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Veřejné zasedání zastupitelstva města 
se koná 17. 5. 2018 od 17 hodin v DPS       

Hasičská sportovní sezona začala, str. 17 Jaro v karate Sport Úvaly, str. 21Ú

Město Úvaly

Jaro je tady.                                                                                                                                      Foto: Jan PoledníkFoto: Jan Poledník

®

Highland Games podruhé v Úvalech, str. 18
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městský úřad Život Úval 5/2018

Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

byl pozdní večer, první máj, večerní máj, 
byl bagru čas, dělníky zval ku práci mistra 
hlas … Tak skoro takto bychom mohli pa-
rafrázovat slavnou báseň od K.H. Máchy. 
Práce na rekonstrukci centra města jsou 
v plném proudu, dokončili jsme rekon-
strukci č.p. 95, chýlí se k závěru rekon-
strukce TESKA u základní školy a probíhá 
dosazování zeleně do městského veřejného 
prostoru. 

Nejde však jen o tyto stavby. Spolu s tím 
běží v druhé rovině i důležité modernizační 
projekty základní infrastruktury města – taha-
jí se optické sítě, obměňuje se ve spolupráci 
s ČEZem elektrické vedení a veřejné osvětle-

ní, rekonstruuje se vodohospodářská soustava, 
opravujeme komunikace. 

A pak je tu ještě rovina třetí – elektroni-
zace a digitalizace řízení samotného chodu 
města. O té se dočtete v samostatném článku. 
Jejím výsledkem by měly být lepší a kvalit-
nější služby pro vás – občany Úval, a i když 
Estoncům se v tomto pořád díváme (bohužel 
ještě nějaký čas budeme dívat) na záda, rádi 
bychom se jim ve vstřícnosti a dostupnosti na-
šich služeb alespoň přiblížili. 

Součástí tohoto projektu je i vytvoření nové 
tváře města směrem k vnější komunikaci – 
k vám, občanům, investorům a partnerům. Rada 
města proto vyhlásila soutěž o nové logo a jed-
notný vizuální styl Úval. Aby nedošlo k mýl-

ce – stávající znaky a symboly Úval v žádném 
případě nenahrazujeme. Jenom je doplňujeme, 
podobně jako to svého času udělali v Kolíně, 
Říčanech a dalších podobně úspěšných měs-
tech a sjednocujeme styl úřední dokumentace, 
navigačních tabulek a vůbec všech cest, který-
mi komunikujeme s okolním světem. 

Věřím, že všechny tyto změny, spolu se změ-
nami, které již proběhly v minulých letech, 
mění Úvaly v moderní město střední velikosti. 

Přeji vám a nám všem, abychom si při všech 
těchto změnách našli čas i na naše blízké a lás-
ku, protože jak píše sám Mácha: Byl pozdní 
večer první máj, večerní máj, byl lásky čas …

Petr Borecký, 
starosta města
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V
 dubnu se úvalští zastupitelé 
sešli ve čtvrtek 5.4. Jednání 
se nakonec protáhlo na té-

měř 7 hodin. První bod jednání 
se týkal problematiky výstavby 
kanalizace v lokalitě Na Ztrace-
ném korci. Zastupitelé nejprve 
vyslechli stanovisko zástupců 
rodiny Misárkových z lokality 
Na Zatraceném korci, týkající 
se zahájení procesu vyvlastnění. 
Diskuse k tomuto bodu trvala té-
měř hodinu. Názory na proces vy-
vlastnění nebyly jednotné. Těsná 
většina zastupitelů nakonec i díky 
emotivním projevům faktické 
pokračování ve vyvlastňovacím 
řízení nepodpořila. 

Zastupitelé byli seznámeni se 
stanoviskem právníka města. Za-
stupitelé vzali na vědomí zápis 
z jednání fi nančního výboru ze 
dne 20.3.2018. Hlavními body 
jednání byl návrh rozpočtového 
opatření č. 1/2018, které FV dopo-
ručil ke schválení, dále výbor roz-
poroval zveřejnění střednědobého 
výhledu města na webu a jinou 
přílohu zápisu ZM z 12.12.2017, 
dále proběhly informace a disku-
ze k zadluženosti města ve vazbě 
na úvěr. Starosta vyvrátil spekula-
ce o extrémní zadluženosti města. 
Další debata se týkala problema-
tiky uživatelského komfortu roz-
klikávacího rozpočtu města. 

Následně zastupitelé schvá-
lili rozdělení hospodářského 
výsledku příspěvkových orga-

nizací města za rok 2017 tak-
to: Základní škola Úvaly s HV 
287 866,57 Kč: rezervní fond 
137 866,57 Kč, fond odměn 
150 000,- Kč, Mateřská škola 
Úvaly s HV 95 024,91 Kč: fond 
odměn 79 000,- Kč, fond investic 
16 024,91 Kč, městský dům dětí 
a mládeže s HV 140 091,70 Kč: 
fond odměn 112 000,- Kč, rezerv-
ní fond 28 091,70 Kč. 

Zastupitelé byli následně se-
známeni se zápisem z jednání 
kontrolního výboru č.2/2018, 
který vzali na vědomí, a součas-
ně odvolali pana Marka Šplícha-
la z kontrolního výboru na jeho 
vlastní žádost a paní Bc. Dagmar 
Weissgärber z kontrolního výboru 
z důvodu její dlouhodobé neúčas-
ti na jednáních. V této souvislosti 
zastupitelé rovněž vzali na vědo-
mí zprávu kontrolního výboru – 
Kontrola formálního postupu při 
přidělování a čerpání fi nančních 
prostředků přidělených sportov-
ním a zájmovým organizacím 
v roce 2015 a 2016 a zprávu – 
Kontrola plnění usnesení zastupi-
telstva města za rok 2016.

Zastupitelé rovněž schválili 
návrh rozpočtového opatření č. 
1/2018 ve výši příjmy a výdaje 
241 520 738 Kč. 

Po delší diskusi zastupitelé 
schválili přidělení fi nančních pro-
středků pro sportovní a zájmové 
organizace v Úvalech v progra-
mových dotacích pro rok 2018 

nad 50 000,- Kč takto: Neinves-
tiční podpora – Provoz a údržba 
2018: SK Úvaly, z.s., 180 000 Kč 
provozní náklady, 220 000 Kč 
údržba. TJ Sokol Úvaly, z.s., 
380 000 Kč provozní náklady, 
90 000 Kč údržba. Sport Úvaly, 
z.s., 130 000 Kč provozní náklady. 
SDH Úvaly 45 000 Kč provozní 
náklady, 20 000,- Kč údržba. Pří-
tomný pan M. Březina z TC Úvaly 
přednesl návrh, aby město hledalo 
další pozemky pro možnost rozší-
ření aktivit tenisového klubu. 

Zastupitelé schválili Obecně 
závaznou vyhlášku města Úvaly 
č. 2/2018 o nočním klidu. Vy-
hláška zohledňuje tradiční spo-
lečenské akce konané pravidelně 
v Úvalech.

Zastupitelé následně projedná-
vali a schválili plánovací smlouvu 
pro lokalitu „Pivovar Libertas“ 
mezi městem Úvaly a společností 
Akciový pivovar LIBERTAS, a.s. 
Diskuse se týkala zejména počtu 
parkovacích míst poblíž budoucí-
ho pivovaru. Jedná se o roh ulice 
Škvorecká v blízkosti železnič-
ního podjezdu. Součástí smlou-
vy je i vypracování projektové 
dokumentace na chodník podél 
pivovaru na městském pozemku. 
Parkování návštěvníků pivovaru 
nebude v žádném případě umož-
něno v ulici Škvorecká.

Plánovací smlouva byla sou-
částí i následujícího bodu jednání, 
ve kterém zastupitelé po delší dis-

kusi schválili plánovací smlouvu 
mezi městem Úvaly a Ing. Tomá-
šem Čábelou a Ing. Alešem Mál-
kem pro lokalitu Radlická čtvrť 
– Jih.

Delší diskuse se strhla u třetí 
projednávané plánovací smlouvy. 
Zastupitelé diskutovali o plánova-
cí smlouvě pro výstavbu obchod-
ního centra Úvaly – ulice Pražská 
mezi městem Úvaly, společností 
RP Pražská, s.r.o. Tento materi-
ál byl po delší diskusi nakonec 
stažen z jednání a bude zařazen 
na příští jednání zastupitelstva.

Poslední plánovací smlouva 
na dubnovém jednání zastupite-
lů se týkala lokality Vinice, jejíž 
závazná podoba je dána územní 
studií z dubna roku 2014. V loka-
litě bude vybudována kompletní 
veřejná infastruktura, autobusové 
zastávky, cyklostezka, pěší pří-
stup ke škole, víceúčelové sporto-
viště, dětské hřiště, altán, retenční 
nádrže a umístěn městský mobili-
ář. Developerský příspěvek městu 
činí dle smlouvy 38 384 337 Kč. 
Město koupí jednotlivé infrastruk-
tury po kolaudaci po 10 000 Kč + 
DPH / za jednu infrastrukturu. 
Město odkoupí pozemky pod ko-
munikací za 10 Kč + DPH/ m2. 
I k tomuto bodu byla vedena delší 
diskuse. Pan zastupitel Gloc upo-
zornil na možný střet zájmů u za-
stupitele Krutského.

 Zastupitelé rovněž schváli-
li smlouvu o smlouvě budoucí 

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 5. 4. 2018
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Vážení občané, 
na základě předloženého upraveného harmonogramu od zhotovite-

le stavebních prací společnosti SATES Čechy, vás tímto informujeme 
o probíhající rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Husova 
a ulice Podhájí. Rekonstrukce ulice Husova bude s největší pravděpo-
dobností realizována v termínu od začátku června 2018 do konce září 
2018. Prostor před základní školou by měl být opraven dle předlože-
ného harmonogramu v termínu od poloviny června 2018 do konce čer-
vence 2018. Dále ukončení vodních prvků je plánováno do konce červ-
na. Osazení nových stožárů veřejného osvětlení v ulici Husova do cca 
poloviny září 2018. Sadové úpravy a městský mobiliář budou probíhat 
v průběhu celé stavby cca do konce září 2018. 

Rekonstrukce ulice Podhájí bude probíhat od půlky dubna cca 
do konce června. 

Dále vás informujeme o změně prostorů stavby a organizace provozu 
na náměstí v oblasti před drogérií a vjezdu do ulice Hálkova a ulice 
Komenského. V termínu od půlky dubna do půlky května bude uzavřen 
prostor od ulice Tyršova směrem k základní škole – viz situační plánek 
níže (prostor stavby je vyznačen žlutě). Tímto bude zrušena dočasná 
točna před drogérií a směr dopravy bude směrován do ulice Tyršova 

(vyznačeno fi alově). Z ulice Husova takto vznikne jednosměrná ulice. 
Cesta pro pěší bude vést okolo drogérie (vyznačeno zeleně).

Další změna nastane ke konci dubna, kde bude kompletně uzavřen 
prostor před drogérií a bude zamezen příjezd do ulice Hálkova a ulice 
Komenského – viz situační plánek níže (prostor stavby je vyznačen 
žlutě). Tato situace by měla trvat do konce května. Směr dopravy bude 
stále směrován do ulice Tyršova (vyznačeno fi alově). Z ulice Husova 
bude stále jednosměrná ulice. Cesta pro pěší bude vést po levé straně 
směrem k základně škole okolo cukrárny (vyznačeno zeleně). Příjezd 
z ulice Husova k nemovitostem v ulici Hálkova a ulici Komenského 
bude znemožněn. Provizorní příjezd pro rezidenty bude z ulice Riege-
rova podél Výmoly.

Vzhledem k probíhajícím pracím upozorňujeme, že mohou nastat 
další případné změny k uvedenému harmonogramu stavebních prací. 
Jestliže nastanou jakékoliv změny, budete včas informováni. 

Občané žijící na náměstí Arnošta z Pardubic včetně zásobování bu-
dou mít umožněný přístup ke svým nemovitostem z ulice Riegerova 
na základě vydané karty povolení k vjezdu.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic

darovací na pozemek č. 3549/6 
o výměře 246 m2 dle geometric-
kého plánu mezi městem Úvaly 
a panem Vlasem. Část tohoto 
pozemku bude sloužit jako přímá 
přístupová cesta do přírodní pa-
mátky Králičina.

Zastupitelé dále schválili zá-
měr na směnu pozemku č. 3606/3 
o celkové výměře 147 m2 za po-
zemek č. 3664/40 o celkové vý-
měře cca 147 m2. Směna pozem-
ku je za účelem získání pozemku 
manželů Harasymových, a to 
části ulice Dobročovická, na kte-
ré je plánovaný kruhový objezd, 
do vlastnictví města. Na druhou 
stranu město směňuje část své-
ho pozemku za účelem rozšíření 
pozemku pro podnikatelské účely 
manželů Harasymových (zahrad-
nictví u silnice I/12).

Zastupitelé schválili uzavření 
darovací smlouvy věci nemovité 
s rozvazovací podmínkou a zá-
kazem zcizení a zatížení na po-

zemky parcelní číslo 1764, 1765 
a pozemku parcelní číslo 4052, 
který vznikne na základě geo-
metrického čísla 2898/107/2017, 
katastrální území Úvaly u Prahy 
mezi městem Úvaly, se sídlem 
Pražská 276, Úvaly, 250 82, IČO: 
240931, zastoupený starostou 
města Petrem Boreckým a zá-
jmovým spolkem Junák – český 
skaut, středisko Jiřího Bubáka 
Úvaly, z.s., se sídlem Pražská 01, 
za podmínky, že výše uvedený 
spolek si na svoje náklady zajistí 
zapsání nově vzniklého pozemku 
do Katastru nemovitostí pro Stře-
dočeský kraj. 

