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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, rok se překu-

lil do druhé poloviny a vy držíte v ruce letní 
dvojčíslo Života Úval. Pro většinu z vás je to 
zároveň dvojčíslo, které je spojené s létem, 
odpočinkem a dovolenými. Pro nás, na měst-
ském úřadě, bude toto léto pro změnu spojeno 
s dokončováním staveb, které jsme rozjeli. 

V červenci by měla být ukončena rekon-
strukce objektu TESKO, díky které se naše 
škola zbavila staré hnusné budovy ze sedmde-
sátých let a získala zcela nový moderní objekt 
se čtyřmi třídami. Přijďte se v srpnu podívat 
na Den otevřených dveří!

Rekonstrukce náměstí je prakticky dokon-
čena, zbývá jej dovybavit mobiliářem a prvky 
veřejné zeleně, pokračuje se ulicí Husovou. Po-
kud se nestane nic nepředvídatelného, bude re-
konstrukce ukončena dle časového plánu – tedy 
někdy na konci září/ v první polovině října. 

Skončila rovněž rekonstrukce radnice a my 
se na vás budeme těšit na Dnu otevřených dve-
ří v sobotu 14. července. 

Prakticky ukončena je i dostavba kanalizace 

v lokalitách Hájovna (zde obyvatelé lokality 
získali i zcela nové povrchy ulic), Horova uli-
ce a na Ztraceném Korci.

Na nádraží se objeví (nebo už objevily?) 
nové parkovací boxy na kola a pokračuje se 
v budování propojovacího chodníku od závor 
směrem do podchodu v Husově ulici. 

Vyjmenovat je to velmi jednoduché, ale 
skrývá se za tím obrovský kus práce mých 
kolegyň, kolegů a spolupracovníků městského 
úřadu. Nezbývá mi, než jim složit poklonu. 

Neumíte si představit, co to všechno obná-
ší. Vyjednávání se stavebními fi rmami, které 
dnes skoro musíte prosit, aby dělaly. A když 
už dělají, tak je musíte na každém kroku hlí-
dat, aby nepáchaly více škody než užitku (ne-
vztahuje se to na všechny fi rmy, to by bylo 
nespravedlivé paušalizování, ale je jich více, 
než bychom si přáli). Neskutečné papírování 
– územní a stavební řízení, dotační procesy, 
hlášení, výkazy, kontroly. A do toho vyřizová-
ní běžné úřední agendy a odpovědi na dotazy 
občanů nebo zastupitelů. 

Není však vše jen o stavbách. 
Dne 16. srpna čeká Úvaly významná ná-

vštěva – do Úval přijede pan Gunter Dem-
nig, nositel německého Kříže za zásluhy 
a zakladatel projektu Stolpersteine – Ka-
meny zmizelých, aby v Úvalech osobně po-
ložil prvních několik kamenů na připomín-
ku úvalských občanů, kteří se stali oběťmi 
holocaustu. Všechny srdečně zvu na tuto 
slavnost a na setkání s panem Demnigem, 
které bude pro nás zároveň příležitostí pro 
zamyšlení, nakolik jistě dnes můžeme říct, 
že minulost je opravdu minulostí a ne třeba 
nepříliš vzdálenou budoucností.

S létem je v Úvalech již tradičně spojeno 
letní kino pod kostelem u sokolovny a nejinak 
tomu bude i letos. Díky Markétě Rydvalové 
a pochopení vedení úvalského Sokola si tak 
letos můžete užívat letní atmosféry kina pod 
otevřenou oblohou. 

Slovy klasika, léto budiž pochváleno a hez-
ky ho užijte. 

Petr Borecký, starosta města

Upozornění pro pisatele
Příspěvky prosím zasílejte výhradně 
elektronicky na email redakční rady 
zivotuval@seznam.cz
Termín uzávěrek na 2. pololetí 
roku 2018:
Srpen  – uzávěrka 13. 8. 2018
Září  – uzávěrka 14. 9. 2018
Říjen  – uzávěrka 12. 10. 2018
Listopad  – uzávěrka 12. 11. 2018
Prosinec  – uzávěrka 10. 12. 2018 
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O čem jednali úvalští zastupitelé dne 17. 5. 2018

D
ne 17.května se sešli úvalští 
zastupitelé na svém 3. jed-
nání v roce 2018. Starosta 

nejprve představil nového ředite-
le školy pana Mgr. Lukáše Kun-
ce, který se ujme funkce po panu 
řediteli Jaroslavu Březkovi 
od 1.8.2018. Pan Kunc se krátce 
představil a sdělil, že si svého jme-
nování váží a že se bude snažit na-
vázat na dlouholeté úspěšné obdo-
bí úvalského základního školství.  

