo. V roce 2012 zve-
řejnilo město Úvaly o nás nepravdivé údaje 
o tom, že jsme byli původci toho, že neby-
lo možné vybudovat splaškovou kanalizaci 
v Úvalech v ulici Na Ztraceném korci pro-
to, že jsme údajně měli požadovat za prodej 
pozemků parc.č. 3100, 3116, 3117 v k.ú. 

Úvaly u Prahy městu Úvaly neúměrně vy-
sokou finanční částku, a že proto kvůli nám 
občané nebudu mít možnost připojit své 
nemovitosti na veřejnou splaškovou kanali-
zaci. Zpočátku jsme vůbec nechápali, proč 
tyto nepravdivé údaje město Úvaly o nás 
zveřejnilo. Vícekrát jsme proto vysvětlovali 
na zastupitelstvu, že není pravda to, z čeho 
jsme byli obviňováni. Přesto město Úvaly 
pokračovalo v této kampani tak, že nakonec 
jsme byli nuceni se proti tomu bránit u sou-
du, který nám dal za pravdu a potvrdil to, 
že nás město Úvaly obviňovalo neprávem, 
a město Úvaly se za nepravdivé výroky 
muselo omluvit. V průběhu dalšího období 
pak město Úvaly několikrát měnilo názor 
na případný odkup našich pozemků tak, že 
nás vybízelo k jejich odprodeji za odhadní 

cenu, a když jsme pak souhlasili s odprode-
jem těchto pozemků za odhadní cenu, sděli-
lo nám město Úvaly, že může tyto pozemky 
odkoupit pouze za jednu čtvrtinu odhadní 
ceny. Nakonec město Úvaly písemně po-
tvrdilo, že již nemá zájem naše pozemky 
odkoupit. V nedávné době nás město Úva-
ly vyzvalo, abychom naše pozemky městu 
Úvaly odprodali s tím, že jinak nám bude 
hrozit jejich vyvlastnění. Na tuto výzvu 
jsme vypracovali tři možné varianty odpro-
deje našich pozemků městu Úvaly. Jelikož 
město Úvaly s našimi návrhy nesouhlasilo, 
iniciovala rada města v srpnu 2017 zahá-
jení vyvlastňovacího řízení, a to nejprve 
v utajení. Až na naši žádost byly veškeré 
dokumenty k zahájení procesu vyvlastňo-
vání odtajněny. Ukázalo se, že údaje, které 

Dění kolem lokality Na Ztraceném korci

Koupaliště – příprava na jeho rekonstrukci demolicí dle pana starosty

obr. 1
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ze zápisníku policie

Vážení spoluobčané,
v předchozích dnech se nám začaly mno-

žit stížnosti od našich spoluobčanů, ohledně 
podomních prodejců. Jak jsme již v minu-
losti informovali, je třeba dbát v případě 
návštěvy jakéhokoli  podezřelého prodejce 
u vás doma zvýšené opatrnosti. Za žádných 
okolností je nepouštějte do domu či bytu, 
pokud nejste předem obeznámeni se situa-
cí, kdy čekáte např. plynaře či elektrikáře, 
o kterých víte. Tito prodejci se často snaží 

lstí prodat své produkty např. i po telefonu, 
kdy se své oběti snaží okrást pomocí ne-
srozumitelných a nevýhodných smluv. Ka-
ždý takovýto případ prosím konzultujte se 
svými blízkými, nebo se strážníky městské 
policie.

Tito podomní prodejci jsou často rafi nova-
ně maskovaní a snaží se tvářit právě jako vaši 
plynaři, dealeři telefonních a internetových 
připojení, zaměstnanci elektrárenských fi rem 
a podobně.

Jejich vystupování je slušné, avšak v ne-
jednom případě se vás budou snažit ošidit 
na nevýhodných smlouvách, či okrást přímo 
v domě. 

V našem městě je podomní prodej zakázán 
obecně závaznou vyhláškou a jejich jednání je 
tedy trestné!

V případě, že byste na někoho takového na-
razili, volejte prosím hlídku městské policie 
na telefonním čísle 603 560 008.

Vaše městská policie

Městská policie Úvaly informuje

Rada města Úvaly předala vyvlastňovacímu 
úřadu, byly zčásti neúplné, zčásti zavádě-
jící a zčásti dokonce nepravdivé. Současně 
byla v návrhu nového územního plánu měs-
ta Úvaly doplněna veřejně prospěšná stavba 
VT1, která se zčásti nachází na našich po-
zemcích. Máme za to, že tato stavba byla 

do návrhu nového územního plánu přidána 
účelově, neboť je definována neurčitě. Pro-
to jsme požádali, aby se zastupitelé města 
Úvaly zabývali otázkou účelnosti navrho-
vané veřejně prospěšné stavby VT1, aby 
pečlivě zvážili a doložili, zda existuje ve-
řejný zájem pro zřízení veřejně prospěšné 

stavby VT1 a zda tento veřejný zájem pře-
važuje nad právem vlastníka pozemků parc. 
č. 3100, 3116, 3117 v k.ú. Úvaly u Prahy 
vlastnit a užívat tyto své pozemky.

Mgr. Olga Nováková rozená Misárková, 
Ing. Dušan Misárek, Milena Zadáková rozená 

Misárková, Ing. Václav Misárek

okénko knihovny

Knihovna doporučuje knížky s legionářskou tematikou

Státní symboly a čeští světci a patroni – jak je neznáte

S
 obdobím první světové války jsou neod-
myslitelně spjaty i osudy českosloven-
ských legionářů. Zájemcům o problemati-

ku legií nabízíme dvě nové knížky:

První z nich se jmenuje Československé 
legie 1914–1920: katalog k  výstavám 
Československé obce legionářské, který 
sestavil Milan Mojžíš. Jedná se o ilustrova-
ný přehled o boji za čs. národní nezávislost 
v letech 1914 – 1920. Kniha přibližuje ne-
jen vznik, vývoj, fungování a boje čs. legií 
v Rusku, Francii, Itálii a službu čs. vojáků 

ve spojeneckých armádách, ale také vypuk-
nutí války, situaci v českých zemích, vývoj 
na bojištích, vyjednávání čs. politiků se spo-
jenci, významné osobnosti a návrat do osvo-
bozené vlasti s následným bojem o Sloven-
sko a Těšínsko.

Druhý titul, V kole vojny, jsou vzpomínky Jo-
sefa Laciny na první světovou válku – nástup 
na frontu do Srbska, život válečného zajatce, 
útrapy spojené se „Srbskou Golgotou“,dále 
jeho pobyt v Itálii a Francii i bitva u Terronu 
v roce 1918.

R
ády bychom upozornily naše dětské čtenáře a jejich rodiče na moc 
pěkné knížky, které vydal Knižní klub. Knížky se týkají české 
historie, konkrétně státních symbolů republiky a českých světců 

a patronů. Zaujaly nás natolik, že jsme z nich vycházely při přípravě 

pásma besed pro 1. stupeň ZŠ. Besedy jsou již s pedagogy naplánované 
na jaro a budeme v nich pokračovat i během podzimu v dalším školním 
roce. O jakých knížkách je řeč?

Na vaši návštěvu se těší knihovnice MěK Úvaly

Můj stát: putování s českým lvem za sedmi 
státními symboly

Jan Velíšek
Knižní klub, 2016

Místo, kde žijeme, bychom měli znát. A k takovému poznání nepa-
tří jen údaje o počtu obyvatel nebo rozloze naší republiky. K tomu 

patří i  schopnost najít mezi všemi vlaj-
kami světa bezpečně tu naši, znát slova 
naší hymny nebo rozumět tomu, proč 
jsou na  našem velkém státním znaku 
lvi a orli? K tomuto titulu byla vytvořena 
interaktivní webová stránka www.muj-
stat.cz, která kromě informací z  kníž-
ky nabízí i  různé úkoly, doplňovačky 
a otázky týkající se státních symbolů.