Úvalští zastupitelé vyhlásili 
záměr na právo stavby a kupní 
smlouvy na pozemek pod stavbou 
budoucí č. 1826/2. 

Zastupitelé schválili přijetí fi -
nančních prostředků z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu, v rámci specifi ckého 
cíle 3.2 „Zvyšování efektivity 

a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití 
a kvality systémů IKT“ na re-
alizaci projektu „Nové funkce 
informačního systému města 
Úvaly“ v maximální celkové 
výši 10 123 870,50 Kč a sou-
časně schválili spolufi nancování 
z fi nančních prostředků měs-
ta na realizaci projektu „Nové 
funkce informačního systému 
města Úvaly“ ve výši 10% způ-
sobilých výdajů v maximální výši 
1 124 874,50 Kč.

Zastupitelé také schválili při-
jetí fi nančních prostředků z Ope-
račního programu Životní pro-
středí v rámci Specifi ckého cíle 
3.2 – Zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů 
na realizaci „Sběrný dvůr Úva-
ly“ v maximální celkové výši 
12.645.201,79 Kč a současně 
schválili spolufi nancování z fi -
nančních prostředků města na re-
alizaci tohoto projektu ve výši 

15% způsobilých výdajů v maxi-
mální výši 2 231 506,20 Kč.

V rámci diskuse a připomínek 
občanů vystoupil několikrát pan 
Havel. Pan Vosecký připomněl 
současný stav koupaliště s ohledem 
na dostupnost cizích osob do are-
álu. Dále se dotazoval na stav bu-
dované infrastruktury a jednání de-
velopera – společnosti NANETTE, 
s.r.o., v oblasti „U Horoušánek“. 
Další diskuse se týkaly problému 
se společností, která pro město 
zpracovala projektovou dokumen-
taci na rekonstrukci koupaliště. 

V rámci bodu „Různé“ zazněl 
dotaz ohledně stavu územního 
plánu města.

Videozáznam z řádného jedná-
ní ze dne 5.4.2018 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=-
FFZbQwJhh5k
(délka trvání 6:54 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Informace ve věci rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, 
ulice Husova a ulice Podhájí
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M
ěstský úřad Úvaly, tak jako většina in-
stitucí, organizací a fi rem v celé Evrop-
ské unii, nyní provádí nezbytná opat-

ření a úpravy pro to, aby k nabytí účinnosti 
nového nařízení bylo vše připraveno a s tímto 
v souladu.

Co to vlastně „GDPR“ je?
Jedná se o obecné nařízení o ochraně osob-

ních údajů, označované jako GDPR (General 
Data Protection Regulation), které předsta-
vuje právní rámec ochrany osobních údajů 
platný na celém území Evropské unie. Obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů je pří-

mo použitelné. Platí tedy na území členských 
států Evropské unie, včetně České republiky 
bezprostředně. Nařízení vstoupí v účinnost 
dne 25. května 2018, kdy nahradí zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kte-
rým jsme se doposud řídili. 

GDPR se snaží osobní údaje, zejména ty 
citlivé, více ochránit jednotně na celém území 
EU.  Jedním z největších dopadů nařízení je 
výrazné posílení práv občanů neboli tzv. sub-
jektů údajů. Občané budou mít nově možnost 
uplatňovat svá nová práva vůči institucím 
a fi rmám, které jeho osobní údaje používají 
a zpracovávají. Těmito právy jsou zejména 

práva na přístup, opravu, výmaz, právo být 
zapomenut, právo na omezení zpracování, 
přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo 
vznést námitku.

Každý občan tedy bude mít právo vědět 
a být informován zejména o tom, za jakým 
účelem se osobní údaje zpracovávají – znát 
období, po které budou údaje uchovávány, 
znát příjemce jeho osobních údajů, vědět, 
v čem spočívá logika automatizovaného zpra-
cování osobních údajů a jaké mohou být dů-
sledky takového zpracování.

Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ

Městský úřad Úvaly se připravuje na GDPR

Pozvánka Pozvánka 
na zasedání na zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva

Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 
v řádném termínu 

ve čtvrtek 17. 5. 

2018

od 17 hodin

v sále domu 
s pečovatelskou 

službou.

R
ozvoj našeho města krom jiné-
ho přináší vyšší nároky na ko-
munikaci města směrem k nám 

obyvatelům, ale také k dalším skupi-
nám, se kterými město vede dialog – 
turisté, investoři, dodavatelé, místní 
spolky a další. Vzhledem k tomu, že 
naše město nemá v současné době 
žádný ucelený jednotný vizuální 
styl, který by mohlo používat jako 
spojení všech svých komunikačních 
kanálů, rozhodli jsme se otevřít toto 
téma a současný stav změnit. Prv-
ním krokem, kterým začne vizuál-
ní transformace našeho města, je 
vypsání veřejné soutěže na městské 
logo. Do této soutěže se můžete při-
hlásit i vy. 

Zájemci musí odevzdat své 
návrhy do 31. května do 12.00 
hodin (veškeré potřebné údaje 
najdete na úřední desce, webu 
a facebooku města). Cílem je 
v návaznosti na nové logo jed-
notná prezentace odpovídající  
charakteristice moderního, dyna-
micky se rozvíjejícího města se 
zajímavou historií a turistickou 
atraktivitou. Jednotný vizuální 
styl bude navazovat na logo a po-
užit pro propagaci Úval v rámci 
České republiky i v zahraničí 
a bude zastřešovat prezentace 
zejména v oblasti komunikace 
s veřejností, turismu, obchodu, 
sportu či kultury, a měl by pro-

to být využitelný pro každou 
z nich. Značka, logotyp a vizu-
ální styl musí vytvářet podmín-
ky pro pozitivní vnímání města 
Úvaly. Vyhodnocení soutěže 
proběhne do 15. června. Vyhlá-
šení výsledků soutěže – případně 
tisková konference – se uskuteč-
ní v termínu do 30. června. Vítěz 
soutěže obdrží fi nanční odměnu 
ve výši 30 tisíc korun bez DPH 
za logo za podmínky, že uzavře 
s vyhlašovatelem smlouvu o dílo 
a licenční smlouvu.

Veškeré případné dotazy k sou-
těži směřujte prosím na mail mar-
keting@mestouvaly.cz.

Vedení města

D
louhou dobu jsme slýchali stesky obyva-
tel Úval, že pro centrum a severní části 
města je dostupnost obchodní sítě špat-

ná. Pro tyto Úvalačky a Úvaláky máme zprá-
vu, která jim možná udělá radost. 

Společnost R.P. Úvaly, s.r.o., (součást 
skupiny investičního fondu Exafi n) plánuje 
po dohodě s vedením města Úvaly v místě 
stávajícího pole poblíž křižovatky jirenská 
výstavbu a provozování obchodního centra 
střední velikosti, které by obsluhovalo Úvaly 
a okolní obce. 

Obchody by měly doplnit, rozšířit 
a zkvalitnit již existující obchodní síť 
v Úvalech a měly by být složeny tak, 
aby doplňovaly již existující síť a záro-
veň neměly likvidační dopad na obchody 
v centru města Úvaly. 

Lokalita pro výstavbu byla zvolena 
po diskusi se zástupci města, především 
tak, aby byla snadno dostupná a zároveň 
nezatěžovala dopravou intravilán města. 
Výhodou lokality je i její dobrá dostup-
nost pro centrální a severní lokality Úval, 
kde doposud bylo zajištění obchodní sfé-
ry slabé. 

Investor a zástupci města se předběžně do-
hodli na následujících parametrech výstavby:
1.  Architektonická i materiálová skladba cen-

tra bude volena tak, aby se jednalo o re-
prezentativní vizitku města. Budou voleny 
ekologické materiály, technologie a s vo-
dou v areálu bude hospodařeno tak, aby se 
srážkové vody zasakovaly v místě. Energe-
ticky bude obchodní centrum orientováno 
na maximální soběstačnost a minimalizaci 
uhlíkové stopy.

2.   Investor vybuduje přístupový chodník k uli-

ci Pražská tak, aby centrum bylo snadno do-
stupné pro pěší a cyklisty.

3.     Centrum bude od stávající výstavby na hor-
ním Úvaláku odděleno zeleným valem, 
osvětlení centra bude realizováno tak, aby 
neprodukovalo světelný smog.

4.     Součástí obchodního centra bude řešení ze-
leně schválené zahradním architektem měs-
ta, včetně stromů a ušlechtilých travin.

5.     Investor přispěje městu Úvaly částku 5 mil. 
Kč, která bude věnována na zlepšení uliční 
infrastruktury v oblasti horního Úvaláku.

Smlouva o spolupráci bude 
předložena po proběhlém pr-
votním projednání v dubnu 
ke schválení zastupitelstvu měs-
ta v květnu tohoto roku. V pří-
padě, že vše půjde dle plánů, 
chtěl by investor obchodní cent-
rum otevřít již v roce 2019.

Další informace budeme po-
stupně doplňovat na webové 
stránky města do sekce Nová 
výstavba a investice/ Develo-
perské projekty.

Petr Borecký, starosta města

Město Úvaly vyhlašuje veřejnou neanonymní 
soutěž o vytvoření loga města

Připravuje se výstavba obchodního centra na Pražské 
u jirenské křižovatky
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J
istě jste poslední rok zaznamenali v médi-
ích o novém trendu českých měst – realiza-
ce konceptu smart city. A tak se nám zača-

ly množit digitální lavičky v ceně 200 000 Kč 
za kus, kontejnery na odpad, co samy hlásí, že 
jsou plné, smart koše na odpad (!) atd. Společ-
né mají tyto projekty jednu věc – jsou velmi 
drahé, jejich reálná využitelnost pro občany je 
diskutabilní a již vůbec nemluvíme o údržbě. 

V Úvalech jsme se rozhodli, že touto cestou 
nepůjdeme, protože podle nás pouze povede 
ke zprofanování myšlenky konceptu města, 
které využívá moderních technologií ke zvý-
šení komfortu svých občanů. 

Na základě našich zkušeností z praxe jsme 
ve spolupráci s odborníky stanovili následující 
okruhy oblastí, které mohou být pro občany 
skutečným přínosem: 
1)     Digitalizace činností městského úřadu. 

Cílem je, kromě zrychlení a lepší efek-
tivity agend samotného úřadu, abyste si 
mohli veškeré veřejné služby objednávat 
na webu města systémem podobným, jako 
když si objednáváte služby v e-shopu. 
Placení vodného, stočného, objednávky 
popelnic, rezervace hodin na úřadě. I dnes 
však existují služby, kdy se i v dnešní, 
digitální době, musíte na úřad dostavit 
fyzicky – tak to holt vyžaduje zákon  – 
například občanské průkazy, řidičské prů-
kazy atd. Ale i u těchto činností chceme 
připravit interaktivní formuláře, které si 

budete moci v klidu domova předvyplnit 
tak, abyste pak na samotném úřadě strávili 
jen minimální dobu.

2)    Informování veřejnosti. Již dnes vyu-
žíváme pro informování mnoho kanálů 
(mail, web, facebook a nově i SMS zpra-
vodajství). Během letošního roku přibude 
i mobilní aplikace, kde najdete veškeré in-
formace o dění ve městě (kultura, havárie, 
odstávky vody, jízdní řády atd.).

3)      Navigační systém pro řidiče. Sami víte, 
že dnes není výjimkou najít kroužící auta 
okolo nádraží, která se snaží najít místo 
na zaparkování. V horizontu tří let však 
v Úvalech najdete elektronické informační 
cedule, které vám ukáží, 
kolik je v které oblasti 
volných míst na zapar-
kování. Ušetří vám to 
cestu, čas a zbytečné 
kroužení po městě. 

4)     Elektronizace řízení 
vodohospodářské in-
frastruktury města. 
V rámci tohoto projektu 
bude plně elektronizová-
no řízení úvalských vo-
dojemů a čističky, včetně 
vzdáleného dohledu, do-
mácnosti budou postup-
ně osazovány vodoměry 
s dálkovým přenosem 

dat. Budeme tak schopni omezovat ztráty 
vody v rámci vodohospodářské soustavy, 
její kvalitu sledovat prakticky online a zá-
roveň i vy – zákazníci – si budete moci přes 
internet spravovat své zákaznické účty.
Toto jsou samozřejmě jen základní funkci-

onality nového systému, který bude navržen 
tak, aby se do něj později mohly snadno zapo-
jovat další organizace (MDDM, škola, školka 
atd.).

Celý projekt startuje v květnu letošního 
roku, celkové náklady činí 16,7 mil. Kč včetně 
DPH a na jeho realizaci se nám podařilo získat 
dotaci ve výši 85%. 

Petr Borecký,  starosta města

Úvaly zahajují realizaci projektu digitálního města

V
 dubnu začali kolegové 
z Technických služeb města 
Úvaly osazovat nové lavičky 

a koše, které nahrazují původ-
ní nevzhledné betonové lavičky 
od nejmenované reklamní společ-
nosti. 