Zastupitelé nejprve vzali na vě-
domí informaci o stavu pořizová-
ní územního plánu města Úvaly, 
kterou přednesl pan Ing. Kindl. 
Zastupitel určený pro projednává-
ní územního plánu pan Polák se 
rovněž k dané věci vyjádřil z po-
hledu vedení samosprávy. 

Zastupitelé v druhém bodě jed-
nání schválili uzavření smlouvy 
o spolupráci veřejných zadavatelů 
ke stavební akci „III/10165 Úvaly, 
průtah (ulice 5. května)“ s Kraj-
skou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje. Celkové ná-
klady akce jsou odhadovány na 48 
mil. Kč, z toho podíl města Úvaly 
bude mezi 9 – 13 mil. Kč. Staveb-
ní akce by měla začít na podzim 
2018, případně na jaře 2019.

Zastupitelé poté vzali na vě-
domí podnět společenství vlast-
níků domů na nám. Svobody 
1575 ve věci plánované výstavby 
multifunkčního objektu na nám. 

Svobody, který obsahoval po-
žadované body: 1) vypracování 
hydrogeologické studie za úče-
lem možného ohrožení okolních 
studen plánovanou realizací stav-
by 2) vypracování detailní do-
pravní studie 3) zpracování plá-
novací smlouvy 4) předložení 
všech dokumentů zastupitelstvu 
před započetím realizace stavby 
5) zveřejnění fi nálního stanoviska 
města na obvyklých komunikač-
ních kanálech. Přítomný zástupce 
společenství vlastníků seznámil 
přítomné s důvodem vzniku těch-
to požadavků. 

V následujícím bodě zastu-
pitelé schválili kupní smlouvu 
na pozemky č. 533/17 a 534/9 
oba ostatní plocha (chodník 
a silnice) mezi městem Úva-
ly (kupující) a společností RP 
Úvaly, s.r.o., o celkové výmě-
ře 230 m2. Jedná se o pozem-
ky u současné prodejny Billa 
na Slovanech. Pozemky město 
kupuje za podmínek dle pláno-
vací smlouvy ze dne 10.3.2016, 
a to za 10 Kč/m2 tj. 2783 Kč 
s DPH. Dále zastupitelé schváli-
li darovací smlouvu na pozemky 
č. 534/2, 534/3 a 521 o celkové 
výměře 662 m2 mezi městem 
Úvaly (obdarovaný) a společ-
ností Slunečné terasy, s.r.o., 
(dárce). Jedná se o komunikace 
v rámci developerského projek-

tu rodinných řadových domků 
na Slovanech.

Následně úvalští zastupitelé 
schválili přijetí fi nančních pro-
středků z Integrovaného regio-
nálního operačního programu, 
v rámci specifi ckého cíle 2.4 
„Zvýšení kvality a dostupnos-
ti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení“ na realizaci 
projektu „Přestavba stávajícího 
objektu č.p. 1283 v areálu ZŠ 
Úvaly“ v maximální celkové výši 
6.282.020,04 Kč za současného 
spolufi nancování z fi nančních 
prostředků města na realizaci to-
hoto projektu ve výši 10% způso-
bilých výdajů v maximální výši 
698 002,23 Kč