Můj stát: putování za českými patrony

Jan Velíšek
Knižní klub, 2016

Kdo jsou nejvýznamnější patroni a světci naší země? Kým byli 
za života a jaký význam měli a mají pro naši zemi a pro evrop-
skou civilizaci? Český lev v této knize 
seznamuje děti s  Cyrilem a  Meto-
dějem, se svatou Ludmilou, svatým 
Václavem a  mnoha dalšími význač-
nými postavami. Prostřednictvím 
osudů světců zároveň provede čte-
náře českými dějinami a  obohatí 
jejich znalosti o  to, co v  učebnicích 
nebývá.
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Kultura na přelomu poněkud opožděné zimy

P
řemrzlá druhá polovina února nelákala ani 
k vystrčení nosu, natož k nějaké akci mimo do-
mov. Počátek března poroztál, alespoň náladou 

a neuvěřitelně živou zábavou.

Kdo je fanda country muziky, ten si 3. 3. 2018 
v  sokolovně užil country bál. Kdo si přišel za-
tancovat, aniž je country jeho šálek čaje, ten se 
buď bavil množstvím profesionálních předtančení 
a pozorováním vířícího davu nebo si jen v koutku 
mohl střihnout svoji verzi pohybu při hudební pro-
dukci kapely Holokrci. Evidentně zcela zaplněný 
sál a parket vydal ze sebe vše a předtančící rovněž. 
Pražské kluby Klepeto a Caledonian s neuvěřitel-
nou lehkostí zatančily, ti mladičcí v americkém dy-
namickém – cloggingu  a ti druzí – trochu „pomalej-
ší“ skotské tance, ovšem stále na špičkách. Zachytit 
pohyb na fotce bylo nemožné, dynamická je mázlá, 
ale vypovídající, Skoty jsem raději vzala v základní pozici. Veselící se stylově 
odděný lid všeho věku ze sebe vydal maximum, poctivě se učil další variace 
country tanců pod vedením callera a potěšil i ukázkou úvalského square dance 
(hromadně tančící páry nebylo možné staticky zachytit).

Pořádající Spolek Jonatán zavedl novou tradici – něco jako Dvoranu slá-
vy – a udělil zaslouženě Janě Pospíšilové „čestný březový lístek“ (Hnutí 
Březový lístek nabízí předávání poznatků, nápadů i poučení z prací s dětmi 
a mládeží. Nabízí všem ojedinělou možnost oceňovat práci pro děti a mládež 
udělováním Březových lístků, pozn.vysvětlivka z netu) a překvapené bývalé 
ředitelce MDDM vzal dech.

Zaznamenala, bavila se a fotit se snažila 
Alena Janurová

KlepetoCountry bálCaledonian

Pamatuj!!! Tento happening už nesmí vymizet z březnového dění 
v Úvalech. 6. ročník připomenul ve čtvrtek 8. 3. 2018 za účasti škol-
ních dětí a Komorního sboru Christi, přednesu jmen židovských obětí 
a zpěvu, nejen úvalské oběti holocaustu. Obnovovaná tradice „žlutý 
krokus ve tvaru židovské hvězdy“ i dětské kresby na panelech u zá-
kladní školy ukazují, že hrůznou událost nevytlačíme z paměti, ani ji 
neotupíme současnou všudypřítomnou xenofóbní náladou... podrob-
nosti o průběhu tentokrát mnohem dojemněji pojaté akce doplňuje ná-
sledující podrobnější článek s fotodokumentací.

Pátek 9. 3. v DPS jsme ze zimy rovný-
ma nohama skočili do horké pouště... 
Kalovi – Atlasem a Saharou.

Kdo má dobrou paměť nebo po-
užil záznamovou techniku, ten do-
stal podrobný návod a z místa může 
(po očkování proti žloutence) odjet 
přes Itálii z Janova lodí do Maroka 
a pobýt bez obav i s malými dětmi 
na severu Afriky od pobřeží, přes 

Atlas po okraj Saha-
ry. Může absolvovat 
cca 2,5 tisíce kilome-
trů obdivuhodnými 
údolími, mezi přívě-
tivými velmi chudý-
mi lidmi a s pocitem, 
že voda bude brzy ce-

Dominik uvádí

Tomáš Kala beseduje 
– před jedním z úžasných portrétů
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losvětový pro-
blém. Pro nás 
Středoevropany 
je téměř nepo-
chopitelné, jak 
se dokáží poho-
doví domorodci 
uživit v kame-
nitém, prašném 
a drsném kraji, 
kde se řemes-
la udržují jako 
v době středo-
věku. Kalovi 
umí zachytit 
život a přiblížit 
jej krásnými 
fotkami, detai-

lem i výkladem plnému sálu a děti – Veronika a Dominik se ve svě-
tě dospělých neztratí. Nejmladší návštěvníci si užili prolézačku 
teréňákem, který projel exotický svět. 

Ovšem jedna skutečnost kalí Kalových besedu – zcela se překrývá 
s vernisáží v MDDM ... Tapisérie, ještě že výstava potrvá přes víkend, 
je fakt, že většinou by návštěvníci jednoho rádi byli i jinde (kdo to 
chce zaznamenat, ten se naběhá). Textilní výtvarnice Karolína Pirklo-
vá, akademická malířka, restaurátorka ... je představena v článku Vl. 
Procházky z vernisáže výstavy, tak jen tyto řádky pro přehled kultur-
ního dění v Úvalech pro čtenáře, archiv a kroniku na přelomu února 
a března 2018.

Chřipka, nezájem, blbá nálada??? Co zapříčinilo zrušení Karnevalu 
sportovců 10.3.? Škoda!?!

kultura a volný čas

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

13. 4. 2018 Společný program písnič-
kářky Jany Rychterové 
a Vlastimila Harapese

DVA č. 65
od 19 hodin

30. 4. 2018 Čarodějnice – program 
nejen pro malé děti, ale 
i pro mládež a pro 
dospělé – bohatý 
program a 2 kapely večer

Hřiště pod
kostelem
od 17 hodin

26. 5. 2018 Den dětí – akce MDDM 
a ZŠ

Hřiště pod
kostelem 
a za školou
od 14 hodin

27. 5. 2018 Podlipanské hudební 
slavnosti – Koncert 
Martina Vydry

Kostel
od 17 hodin

16. 6. 2018 Koncert Christi Sálek v DPS
(Dům s pečova-
telskou službou)
od 17 hodin

23. 6. 2018 Podlipanské hudební 
slavnosti – Jazzová mše 
– Komorní pěvecký sbor 
Smetana Kladno,
diriguje Ondřej Novák

Kostel
od 18 hodin

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

Veronika a Dominik pózují před polodrahokamy 

a artefakty, jejichž prodejem se obyvatelé živí

zprávy z MDDM

Proč je tento rok pro náš Domeček tak 
významný? 

Vlastně je a není mu letos 30 let, byl slav-
nostně otevřen v přestupném roce 29. 2. 1988 
a možná tohle výjimečné datum přispělo 
k tomu, že je pořád mladý ve všech směrech.

Jak vůbec Domeček vznikl?
Skončila populační exploze 80.let, mateřská 

školka na Pražské a nová školka v Kollárov-
ce svými kapacitami stačily, a tak obec rušila 
komunální školku v ulici V. Nováka. O ty nej-
menší bylo dobře postaráno, ale chybělo něco 
pro volný čas dětí školního věku a mládeže. 

Co bylo na samém začátku nejtěžší a jaké 
kroužky Domeček nabízel jako první?