Začali jsme prostorem ná-
draží a parku u zdravotního 
střediska, následně se dočkáte 
nového mobiliáře na náměstí 
Arnošta z Pardubic, v Husově 
ulici a v Nachlingerově parku 
a spolu s tím pak i nových auto-
busových zastávek na Hodově 
a v Zálesí. Tyto zastávky bude-
me postupně osazovat do všech 
čtvrtí ve městě. Dodavatelem 
mobiliáře je firma MM Cité. 

Postupně tak dotváříme veřejný 
prostor Úval.

Stávající lavičky z náměstí Ar-
nošta z Pardubic a Husovy uli-
ce od fi rmy Siacity pak chceme 
po opravě použít v okrajových 
částech města, tam kde doposud 
nejsou.  Nové lavičky přírodního 
charakteru pak budeme v průbě-
hu letošního roku umísťovat ještě 
podél stezek a úvalských rybníků. 

Uvítáme proto vaše podněty 
a tipy, kde bychom podle vás měli 
další lavičky, případně odpadko-
vé koše umístit. Své tipy můžete 
psát na FB stránku města, případ-
ně na mailovou adresu starosta@
mestouvaly.cz.

Petr Borecký, starosta města

V
 dubnu zahájila společnost 
JIB, s.r.o., akci „Realizace 
ozelenění Úval II“. Tento 

projekt probíhá i v květnu. Úva-
ly se dočkaly nově osázených 
záhonů a stromů, a to v ulicích 
Kladská, Jeronýmova, Bulharská, 
U Kaberny, 28. října, Foersterova, 
Kladská/Lužická zatáčka, U Vý-
moly, U Přeložky – přechod pro 
chodce, Denisova/Vydrova, Ko-
žíškova, Klánovická (hydrant) 
a Barákova.

Ulice Lužická v úseku Ruská – 
Srbská se dočká realizace v obdo-
bí květen – červen.

Ozelenění jednotlivých ulic 
probíhalo a probíhá dle projekto-
vých dokumentací zpracovaných 
zahradním architektem města 
Ing. Lukášem Štefl em.

Současně byla zahájena 2. eta-
pa prací při revitalizaci Nachlin-
gerova parku, tentokráte výsadba 
nové zeleně. 

Věříme, že se vám nově osáze-
né ulice a veřejné prostory budou 
líbit.

Renata Stojecová,
vedoucí odboru 

životního prostředí 
a územního plánu

Nový mobiliář pro Úvaly Pokračujeme v ozeleňování 
veřejného prostoru v Úvalech

POZVÁNKA
Zveme občany ÚvalZveme občany Úval

na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců,

které se bude konatkteré se bude konat

ve středu 3. května 2018ve středu 3. května 2018
v 17 hodinv 17 hodin

na hřbitově u památníku padlýchna hřbitově u památníku padlých

za spoluúčasti zástupců města, dětí ze ZŠza spoluúčasti zástupců města, dětí ze ZŠ

a střediska Junáka Úvaly.a střediska Junáka Úvaly.
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O
d rybníků pokračujeme po cestě kolem 
vyhořelé rybářské chaty, která se snad 
brzy dočká obnovení, na Slovany do uli-

ce Chorvatská a odtud dál na Nové Slovany. 
Na konci ulice Polská značka opouští 
zpevněnou komunikaci, odbočuje 
do lesa a klesá dolů ke Škvorecké-
mu potoku. Kolem potoka vede dál 
na jihovýchod až do bývalého lomu 
„Škvorajda“. V lomu se nachází dal-
ší informační panel městské stezky. 
Na tabuli jsou připomenuty historic-
ké názvy tohoto místa a dalších míst 
v okolí a také se zde píše o lomu 
jako takovém, jeho vzniku, fungo-
vání i zániku. 

Velká část tohoto infor-
mačního panelu je věnována 
geologické minulosti tohoto 
území a v širším rámci i ob-
lasti kolem Úval, protože 
na lomové stěně si můžeme 
jako v obrázkové knížce 
„přečíst“, jak se tu ubíral 
čas. Zdejší lom poskytoval 
kámen pro stavebnictví, 
hlavně do základů a jako 
silniční štět. 

Když už jsme u těch silnic 
a cest, tak se informační ta-

bule také zabývá historickými stezkami a tím, 
kudy dříve vedly, a nabízí i dobovou mapu, 
na které jsou znázorněné. A protože ani dnes, 
ani v minulosti se výstavba cest neobešla bez 

komplikací, můžete se tu dočíst i zajímavý 
příběh vzniku silnice do Škvorce.

Lom ve Škvorajdě byl velmi oblíbeným cí-
lem procházek, bohužel od 70. let ho někteří 
občané začali využívat jako černou skládku 
odpadu a lom postupně zarůstal. Až roku 2015 
byla díky sdružení Otevřené Úvaly a řadě dal-
ších dobrovolníků obnovena přístupová stezka 
do lomu a lom byl vyčištěn od náletů, takže 
se opět začal 
využívat k re-
kreačním úče-
lům. V roce 
2017 tu vznik-
lo ohniště s la-
vičkami.

Mirka 
Borecká

L
íbilo se vám povídání 
nad starými fotografie-
mi při setkání seniorů 

v Pomlázkovém odpoledni? 
Domluvili jsme spolu s měst-
ským úřadem a klubem dů-
chodců termín, kdy bychom 
mohli podobné setkání znovu 
uskutečnit a historické snímky 
promítat na plátno, aby byly 
zřetelné i pro starší unavené 
oči. Zkusili bychom rozluštit 
hádanky zobrazující sporná 
nebo neurčená místa či akce 

a zjistit alespoň zhruba rok 
vzniku. Prosím proto pamětní-
ky, kteří jsou schopni „zasko-
čit“ do sálku DPS druhou stře-
du v červnu – t.j. 13.6.2018 
ve 14 hodin na zhruba hodi-
nové nebo i delší bádání nad 
historií města. Vítány budou 
i vzpomínky na příhody z mlá-
dí, při kterých se zasmějeme 
nebo dojmeme. Kafíčko uva-
řím a nějaká sladká či slaná 
(dietní) drobnost se najde. 
Zasedat budeme jako v kině 

na polstrovaných židlích, aby 
kostičky nebolely. Dobrou ná-
ladu přineste prosím s sebou 
a dostavte se v hojném počtu, 
jak se říká, víc děr víc syslů, 
víc hlav ... toho bude vědět 
víc. Budete-li mít psané po-
známky veselých příhod, tak 
to bude skvělé, budete-li mít 
s sebou staré fotografie, ješ-
tě úžasnější, čestně vrátím 
po naskenování. V případě, 
že vám tělo nedovolí přesun 
do DPS a přáli byste si se 

účastnit, tak je v ojedinělém 
případě možná dohoda pomo-
ci z městského úřadu. Nápad 
uspořádat setkání nad stole-
tým kalendářem byl původně 
paní tajemnice Jany Tesařové, 
která vždy podporuje setkává-
ní občanů a archiv městských 
kronik potřebuje doplnit úda-
je.

Alena Janurová
(ráda setkání zorganizuje 

a bude diskusi koordinovat 
a informace zapisovat)

Městská stezka – 4. zastavení – Lom 

Povídání nad Pamětním kalendářem Úval ke 100letému výročí
– pozvánka na červen do DPS

…věděli jste, že:
… dnešní zelená značka není první turistickou trasou, které 
vede lomem ve Škvorajdě?
Od 20. let 20. stol. tu vedla do Škvorce žlutá turistická značka, 
která byla posléze prodloužena až k nádraží v Úvalech. V roce 
1975 trasa zanikla. 
… že lomu ve Škvorajdě se říkalo také Bradáčův lom?
… v Úvalech byly i další lomy na kámen?

L
etošní akce Ukliďme Úvaly proběhla v so-
botu 7. dubna, a to na území celých Úval. 
Téměř 200 dobrovolníků z našeho města 

čistilo nepořádek a odpadky, které jiní spolu-
občané vyhodili podél úvalských cest a chod-
níků. Celkem se nasbíralo přes 120 velkých 
pytlů odpadu a šest kontejnerů starých sklá-
dek.  Do úklidu se zapojily i celé spolky – ha-
siči, aikidó, házená a mnozí další. 

Kromě úklidu se rodiče dětí z mateřské 
školy Kollárova rozhodli využít první dub-
novou sobotu pro úklid a opravu zahrady 

školky.  Této brigády se zúčastnilo cca 
30 rodičů.

Všem vám moc děkujeme! I díky vaší 
dobrovolnické práci je naše město čistší 
a příjemnější pro život. Kolegům/kole-
gyním z technických služeb a odboru ži-
votního prostředí našeho úřadu děkujeme 
za pomoc a organizační zázemí a hos-
podě Na Dobrém místě za guláš, který 
na dobrovolníky čekal. 

Za všechny obyvatele Úval
Petr Borecký, starosta

 Ukliďme Úvaly –                                                                   děkujeme vám!

zprávy z města
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O
krašlovací spolek v Úvalech nemá pokračovatele, ale zajít bě-
hem roku 2018, roku tohoto význačného výročí vzniku svo-
bodné republiky, k obnovené pamětní desce v Masarykově 

háji, by mělo být pro občany Úval trochu samozřejmostí a v říjnu 
i možná položit kytičku. Přístup není k desce snadný, to ji nejspíš 
ochránilo před všudypřítomným vandalským zásahem či tagem ně-
jakého writera ignoranta. Před deseti lety u obnovené desky poho-
vořil pan starosta a zazpíval sbor Christi. Zkusme dnes najít chvil-
ku a vyšplhejme nad Prokůpčák a přiřaďme akci k těm navrženým 
ke 100 letům.                                                              Alena Janurová

J
iž druhým rokem připravili zaměstnanci městského úřadu pro pe-
dagogy všech školských zařízení v Úvalech slavnostní posezení 
při příležitosti Dne učitelů. 

Právě učitelé velmi dobře vědí, že dát dohromady divadelní, pě-
vecký i taneční program není žádná legrace. Naši učitelé často různé 
programy připravují, ale tentokrát se mohli posadit a vychutnat si roli 
diváků, což byla pro mnohé příjemná změna. Úvalské děti se snažily 
a podávaly skvělé výkony. 

Učitelé tak měli možnost se setkat s kolegy z jiných škol a školek, 
popovídat si i s bývalými kolegy, kteří se odstěhovali nebo jsou již 
v důchodu, a strávit odpoledne v družném hovoru. Nechybělo samo-
zřejmě ani výborné pohoštění.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto příjemného 
setkání!                                      Za učitele ZŠ Úvaly Lenka Foučková

Pamětní deska nejen z roku 2008

Den učitelů v Úvalech

7

Program oslav 100. výročí vzniku ČSRProgram oslav 100. výročí vzniku ČSR
Sobota 16. 6. 2018
Koncert komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly věnovaný 100. výročí samostatného 
Československa – společenský sál DPS Úvaly, 17:00 hodin

Pondělí 15. 10 – neděle 21. 10. 2018
Návštěva legiovlaku v Úvalech na nádraží ČD. Organizování exkurzí, besed se žáky Základní školy z Úval 
a Škvorce.

Pátek 19. 10. 2018
Centrum volnočasových aktivit, Riegerova ul. 65 – 19:00 – Slavnostní koncert – František Antonín 
Mensi (1753–1829) CANTATA PRAECATORIA. Účinkují – Smíšený komorní pěvecký sbor Chorus Carolinus 
a pěvecký sbor Smetana Kladno, komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Procházka.

Sobota 20. 10. 2018 – hlavní den oslav
Nádraží ČD – 13:00 – Symbolické uvítání „prezidenta Masaryka“ s chotí chlebem a solí, hraje kapela Jitřenka, píseň Ach, synku, 
synku
Průvod na náměstí Arnošta z Pardubic k pomníku padlých v I. světové válce
Odhalení pamětních desek, položení věnců
Projev starosty P. Boreckého
Projev „TGM“
Slavnostní symbolické zasazení lípy
Československá hymna – kapela Jitřenka
Slavnostní ohňostroj – 19:00
Sokolovna – 16:00 – 17:45 – vystoupení dětí z mateřské školy, základní školy, MDDM
Sokolovna – Česká Beseda – tančí Baráčníci
Sokolovna – 19:30 – 02:00 – dobová taneční zábava, hraje kapela Fiakr

Neděle 28. 10. 2018
Přednáška k 100. výročí založení Československé republiky s doplňujícím programem, v 18 hod. CVA, Riegerova 65, Úvaly.
Přednáška na téma T. G. Masaryk ve veřejné i soukromé sféře,  založení čsl. legií, vznik republiky 28. 10. 1918, přednášející PhDr. 
Lenka Mandová.
Doprovodný hudební program.

Pátek 16. 11. 2018
Koncert souboru MUSICA DOLCE VITA k 100. výročí vzniku ČSR – Lístky do památníku, v 18 hod.
DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.

100 let Republiky československé
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Ž
ijeme v nádherné 
kotlině uprostřed 
Evropy, dříve 

chráněni hradbou hor, 
kde číslo 8 má v na-
šich dějinách magic-
kou moc. Záleželo 
na elitě národa, koho 
zvolilo vládcem. Vol-
ba Jiřího z Poděbrad 
roku 1458 se ukázala 
velmi dobrou volbou. 
Nebezpečí přicházelo 
zvenčí nebo se špatný-

mi vládci, kteří byli buď sobečtí nebo politicky 
neprozíraví.