V posledním bodu jednání za-
stupitelé vzali na vědomí změ-
nu sídla města Úvaly – adresy 
městského úřadu Úvaly z adresy 
Pražská 276 na adresu Arnošta 
z Pardubic 95, a to od 1.1.2019. 
Paní tajemnice městského úřadu 
Jana Tesařová seznámila přítom-
né s časovým harmonogramem 
stěhování úřadu. Spolu se změ-
nou čísla popisného úřadu obce 
dochází i ke změně v trvalém 
pobytu a s tím související po-
třebou úpravy osobních dokladů 
u těch občanů, kteří mají adresu 
trvalého pobytu v sídle ohlašov-
ny – tj. na adrese Pražská 276. 
Tyto občany, pokud není místo 

jejich pobytu známo, je třeba 
vyzvat veřejnou vyhláškou, aby 
se dostavili k výměně občanské-
ho průkazu. Následně bude tře-
ba zneplatnit občanské průkazy 
občanů, kteří mají přidělenou 
úřední adresu, a to z důvodu 
nesprávně uvedených údajů. 
Opravu přes Czech POINT třeba 
konzultovat s OCIS, na přihla-
šovacím lístku postačuje pozna-
menat, že došlo ke změně sídla 
ohlašovny. Dne 14.7.2018 mezi 
9:00 – 13:00 hod. se bude konat 
Den otevřených dveří v novém 
sídle městského úřadu na náměstí 
Arnošta z Pardubic. V uvolněné 
budově na Pražské 276 je počítá-
no se sídlem Základní umělecké 
školy (pobočka školy v Českém 
Brodě).

Připomínky a náměty, které 
zazněly v jednacím sále, se tý-
kaly zamýšlené výstavby na ná-
městí Svobody a aktuálního 
dění kolem úvalského koupaliště 
s ohledem na již realizované sta-
vební zásahy.

Videozáznam z řádného jednání 
ze dne 17.5.2018 je zde: http://
www.youtube.com/watch?v=cu-
EZdaMCc7M
(délka trvání 2:15 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

P
růběžně se vás snažíme informovat o probí-
hajících pracích na rekonstrukci nám. Arnoš-
ta z Pardubic a ulice Husova. Náměstí je již 

téměř hotové a nyní začala probíhat rekonstruk-
ce ulice Husova. Tato rekonstrukce je rozdělena 
na tři úseky, které budou uzavírány postupně – viz 
níže přiložený plán úseků barevně rozdělených.

Rekonstrukce prvního úseku (vyznačena 
modře) byla zahájena 11.6.2018 a bude trvat 
cca do 8.7.2018. Re-
konstrukce druhého 
úseku (vyznačena čer-
veně) bude zahájena 
od 9.7.2018 a bude 
trvat cca do 5.8.2018. 
Rekonstrukce třetího 
úseku (vyznačena ze-
leně) bude zahájena 
od 6.8.2018 do cca 
2.9.2018. Průchod pro 
chodce bude umožněn 
v koridorech po obou 
stranách ulice. Násled-
ně po dokončení etapy 
bude průchod po nově 
vybudované komuni-
kaci. 

Do ulice Tyršova 
v době od 11.6.2018 

do cca 22.7.20189 nebude umožněn průjezd z Ar-
nošta z Pardubic a ulice Husova. Vjezd do uli-
ce bude umožněn z ulice Smetanova (směrem 
od ulice Mánesova). Ulice Tyršova bude z ulice 
Smetanova označena jako slepá ulice. 

Přístup do ulice Hálkovy a Komenského bude 
do cca 25.6.2018 stále kolem potoka Výmola 
z ulice Riegerova. Vjezd do těchto ulic je pouze 
pro rezidenty. 

Vzhledem k probíhajícím pracím upozorňuje-
me, že mohou nastat případné předem neočeká-
vané změny či drobné úpravy harmonogramu. 
Jestliže nastanou jakékoliv změny, samozřejmě se 
budeme maximálně ve spolupráci s dodavatelem 
a technickým dozorem včas informovat. Z výše 
uvedených důvodů prosím sledujte webové strán-
ky a facebook města. 

Petr Matura, vedoucí odboru investic

Harmonogram postupu prací na rekonstrukci náměstí Arnošta 
z Pardubic a Husovy ulice
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O
d listopadu roku 2017 vás 
průběžně informujeme o plá-
nu přetvořit horní část ná-

městí Svobody, která je ve vlastnic-
tví společnosti Fisolta. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o místo v sa-
mém centru města, vyvíjelo vedení 

města od samého počátku snahu, 
aby nová výstavba, která nahradí 
stávající objekt „Mamuta“ a parko-
viště, byla výstavbou, která kromě 
bydlení přinese i přínos pro město 
a jeho občany. 