Co bylo nejtěžší nevím, začalo se z nuly 
a byl to vesměs fofr. Bylo třeba rychle zre-
konstruovat stávající budovu, sehnat vedoucí 
kroužků, udělat zápis, vstřebat spoustu no-
vých informací a naučit se je selektovat, za po-
chodu se učit pracovat s rozpočtem, plánovat 
a zajišťovat akce. A bylo také třeba najít, jaké 
volnočasové možnosti v Úvalech chybí. Při 
tom všem ovšem nezapomínat, že jsem máma 
a manželka a mám také nárok na osobní život.

Začínali jsme 1. 3. tedy ve II. pololetí se 
čtyřmi druhy kroužků: výtvarný a keramický 

kroužek vedla akad. sochařka paní Milosla-
va Kaňková, šachový pan Jaroslav Novotný, 
dívčí kluby, kde se dívky učily vařit, stolovat, 
šít a pořádali jsme pro ně různé besedy (s ka-
deřnicí, o líčení apod.) vedla Eva Šimůnková 
a dramatický kroužek jsem vedla já. To byl 
úplný začátek a bylo důležité podchytit mlá-
dež. Na začátku nového školního roku přišla 
Alena Sismilichová (Navrátilová) a s ní vtrh-
la do Úval již tři desetiletí velmi úspěšná éra 
tanečních kroužků. Díky prom. fi loložce paní 
Haně Martinovské se děti začaly učit anglicky, 
díky Mgr. Evě Bubákové německy a s Janou 
Tůmovou si mládež užívala v úžasném HEC 

30 let MDDM….. Povídání Jany s Janou aneb Říďa se ptá řídi
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V
e dnech 9. až 11. 3. 2018 
bylo možné spatřit v galerii 
MDDM ukázky výtvarných 

prací akademické malířky Karo-
líny Pirklové. Při studiu na Vy-
soké škole umělecko-průmyslové 
v Praze u profesora Aloise Fišár-
ka se zaměřila na monumentální 
malbu a tkaní tapisérií. V následu-
jících letech se věnovala nejen to-

muto oboru, ale rovněž malířství, 
návrhům ozdobných kovových 
mříží nebo obnově historických 
textilií v podniku Restaurátorský 
ateliér Praha. Podílela se na re-
novaci cenných ornátů a pluvi-
álů, originálu šátku sv. Ludmily, 
rukavic sv. Vojtěcha nebo rene-
sančních praporů valdštejnských 
vojsk ze sbírek zámku Frýdlant. 

Na výstavě s názvem 
Svět tapisérií bylo mož-
né obdivovat především 
velkoplošné tkané tapi-
série a textilní aplikace 
vytvořené během něko-
lika desítek let od roku 
1969. Jsou výsledkem 
precizní dlouhodobé 
práce. Vynikají fanta-
zií, estetickým kom-
pozičním zpracováním 
a dokonalým řemesl-
ným provedením. Ka-
ždé dílo vyniká velkou 
myšlenkovou hloubkou 
se značným podílem 
duchovní složky. Vý-
znamně vypovídá o au-
torce a jejím lidském 
charakteru.

Text a foto 
Vladislav Procházka

Svět tapisérií v galerii MDDM

klubu. Přírodovědu nám vedl současný majitel 
ZOO Chleby pan Franěk. Slunce nad domeč-
kem svítilo, podařilo se nám probudit velký 
zájem rodičů i dětí a uspořádali jsme první 
letní tábor v Toušeni na téma Staří Slované. 

Kdo ze současných vedoucích stál 
na tomto začátku také? 

Moje vůbec první kolegyně byla Eva Ši-
můnková, po půl roce přišla Ála Navrátilo-
vá Sismilichová a pak Olinka Procházková. 
S přechodem na právní subjektivitu příspěv-
kové organizace v roce 1994 se všechny ko-
legyně staly vedoucími jednotlivých oddělení 
a nastal boom Domečku. Měly jsme všechny 
ohromnou zodpovědnost, ale i práva. Hleda-
ly jsme nové cesty, možnosti, bylo to úžasné. 
A vyplatilo se to. 

Domnívám se, že velké množství 
současných rodičů, kteří k nám nyní vodí 
své děti, navštěvovalo Domeček v dětství, 
je to pravda?

Ano. A mám z toho opravdu radost. Potvr-
zuje to, že jim u nás bylo dobře. 

Domeček stál také u zrodu mnohých 
talentů z různých oblastí, můžeš některé 
osobnosti jmenovat? 

Talent měli v sobě, jestli se nám jej poda-
řilo probudit, či rozvinout, pak je to úžasné. 
Že jsou úspěšní, je jejich zásluha. Oni museli 
na sobě tvrdě pracovat, protože v životě není 
nic zadarmo. Nechtěla bych, aby to někdo bral 
jako vychloubání, ale s hrdostí mohu říci, že 
Domečkem prošla celá řada talentovaných 
tanečníků a mnozí z nich dosáhli na mety 

nejvyšší – medaile z různých mistrovství Ev-
ropy či světa – Radek Brusch, Jirka Forman, 
David Procházka, Dominik Matulka, Honza 
Ťoupalík, Marcel Havrda, Matouš Novák, 
Míša Hauková... Přesný výčet jistě zveřejní 
Ála Navrátilová u příležitosti oslav. Z dal-
ších osobností úspěšných ve svém oboru mě 
napadají muzikanti Vašek Bláha, Štěpán Kar-
bulka, Miloš Jurač, Roman Procházka , Ondra 
Pospíšil, Vašek Mitáček, Honza Kiska Veselý, 
Michal Slanec, Honza Hyblbauer , fi lmař Lu-
bomír Krupka, kováři Mája Sitková Šolcová 
a Zdeněk Grausam, designérka Iva Pospíšilo-
vá, slicklinerka Anička Kuchařová, také ti co 
získali významné uplatnění v zahraničí, Jirka 
Schneider, Eva Vicherová, Kateřina Kaňková, 
Klára Nováková, Míša Fořstová... a spousta 
dalších, kompletní seznam by byl opravdu 
dlouhý. Tihle jsou ve svém oboru známi širo-
ké veřejnosti, ale je tu i mnoho lidí, kteří jsou 
úspěšní ve svých oborech a veřejnost o nich 
moc neví a všichni si zaslouží úctu.

V čem vidíš největší rozdíl při uplynutí 
30 let a co je naopak stejné? 

Stejná je snaha rodičů dát děti do zařízení, 
které považují za dobré. Stejné je nadšení ve-
doucích a lektorů a jejich kreativní přístup. 
Mění se počet organizací a spolků pracu-
jících s dětmi. Nyní je tu v Úvalech i řada 
soukromých volnočasových zařízení pro 
předškolní děti, školáky a mládež a jsou dob-
ré. Mám radost, že i v tomto konkurenčním 
prostředí podpora veřejnosti našemu Domeč-
ku neopadla a zůstala stejná. A za to určitě 
patří dík skvělému týmu vedoucích a exter-
ních lektorů. 

Co je hrozné, je přebujelá administrativa 
a mnohdy až nesmyslné požadavky tohoto 
rázu. (Dva roky po revoluci byl klid a pak to 
začalo postupně narůstat). Prý za vše může 
EU, ale já jsem přesvědčená, že i úředník 
na vysokém postě dokáže své. Ale český člo-
věk přežije všechno ☺.

Na víkend 11.-13. 5. plánujeme velké 
množství zábavných aktivit pro veřejnost. 
Přijmeš naše srdečné pozvání a budeš 
naším čestným hostem? Pomůžeš nám 
s přípravou této velké akce?

Velice ráda. A mám úžasnou zprávu. Vašek 
Bláha a Divokej Bill zahájí v sobotu 12. 5. 
v 15 hod. akustickým dvacetiminutovým setem 
„Koncert pro Domeček“, který se bude konat 
na zahradě MDDM. 