Byla pražská defenestrace 1618 politicky 
dobře připravenou akcí, když po dvou letech 
skončila porážkou a popravou 27 pánů a měšťa-
nů, často starostů? Bylo jedno, zda mluvili čes-
ky, nebo německy, politické špičky ztratily mož-
nost spravovat vlastní zemi. Vestfálský mír 1648 
potvrdil vládu Habsburků v Českém království, 
vládli nám od roku 1526 do roku 1918. 

28. října 1918 byla založena Československá 
republika, Národní výbor reprezentovaný Anto-
nínem Švehlou, Aloisem Rašínem, Františkem 

Soukupem, Jiřím Stříbrným a Slovákem Vavro 
Šrobárem převzal v Praze moc. 25. října 1918 se 
v Ženevě dohodl zahraniční odboj s domácím od-
bojem, že prezidentem bude zvolen T. G. Masa-
ryk, premiérem Karel Kramář, ministrem zahra-
ničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan R. 
Štefánik. Bez úspěšného působení čsl. legií by T. 
G. Masaryk nemohl napsat Washingtonskou de-
klaraci s požadavkem samostatného státu.

Moc zákonodárná a moc výkonná byly oddě-
leny. Roku 1920 byla přijata ústava, kde v par. 
106 bylo uvedeno, že výsady pohlaví, stavu 
a povolání se neuznávají.

Češi a Slováci, Němci a Maďaři a Židé, také 
Rusíni a Poláci se začali učit žít v demokratickém 
státě; volit, spravovat zemi sami, kontrolovat po-
litiky, učili se zodpovědnosti. 55 stran usilovalo 
o vstup do parlamentu, v Čechách se nejsilněji 
vyprofi lovali agrárníci, národní socialisté, sociál-
ní demokraté, národní demokraté a lidovci, kteří 
vytvářeli vládní koalice. Německá Sudetoněmec-
ká strana (K. Henlein) a Čsl. komunistická strana 
(K. Gottwald) ohrožovaly stabilitu republiky pro-
sazováním své ideologie. Na Slovensku využíva-
li autonomistického hnutí Maďaři, v roce 1928 
vypukla Tukova aféra, agenta maďarské iredenty. 
(V. Tuka byl profesorem maďarské Alžbětinské 

univerzity v Bratislavě, člen Slovenské ludové 
strany). Polákům se nelíbily státní hranice. 

Téměř každá politická strana měla ještě tělo-
výchovné spolky: DTJ, Sokol, FDTJ, Orel apod. 
To dokazuje, že zájem o politické dění v zemi 
nebyl malý.

V Úvalech byl r. 1907 založen Sokol, soko-
lovna byla dokončena roku 1923. Sociálně de-
mokratičtí cvičenci založili DTJ Rovnost (Děl-
nická tělocvičná jednota), cvičili v hostincích 
a v roce 1929 postavili tělocvičnu, dnešní mateř-
skou školku na Úvaláku. Komunističtí cvičenci 
se odštěpili a založili FDTJ (Federální dělnická 
tělocvičná jednota), tělocvičnu nepostavili.
Nejvlivnější politické strany obsazovaly v Úva-
lech post starosty:
1919–1922 Václav Kučera

Čsl. strana národně socialistická
1922–1926 Bohumil Vavruška

Čsl. strana národně demokratická
1926–1929 Matěl Kalina

Čsl. strana národně socialistická
leden–červen 1929 Václav Navrátil

1. náměstek starosty 
za Čsl. stranu soc. demokr. 

1929–1934 Karel Landa
Čsl. strana národně socialistická

Vlastenci a ti druzí

Č
eské a slovenské politické emigraci se poda-
řil husarský kousek. Přestože drtivá většina 
Čechů a Slováků bojovala až do konce války 

za Rakousko-Uhersko, bylo utvářející se Česko-
slovensko po válce zařazeno mezi vítězné státy. 
Nicméně otázku těch bezmála jednoho milionu 
občanů nové republiky s českou či slovenskou 
národností, kteří po válce svlékli rakouskou uni-
formu, bylo třeba nějak vyřešit. A tak se na ně 
zapomnělo. V horším případě jim bylo upíráno 
vlastenectví, statečnost a hrdinství. Předstíralo se, 
jako by byla pro pravého českého hrdinu a vlas-
tence samozřejmost, nechat se při první příležitos-
ti zajmout nepřítelem.

Pokud jsem se v předchozích dílech snažil po-
ukázat na to, že rakouští Němci představovali pro 
českou národní společnost více inspirativní než 
poškozující prvek, pak to platilo i pro líčení české 
účasti ve světové válce. Byla to nacionalistická žur-
nalistika rakouských Němců, která stvořila legendu 
o nespolehlivosti českého vojáka a jeho dychtivosti 
ke zradě monarchie. První republika takový pohled 
ve své podstatě přejala. Ovšem s tím rozdílem, že 
zrada monarchie neznamenala něco zavrženíhod-
ného, ale naopak se jednalo o naplněnou ctnost ná-
rodně uvědomělého odbojáře. Skutečnost byla, jak 
to tak ostatně bývá, mnohem složitější.

Dnešní historici zaujímají poměrně odlišné 
stanovisko. Češi rukovali do rakouské armády se 
stejným „nadšením“ jako jiní mladí muži z jiných 
národů. Rakousko-uherská armáda přitom byla 
postavena mnohonárodně a jinak to ani nešlo, je-
likož se skládala ze zástupců dvanácti národností. 
A čeští vojáci mezi nimi nepředstavovali ztěles-
nění nespolehlivosti a své případné vlastenecké 
cítění mohli naplňovat i v rámci širší vlasti, tedy 
monarchie. Mezi důstojníky byli Češi zastoupeni 
celkem proporcionálně a většinově české pluky 
nezřídka dosahovaly vojenských úspěchů. Ku-
příkladu na italské frontě, zejména v Julských 

Alpách a na Slovinském krasu, se Češi stali 
důležitou oporou rakouské armády a jejich 
statečnost byla vyzdvihována jak rakous-
kými důstojníky, tak i italskými protivní-
ky. Češi excelovali i v rakouském letectvu 
a prosazovali se i v tak nám exotickém ale 
zároveň prestižním druhu vojska, jako bylo 
ponorkové námořnictvo.

Čeští vojáci přesto byli především vzpo-
mínáni v oblasti dezerce a přeběhlictví. 
Obecně byla záležitost dezercí za první 
světové války velmi závažná a nejpřísněji 
trestaná všemi armádami, nikoliv jen rakouskou. 
Děsivé statické frontové linie, poměrně účinné 
zbraně, vysoká úmrtnost a prachbídné zásobování 
v myslích řadových vojáků neposilovalo odhod-
lání k boji. Nemálo z nich s vědomím, že mohou 
každou chviličkou zemřít, zešílelo. Ostatně post-
traumatické stresové poruchy výrazně ovlivnily 
život celé jejich „ztracené generace“. A proto se 
u vojáků rozšiřovalo hledání cest, jak se z fron-
ty dostat. Někteří se tak sami zraňovali a někteří 
dezertovali. Nicméně většinu ztrát živých vojáků 
představovala přeci jen zajetí při ofenzivních vl-
nách, přičemž zajatí vojáci nemuseli nutně litovat 
situace, do které se dostali. Když se například 
rakouským a německým divizím podařilo v Jul-
ských Alpách v říjnu roku 1917 prorazit všech-
ny italské frontové linie, stalo se něco zdánlivě 
zvláštního. U desetitisíců zajatých italských vo-
jáků bychom nenašly jen pochmurné výrazy, ale 
také vyjadřování radosti, že pro ně válka končí. 

Vykreslování Čechů jako cílevědomých vlas-
tenců, kteří na ruské frontě přebíhali či vyčkávali 
na zajetí, aby vzápětí obrátili zbraň proti nená-
viděné monarchii a vybojovali tak samostatné 
Československo, je moderními historickými vý-
zkumy vyvráceným nesmyslem. Ukazuje se, že 
dezerce a přeběhlictví se ve zvýšené míře proje-
vovalo u pluků, které byly doplňovány branci 

z městských a průmyslových oblastí, a to napříč 
všemi národnostmi. A Čechy, jak víme, byly nej-
průmyslovější zemí monarchie. Ovšem u vojá-
ků slovanských národností, se zejména na ruské 
a srbské frontě projevovaly v menší míře i ideové 
důvody ke snížení bojové morálky či dokonce 
zběhnutí. V českém případě se jednalo především 
o tradičně silné rusofi lství a v případě srbské fron-
ty obecně pěstovaná slovanská sounáležitost.

Stateční čeští vojáci a praví vlastenci se podle 
prvorepublikového pojetí objevují na scéně až 
v řadách legií. Je však vhodné podotknout, že sa-
motný termín „legie“ se objevil až po válce, a to 
jako vzletný a oslavný název, který si při různých 
příležitostech glorifi kovaní vojáci rychle osvojili. 
Jestliže bylo vlastenectví pro rozhodnutí k dezerci 
či přeběhnutí zřejmě marginální otázkou, při vstu-
pu do „legií“ bylo národní uvědomění velmi pod-
statné. Ovšem nepředstavovalo jedinou motivaci. 
Významnou roli hrálo, zejména v Rusku i v Itálii, 
vysvobození se ze zajateckých táborů, kde byla 
vinou podvýživy a epidemií smrt také na denním 
pořádku. Přestože bylo působení českosloven-
ských legionářů z vojenského hlediska v kontextu 
celé války naprosto okrajovou záležitostí, z poli-
tického úhlu pohledu měla jejich statečnost a za-
rputilost dalekosáhlé důsledky. A proto si zaslouží 
zvláštní pozornosti v příštích vydáních.

Milan Bednář

Dějinné osmičky – Československo 1918 až 1938
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názory čtenářů

V
loni jsme si mákli při srovnání cesty ko-
lem koupaliště, protože jsme chtěli, aby 
byla lépe průchozí. To se podařilo. Letos 

jsme nic podobného neplánovali. Dostali jsme 
ale upozornění, že někdo vandalsky odstranil 
zábradlí z lana na lávce, která spojuje cestu 
kolem čističky na koupaliště a Stonehenge 

a kterou postavili nadšenci na vlastní náklady 
před 2 lety. Víme, že lávka je hojně využívaná. 
Bez lana by hrozilo nebezpečí pádu do zne-
čištěné Výmoly.

Narychlo jsme se proto dohodli s několi-
ka členy aktivity Zachraňme koupaliště a zor-
ganizovali jsme opravu lávky a úklid stez-

ky od Stonehenge ke koupališti 
(na této stezce jsme loni uspořádali 
akci pro děti a jejich rodiče nazva-
nou Cesta májového překvapení). 

Lávka je tedy opět bezpečná 
a stezka je očištěná od odpadu. 
Město nám vyšlo vstříc a přislíbi-
lo zajistit odvoz pytlů. 

Nepříjemný zážitek nám připravil 
neskutečný nepořádek u vybydlené 
chatky v lese na svahu pár metrů 
od Stonehenge. Na úklid by naše 

pytle nestačily! 
Slyšeli jsme, že 
na nepořádek bylo 
město upozorňo-
váno občany již 
v minulosti. Tuto 
skutečnost jsme 
nahlásili 9. dubna 
starostovi panu Boreckému a tajemnici města 
paní Tesařové s žádostí o zajištění nápravy.

Na konci jsme odevzdali naplněné pytle. 
Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si 
společně skvěle „zapiknikovali“ a probrali ak-
tuální stav kolem obnovy koupaliště.  

Z posledních zpráv od vedení města bohu-
žel vyplývá, že KOUPALIŠTĚ LETOS NE-
BUDE. Ale to už je jiná kapitola….    

Občanská aktivita 
Zachraňme koupaliště

Uklidili jsme stezku ke koupališti

L
etošní rok s osmičkou na konci už vyvolal řadu akcí, článků 
a emocí. Nebude se tato konstelace hned tak opakovat. Využije-
me ji jako vzpomínku na našince, kteří svým životem a zdravím 

a utrpením zachránili svět před velkou hrozbou, před zdecimováním 
některých národů a zkrátili tak dobu útlaku. Viditelná, stálá a všu-
dypřítomná vzpomínka snad zabrání opakování historie celosvětové 
hrozby vyhlazení „nepohodlných nepřátel“, snad dokáže lidem vštípit 
schopnost umírněného spolubytí.

Letopisecká komise připravuje slavnostní večer 28. října o T.
G.Masarykovi, kde bude vzpomínka na členy legionářské obce 
promítnuta do výstavy o legionářích, kteří žili mezi námi, k nám 
se vrátili, nebo již nedokončili svoji cestu. Komise rovněž připra-
vuje drobnou publikaci, která bude, nedozná-li nějakých nepřed-
vídaných problémů, na večeru ke koupi. Stále však chybí některé 
informace, dokonce i základní, o legionářích z čestného tabla Jed-
noty Čs. obce legionářské v Úvalech a doposud nevíme, zda to jsou 
všichni uveřejnění členové. Město by rádo jejich památku zvěčnilo 
na pomníku padlých ve II.světové válce na náměstí a na pamět-
ní tabuli při vstupu na úvalský hřbitov s mapkou umístění jejich 
hrobů.