Město Úvaly od investora poža-

dovalo, aby kromě bytů v lokalitě 
vznikly i objekty plnící veřejné 
funkce a aby také zůstal zachován 
provoz pošty a prostor pro fi tness. 
Město zároveň požadovalo, aby 
co největší množství aut parkovalo 
v podzemních garážích a nezabíra-
lo tak místo na povrchu. Investor 
těmto požadavkům vyšel vstříc, 
mimo jiné tím, že jeden z objektů 
je přímo určen pro město (prosto-
ry budou převedeny do vlastnictví 
města) a město tak získá cca 500 m2 
nových prostor pro pořádání spole-
čenských a kulturních akcí. 

Vzhledem k tomu, že realizace 
záměru bude znamenat zásadní 
proměnu horní části náměstí Svo-
body, proběhly celkem tři veřejné 
diskuse mezi občany, městem a in-
vestorem. Tyto diskuse vedly k vý-
znamným parametrickým změnám 
projektu:
–     byla vypuštěna plocha 1 000 m2 

určená pro potravinářský obchod, 
jelikož se občané výrazně obáva-

li, že tento provoz zahustí auto-
mobilový provoz v lokalitě, tato 
plocha byla nahrazena byty 

–      polovina objektů se snížila o celé 
jedno patro

–       kapacita podzemního parkoviště 
se zmenšila o 50%
Věříme, že se tak podařilo nalézt 

vhodný kompromis mezi zájmy 
investora, města a občanů v dané 
lokalitě bydlícími. 

Jaký bude další postup? Celý 
projekt po provedených paramet-
rických změnách nyní bude zno-
vu investorem zhodnocen z hle-
diska ekonomické udržitelnosti. 
Pokud dostane projekt zelenou, 
bude s městem sjednána plánovací 
smlouva, která dohodnuté podmín-
ky právně zakotví. Následně bude 
zahájen proces územního a staveb-
ního řízení. Samotná realizace by 
v takovém případě mohla být zahá-
jena někdy kolem roku 2020.

Petr Borecký, 
starosta města

Plánovaná výstavba na náměstí Svobody dozná změn

P
řevzetí odpadového hospodářství do ru-
kou města Úvaly, potažmo technických 
služeb, je úspěšný příběh. A ten je potvr-

zen tím, že jsme opět jako jediné město nad 
5 000 obyvatel ve Středočeském kraji stlačili 
objem směsného komunálního odpadu (SKO) 
pod 150 kg/občana a rok. 

Dnes tak starosta města Petr Borecký spo-
lu s Danielou Jahnovou z městského odboru 
životního prostředí převzali na půdě Senátu 
ČR z rukou pana Milana Havla ze spolku Ar-
nika ocenění Odpadový Oskar 2018 pro měs-
to Úvaly. Nejedná se jen o ocenění města, ale 
i jeho obyvatel, kteří poctivě třídí. 

Úvaláci, gratulujeme!

Znamená to, že je vše skvělé a zalité slun-
cem? Zatím ještě ne. Kde máme jako město 
velké rezervy, je čistota vytříděných surovin. 
Zde Úvaly patří ještě pořád k těm horším. 

Zkušení odpadáři tuto skutečnost vysvětlují 
tím, že je zde velmi dominantní faktor blíz-
kosti Prahy. V Praze je úroveň 
třídění, resp. správné zařazení 
tříděných komodit do daných 
kontejnerů na velmi nízké 
úrovni. Dokud Úvaly vozi-
ly odpad na ďáblickou třídící 
linku, nikdo se nad našimi 
odpady nepozastavoval, změ-
na nastala až při svozu odpa-
dů do Radimi. Nicméně jen 
pro srovnání, Český Brod je 
na tom velmi obdobně. 