Vážení přátelé,
obě bychom chtěly pozvat všechny, kte-
ří máte Domeček rádi, abyste oslavili 
jeho kulaté výročí s námi. 
Máme pro Vás i jednu výzvu.
Kdo jste prošel nějakým výtvarným, ke-
ramickým nebo fotografi ckým krouž-
kem Domečku a věnujete se jakýmkoliv 
způsobem této tvorbě i nadále, prosíme, 
ozvěte se a následně přineste do konce 
dubna jedno z vašich děl, aby se z nich 
na výstavě mohli během oslav radovat 
všichni. Děkujeme.

Vaše řídi – emeritní i současná
Jana + Jana

duben_2018.indd   15duben_2018.indd   15 3/28/18   12:37 AM3/28/18   12:37 AM



Život Úval 4/2018

16

zprávy z MDDM

T r a d i č n í 
dětský karneval 

pořádaný MDDM 3. břez-
na v „Pětašedesátce“ hýřil bar-

vami a  krásnými maskami. O  vý-
borné ovocné dorty soutěžilo 70 dětí 

a rodičů, kteří pomáhali s přípravou ma-
sek princezen, pirátů, rytířů, zvířátek, ale 
i  policistů a  hasičů. Porota složená z  řad 
rodičů to měla při výběru vítězných ma-
sek opravdu těžké…. Děti soutěžily nejen 
o nejkrásnější masku, ale v průběhu od-
poledne zdolávaly strachovské pytle, 

dráhu z obručí, slalom s míčem, taneč-
ní školičku s čmelákem Matoušem 

a tančily a dováděly i se svými 
rodiči. Zkrátka bavili se 

všichni ☺.

Čmeláčí karneval v „Pětašedesátce“Čmeláčí karneval v „Pětašedesátce“    

P
rvní březnová sobota se nesla 
v duchu dalšího pokračování 
seriálu šachových turnajů 

v rapidu v našem MDDM. Tento-
krát byla účast slabší co do počtu 
hráčů, ale přesto 12 šachistů na-
bídlo poměrně kvalitní startovní 
pole.

V něm doslova dominoval 
Pavel Kříž (TJ Kobylisy, ELO 
1894), který vyhrál všech 7 partií 
a vítězství v turnaji si zajistil již 
v předposledním kole. Na dru-
hém místě se díky výhře v posled-
ním kole umístil Petr Slavík (ŠO 
Praga Praha, ELO 1798) s pěti 
body. Na třetím místě se pak díky 
lepšímu pomocnému hodnocení 
umístil Oldřich Doležal se 4,5 
body.

V dětské kategorii se tentokrát 
účastnili tři šachisté. Nejlep-
ší z nich byl Vít Štěpánek (ŠK 
MDDM Úvaly, ELO 1165), jehož 

hra se turnaj od turnaje zlepšuje – 
získal celkem 3 body. O bod a půl 
méně vybojoval David Patočka 
(ŠK Český Brod, ELO 1277) 
a na bronzovém stupínku skončil 
Lukáš Hojka (ŠK MDDM Úvaly, 
ELO 1029).

Kompletní výsledky najdete 
na http://chess-results.com/
tnr336827.aspx?lan=5&art=1

A jak vypadá průběžné po-
řadí celého seriálu? Po třech 
turnajích je zatím v čele Pavel 
Kříž, jehož může o celkové 
prvenství připravit už asi jen 
zázrak. Druhé místo kontrolu-
je Oldřich Doležal a na bron-
zové pozici je zatím Pavel 
Bečvář (ŠO Praga Praha, ELO 
1698). V dětské kategorii je 
prozatím první Vít Štěpánek, 
následovaný Nikol Slavíko-
vou (ŠK MDDM Úvaly, ELO 
1019) a Lukášem Hojkou.

Vše se ale může změnit v po-
sledním turnaji – do celkového 
pořadí se počítají 3 nejlepší vý-
sledky ze 4 turnajů, a tak je stále 
o co hrát! 

Zveme tedy všechny milov-
níky hry na 64 polích na závě-

rečný turnaj tohoto ročníku VC 
MDDM Úvaly, který se uskuteč-
ní 21. dubna od 14 hodin opět 
v „Domečku“. 

Přihlášky posílejte na petr.sla-
vik@volny.cz

Petr Slavík

100% Pavel Kříž ovládl úvalské šachovnice100% Pavel Kříž ovládl úvalské šachovnice
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církev

K zamyšlení
Potkávám se s  lidmi, kteří věří v  tzv. „reinkarnaci“. Jedná se 

o učení, že duše člověka po smrti se opět zjeví zde na zemi v ji-
ném těle. Tato víra je stará a patří k základům hinduismu, bu-
ddhismu a  jiných východních náboženství. I  v  evropských ze-
mích věří lidé ve stěhování duše . Někteří si dokonce myslí, že je 
slučitelná s vírou ve vzkříšení. Do křesťanství ovšem tato víra ne-
patří. Tím, že učení o putování duše předpokládá návrat do stá-
le nových existencí, klame lidi vzhle-
dem ke  konečné platnosti 
smrti. A protože považuje 
tento návrat za očisťující 
cestu, vychází ze sebe-
vykoupení člověka.

Ve skutečnosti z po-
hledu křesťanství mů-
že jen Bůh sám uči-
nit závazná sděle-
ní ohledně určení 
člověka po  smrti 

a o cestě vykoupení, což ve svém SLOVĚ také učinil. Bible jas-
ně učí, že všichni lidé pro své hříchy zasluhují věčné odsouzení. 
Ale skrze Ježíše Krista, který se za nás obětoval, zástupně nesl 
za hříšníky Boží trest, nabízí Bůh nyní všem vykoupení. Ti, kteří 
jej přijmou, jsou očistění od svých hříchů. Bůh jej přijímá za své 
děti a dává jim věčný život. Takže reinkarnace nemá nic společ-
ného s biblickým svědectvím o vzkříšení.

Pro křesťanství platí:
„A  jako každý člověk jednou 
umírá a potom bude soud, tak 
i  Kristus byl jen jednou oběto-
ván, aby na  sebe vzal hříchy 
mnohých – po  druhé se zjeví 
ne už kvůli hříchu, ale ke spá-
se těm, kdo ho očekávají.“    
(Židům 9,27-28)

Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

organizace a spolky
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VV
 sobotu 3. března jsme se zúčastnili tradiční soutěže v uz-
lování, která se konala v Mukařově. Postavili jsme družstva 
mladších i starších žáků a dvě dorostenky. Každý člen druž-

stva vázal na rychlost pět uzlů a časy pěti nejrychlejších členů se 
sčítaly. Kromě družstev se vyhodnocovaly i individuální výsledky 
jednotlivců. V kategorii mladších žáků soutěžilo celkem 118 dětí 
a 16 družstev. Naši mladší žáci obsadili krásné třetí místo a Jan Zá-
vorka dokonce zaznamenal umístění na stupních vítězů, když byl ze 

všech zúčastněných třetí nejrychlejší! V kategorii starších žáků se 
přihlásilo 17 družstev a soutěžilo celkem 132 dětí. Naši starší žáci 
zopakovali úspěch svých mladších kamarádů a vybojovali také třetí 
místo! Vzhledem k tomu, že je soutěž časově náročná, proběhne její 
slavnostní vyhodnocení s předáním medailí a diplomů až v květnu 
na jarním kole Hry Plamen. 