Informace o všech členech obce legionářské by měla být úplná, 
proto se znovu obracíme k pamětníkům, rodinám, příbuzným 
s výzvou a prosbou – přejete-li si, aby vaši zatím opomenutí rodinní 
příslušníci byli v publikaci a na pamětní tabuli zmíněni – obraťte se na leto-

piseckou komisi, za niž uvádím i adresu, na kterou můžete kdykoliv zaslat 
informaci či dotaz: alena.janurova@centrum.cz                  Alena Janurová

Prosba s výzvou pro rodiny legionářů

1934 Josef Elčkner
Čsl. strana národ. soc.

1934–1936 JUDr. J. Hladík
jmenovaný vládní komisař

1936–1939 Karel Bradáč
Republikánská strana zemědělského 

a malorolnického lidu (agrární strana) 

Z přehledu vyplývá největší obliba národních 
socialistů, potom národních demokratů a nako-
nec agrárníků. V Úvalech pracovali i sociální de-
mokraté, kteří zastávali místa náměstků. Jednalo 
se o silné celostátní strany, založené na konci 19. 
století, které pomáhaly založit samostatný stát. 
Pokud se nedohodly, byl „starostou“ jmenován 
vládní komisař.

O sto let později se opět učíme žít podle demo-
kratických zásad, ale i po třiceti letech svobody 
lidé nemají zájem o politické dění, mnohdy argu-
mentují strachem. Kontinuálně přežila v našem 
městě KSČ, dnes KSČM, po více než 40 letech 

byla obnovena Čsl. strana sociálně demokratická.
V Úvalech byla založena místní pobočka 

ODS, jeden člen TOP 09 je registrován jinde.
Po počáteční opozici v městském zastupi-

telstvu zvítězily Otevřené Úvaly, starostou byl 
zvolen Mgr. P. Borecký. Zástupci sdružení Pro 
Úvaly pracují usilovně v městském zastupitel-
stvu v opozici. 

KSČ již nekandiduje, další volitelné strany 
nejsou ve městě přítomny. 

Podle informací v kronikách se počet členů 
politických stran a občanských sdružení pohy-
buje od 15 do 28 členů, takže si město s 4 771 
voliči vybírá ze 4 politických subjektů z 80 lidí 
a jejich případných sympatizantů.

Bývalá místostarostka již přestoupila do tře-
tí strany, neuvolněný místostarosta zůstal pa-
pírově sociálním demokratem, ale hlasuje se 
starostovými Otevřenými Úvaly. Na webových 
stránkách nelze zjistit, zda nebyl ze sociální 
demokracie vyloučen. Za politickými hnutí-

mi nestojí žádná politická kontrola, záleží jen 
na zodpovědnosti lídra, zda bude zastávat de-
mokratické zásady, zda odpoví, nebo neodpoví 
na dané otázky.

Taková nedemokratická cesta je velmi ne-
bezpečná, nepřináší zájem lidí o dění ve městě. 
(Rozčilení nespokojenci mohou být z veřejného 
zasedání na pokyn starosty vyvedeni městskou 
policií.)

Buď se před volbami budeme rozhodovat zod-
povědně; můžeme si zvolit demokrata, anebo 
člověka prosazujícího jen svou vůli, nebo nám 
státní moc může najmenovat „vládního komisa-
ře“.

Česká republika nemá žádného vnějšího ne-
přítele, přesto memento mnichovské dohody 
a moskevského protokolu, po níž na přelomu 
září a října 1938 a v srpnu 1968 skončila naše 
státní suverenita, trvá. Rozhodnutí o nás bez nás 
nemá nikdo rád.

PhDr. Lenka Mandová
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Ch
odník v Jiráskově ulici byl rekon-
struován v 2017 v rámci rekon-
strukce ulic po dokončení mo-

dernizace železničního koridoru. Náklady 
jeho rekonstrukce byly údajně hrazeny 
SŽDC, investorem koridoru. Z toho plyne, 
že technický dozor byl, resp. měl být pro-
váděn SŽDC. Dalo by se očekávat, že Měs-
to si tuto rekonstrukci také pohlídá, je to 
z největší části jeho majetek a po převzetí 
za chodník odpovídá. 

Stavba byla převzata Městem protokolem 
ze dne 28.7.2017. Dle protokolu byl chod-
ník zhotoven v kvalitě dle platných norem 
a žádné závady nebyly shledány. Dovolím 
si s tímto protokolem nesouhlasit. 

Chodník vykazuje dva zásadní nedostat-
ky. 

Norma příčného sklonu chodníku 
povoluje sklon maximálně 2% (ČSN 
736110). Zatímco chodník mimo vjezdy 
této normě většinou vyhovuje, příčné sklo-
ny skoro všech vjezdů tvořících integrální 
část chodníku jsou větší, některé však až 
12%, tj. přesahují normu až 6tinásobně 
(obr.1). Tyto části chodníků jsou nepří-
jemné při chůzi zejména pro starší občany, 
pro občany s omezenou pohyblivostí, pro 
vozíčkáře. Po dešti a hlavně v zimě už je 
to otázka bezpečnosti jejich uživatelů. Při-

tom výše zmíněná norma skloňuje ve všech 
pádech právě slovo „bezpečnost“. Kurióz-
ní je, že tohle uniklo všem technickým 
pracovníkům kolem stavby včetně dozoru 
Města, zatímco projektant to měl správně, 
a dokonce navrhl řešení sklonů standard-
ním způsobem. 

Druhý nedostatek je kvalita položení 
dlažby. Nedíval jsem se na normy vzta-
hující se k rovinovému profilu položených 
dlaždic a nechám na čtenáři, ať posou-
dí sám, viz obr. 2–4. Mně připadá kvali-
ta velmi diskutabilní, jako by dlažba byla 
položená dlaždičskými učni. Kromě toho 
to svědčí jednak o kavalírskému přístupu 
k dozorování této stavby ze strany SŽDC, 
ale také dozoru ze strany Města, protože to 
je její majetek. (Poznámka na okraj: víte 
jak se velmi jednoduše zkontroluje rovnost 
dlažby v koupelně či kuchyni? Zhasněte 
a položte rozsvícenou baterku na podlahu, 
rovnost dlažby je okamžitě patrná. Au-
tor fotek zřejmě využil souběhu okolností 
a místo baterky mu posloužila světla aut).

Ale možná právě proto, že to bylo něco 
navíc, všechny strany mohly mít k takové-
mu přístupu důvod: investor SŽDC, proto-
že to bylo něco jako dobrá vůle, dodava-
tel Strabag Rail dle „za málo peněz málo 
muziky“ a vlastník Město, že ho to nic 

nestálo. Ovšem i jiné důvody jsou asi také 
možné, nevím. V neposlední řadě, a to mi 
bylo zdůrazněno více než jednou, toto byl 
majstrštyk pana starosty, že to vyjednal. 

Výsledkem však je, že Město má nekva-
litní chodník. Řádný dozor, pokud by vě-
děl, co dělá, by tyto nedostatky zjistil vel-
mi záhy, dodavatele upozornil, náprava by 
byla prakticky okamžitá a vícenáklady re-
lativně malé. To však neplatí o jakékoli ná-
pravě nyní, ta bude nákladná a navíc půjde 
na vrub města. Všimněte si také, že stožár 
veřejného osvětlení (obr. 4) je ve třetině 
chodníku, posunutí ho ke kraji bylo tehdy 
za stejné peníze. Teď už to nikdo pro finan-
ce posunovat nebude. To je, když je tolik 
projektů, že je nelze ukočírovat a na takové 
„maličkosti“ není čas. 

Zarážející je, že Město nepokládá 
za nutné tyto chodníky dát s normou 
do souladu. Evidentně do doby, než se 
někdo zraní. Tak si pane starosto před-
stavujete péči o občany? Pokládám to 
za neslučitelné s vaší povinností o péči 
o majetek města a o jeho občany a zvlášť 
ty občany, kteří již mohou méně a také 
kteří vám dali důvěru ve volbách. Prosím 
též si vzpomeňte, co jste sliboval při vašem 
inauguračním slibu. 

Nutno podotknout, že stejný problém 

Chodník v Jiráskově ulici vyjednal pan starosta

Obr. 1 Obr. 2

O
 finanční pomoci na obnovení ry-
bářské chaty jsem rozmýšlel hodně 
dlouho, vyslechl si bezpočet názorů 

a to názorů, jak to bývá, značně protichůd-
ných. Bezesporu chata patřila ke koloritu 
nejen přilehlých rybníků, ale i města. Měla 
svoje využití, z hlediska výchovy mládeže 
měla zcela nenahraditelnou roli. 

Avšak dodnes nedovedu jako rybář vy-
světlit, jak k požáru došlo, kdo tam v inkri-
minované době byl, co tam dělal. Oficiální 
sdělení jsem nikde nenašel.

Požadavek na finanční podporu je bianco 
(není projekt, jak nová chata bude vypadat, 
kolik bude stavba stát, bude-li vyplacena 
pojistka, k čemu bude nová chata sloužit) 

a na toto  dnes občan zpracovaný medii ne-
slyší vstřícně.

Žádost postrádá jakékoliv duchovní sdě-
lení, které spolu s citem a porozuměním ote-
vírá peněženky i v našem rozháraném světě. 
Viz řada sbírek v TV, které jsou však až pře-
kvapivě úspěšné. I žádost o charitu musí mít 
nezbytné a propracované náležitosti.  

Uvést, že MO na novou chatu nemá, když 
běžný občan, a dokonce i sami rybáři nezna-
jí  fi nanční toky v rybářském hnutí, je pode-
zřele neprůhledné. Rybáři u Fabráku nesedí 
přece zdarma, ryby se do Fabráku nenasazu-
jí taktéž zdarma. Objasnit peněžní stránku 
je už vhodné proto, aby dárce měl jistotu, že 
MO bude mít peníze na údržbu nové chaty 

a nebude trapně žádat o další, nebo dokonce 
opakovanou fi nanční podpory. 

Musí být přesvědčivě sděleno, k čemu 
veřejně prospěšnému bude chata slou-
žit, proč třeba občanu Setých bude chata 
na opačném konci Úval prospěšná, aby 
otevřel peněženku.

Vážení výboři naší MO, nebuďte skoupí 
na informace, neuškodí, když i naši spolu-
občané se něco o nás dozvědí, co děláme, 
kolik nás to stojí a k čemu to vůbec je. Bez 
této osvěty je vše ostatní jen pouhým plác-
nutím do vod Fabráku.  

Člen Místní organizace 
Českého rybářského svazu Úvaly,

 Ing. Němec Bohumil

Poznámky řadového občana
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V
 nenápadné dílně ukryté v jedné úvalské 
čtvrti přicházejí na svět krásné knihy. 
Vznikají z touhy vytvořit něco jedineč-

ného, neopakovatelného a profesně dokonalé-
ho. Zde vytvářejí již několik desítek let umě-
lecká díla Miroslava a Lubomír Krupkovi.

Miroslava se vyučila knihařkou a poté stu-
dovala na Střední průmyslové škole grafi cké 
v Praze. Lubomír se vyučil ručním sazečem 
a studoval na SPŠ grafi cké, 
kde se seznámil s Mirosla-
vou, budoucí manželkou. 
Navštěvoval ji v pražském 
podniku Tomos, kde pra-
covala. Uchvátily ho knižní 
vazby z pergamenu nebo 
kůže a další doprovod-
né náročné práce natolik, 
že se po dokončení školy 
vyučil knihařem. Touha 
po uplatnění řemeslného 
umění oba přivedla k vy-
budování vlastní dílny se 
zaměřením na umělecké 
knižní vazby. Měli jasnou 
představu – dělat poctivé 
řemeslo bez kompromisů. 
Rozšířili si znalosti získá-

ním zkušeností od odborníků. V roce 1984 se 
stali členy Českého fondu výtvarných umělců, 
na začátku roku 1990 se osamostatnili a začali 
pracovat pod názvem Ateliér Krupka. Reali-
zovali zakázky pro nakladatelství Bonaventu-
ra, Aulos, pro portugalského a uruguayského 
velvyslance, vazby  faksimilií středověkých 
knih. Kromě zakázkové činnosti tvoří díla 
podle vlastních nápadů. Výsledky jejich spo-

lečné práce působí netušeným kouzlem. Pou-
žité materiály, například pavučina, staré dřevo 
se stopami kůrovce nebo část vosího hnízda, 
mluví svou vlastní řečí a ve spojení s knižní 
vazbou dostávají nový život.

Lubomír je od roku 1991 členem  němec-
kého výběrového sdružení MDE (Mistr kni-
hařského řemesla) a v současnosti je v České 
republice jediným členem tohoto uskupení.

Když se po roce 1989 začaly mnohé tiskár-
ny rušit, Lubomír sehnal několik  tiskových 
a písmolijeckých strojů včetně matric a tím 
vytvořil základ pro technologii klasického 
knihtisku. Ateliér Krupka je nyní jedinou díl-
nou v České republice s tradičním pojetím ře-
mesla, spočívajícím ve výrobě ručního papíru, 
lití písma, ruční sazby, tisku a rukodělné vaz-
by. To umožňuje vydávat autorské knihy nebo 
výjimečně zpracované bibliofi lie. Pod názvem 
vydavatelství Ve Stráni bylo doposud vydáno 
50 bibliofi lských tisků.

Nevšední návrhy a realizace knižních vazeb 
zaujaly návštěvníky mnoha výstav a poroty 
soutěžních přehlídek. Z úspěšných samostat-
ných výstav lze uvést například:
1985 – Malá galerie Čs. spisovatele, Praha,
1990 – Malá galerie Čs. Spisovatele, Praha,

V ateliéru Miroslavy a Lubomíra Krupkových

Obr. 3 Obr. 4

s nedodržením normy sklonu chodníkových vjezdů existu-
je v nedávno rekonstruovaných ulicích Alešova a Vítězsla-
va Nováka (nynější vedení Města). Tam je mnoho chodníko-
vých vjezdů také mimo normu, některé velmi mimo normu.