Prostor pro zlepšení třídění 
v Úvalech tedy určitě je. Je to 
samozřejmě i otázka systé-
mu – nejlepší úrovně třídění 
se dosáhne tam, kde lze plně 
adresovat vzniklý odpad – to 
v daném případě znamená 
přechod třeba na pytlový 
systém, případně systém 
modrých a žlutých popelnic 
i do jednotlivých domácnos-
tí. Tento systém má také sa-
mozřejmě svá ale - ne každý 
má prostor pro 4 popelnice 
na své zahradě, jsou pak vyš-
ší náklady i na svoz. I přesto 
chystáme v Úvalech přechod 
na systém PAYT (platba 
za skutečné množství odpa-
du produkovaného jednotli-
vými domácnostmi), zbývá 
dořešit otázku, jestli budeme 
distribuovat popelnice (pytle) 

do jednotlivých domácností nebo zahustíme 
počet sběrných hnízd. Systém PAYT výrazně 
zvýhodňuje domácnosti, které třídí a produ-
kují tak málo odpadu. 

Petr Borecký, starosta
Daniela Jahnová, odbor životního prostředí

Úvaly opět získaly Odpadového Oskara pro rok 2018
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J
iž v předchozích vydáních 
jsme vás informovali o staveb-
ních pracích na akci „Stavební 

úpravy objektu TESKO dům pro 
Základní školu v Úvalech“. Re-
alizaci akce zajišťuje společnost 
DKK Stav, s.r.o., sídlem Cidlinská 
920/4, 460 15 Liberec X – Sta-
rý Harcov. Stavba byla zahájena 
na podzim roku 2017 a v současné 
době probíhají dokončovací práce. 
Na přelom června a července je 
plánována kolaudace stavby tak, 
aby na ni plynule navázalo vy-
bavení učeben a interiéru. Záslu-
hou výše uvedeného se základní 
škole navýší kapacita tříd, která 
je v současné době nedostačující. 
Konkrétně o 4 nové třídy (1 třída 
až pro 30 žáků), dva kabinety pro 
učitele a sociální zázemí. 

Dále tento objekt bude vy-
baven novým interiérem – žid-
le pro žáky, dvoumístné lavice 
pro žáky, šatní skříně, interak-
tivní tabule a další příslušen-
ství. V současné době probíhá 
výběr dodavatele na dodávku 
a montáž interiéru do tříd, ša-
ten apod. Dodávka a montáž 
proběhne do konce prázdnin 
2018 tak, aby nic nebránilo 
zahájení školního roku.

Akce je spolufi nancová-
na z dotace od ministerstva 
fi nancí a přijetí této dotace 
bylo schváleno zastupitel-
stvem města dne 21.9.2017. 
Celkové náklady na rekon-
strukci (včetně vybavení) 
činí 16,3 mil. Kč, z toho do-
tace činí 11 mil. Kč.

Těšíme se, že se vám nová do-
stavba bude líbit. 

Petr Matura, 
vedoucí odboru investic

Stavební úpravy objektu TESKO dům pro Základní školu 
v Úvalech se chýlí ke konci

S
 ohledem na nadcházející letní sezonu uveřejňujeme aktu-
ální informace pro občany o lhůtách pro vydávání občan-
ských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplat-

ků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání 
vyhotovených dokladů.

Tuto informaci poskytl Městský úřad Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav.

Jana Tesařová, tajemnice úřadu

P
ři procházení některými ulicemi se již město Úvaly pěkně 
zazelenalo. V tomto nelehkém úkolu pokračujeme v osvěd-
čené spolupráci s Ing. Lukášem Štefl em, Ph.D., městským 

zahradním architektem, který navrhl estetickou a funkční vý-
sadbu ulic. O ozeleněné ulice se ve spolupráci starají Technic-
ké služby Úvaly, které zajišťují během letních měsíců zálivku 
a pan Filip Drsek, zahradník města Úvaly, který se stará celo-
ročně o všechny nově ozeleněné ulice.

Odbor životního prostředí a územního rozvoje připravuje 
výběrové řízení na další akci „Realizace ozelenění Úval III“ 
a vybere fi rmu, která dle projektových dokumentací bude po-
kračovat v ozelenění a zkrášlí naše město, a to ulici Dobro-
čovická, ulici Mánesova, ulici Pražská a ulici Lužická.

Pan Filip Drsek, zahradník města Úvaly ve spolupráci 
s odborem životního prostředí se postará o ozelenění i dal-
ších ulic, a to zatáčky Komenského, prostoru před Penny 
Marketem a ulici Dvořákova. Dále bude vysázen květino-
vý záhon v zahradě domova s pečovatelskou službou, kte-
rý se bude harmonicky proměňovat v průběhu celého roku 
a zpříjemní tak příjemně strávené chvilky úvalských babiček 
a dědečků. Ozelení se i prostor trafostanice v Riegerově uli-
ci, který bude nově zatravněn ve spolupráci s Technickými 
službami města Úvaly.