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Mladí hasiči soutěžili v uzlování

Život Úval 4/2018organizace a spolky
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školství

VV
 únoru jsme 
si ve školce 
užívali ze-

jména karnevalo-
vý rej. Třídy byly 
barevně vyzdo-
bené, hrála hudba 
a do tříd pomalu 
vcházely nejrůz-
nější bytosti. Je 
vidět, že fantazie 
dětí a rodičů ne-
zná mezí. Děti ob-
čas nemohly mezi 

pohádkovými bytost-
mi najít svou učitelku, 
protože ani ty nezů-
staly za dětmi pozadu 
a na maskách si daly 
opravdu záležet. Když 
si děti konečně našly 
a poznaly mezi mas-
kami své kamarády, 
začalo to pravé veselí 
plné her, zábavy, hud-
by a smíchu. 

 

Vítanou návštěvou na budově Ko-
llárova byl cirkus Harmonika s před-
stavením „Ptačí cirkus“. Krásný výlet 
do divadla v Počernicích na předsta-
vení „Veselá nauka Klauníka Notíka“ 
si užily děti budovy Bulharská. To 
na budově Pražská na děti „vyskoči-
lo“ Divadlo Ze skříně a jejich jarně 
motivované představení „Jak Anča 
a Barča čekaly na jaro“.

Rádi bychom upozornili všech-
ny „nákupuchtivé“ maminky, ba-
bičky a tetičky, že letos opět pořá-
dáme burzu zaměstnanců mateřské 
školy pro veřejnost. Konat se bude v prostorách budovy Kollárova 
20. a 21. dubna20. a 21. dubna. Jsme rádi, že opět můžeme tuto úspěšnou akci 
uspořádat. Určitě zde dobře prodáte i nakoupíte! ☺ Podrobnější 
informace a instrukce k prodeji najdete na hlavní webové stránce 
školky. 

Důležitou událostí je ZÁPIS DO MŠ. Zápis do MŠ se bude konat 
2. a 3. 5. 2018 na budově Kollárova. Předcházet mu bude již tradiční 
Den otevřených dveří na všech třech budovách, který se bude konat 
25. 4. 2018. Můžete si při něm prohlédnout vybranou třídu, promluvit 
si s učitelkami a vedením MŠ a poznat náš školkový život. Na setkání 
s vámi se moc těšíme a vaše děti rádi uvítáme. Podrobnější informace 
k zápisu budou průběžně aktualizovány na stránkách mateřské školy 
www.msuvaly.cz v Sekci Zápis.                                        Jana Hájková

Únorové radovánky v MŠ

Cirkus Harmonika – „Ptačí cirkus“
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KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
MŠ Úvaly 
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

Provozní zaměstnanec
(uklízeč-/ka)
Hledáme spolehlivého provozního zaměstnance na úklid a za-
jištění dalších pomocných činností v rámci provozu MŠ. Nástup 
možný od 08/2018, výkon práce je na budově Bulharská 1900.

Učitel/-ka MŠ

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

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA:  info@mskollarova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY

20
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Co nás čeká v dubnu?
 3. 4.  Zápis do 1. tříd, ředitelské volno pro žáky
 5. 4.      KMD – Divadlo v Dlouhé – Tajný deník Adriana Molea ve 

věku 13 a ¾
 11. 4.     Beseda v Městské knihovně v Úvalech – téma 100 let 

vzniku ČR – pro žáky 5. B
 12. 4. Kudy chodí písničky – školní kolo soutěže ve zpěvu
 13. 4. COMDI – úvodní kariérové poradenství pro žáky 8. B
 16. 4. COMDI – úvodní kariérové poradenství pro žáky 8. A
 17. 4. Třídní schůzky 1. stupně
 19. 4. Třídní schůzky 2. stupně
 20. 4. Zápis do 1. tříd – náhradní termín

  COMDI – testování profesních předpokladů žáků na PC
 22.–26. 4.       Výchovně vzdělávací kurz (Jizerské hory) pro žáky 

4. A
 23.–27. 4.       Výchovně vzdělávací kurz (Kolínská bouda) pro 

žáky 2. A a C, 4. B a 5. C
Mgr. Lenka Foučková

M
ěli jste někdy ve škole 
v jedné vyučovací hodině 
spojenou angličtinu a pří-

rodopis?
My, třída 6. C, ano. Probírali 

jsme přírodovědné téma, ale v an-
glickém jazyce.

V těchto hodinách jsme si 
pustili anglické video s probí-
raným tématem. Paní učitelka 
nám pomohla přeložit to, čemu 
jsme nerozuměli, a vysvětlila 
vše, co jsme nepochopili. Po-
každé jsme si zapisovali do pra-
covních listů, česky i anglicky. 
Nakonec jsme vytvořili dva pla-
káty.

Když jsme probírali téma foto-
syntéza, naučili jsme se také ang-

lickou písničku The Photosyntesis 
Song.

Česko-anglické přírodovědné 
hodiny jsou velmi naučné a zá-
bavné. Určitě doporučujeme tyto 
hodiny vyzkoušet žákům 1. i 2. 
stupně.

Angličtina je zábava a v životě 
se hodí.

V tomto školním roce v 6. C 
proběhlo celkem pět anglicko-
-českých hodin přírodopisu jako 
realizace aktivity CLIL v rámci 
projektu Škola podporující všech-
ny žáky (operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání).

Kristýna Vápeníková, 
Nikol Rossmannová 

a tř. uč. Ing. Stanislava Daňková

N
etradičně z pátku 16. na so-
botu 17. února proběhla ob-
líbená třídní akce přespání 

ve škole. Datum nebylo zvoleno 
náhodně. Už ve 4 hodiny ráno 
následujícího dne se utkal český 
hokejový výběr s týmem Kana-
dy. Zápas byl více než napínavý, 
a tak si děti mohly vychutnat spo-
lečné fandění a vyústění zápletky 
v podobě vítězných nájezdů české 
reprezentace. Mezi další aktivity 

patřila týmová bojovka na téma 
Pevnost Boyard. Tímto bych 
chtěl poděkovat starším žákům 
osmých a devátých ročníků za po-
moc na jednotlivých stanovištích. 
Úspěšná akce pak byla zakončena 
vařením v kuchyňkách, do kte-
rého se zapojily všechny děti. 
Dezerty byly vynikající a akce 
splnila svůj účel, tedy tmelení ko-
lektivu.

Mgr. Petr Horák, učitel

D
ne 9. 2. 2018 nás čekal další výzkum. 
Před začátkem celého výzkumu jsme 
si položili výzkumnou otázku, co žije 

v zimním lese? Výzkum by se neobešel bez 
hypotézy, tak si každá skupina napsala svou 
hypotézu. Do sešitů si každý napsal pobytová 

znamení (trus, stopy, hnízdo, nory, vývržky 
aj.) Podle toho jsme mohli poznat, o jakého 
živočicha jde. 

Když jsme měli vše připravené (dalekohled, 
pracovní list a klíče k poznávání stop), mohli 
jsme se vydat zkoumat na Vinici. Museli jsme 
se soustředit a pozorně naslouchat, abychom 
uslyšeli nebo uviděli nějakého živočicha. Za-
hlédli jsme káně lesní, sýkory koňadry, vrab-
ce, hejno křivek a krkavce velkého. Našli 
jsme i několik pobytových znamení: hnízdo 
káněte lesního, stopy srnce obecného, stopy 
zajíce polního a stopy veverky obecné.  

Naučili jsme se různé strategie, jak se při-
způsobují živočichové životu v zimě.
1.   Živí se semeny (např. křivky, sýkory).
2.       Dělají si zásoby na zimu (např. veverky).
3.    Prospí celou zimu (např. ježci).
4.   Odlétají do teplých krajin (např. vlaštov-

ky).
A jaký je náš závěr? V zimním lese žijí 

srnec obecný, zajíc polní, veverka obecná 

a mnoho dalších druhů živočichů. Zimu pře-
čkají tak, že se živí semeny a jinými částmi 
rostlin. Někteří prospí celou zimu. 