Nakonec bych rád zmínil ještě jednu věc. Výše popsaná 
„kvalita“ zrekonstruovaného chodníku nevzbuzuje přílišnou 
důvěru v delším časovém horizontu i jinak, může se to např. 
projevit propadáváním dlažby. Přál bych si, abych neměl 
pravdu. 

A příklady město má, vždyť se podívejte na nezanedbatel-
né množství propadající se zámkové dlažby starších chodní-
ků. A zámková dlažba byla až donedávna zaklínadlem vede-
ní Města jako „zaručující kvalitní, bezproblémovou“ dlažbu. 
Vzpomínáte, pane starosto? Kožíškova ulice…rekonstru-
ovaná v 2012 v zámkové dlažbě, tehdy jste argumentoval 
mj. popíráním fyzikálních zákonů o nestlačitelnosti hmoty. 
Zámková dlažba vozovky se již několik roků propadá na ně-
kolika místech, chodník zatím drží. Pro úplnost – dodavate-
lem byla firma Strabag. 

Jiří Jelínek

okénko knihovny

Saturnin se stal knihou století
Přijďte si do knihovny půjčit pokračování od Miroslava Macka

V
 letošním ročníku knižních cen Magnesia Litera 
měli čtenáři možnost hlasovat pro knihu století. 
Vítěznou knihou vybranou přímo čtenáři se v hla-

sování stal Saturnin od Zdeňka Jirotky, hned za ním to 
jsou Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka a jako tře-
tí v pořadí Divadlo Járy Cimrmana od Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka.

Saturnin vyšel poprvé v roce 1942 a od té doby stále ro-
zesmívá a baví všechny generace čtenářů. Osobitý Jirotkův 
humor je téměř nemožné napodobit, přesto jsme se my čte-

náři dočkali nových osudů tohoto nevypočitatelného sluhy 
a dalších oblíbených hrdinů. Laskavého dědečka s novým 
psím kamarádem Neronem i nesnesitelné tety Kateřiny 
a jejích poučných přísloví, nechybí ani rozmazlený Milouš 
a fi lozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všech-
ny připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý strýc 
František, nový manžel tety Kateřiny? Chceteli zažít další 
nepředvídatelné lét o u dědečka v mistrném podání Miro-
slava Macka, přijďte si knihu půjčit do knihovny.

Gabriela Modřanská

kultura a volný čas

Miroslava a Lubomír Krupkovi berou život s humorem
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Pomlázková

A
stronomické jaro předběhlo nachlazenou přírodu, ale na Po-
mlázkovém odpoledni 24.3.2018 v DPS se projevilo v plné 
síle. Jaromír Jansa vydržel s malými pauzičkami vyhrávat k po-

slechu a pak i tanci celé tři hodiny. Komise pro kulturu zopakova-
la mnohaletou tradici k potěše návštěvníků a někteří patřili již mezi 
úctyhodné seniory. Bylo veselo, jak se na očekávané svátky patří. 
Nechybělo ani diskokolečko s přáním k brzkým narozeninám jedné 
z obyvatelek DPS a dodatečně zahraná píseň k výročí přítomné paní 
Antonii Svobodové – 6.července – Na strahovských hradbách – so-
kolská píseň, kterou spolu s panem Jansou a ostatními zazpívala sama 

103letá milá sokolka. A všechny sloky, a s ní i další pamětníci, jak 
jsem na vlastní uši slyšela. 

Alena Janurová

1998, 2013 – Písecké muzeum,
1999 –  Heidelberg,
2000 – Paříž.

Ocenění na výstavách Krupkovi získali 
mimo jiné na:
1982 –      Internationalle Buchaustellung,  

Lipsko,
        IV. trienale umělecké knižní vazby, 

Brno (3. cena),
1983 –        Triennale internationale reliure,

Lausanne,
1985 – Einbandkunst ‘85, Hamburg,
       V. trienale umělecké knižní vazby, 

Praha (Cena Památníku národního 
písemnictví a čestné uznání),

1986 –       Internationalle Bienalle  
der Papierkunst, Düren,

1995 –      VIII. Trienale umělecké knižní vaz-
by, Kroměříž (1. cena),

1998 –      IX. Trienale umělecké knižní vaz-
by, Kroměříž (hlavní cena),

2013 –      Mezinárodní  trienale umělecké knižní 
vazby (hlavní cena),

2016 –      Mezinárodní trienale umělecké knižní 
vazby (cena za nejlepší autorskou kni-
hu, cena za výjimečně kvalitní soubor 
vazeb).
Práce Miroslavy a Lubomíra Krupko-

vých jsou v nejen soukromých sbírkách 
v České republice, Německu, Švýcar-
sku, Francii, Portugalsku, Rakousku, 
Itálii, Uruguayi, ale také v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze, v Mo-
ravské galerii Brno, v Buch und Schrift 
Museum v Lipsku a Britisch Library 
v Londýně. 

Lubomír Krupka v soutěži Grafi ka 
roku 2017 získal 1. cenu za autorskou 
knihu Falešné bankovky. Porota oce-
nila kompletní autorský projekt, u kte-
rého autor povídku napsal, vyrobil 
ruční papír, vysadil, vytiskl a zároveň 
ilustroval.

Vladislav Procházka

y

Ukázky uměleckých knižních vazeb Ateliéru Krupka

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

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
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Z
ima se na posled-
ní chvíli ukázala 
a my jsme ještě 

stihli malou koulovač-
ku, ale protože se již 
ozývalo jaro, přeci jen 
jsme již žili jarní a ve-
likonoční tematikou. 
Děti se na toto období 
těšily a s velkým nasa-
zením se učily i ty nej-
delší koledy a malovaly 
vajíčka. A technik zdo-
bení kraslic se v naší 
školce využilo nepočítaně. Při samotném koledování si kluci dali zále-
žet krásnými pomlázkami a holky se rozhodně nedaly zahambit a pro 
koledníky měly připravené mašličky a něco malého do nazdobeného 
košíčku.

Tvořilo se jak na třídách, tak děti z bu-
dovy Bulharská vyrazily tvořit i do dílen 

Rodas v Šes-
tajovicích. Při 
této návštěvě 
si vyrobily 
svíčku, vonný 
pytlík, malo-
valy perníčky 
a spousty ji-
ného. Nezapo-
mněly pozdra-
vit ani zvířátka 
v mini zoo.

Pro děti na budo-
vě Kollárova byl pro 
správné rozveselení 
připraven cirkus Ado-
nis s klaunem, kouzly 
se zvířátky a spous-
tou veselých písniček 
a divadlo Harmoni-
ka s představením 
„O hodném Honzovi 
a líném Jankovi“. Diva-
dlo pana Kubce a jeho 
„Velikonoce aneb jaro, 
vítej“ mohly zhlédnout 
děti na budově Pražská 
a Bulharská. Během 
něho se seznámily s ve-
likonočními tradicemi 
a zvyky a největší ra-
dost měly, že si mohly 
vše na „vlastní kůži“ 
vyzkoušet.

Toto období je i časem, kdy se 
z našich předškoláků stávají školá-
ci. Nedílnou součástí tohoto období 
je návštěva knihovny. Jako první ji 
navštívily děti z budovy Pražská. Ná-
vštěva byla opravdu příjemná, děti se 
o knížky a vyprávění vstřícných kni-
hovnic zajímaly a bylo znát, že se již 
těší, jak si knížky zanedlouho samy 
přečtou!

Rádi podporuje-
me a zúčastňujeme 
se projektů, které 
jsou pro děti zají-
mavé a především 
přínosné. Nyní se 
na všech budovách 
rozbíhají „školeníč-
ka“ pro děti v rám-
ci preventivního 
programu Dental 

Prevention, zaměřeného na vzdě-
lávání veřejnosti v oblasti dentál-
ního zdraví.

V sobotu 7.4.2018 proběh-
la na zahradě budovy Kollá-
rova již tradiční jarní brigáda 
MŠ Úvaly a Výboru rodičů 
MŠ Úvaly. Letos jsme po-
moc opravdu uvítali, protože 
rekonstrukce se podepsala 
i zde, a protože počasí po-
bytu venku jen přeje, museli 
jsme dětem zahradu připra-
vit, aby si mohly vyběhnout 
ven bez starostí hrát! Rodi-
če i zaměstnanci se k práci 
postavili čelem a s nářadím 
a správnou vervou se pustili 
do pořádné makačky. Všem 
patří nesmírný dík, protože 
se udělalo vše potřebné. Po-
časí našemu úsilí přálo a kdo 
ztrácel síly, mohl je doplnit 
u malého občerstvení.

Kolektiv MŠ Úvaly
Jana Hájková

Velikonoce v MŠ Úvaly

Cirkus Adonis 

 Velikonoce 

pana Kubce

Návštěva knihovny dětí 

z budovy Pražská

Dentální zdraví 

na budově Pražská
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Nejlepší hřiště je les
V areálu skautských kluboven funguje už třetím rokem lesní mateřská škola

P
rvní rozdíl je 
vidět už při pří-
chodu do škol-

ky – rodič nám spolu 
s dítětem předává 
i tašku s oblečením 
na případné převle-
čení. Převážnou část 
dne totiž děti tráví 
pod širým nebem, a to za každé-
ho počasí. A když je někdy ka-
luž hlubší než holinka, náhradní 
boty přijdou vhod.

Každé ráno se ve školce se-
jde přibližně deset dětí a dva 
průvodci – tak ve školce říkáme 
pedagogům, děti je nejčastěji 
oslovují jménem. Tento počet 
nám dává dostatek času na re-
spektující a individuální přístup 

a dětem usnadňuje vzájemné 
poznávání.

Každý den se scházíme v ran-
ním kruhu s pohybovými říkan-
kami, seznámíme se s tématem 
dne, okomentujeme počasí a spo-
lečně naplánujeme výlet a jeho 
cíle. Převážnou část roku svačíme 
v přírodě. Na oběd se vracíme 
do našeho zázemí, poté mladší 
děti spí a starším čteme pohádky. 
Odpoledne pak na zahradě zpívá-
me, pečujeme o zahradu, děláme 
různé pokusy nebo se děti věnují 
volné hře.

Běžné „indoorové“ činnosti 
pro předškolní děti se dají bez 
problému přenést ven. Stačí se 
nebát bláta a nepohodlí. Místo 
stavění bunkru ve třídě staví děti 
hrady z naštípaného dřeva a kar-
tonových krabic, vodovky se dají 
vzít k rybníku, když se papír 
v rozích zatíží kameny. Nejlepší 
modelína je správně vlhká hlína. 
A z klacků, kamenů a šišek může 

při volné hře vzniknout třeba ra-
ketoplán.

Protože trávíme tolik času 
venku, stal se přirozeným rám-
cem našeho vzdělávání kolo-
běh čtyř ročních období. Právě 
teď pozorujeme, jak se příroda 
probouzí po zimě, které květi-
ny rostou jako první, s lupou 
v ruce objevujeme hmyz a po-
hledem skrz dalekohled zase 
ptactvo. Klíč k určování ptáků 
a rostlin je nedílnou součástí 
naší výbavy na každodenní do-
polední výpravu.

Naše školka, jak bylo zmíně-
no v nadpisu, funguje již třetím 

rokem, od září jsme ale zapsáni 
v Rejstříku škol a školských za-
řízení MŠMT. Jsme tedy ofi ciál-
ními poskytovateli předškolního 
vzdělávání včetně povinného 
předškolního roku.

Pokud vás zajímá podrobnější ná-
plň dní ve školce, nahlédněte na
http://skolka-dulek.cz/blog/ 
nebo si domluvte návštěvu přímo 
ve školce na
info@skolka-dulek.cz. 

Dovolujeme si vás pozvat na ofi -
ciální zápis dne 14.5. od 16.30 
do 18 hodin.

Co nás čeká v květnu?
 2. 5.   Beseda k výročí vzniku republiky – Městská knihovna 

Úvaly pro žáky 4. B
 3. 5.    „Holky, kluci, pozor na kyberprostor!“ – seminář na téma 

kyberšikana pro žáky 4. A, B
  „Kudy chodí písničky“ – oblastní kolo pěvecké soutěže

 3.–4. 5.      COMDI – konzultace výsledků kariérového poradenství 
(výchovný poradce, žák, rodič)

 7.–11. 5. Výchovně-vzdělávací kurz (Benecko) – žáci 2. B
 9. 5.      Beseda k výročí vzniku republiky – Městská knihovna 

Úvaly pro žáky 4. D
 10. 5. McDonald Cup fotbal – soutěž v Čelákovicích

       Výchovné koncerty žáků a učitelů ZUŠ pro žáky 1. a 2. 
tříd

 13.–18. 5.       Výchovně-vzdělávací kurz (Bohuslavice, Telč) pro žáky 
1. A a 1. B

 15. 5. Pravěké bádání – program pro žáky 3. A
      Klub mladého diváka – V rytmu swingu buší srdce mé 

(Národní divadlo)
 16. 5.  Den otevřených dveří

       „Energie – budoucnost lidstva“ – program pro žáky 9. A, 
9. B

  Pravěké bádání – program pro žáky 3. B
 22. 5. Ochrana obyvatel při mimořádných událostech

  (projekt pro žáky S1, 1., 2., 3. a 4. tříd)
 23. 5. „Úvalské veršování“ – školní kolo recitační soutěže
 24. 5.        Toulcův dvůr – Cesta kolem světa – program pro žáky 4. B

  Divadlo Hybernia – muzikál Annie – 2. B
  Divadlo Minor – Libozvuky – 2. A, 2. C
    Exkurze školního parlamentu do Poslanecké sněmovny ČR

 25. 5. Hrad Kost – výlet 1. D a 1. E
 26. 5. Den dětí – akce školy a MDDM
 29. 5. Ochrana obyvatel při mimořádných událostech 

  (projekt pro žáky 5., 6., 7., 8. a 9. tříd)
 30., 31. 5. Obhajoby ročníkových prací žáků 9. tříd
 31. 5.  Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Mgr. Lenka Foučková
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V
e středu 14. března se uskutečnil na Kladně turnaj škol žáků 2. 
stupně v házené. Naše mužstvo se kvalifi kovalo na turnaj automa-
ticky jako zástupce okresu Praha-východ. Všechna utkání kraj-

ského kola zvládli chlapci vítězně.