Následně budeme pokračovat v dalších místech Úval, kde 
se vynasnažíme vám zpříjemnit zapomenutá zákoutí a cesty 
města.                                                         Daniela Jahnová 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů 
po 1. 7. 2018

Ozeleňování Úval pokračuje 
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O
d nové výstavby na Slo-
vanech a bývalého stat-
ku na Hostíně pokračuje 

městská stezka směrem do centra 
Úval. Projdeme ulicí Škvoreckou 
a Riegerovou (kolem někdejší-
ho obecního lomu, zmíněného 
na infopanelu č. 4) a dostaneme 
se na náměstí Arnošta z Pardubic. 
Náměstí nese jméno prvního praž-
ského arcibiskupa a stojí tu i jeho 
socha, protože Úvaly (konkrétně 

tvrz Hostín či hrad Skara) byly 
dříve považovány za jeho rodiště, 
ovšem současné poznatky histori-
ků tuto skutečnost vyvrátily. 6. za-
stavení na naší městské stezce se 
nachází v dolní části náměstí, ved-
le školy a kostela Zvěstování Páně 
(nebo Zvěstování Panny Marie). 

Na historických fotografi ích, 
umístěných na panelu, je vidět jed-
nak starší podoba náměstí s koste-
lem ještě bez neorenezanční ško-

ly a jednak s ní (byla postavena 
v roce 1912). Kostel je nejstarší 
nemovitou historickou památkou 
v Úvalech, a pokud budete mít 
příležitost, vyplatí se nahlédnout 
dovnitř a prohlédnout si oltářní 
obraz z roku 1720, na němž je vy-
obrazeno právě zvěstování Panně 
Marii, biblická událost, podle níž 
byl kostel pojmenován. V Úvalech 
není mnoho historických památek 
a o jednu významnou – zájezdní 
hostinec U Bílého nebo také Čes-
kého lva – bohužel přišly v roce 
1987-8. Hostinec stával vedle ško-
ly a na mapě a fotografi ích, zobra-
zených na panelu, je možné si pro-
hlédnout jeho půdorys i podobu.

Další část panelu je věnována 
pomníku padlých, který stojí před 
budovou školy. Kromě něj stojí 
na náměstí a před kostelem ještě 
dvě sochy, již zmiňovaná socha 
Arnošta z Pardubic a socha sv. 
Jana Nepomuckého. Obě prošly 
v nedávné době renovací a jejich 
historie je popsána na samostat-
ných tabulích, umístěných u nich.

Náměstí v současné době pro-

chází rekonstrukcí, v jeho spod-
ní části, vedle pomníku padlých, 
vzniká oddechový prostor s fon-
tánou. Informační panel je umís-
těn právě zde, u starší ze školních 
budov. Městská stezka od něj dále 
pokračuje přes Výmolu směrem 
na vrch Vinice.

Mirka Borecká

Městská stezka – 6. zastavení – Náměstí 

…věděli jste, že:
… na náměstí v Úvalech stával až do roku 1988 bývalý zá-
jezdní hostinec U Českého lva?
Poslední, kdo budovu využíval, byly úvalské sběrné surovi-
ny. Přes její nenahraditelnou historickou hodnotu a protest 
některých obyvatel byla budova hostince zbourána v roce 
1988. Pro Úvaly to byla velká škoda a přišly o jednu ze svých 
nejstarších památek.
… v pomníku padlých na náměstí v Úvalech je uložena hrst 
zeminy z bojiště u Zborova?
… varhany v  úvalském kostele pocházejí z  bočního kůru 
chrámu sv. Víta v Praze?
Do Úval byly převezeny v roce 1975.

Správné třídění nápojových kartonů!

N
ejste si 
jisti, jestli 
daný od-

pad opravdu patří 
do kontejneru, kam 
ho nosíte? Připravili 
jsme pro vás jedno-
duchou informaci 
pro třídění odpadu.

KAM  PATŘÍ 
NÁPOJOVÉ
KARTONY?