Tak choďte do lesa, je tam čistý vzduch a je 
to zdravé. Zima má své kouzlo a můžete při 
tom zjistit, co ve vašem lese žije.

Autorky: Nikol Rossmannová, 
Eliška Svítková

Foto: Ing. Stanislava Daňková

Angličtina v hodinách 
přírodopisu

Spaní ve škole 6. B

Výzkum zimního lesa

Maříme skoky veverky

Pozorujeme hnízdo káněte
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Nález stopy srnce

Datum: sobota 12. 5. 2018
Místo:       lesní cesty, Pilovská 303, 190 16  Praha 21 – Újezd 

nad Lesy
GPS: 50.086915, 14.646138
Doprava:       metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 

a 261 do Újezda nad Lesy, zastávka  Blatov, nebo 
autobus č. 163 od metra A stanice Depo Hostivař 
tamtéž, nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 
20 minut

Přihlášky:        on line do čtvrtka 10. 5. 2018 do 24:00 hodin 
na http://results.bezeckenadeje.cz/events/beh-
-o-pohar-starosty-aneb-beh-za-ujezdskou-so-

přípravka I - dívky 2011, 2012 300 m 9:00

přípravka I - chlapci 2011, 2012 300 m 9:10

přípravka II - dívky 2009, 2010 800 m 9:20

přípravka II - chlapci 2009, 2010 800 m 9:30

přípravka III  dívky 2007, 2008 800 m 9:40

přípravka III  chlapci 2007, 2008 800 m 9:50

berušky do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:00

broučci do 3 let 2015 a mladší 50 m 10:10

berušky 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:20

broučci 4 - 5 let 2013, 2014 100 m 10:30

vyhlášení I. bloku     10:40

Běh pro radost 
- nesoutěžní 18 - 100 let 800 m 11:00

mladší žákyně 2005, 2006 800 m 11:10

ŠSK Újezd nad Lesy – od  díl atletiky 
– ve spolupráci
s Městskou částí Prahy 21
pořádá 13. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY 
aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU

Kategorie:

Zveme všechny aktivní i rekreační běžce od jednoho do sta let na náš kros
BĚH O POHÁR STAROSTY ANEB BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU,

který se koná v sobotu 12. 5. 2018
a  je jako každý rok zařazený do POHÁRU PRAŽSKÝCH BĚŽECKÝCH NADĚJÍ 2018.

Na všechny se moc těší Zuzana Olšanová, ŠSK Újezd nad Lesy
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Fotbal

DATUM DEN Divize muži A ČAS Okresní přebor muži B ČAS Dorost ČAS

10.3. SO

11.3. NE

17.3. SO Nespeky 10:15 D

18.3. NE

24.3. SO Hostouň 15:00 D Svojetice 15:00 V Kunice 10:15 V

25.3. NE

30.3. PÁ Jesenice 10:15 D

31.3. SO Škvorec 16:30  D

1.4. NE Louny 16:30 V

4.4. ST Kladno 17:00 D

7.4. SO Velvary 16:30 D Hovorčovice 16:30 V volno

8.4. NE

11.4. ST Český Brod 17:00 V

14.4. SO Mukařov 10:15 D

15.4. NE Meteor 10:15 V Vyžlovka 17:00 D

21.4. SO Souš 17:00 D Odolena Voda 17:00 V

22.4. NE Čerčany 10:15 V

28.4. SO Motorlet 10:15 V Zeleneč 17:00 D Bílkovice 10:15 D

29.4. NE

5.5. SO Chomutov 17:00 D Týnec nad Sázavou 10:15 V

6.5. NE Šestajovice 17:00 V

8.5. ÚT

12.5. SO Neratovice 17:00 D Kostelec u Křížků 10:15 V

13.5. NE Kunice B 17:00 V

SK ÚVALY oddíl kopané – rozpis zápasů jaro 2018

mladší žáci 2005, 2006 800 m 11:20

starší žákyně 2003, 2004 1600 m 11:30

starší žáci 2003, 2004 1600 m 11:30

vyhlášení II. bloku     11:45

dorostenci 2001, 2002 3300 m 12:00

dorostenky 2001, 2002 3300 m 12:00

ženy A  do 34 let 1984 - 2000 3300 m 12:00

ženy B  35 - 44 let 1974 - 1983 3300 m 12:00

ženy C  45 let a více 1973 a starší 3300 m 12:00

muži A do 39 let 
včetně 1979 - 2002 5500 m 12:30

muži B 40-49 let 1969 - 1978 5500 m 12:30

muži C 50-59 let 1959 - 1968 5500 m 12:30

Muži D  60 let a více 1958 a starší 5500 m 12:30

vyhlášení III. bloku   po doběhnutí hlavního

závodu

vou-13-roc/  nebo na místě startu od 8:00 hodin 
a končí nejpozději 30 minut před startem příslušné 
kategorie.

        Doporučujeme všem přihlášky přes internet – 
urychlíte tím přihlašování i výdej startovních čísel.

 Běh pro radost se přihlašuje pouze na místě.
Startovné:      20,- Kč předžactvo a žactvo,  40,- Kč dorost a do-

spělí,  30,- Kč při Běhu pro radost.
Podmínky startu:       závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou 

k závodu potvrzují svoji zdravotní způsobilost. 
 Je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!
Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno
Ceny:      běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží 

při vyhlašování poháry, medaile a  ceny od spon-
zorů závodu. Běh pro radost je nesoutěžní. Každý 
závodník, který dokončí závod, obdrží dárek.

Občerstvení:       po doběhu každý závodník obdrží zdarma občerst-
vení. Bude zde i stánek, kde si můžete občerstvení 
zakoupit.

Ostatní:         závody jsou zařazeny do Poháru Pražských Běžec-
kých Nadějí 2018.

 Běh pro radost je určen všem bez rozdílu věku.
Info:      Zuzana Olšanová, e-mail: Zuzana.Olsanova@se-

znam.cz, telefon: 607 148 116
Zuzana Olšanová
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K
uriozita, o které možná ani nevědí sběra-
telé pohlednic, je v majetku archivu měst-
ských kronik. Obrázek úvalského náměstí, 

které se jmenovalo v té době ještě Palackého, 
nebo už Marie Majerové, zachycuje ještě ben-
zinovou pumpu před Sokolským domem. 

Na zadní straně pohlednice je ale skutečně 
mylná informace, že se díváte na sanatorium 
v Kostelci n.Č.lesy. Orbis si v 50. letech na-
běhl a jestlipak pod snímkem plicní léčebny je 
popiska – Náměstí v Úvalech? Nicméně je za-
jímavé vidět, které domy ještě stojí a že ruch 
v letním dopoledni je na místě nepatrný.

A věřte, nevěřte... V minulé hádance pře-
ci byla poznána ulice na pohlednici (po-
skytla Jana Horová) i se zvláštními sloupky 
na plotě. Pan J.K. se u mne zastavil a nad 
zvětšeninou pohlednice mi dokázal, že ulice 
označená jako vilová čtvrť je vlastně „moje“ 
Alešova. Ze zvyku přicházení domů od ná-
draží do kopečka vůbec neuvažuji, jak vypa-
dá ulice od rohu od Wolkerovy, tedy z druhé 
strany. Navíc, když současní obyvatelé na-
pravo už v 50. letech opravili plot a sloupky 
odstranili ještě ti možná předchozí. Proto se 
hluboce klaním a oceňuji váš zájem o staré 

fotografi e a sdílím radost z vyřešení hádanek. 
Musím poděkovat i paní Bartošové roz.Kví-
zové za cenné snímky z mládí jejího tatínka, 
bubeníka hudebního tělesa STO, za snímky 
ze spartakiády i Sokola, hromadná fota ze 
školy a tanečního věnečku z 30.let. Jak nasta-
ne jaro budu chodit se snímky a fotoaparátem 
po Úvalech hledat souvislosti a odlišnosti. 
Zejména Slovany jsou zatím málo „zmapo-
vanou“ částí starých místních fotografi í, kte-
rých je pramálo, a oblast Setých a Pařezina. 
Ozve se někdo ze starousedlíků?

alena.janurova@centrum.cz

Rarita nebo apríl?
poznáte se?