Výsledky: ZŠ Úvaly 11:5 7. ZŠ Kladno; ZŠ Úvaly 19:3 1. ZŠ Kladno; 
ZŠ Úvaly 11:8 ZŠ Černošice
Pořadí: 1. ZŠ Úvaly
 2. ZŠ Černošice
 3. 7. ZŠ Kladno
 4. 1. ZŠ Kladno
Sestava: Jaroslav Špaček (6. A), Matěj Trapek (6. A), Tomáš Kroc 
(6. B), Jan Viktora (8. A), Tomáš Černovský (8. B), Jakub Havel 
(8. B), David Šveňha (8. B), David Rossmann (9. A), Ondřej Rýdl 
(9. A) Jakub Hrušovský (9. B)

Poděkování za úspěch posílám touto cestou místnímu házenkářské-
mu oddílu, který se podílí na sportovní výchově chlapců. Také bych 
rád poděkoval vedení školy za nákup nových házenkářských míčů pro 
žáky 2. stupně.

Petr Horák, učitel

Š
kolní rok se nám přehoupl do své druhé po-
loviny a za chvilku tu budou prázdniny. Ten 
rok, který ve školní jídelně pracuji, utekl 

jako voda. Zdaleka jsem nestihla vše, co jsem 

měla v plánu, ale i vy jistě víte, že v naší jídelně 

nezahálíme a že se zde stále něco děje ☺.

V letošním školním roce se podařilo 

do naší jídelny nainstalovat nový salátový 

bar. Je to spíše salátová samoobsluha, u kte-

ré se děti i zaměstnanci školy sami obslouží 

a nandají si to, na co mají právě chuť. Dětem 

jsou dvakrát v týdnu připravovány 
saláty jak zeleninové (jednodruho-
vé, míchané, těstovinové, luštěni-
nové), tak i ovocné (jednodruhové, 
míchané a kompoty). Je mi ale líto, 
když děti ovoce či zeleninu nedo-
jedí a vrací je. Takovéto plýtvání 
potravinami a prací, která se musí 
vynaložit při zhotovení salátů, mě 
opravdu moc mrzí. 

Naše kuchyně prošla „malou“ re-
konstrukcí. Byla nám zakoupena nová výkon-
ná pánev a tři konvektomaty. Jsou to opravdu 
velcí pomocníci.

A co se týká vaření? Od té doby, co jsem 
psala naposledy, už nějaký měsíc uplynul. Na-
stíním proto, co jsme od té doby s kolegyněmi 
vařily a co ještě v letošním školním roce pro 
děti chystáme. 5. prosince jsme dětem vařily 
v pekelné školní jídelně čertovskou polévku, 
s mikulášskou láskou vařené špagety a čertov-
ská křídla s bramborem. Celý prosinec se nesl 

v duchu staročeských Vánoc, takže děti měly 
možnost ochutnat jídla jako např. staročeského 
kubu, maso se švestkovou omáčkou i oukrop. 
Za pololetní vysvědčení dětem kuchařky uva-
řily špagety po boloňsku a vdolečky. V břez-
novém jídelníčku mohly děti ochutnat recepty 
ze všech krajů Čech. Vařila se jídla, jako jsou 
škubánky, směs rampušák, jihočeský pekáček, 
plzeňský guláš, halušky s jablky a tvarohem 
a další výborné pokrmy. V dubnu si děti vy-
zkouší, jak „šmakuje  Moravskoslezsko, na-
jdou zde recepty z Valašska a Slovácka. Posled-
ní týden v dubnu zavítáme na Slovensko. Děti 
ochutnají mj. slovenskou kapustnici 

i halušky s brynzou. V květnu se už posune-
me dále, např. do Skandinávie. 

I v červnu budou děti ochutnávat specia-
lity ze zahraniční kuchyně, uvaříme pro ně 
něco dobrého ke Dni dětí … ale o tom zas 
až příště ☺.

Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

D
ne 21. 3. 2018 jsme my, třída 6. C, jeli 
do Zoo Praha na program Etologie ži-
vočichů. Etologie je vědou o chování 

zvířat. Prohlédli jsme si lachtany jihoafrické, 
tučňáky Humboldtovy, plameňáky chilské 

a kubánské, 
gaviály in-
dické ... Naše 
paní průvod-
kyně nám 
vysvětlovala, 
jaké chování 
je typické pro 
některé živo-
čichy, a také 
jsme se do-
zvěděli, jak 
pečují o svá 
mláďata.

Co nás za-
ujalo? Lach-

tany před zimou chrání silná vrstva 
podkožního tuku a srst. Žijí harémo-
vým způsobem života. Jeden samec 
má vždy více samic. O mládě se stará 
matka.

Proč tučňáci věnují tolik času péči 
o své peří? Promašťují si ho, aby se 
jim nepromočilo. Chrání se tak před 
zmrznutím. Život tučňáků je zcela od-
lišný. Vytvářejí trvalé páry. O mládě 
pečují oba rodiče.

Proč jsou plameňáci červení? Zís-
kávají z korýšů barvivo karoten, 
po kterém jsou červení, a proto se mo-
hou rozmnožovat. Pokud by karoten v potravě 
neměli, jejich peří by zůstalo bílé a nemohli 
by si najít partnera. Od vyklubání mají totiž 
vtištěno, že jejich rodič má červenou barvu, 
a proto si hledají stejně zbarveného partnera. 

Starají se o mláďata některých druhů otco-
vé? Ano, například samec ptáka nandu přebírá 

veškerou péči. Zahřívá vejce i vychovává mla-
dé. Samice jen snese vejce.

Výlet se nám moc líbil a hodně jsme si ho 
užili. Doporučujeme zajet do Zoologické za-
hrady v Praze, kde se můžete dozvědět mno-
ho zajímavých informací o zvířatech z celého 
světa.   

Eliška Svítková, Ing. Stanislava Daňková

Házenkáři úvalské školy jsou opět nejlepší ve Středočeském krajiHázenkáři úvalské školy jsou opět nejlepší ve Středočeském kraji

Střípky ze školní jídelnyStřípky ze školní jídelny

Etologie živočichůEtologie živočichů
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Zamyšlení

Pravý odpočinek
Náš život na zemi je často nejistý a znepo-

kojivý. Příčinou jsou  různé těžkosti a trápení. 
Jeho běh je vyznačován událostmi, které při-
nášejí do našeho života únavu a my pak touží-
me po pravém odpočinku, po stabilitě, kterou 
nenalézáme. Tato touha po odpočinku může 
být uspokojena jen samým Bohem zjeveným 
v osobě Božího Syna Ježíše Krista.

Bůh kdysi zakročil ve prospěch svého lidu, 
který byl zotročován v Egyptě. Viděl jeho sou-
žení, věděl o jeho bolestech, a tak sestoupil, 
aby jej vysvobodil. Nabízí se otázka, zda zasa-

huje ještě dnes ve prospěch všech lidí, kteří jsou 
unaveni cestou života. Jistě. Vždyť Bůh  poslal 
na zem svého jediného Syna, aby nás osvobodil 
od otroctví hříchu a od jeho následků. A jestliže 
může zbavit naše srdce tíže hříchu, je to proto, že 
sám nesl  břemeno na kříži,  břemeno obětování 
za nás.

A tak pozvání Ježíše Krista platí nám všem:
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout..”

(Matouš 11,28)

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH

organizace a spolky

V
 sobotu 7. 4. jsme se vydali 
do Jablonce na první letošní 
závody ve „stovkách“. Závodí 

vždy jednotlivec, na dráze ho čeká 
bariéra, kladina a práce se dvěma 
sportovními hadicemi. Do Jablonce 
se sjeli hasiči z celé repuliky, kon-
kurence byla opravdu obrovská. 
V sobotu závodili muži a ženy. Náš 
sbor měl zastoupení v obou katego-

riích. Mezi ženami se představila 
Alena Tesařová, která obsadila 48. 
místo mezi 92 závodnicemi. V kate-
gorii mužů si zazávodil Petr Zetek, 
i když spadá ještě do kategorie do-
rostu. Zaběhl velmi kvalitní výkon 
a obsadil tak 11. místo mezi 86 
závodníky. Z Jablonce jsme přejeli 
na nedalekou chatu, kde jsme pře-
nocovali a další den vyrazili opět 

V
ážení a milí čtenáři, milov-
níci historie a přírody, Klub 
přátel historie a přírody Úval 

a okolí si vás dovoluje srdečně 
pozvat na komentovanou vycház-
ku do malebné krajiny Přírodního 
parku Škvorecká obora s podti-
tulem „100 let v pohybu“. Vy-
cházka se uskuteční v neděli 20. 
května 2018 od 9 hodin se srazem 
u restaurace Homolka (Nerudova 
1426). Vydáme se společně do nit-
ra přírody, abychom navštívili re-
likty středověkého hrádku, terénní 

stopy po umělých lovec-
kých střílnách zvané „Ska-
ra“, přejdeme hráz vypuš-
těného barokního rybníka, 
lužní louky, podíváme se 
k čerstvě opravené Květnic-
ké studánce, klasicistnímu 
mostku z roku 1842 s ledo-
lamy a náš společný výlet 
zakončíme u mariánské-
ho dubu a nedaleko stojící 

budovy bývalé liechtensteinské 
knížecí hájovny. Slovem budou 
provázet Jan Psota, Mgr. Milan 
Bednář, Petr Urban a Jiří Jindra. 
Společně s námi provětráme i jed-
no malé překvapení našeho Klubu. 
Trasa je dlouhá 6 km, doporučuje-
me vhodnou obuv do terénu, časo-
vá náročnost vycházky je 3 hodiny. 

Jan Psota
Klub přátel historie a přírody 

Úval a okolí

Výzva pro dříve narozené
Klub seniorů Úvaly zve nové zájemce na  pravidelné 
schůzky, které se konají každou středu od 14 do 15.30 
hodin v  sálku Domu s  pečovatelskou službou, nám. 
Svobody 1570, Úvaly.
Přijďte posedět, popovídat si a dozvědět se něco no-
vého při kávě a dobré společnosti.

Za Klub seniorů Eva Havlíková

Jablonecká hala – zahájení hasičské sportovní sezony

Pozvání na komentovanou 
vycházku – PP Škvorecká obora

na závody do haly. Tentokrát byly 
závody připraveny pro všechny z ka-
tegorie dorostu. Mezi středními do-
rostenkami nás reprezentovala Klára 
Klímová, jejíž výkon ovlivnilo lehké 
zranění z tréninku a obsadila 75. 
místo z 95 závodnic. Závěrem celé 
soutěže závodili starší dorostenci, 
kterých bylo 63. Byl mezi nimi i náš 
Petr Zetek, který se závodů v Jablon-

ci účastnil již potřetí. A zase mu to 
do třetice všeho dobrého vyšlo, když 
si ve svém duhém pokusu zaběhl 
osobní rekord (16, 70 s.) a ten mu 
vynesl stříbrnou medaili za druhé 
místo! Tak jsme si z Jablonce neod-
váželi jen pár odřenin a zkušeností se 
závody, ale také první letošní úspěch 
našeho sboru.

Alena Tesařová, SDH Úvaly
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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

SK ÚVALY oddíl kopané – rozpis zápasů jaro 2018
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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

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

Národní pohár v karate – úspěšný start úvalských 
závodníků

První kolo národního poháru žáků a juniorů se uskutečnilo pod vlaj-
kou Sport Úvaly. Úvalský klub karate ve spolupráci s městem Úvaly 
uspořádal o 3. březnovém víkendu turnaj pro 211 závodníků z 18 klu-
bů České republiky v Praze ve Štěrboholech. Naši borci podali výbor-
né výsledky. Zlatá ocenění si odnesli: Majda Havlíková (kumite mini 
žákyně), Helenka Přechová (kata mladší žákyně), Kája Kytková (kata 
starší žákyně) a kata tým starších žáků (Zvoníček, Kytková a Charvát 
Ondřej). Druhá místa vybojovali: Matěj Hurda (kata a kumite mini 
žáci), Majda Havlíková (kata mini žákyně) a tým kata starší žákyně 
(Mastná, Csatlos a Hrušková). Bronzové kovy získali: Šimon Charvát 
(kumite mladší žáci), Ríša Vašek (kata mladší žáci), tým kata mladších 

žákyň (Havlíková, Macková a Martinovská) a kata tým starších žáků 
(Tříska, Janík a Vašek).