Jak ho poznám a kam s ním? Základem re-
cyklace je správné rozpoznání značek, který-
mi je obal označen. Na nápojových kartonech 
jsou tyto značky:

Dalším krokem je odhození nápojového 
kartonu do speciálního kontejneru, který je 
označen oranžovou nálepkou. Pod touto ná-
lepkou se ukrývá tajemství, co do dané nádo-
by patří a co ne. 

Do takto označených nádob patří: krabice 
od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, 
které je potřeba před vhozením do kontejne-
ru řádně sešlápnout. Nepleťte si nádobu se 
smetištěm! 

Rozhodně sem nepatří: „měkké“ sáčky, 
například od kávy a různých potravin v práš-
ku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin! V přípa-
dě, že odhodíte druhově jiný odpad do tohoto 

speciálního kontejneru, znehodnotíte tak celý 
obsah řádně vytříděného nápojového kartonu, 
zmaříte úsilí desítek spoluobčanů, kterým tří-
dění není lhostejné a způsobíte tak jenom dal-
ší zatížení životního prostředí. 

V dubnu jsme navýšili počet sběrných 
nádob na tetrapaky o objemu 240 l, celko-
vě jsme umístili 10 nových popelnic. Nově 
jsme přidali nádoby na stanoviště v ulicích 
5. května, Muchova, Glücksmannova, Jero-
nýmova, O. Březiny, Pod Tratí, Tigridova, 
Dobročovická, na roh ulic Roháčova a Milí-
čova a také roh ulic Polská a Slezská. Dou-
fáme, že postupné doplňování a zlepšování 
sběrných míst povede k usnadnění třídění 
všem úvalským občanům.

Odbor životního prostředí 
a územního rozvoje

zprávy z města

Úvalská lékárna oznamuje, že otevírací doba 
lékárny po dobu letních prázdnin 
tj. od 9. července do 31. srpna bude: 

pondělí–pátek 8.00–17.00 hodin
sobota  8.00–11.00 hodin

Akce na dětskou mléčnou stravu:
Nutrilon 5+1 zdarma
Sunar 5+1 zdarma

Přejeme všem krásné léto.

Kolektiv Úvalské lékárny.

6
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V Úvalech bydlí Elektřina
Cože?! Ano, je to tak. Začátkem červ-

na se ukázalo, že v trafostanici u křižovatky 
ulic Maroldova a Kollárova bydlí Elektřina. 
A díky ilustrátorce Anně Trousilové všich-
ni kolemjdoucí vidí, co dělá, když nepracu-
je. „Když žárovka zhasne a rádio utichne… 
Zkrátka, když má Elektřina volno, tak kouká 
z okna, čte si, poslouchá hudbu nebo pečuje 
o bonsaj. Tato trafačka vám pomůže trochu 
poodhalit tajemství volného času Elektřiny!“ 
říká sama ilustrátorka. 

Anička je ilustrátorka na volné noze. Když 
byla mladší, chtěla hrozně moc nakreslit ně-
jaký drsný komiks plný překvapivých zvratů. 
Po několika marných pokusech však zjistila, 
že „drsný“ věci jí opravdu nejdou a svou par-
ketu našla v ilustracích pro děti. Momentálně 
kutí ilustrace do dětské encyklopedie a děsně 
jí to baví!

Město Úvaly, reali-
zační tým z vizuální-
ho ateliéru Drawetc. 
i autorka této veselé 
malby věří, že dílo po-
baví nejen děti z blíz-
ké školky, ale i ostatní, 
kteří půjdou kolem. 
Vtipné nahlédnutí 
do soukromí imagi-
nární Elektřiny pro-
pojuje tajemný svět 
za zdmi trafostanic se 
světem obyvatel okol-
ních domů a bytovek 
a ukazuje, že Elektři-
na je přece jen taky tak 
trochu člověk.

Nové abstraktní dílo v Úvalech
Ve stejném období vyzdobila jednu z úval-

ských trafostanic monumentální abstrakt-
ní malba od Jakuba Uksy. Trafačku najdete 
na křižovatce ulic Vrchlického a Grégrova 
v Úvalech. 