19.5. SO Česká |Lípa 17:00 V Zeleneč 10:15 D

20.5. NE Kostelec u Křížků 17:00  D

26.5. SO Hrobce 17:00 D Radonice 17:00 V

27.5. NE Sedlec-Prčice 10:00 V

2.6. SO Rakovník 10:15 V Zápy 17:00  D Votice 10:15 D

3.6. NE

9.6. SO Ostrá 17:00 D

10.6. NE Senohraby 17:00 V Jesenice 10:15 V

16.6. SO Nový Bor 17:00 V Hrusice 17.00 D Jílové 10:15 D

17.6. NE

J
ako každý rok i letos fotba-
listé ve spolupráci s jinými 
úvalskými sportovci chtěli 

pořádat 10. 3. karneval. Plakáty, 
vstupenky, kapela, sál vše bylo 
zařízené, až na jednu maličkost, 
chyběl zájem úvalských občanů 
se jít pobavit. Nabízí se otázka – 
proč?

Vstupné roky stejné, ceny pro 
masky vždy hodnotné, kapela 

na dobré úrovni a termín mimo 
dětské prázdniny.

Marně vzpomínám na roky, kdy 
byl sál zcela vyprodán již 14 dní 
před začátkem karnevalu. 250 -300 
lidí nebyl problém. A nyní? Týden 
před konáním karnevalu je prodá-
no 13 vstupenek a zamluveno 15 
míst!! Proč se lidé nechtějí bavit??

Odpověď neznám.
Jindřich Lízner ml.

Karneval sportovců – 2018
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45. rarita 45a. rarita

J
sem přesvědčen, že nikomu představovat pana Zdeňka Mahlera 
nemusím a úvalákům už vůbec ne. Vždyť mnozí jste se s ním se-
tkali při několika besedách, na které k nám přijel vždy se svojí 

manželkou. Byly to úžasné besedy. První v roce 2000 k příležitosti 
výstavy o T.G. Masarykovi a školní jídelna praskala ve švech. Bo-
hužel větší sál tenkrát nebyl. Kulturní dům byl minulostí a tak se 
improvizovalo. Jak si jistě přítomní vzpomenou, tak zasvěcený vý-
klad, proložený specifickým mahlerovským humorem, nás všech-
ny nadchl. A tak nebylo divu, že další beseda s panem Mahlerem 
se nabízela. Předcházelo ji však udělení čestného občanství v roce 

2004 společně s arch. Miroslavem Masákem. Pan Mahler z něj měl 
upřímnou radost a vážil si ho.  Však v dětství s rodiči zde malý 
Zdeněk po dobu tří let v Setých bydlel a velmi rád zavzpomínal, 
jak se zde vlastně prvně ve třech letech zamiloval. 

Potřetí navštívil Úvaly v roce 2005, kdy nám přednášel na téma – 
nekonečný spor o smyslu českých dějin. Opět sál praskal ve švech, 
dokonce pozdější příchozí stáli v chodbě, bohužel, sál na takový 
zájem je malý. Hltali jsme každé jeho slovo a dotazů bylo mnoho. 
Na každý pan Mahler široce odpovídal a nebýt jeho manželky, tak 
jsme tam poslouchali snad do rána. Však si jistě opět účastníci 

Odešel náš čestný občan pan Zdeněk MahlerOdešel náš čestný občan pan Zdeněk Mahler

duben 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Sara Arakelyan
Eliška Zázvorková
Rosalie Trnková
Matylda Báčová
Jakub Friedmann
Petra Šišková

Jonáš Angelov-Janev

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

Dubnová životní jubilea
70 let –  Otilie Kobzová
 Miroslava Pospíšilová
 Miroslava Sobotková
 Jaroslav Roun
75 let –  Helena Žebrová
 Pavel Valášek
 Ilka Ouzká
80 let –  Jiří Hladeček
81 let –  Marta Tuchyňová
 Hana Klasová
82 let –  Dagmar Formanová
 Jiří Závorka
 Jana Bílá
83 let –  Zdeněk Holler
 Zdeňka Ulrichová

84 let –  Květoslava Frauenterková
 Stanislava Ferenczyová
86 let –  Jiřina Roučková
 Václav Moravec
87 let –  Jiří Olmer
88 let –  Vladimír Hoblík
 Zdeňka Čadová
89 let –  Jiří Selix
90 let –  Oldřich Štěrba
91 let –  Vlasta Švierčeková
 Marie Chalupecká
94 let –  Zdeňka Michálková
 Marie Kabátová
105 let –  Zdenka Kašparová

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

Navždy jsme se rozloučili
Marie Matějková 
Anna Černá
Soňa Lukešová
Otta Hynek
Ivan Doležal

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.
Upozornění
 Občané,  kteří nechtějí být uváděni 
ve společenské kronice (narození, 

 jubilea,  úmrtí),  ať tuto skutečnost 
nahlásí na správním odboru MěÚ 
Úvaly,  tel. 281 091 528,  281 982 485 
nebo mobil 723 929 928,  vždy 
do 15. dne předcházejícího měsíce. 
Pokud nám nebude oznámen ne-
souhlas,  budou tato výročí v Životě 
Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

V následující pozici má černý mír-
nou materiální převahu, ale bílý 
jedním tahem obrátí průběh partie. 
Najdete ho?

V úloze z minulého čísla Života 
Úval dává černý mat 3. tahem tím-
to pokračovaním 1…. Df1+ 2.Kxf1 
Je3+ 2.Kg1 Vf1 mat.       Petr Slavík

zahrajme si šachy

POZVÁNKA 
NA ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 21. dubna 2018 se 
od 14 hodin v MDDM Úvaly 
uskuteční turnaj v rapid šachu 
na 7 kol, s časovým limitem 
2x15 minut na partii. Turnaj je 
otevřený všem hráčům (regis-
trovaným i neregistrovaným)! 
Přihlášky, prosíme, posílejte na 
email petr.slavik@volny.cz.

Petr Slavík

společenská kronika

osobní
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Narodila se 1. 3.1915 v Úvalech, mamin-
ka byla švadlena, tatínek pracoval na drá-
ze. Měla dva sourozence. V  roce 1951 
nastoupila do  obecné školy v  Úvalech 
a poté absolvovala dvouletou obchodní 
akademii v  Praze. Od  dětství byla zapá-
lenou sokolkou, vedla nácvik žen na po-
slední Sokolský slet v  roce 1948. V  roce 
1938 se provdala za  Václava Svobodu, 
který měl živnost sedlářství 
a čalounictví na náměstí v Úvalech. V ob-
dobí 1942–1945 se jí narodily dvě dcery. 
Po nuceném ukončení živnosti nastoupi-
la do podniku Masna Úvaly, před odcho-
dem do důchodu v roce 1970 pracovala 
v  Komunálních službách Úvaly. Hlídala 
čtyři vnoučata a pak i osm pravnoučat. 
Díky stále se zhoršujícímu zraku byla nu-

cena velmi omezit své dřívější aktivity (cestování, návštěvy, četba, TV apod.).
V roce 2017 se pí. Svobodová rozhodla pro pobyt v Domově pro zrakově po-
stižené Palata v Praze, kam jsme ji přijeli navštívit u příležitosti jejího krásné-
ho životního jubilea. Domov je umístěn v  nádherné rozsáhlé zahradě, kde 
se i  zcela nevidomí mohou bezpečně pohybovat. Pro zdejší obyvatele jsou 
téměř denně realizovány aktivity (divadla, koncerty, zpívání, luštění křížovek, 
poslech audioknih apod.). Při setkání s oslavenkyní jsme se dozvěděli, že jsou 
všichni pracovníci tohoto domova 
velmi obětaví a  v  tomto zařízení je 
ona i její noví přátelé spokojeni. Dů-
kazem nadstandartní péče o klienty 
je i  uspořádání nádherné oslavy je-
jích narozenin, kde si kromě popo-
vídání o novinkách z rodného města 
i ve svých 103 letech zatančila. 
Ještě jednou přejeme hodně šťast-
ných dnů a pevné zdraví.