Děkuji všem závodníkům, trenérům, koučům, členům klubu a rodi-
čům za úspěšný průběh celého turnaje. Velký dík městu Úvaly za pod-
poru této akce.

Velikonoční soustředění Sport Úvaly
Jaro se v našem klubu pojí s výjezdem na velikonoční soustředění. 

Přestože venku se ještě honili čerti, kimona nás už volala k odjezdu. 
Letošní soustředění tradičně proběhlo v penzionu Nový mlýn ve Sta-
rých Splavech. Oproti předešlým ročníkům nás vyrazilo na 75 účastní-

Jaro v karate Sport Úvaly
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Praha, 9. dubna 
V neděli 13. května poskytne 
Klánovický les nejeden zají-
mavý zážitek. Zážitkový závod 
dvojic zvaný Klánovický Mini-
Adventure, při němž je třeba 
plnit nejrůznější úkoly, nabízí 
skvělou zábavu i sportovní 
výkon. Závodí dospělé dvojice 
i kategorie rodičů s dětmi.

Závod se koná v Klánovickém 
lese a jeho blízkém okolí, dvojice 
závodníků se pohybuje po trase 

na kole a jejím úkolem je plnit růz-
né úkoly, které jsou každý ročník 
jiné. V minulosti to byla například 
jízda na kanoi, lukostřelba nebo 
slaňování. Jistá je pouze úvodní 
disciplína – řezání polena. Účastní-
ci si sami určují svoji trasu a pořadí 
plnění úkolů. Do cíle je třeba se do-
stat v časovém limitu tří hodin. 

Závodí se v kategoriích muži, 
ženy, smíšené týmy anebo dítě s ro-
dičem. Dětská kategorie plní úkoly 
v bližším okolí startu a její časový 
limit je hodina a půl.

V Klánovicích se koná zážitkový 
závod plný dobrodružství

ků různých věkových kategorií. Pro sportovce byl připraven celodenní 
program: dvakrát denně probíhal klasický trénink karate, dále se bor-
ci věnovali atletickým disciplínám, hráli hry v lese, hráli míčové hry 
a chodili na procházky. Po celou dobu probíhala i týmová hra, tentokrát 
na téma mafi e. Děti zažily plížení lesem, drsné podmínky únosu, mu-
sely zapojit i mozkové závity a navázat týmovou spolupráci. Nechyběla 
samozřejmě ani diskotéka, kino, společenské hry, ping pong a úklidová 
soutěž. 

V karate se všichni karateka (= ten kdo cvičí karate) velmi zlep-
šili. Největší pokrok dosáhli a bojovníky soustředění se stali: Bruno 
Chvalkovský, Vilda Coufal, Víťa Hruška, Žofka Lachmanová, Martínek 
Vysušil a Ondrášek Hicz. 

Děkuji celému týmu za krásné soustředění: Steenovi Carlssonovi, 
Tondovi Brožíčkovi, Davidovi Mackovi, Honzovi Houžvičkovi, Janě 
Oktábcové, Lence Třískové, Elišce Vyskočilové a celému týmu doros-
tenců. Těším se na další společné akce. 

Turnaj naději začátečníků karate 
Sport Úvaly pracuje s dětmi od 4 let. Velkou 

péči věnuje začátečníkům, kteří se připravují 
na první pásky, většinou ve věkové kategorii 
6-8 let. 

Trénink karate obsahuje 3 složky: kihon /
samostatné techniky/, kumite /zápas/ a kata /
souboj s imaginárními soupeři/. Pro začáteční-
ky je nejtěžší naučit se první kata – Taikyoku 
Shodan.  Sport Úvaly pořádá tradičně pro děti 
skupinový turnaj v této katě.

Letošní turnaj proběhl ve skupině začáteč-
níků 1 a ve skupině začátečníků 2. Obě skupi-
ny podaly výborné výkony a ukázaly, že jsou 
připraveny v brzké době složit zkoušku na bílý 
pás (9. kyu).

Výsledky turnaje začátečníků 1 Výsledky turnaje začátečníků 2
1. místo Daniel Kopka 1. místo Žofi e Lachmanová
2. místo Pavel Moravec 2. místo Kája Mládková
3. místo Viktor Vašek 3. místo Patrik Tomek
4. místo Adam Charvát 4. místo Alexandr Štěpanovský

Děkuji všem organizátorům 
a trenérům za výbornou realizaci 
turnaje.

Za Sport Úvaly 
Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně klubu
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květen 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Dominika Šlíwová
Filip Richter
Milan Jakub Růžička
Ema Pivková
Jindřich Matěj Baumruk
Benjamin Adámek
Alan Skříček
Matěj Králík
Dan Erlebach

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

Květnová životní jubilea
70 let –  Helena Čejková
 Eliška Mrkvičková

 Růžena Jokešová
 Helena Kotvalová
 Květoslava Leinová
 Jaroslav Weis
 Bedřiška Kalvodová
 Zdeněk Moravec
75 let –  Jan Brajer
 Antoním Lakomý
 Alena Staňková
80 let –  Milada Vonrušková
 Roman Brabenec
81 let – Eva Boubínová
 Alena Váchalová
 Jan Lorčenko
 Vlasta Piknerová
82 let – Vlastimila Myslivečková
83 let –  Ladislav Kövári
 Marie Kadeřábková
 Zdeňka Hladíková

 Helena Uchytilová
84 let –  Juraj Németh 
85 let –  Jindřiška Hlinská
86 let –  Miroslav Masák
 Jaroslava Městecká
87 let – Jaroslav Potěšil
 Miloslav Macán
88 let – Marta Rothschildová
90 let – Jiřina Daňková
 Květoslava Vlčková
92 let – Miroslav Daněk 
 Jaroslava Homolková
93 let – Jarmila Weisová
 Miloslav Musil
94 let – Karel Hlaváček
95 let – Blanka Jakubínská

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

Navždy jsme se rozloučili
Jiří Brada
Eva Šislerová
Vlasta Opálková
František Ouzký

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
 Občané,  kteří nechtějí být uváděni 
ve společenské kronice (narození,  ju-
bilea,  úmrtí),  ať tuto skutečnost nahlá-
sí na správním odboru MěÚ Úvaly, 
 tel. 281 091 528,  281 982 485 nebo 
mobil 723 929 928,  vždy do 15. dne 
předcházejícího měsíce. Pokud nám 
nebude oznámen nesouhlas,  budou 
tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika

T
entokrát v rubrice, kterou již znáte zhru-
ba rok v našem měsíčníku Život Úval, 
uvádím dvě téměř stejné fotografi e (ka-

ždá má vlevo nebo vpravo někoho navíc, či 
uprostřed někdo „vykukuje“ lépe) legionářů 
odjíždějících z úvalského nádraží 6.7.1935 
na III. manifestační legionářský sjezd. Pár 
jmen známe, většinu ne. Poznáte-li některá, 
pak prosím o sdělení na známou adresu ale-
na.janurova@centrum.cz nebo do podatelny 
města. Jestli ve vydání ŽÚ bude pro vás fo-

tografi e příliš malá k rozeznání obličejů, pak 
zvětšeninu mohu dodat e-mailem či osobně 
probrat s ochotnými poradci.

Druhou možností pomoci v rubrice Pozná-
te je – je ozvat se přímo ke jménům legionářů 
(a třeba nejsou ani na fotografi i), o nichž víme, 
že členy obce legionářské byli, ale nemáme žád-
nou informaci o jejich původu či příbuzných. 
Nenutíme nikoho, kdo se nechce  jakkoliv zvidi-
telňovat, jen prosíme třeba i o náznak. Informace 
budou chráněny podle nového zákona o ochraně 

osobních údajů a nebudou zneužity. Záleží jen 
na samotných příbuzných či známých. Jedná se 
o tato jména legionářů: Alois Navrátil – zámeč-
ník; Jaroslav Holan – krejčí nebo kočí; Antonín 
Kadeřábek – původem z Rostoklat; Karel Kade-
řábek – řezník; Stanislav Procházka; Josef Pro-
cházka – dělník; Josef Soukup; Josef Strnad; Ja-
roslav Fořt či Fořst – odstěhoval se do Kounova. 

Za letopiseckou komisi Alena Janurová 
pro publikaci, na které usilovně pracuje 

PhDr. Lenka Mandová

Identifi kace úvalských legionářů
poznáte se?

Pro účastníky je připraveno pro-
fesionální zázemí v podobě šaten, 
sprch, úschovny zavazadel i kol. Na-
bízí se i takový servis, jako je mož-
nost umytí kola či masáží. Navíc děti 
se mohou těšit na zábavný program 
po celý den. Kapacita dospělého zá-
vodu je 222 dvojic, u dětské varianty 
pak 77 týmů.

Klánovický MiniAdventure se letos 
koná již po čtvrté  a je součástí Újezd.
net „Seriálu Tří závodů pro zdraví“.

Další dva závody, které doplňují tuto 
trojici, jsou Újezdský duatlon, který 
se koná 22. dubna, a Velká cena města 
Úval v sobotu 16. června. 2018.

Za účast v každém závodě získávají 
účastníci body, vítězové samozřejmě 
o něco více. Body z jednotlivých závo-
dů se sčítají a na Velké ceně města Úval 
dojde k vyhlášení třech nejlepších. 

Více informací o MiniAdventu-
re či celém seriálu závodů naleznete 
na www.triprozdravi.cz.

Kontakt pro média:

Barbora Kalvach
Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585 975
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Zdraví jí naštěstí slouží stejně dobře jako paměť, díky které zavzpomínala na 
doby dávno minulé. Je obklopena milující rodinou, obvzlášť velkou radost 
má z návštěvy pravnoučka, který ji vždy dokáže pobavit a rozveselit.
Životní elán paní Kašparové je obdivuhodný, má úžasný smysl pro humor. 
Ráda čte, sleduje televizní pořady, zajímá se o dění kolem sebe i ve světě.
K řadě gratulantů se připojili i zástupci města. Ještě jednou jí přejeme 
zdraví, pohodu a hodně šťastných dnů.

Vedení města

Paní Zdenka Kašparová oslavila 3. dubna tohoto roku 
105. narozeniny, a je tak nejstarší občankou města Úvaly.

Dne 23. května 2018 oslaví úvalská 
rodačka paní M. Zapletalová (rozená 

Jandourková) 85. narozeniny.
Vše nejlepší, pevné zdraví 

a spokojenost přeje celá rodina 
s vnoučaty a pravnoučaty.

Děkujeme  zaměstnancům 
MěÚ, sousedům a známým 

za blahopřání naší mamince 
paní Zdeně Kašparové k jejímu 

významnému životnímu jubileu.
Za celou rodinu Zdena Voltrová

Děkujeme všem, 
kteří projevili 

spoluúčast při úmrtí 
pana Jiřího Brady.

Rodina Bradova 
a Theimerova.

Vážení a milí 

spolužáci,

absolventi Základní 

devítileté školy 

v Úvalech v roce 1951!

Tak jako každým 

rokem sejdeme se 

i letos, poslední 

sobotu v květnu tj. 

26.5.2018 v 16 hodin,

v restauraci 

Na dobrým místě 

na náměstí Arnošta 

z Pardubic

Míla
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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 

Mladý pár koupí byt/dům 
v této lokalitě. Nabídněte. 

776081912, pz1982@email.cz

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 v Úvalech v bytovém domě byt 1+1
blízko nádraží a zdrav.střediska.

Zájemci volejte  603 706 060.

Výběrové řízení na projektového 
manažera MAS Region Pošembeří 
pro dotace z EU fondů

Náplň práce:
–      příprava výzev k čerpání fi nančních prostředků EU fondů –  OP 

Zaměstnanost, PRV, popř. národní dotace
–   vyhlašování výzev, jejich administrace, práce s žadateli, hledání 

potenciálních žadatelů v území a komunikace s nimi, řešení 
individuálních dotazů 

– zajišťování procesu výběru projektů 
– konzultace s ŘO fondů/ministerstev při řešení výzev

Místo pracoviště:
– nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Typ pracovního poměru:
– práce na částečný úvazek, v rozsahu do 0,5 úvazku
– možnost pracovat i jako OSVČ

Požadavky: 
– vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
– dobrá znalost MS Offi ce  
–   samostatnost, pečlivost a aktivní přístup k řešení problémů 
– schopnost a ochota pracovat v týmu 
– ochota učit se novým poznatkům 
–      výhodou zkušenost s prací na evropských a národních projektech 

Nabízíme: 
– pružnou pracovní dobu
– možnost práce z domova
– zázemí kanceláře v centru města

Nástup po dohodě, ideálně od 1. 6. 2018,
nejpozději od 1. 9. 2018

V případě zájmu doručte motivační dopis osobně do kanceláře 
Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 56, 
282 01 Český Brod 
nebo zašlete emailem na adresu pucalkova@posemberi.cz
do 20. 5. 2018

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Schmidtová

Poliklinika Úvaly, Pražská 1144

Oznamuje změnu pracovní doby:
Nově od 1. 4. 2018: 

čtvrtek 15.00 – 18.00 akutní pacienti
 18.00 – 19.00 objednaní pacienti

! Od 9/2018 ordinační hodiny i v pátek !

registrujeme nové pacienty
tel.: 731 460 902

e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
web: www.ordinaceuvaly.cz
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.domex.cz 
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Život Úval 5/2018 inzerce

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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