Vedení města

Navždy nás opustil jeden z největších 
úvalských sportovců dvacátého století

Pan Miloslav Klicpera se dožil 90 let. Celý svůj život 
byl velký sportovec. Hrál házenou, fotbal, hokej, vo-
lejbal, tenis a mnoho dalších sportů. TJ Sokol Úvaly 
v něm ztrácí nejen legendárního hráče, ale v posled-
ních letech především metodika, jehož přístup ke 
sportu a házené především ovlivnil dění nejen v naší 
TJ. Připomeňme si jeho památku slovy Jiřího Piláta, 
spoluhráče a vrstevníka, který před dvaceti lety o Mi-
loslavu Klicperovi napsal:

Dnes již pan Miloslav Klicpera více neřekne, ale my 
v TJ Sokol Úvaly, na něj budeme vždy s úctou vzpo-
mínat. Čest jeho památce.

Jiří Dráb – předseda TJ Sokol Úvaly

Dne 10. března 2018 jsme vzpomněli nedožitých na-Dne 10. března 2018 jsme vzpomněli nedožitých na-
rozenin – 96 let našeho milého, vždy vtipného a spor-rozenin – 96 let našeho milého, vždy vtipného a spor-
tovně založeného tatínka a dědečka p. Václava Vosát-tovně založeného tatínka a dědečka p. Václava Vosát-
ky. Čas rychle běží a  vzpomínky na  našeho tatínka ky. Čas rychle běží a  vzpomínky na  našeho tatínka 
a dědečka navždy zůstávají v našich srdcích.a dědečka navždy zůstávají v našich srdcích.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina VosátkovaRodina Vosátkova

Paní Antonie Svobodová,
občanka našeho města oslavila 103. narozeniny

vzpomenou. Pan Mahler byl moudrý 
člověk a skvěle uměl vše podat. 

V roce 2008 jsme Mahlerovi pozva-
li do Úval opět. Jeho úvahy tentokrát 
směřovaly k jeho jmenovci – vzdálené-
mu příbuznému – Gustavu Mahlerovi. 
Pořad byl tehdy věnován hudbě, kdy 
zazněly i ukázky z jeho skladeb. Opět 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého 
a nezůstalo jen u vážné hudby.

Prostě každé setkání s panem Ma-
hlerem byl vždy zážitek. Osobně jsem 
znal pana Mahlera ještě za totality. 
Setkávali jsme se v Jonáš klubu, kde 
byl také čestným členem a často si pro 
„Jonáše“ vyšetřil čas a i tam měl často 
co říci.

Později, když začal pracovat na tříd-
ním pořadu „Ano Masaryk“ pro Českou 
televizi jsme se setkávali častěji, ne-
boť jsem pracoval v Národní knihovně 
a pomáhal jsem mu vyhledávat potřeb-
né materiály ze starých novin a tis-
ků. Mohl jsem jej navštěvovat i doma 
a často jsme hovořili o radostech i těž-
kostech při jeho televizních cyklech, 
nebo scénářích k filmům.

Naposledy manželé Mahlerovi, mezi 
nás zavítali v roce 2010, kdy pan Ma-
hler dokončoval svoji knihu vzpomí-

nek „…ale nebyla to nuda“. Však 
jsme jeho vyprávění nazvali „Lis-
tování v mých denících“. Kniha, 
jak vyprávěl, se rodila velice těž-
ko. Denně si zapisoval, co se udá-
lo, každou drobnost. Ty deníky si 
psal skutečně každý den již od roku 
1945 – byly to silné sešity přísně 
evidované velikosti A5, měl jsem 
tu čest, že jsem mohl do některých 
nahlédnout, byl v nich skutečně 
každý den zaznamenán. A uznejte, 
z těch více jak stovky sešitů sesta-
vit čtivou knihu – neskutečně těž-
ká práce. Však ji mnozí z vás mají. 
Pan Mahler byl prostě mimořádný 
člověk. Jeho odchod mě opravdu 
velice zasáhl.

Úvaly měl opravdu rád a při ka-
ždém rozhovoru i telefonickém, 
nezapomněl pozdravovat úvaláky 
a vždy k nám rád jezdil. Udělalo 
mu velikou radost, že si tvůrci na-
učné stezky na něj na prvním pane-
lu vzpomněli a zařadili ho mezi vý-
znamné osobnosti, spojené s naším 
městem. Bohužel už mezi nás ne-
zavítá. Pan Zdeněk Mahler zemřel 
17.3.2018.

Jiří Štork

duben_2018.indd   26duben_2018.indd   26 3/28/18   12:37 AM3/28/18   12:37 AM



Život Úval 4/2018 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 

Přijmeme
SKLADNÍKY/CE

do skladu náhradních dílů 

v Kunicích. 

Mzda až 28.000 Kč.

Volejte 725 805 313

Prodám patrový rod. dům
7 + k.k. i jako dvougenerační, 

veranda, balkon, garáž,

veškeré sítě, v Šestajovicích.

Cena dohodou 

tel.: 607 480 049. RK nevolat

Psí salonek ,,Sixi“ nabízí 
kompletní péči o psy

všech velikostí.

Objednání: 

Tel.: 603 286 876,

Rohožnická 261,

Újezd nad Lesy. 

www: salon-sixi.cz

Pronajmu 2  +  1 v RD 
v Úvalech

Tel.: 724 329 389
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

  PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů 

vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných podlah 
včetně příslušenství – pokládka na klíč 

Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNAVZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00 

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

http://www.domex.cz 

Společnost působící v oblasti výroby a prodeje 
ocelových střešních systémů a trapézových 

plechů, hal a ostatních systémů pro stavebnictví 
nabízí možnost pracovního uplatnění pro 

pracovníky na pozicích

SKLADNÍK
Pro pracoviště Úvaly u Prahy

Požadujeme:
 platné osvědčení VZV
 komunikační a organizační schopnosti na dobré úrovni
 aktivní přístup ke svěřeným úkolům
 samostatnost, zodpovědnost, loajálnost
 znalost práce na PC – MS Offi  ce, Internet, výhodou

Nabízíme:
 zázemí zavedené společnosti s více než dvacetiletou tradicí
 perspektivní a samostatnou práci
 odborné zaškolení a osobnostní rozvoj
 dobré fi nanční ohodnocení
 zaměstnanecké výhody
 nástup dle dohody

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na 
adresu fi rmy k rukám paní Kohoutkové, nebo
e-mailem: jana.kohoutkova@satjam.cz nebo
faxem: 281 980 861, tel. 605248629

duben_2018.indd   30duben_2018.indd   30 3/28/18   12:37 AM3/28/18   12:37 AM



31

Život Úval 4/2018 inzerce

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a 
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech, 

svou rodinou.

499,- 
CZK

 
CZK

 
CZK
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