Jakub Uksa dříve tvořící také pod umělec-
kým jménem OBIC se kromě street artu za-
bývá užitou grafi kou, instalacemi, malbou 
a linorytem. Je to originální experimentátor 
s formou, který postupem času svůj vyzrá-
lý monumentální projev posunul až někam 
do oblasti typografi ckého purismu. Téměř 
úplně eliminoval expresivní práci s obrysy 
a barvami ve prospěch promyšlené vrstvené 
linearity a dokonale čistého tvaru. Jeho práce 
mají přitažlivost ornamentálního grafi ckého 
labyrintu.

Město Úvaly na realizaci této malby spolu-

pracovalo s pražskou galerií The Chemistry 
Gallery, která se zaměřuje na prezentaci děl 
současných mladých umělců jak z České re-
publiky, tak i ze zahraničí. Cílem The Che-

mistry Gallery je přispět k vzá-
jemnému porozumění a interakci 
mezi světem současného vizuál-
ního umění a veřejností a vyvolat 
tak zájem o mladé moderní umění 
a nové umělecké trendy, hnutí či 
tvůrčí koncepty.

Více o Anně Trousilové najdete 
zde: 
http://www.drawetc.com/2014/
illustrators.php?path=000_anicka
Stránky Jakuba Uksy najdete 
na tomto odkaze: https://jakubuk-
sa.tumblr.com/

Připravila Eva Chvalkovská,
https://www.facebook.com/Stre-

etArtUvaly/

Nooováá výýtvvvarrrná díla vv Úvvaleechh

MUDr. MaříkováMUDr. Maříková
Prázdninová pracovní doba:

Po – Pá 8.00 – 13.00
St 12.30 – 17.30
Čt – Pá 8.00 – 13.00

DOVOLENÁ
26. – 29. 6. Akutně zastupuje MUDr. Hrabánková
3. – 4. 7. Akutně zastupuje MUDr. Schmidtová
6. – 17. 8.  Akutně zastupuje MUDr. Karásková
20. – 24. 8. Akutně zastupuje MUDr. Hrabánková

Prosíme, zajistěte si včas léky před dovolenou.
Přejeme hezké léto všem.

MUDr. KaráskováMUDr. Karásková
ORDINAČNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

Po: 12.00–17.00 
Út–Čt: 8.00–13.00 

Pá: 8–12

DOVOLENÁ
23. 7. 2018 – 3. 8. 2018  – zástup MUDr. Maříková
20. 8. 2018 – 24. 8. 2018  – zástup MUDr. Schmidtová 
12. 9. 2018 – 14. 9. 2018  – zástup MUDr. Maříková

Zástupy jsou pouze pro akutní případy.

Zajistěte si včas léky, které pravidelně užíváte.

Na přelomu května a června byly zkrášleny dvě úvalské trafostanice. 
V prvním případě se jedná o veselou malbu od ilustrátorky Anny Trousilové 
a najdete ji poblíž školky v Kollárově ulici. Druhá malba u křižovatky ulic 
Grégrova a Vrchlického je abstraktní a jejím autorem je Jakub Uksa. Město 
Úvaly se tak v rámci projektu Street Art Úvaly snaží výtvarně oživit veřejný 
prostor.

Anna Trousilová

Jakub Uksa
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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 Gadimmo s.r.o., Jeronýmova 1 623 nabízíme.
Volné skladové prostory zateplené i nezateplené již od 70,- Kč/m2.
Dále Vám nabízíme volné koje á 28 m2 o objemu 75 m3.
Možnost pronájmu parkovacích ploch vč., využití manipulační  
techniky.

Volejte ihned: 602 617 483 – mail: balivan@volny.cz

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

MAPE – NÁBYTEK s.r.o. – kompletní nabídka nábytku vč. montáže 
www.mapanabytek.cz 

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.: 732 226 101 Placená inzercePlacená inzerce
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N
a počátku roku 1930, při nástupu velké 
hospodářské krize, byl schválen zvláštní 
zákon, který lakonicky uvádí, že „T. G. 

Masaryk zasloužil se o stát“. Zákon nepřed-
stavoval nic přelomového, jelikož po Masary-
kovi už bylo v té době pojmenováno kde co, 
včetně jednoho parku v Úvalech. Masarykovi 
zákon přirozeně lichotil a z pozice prezidenta 
republiky jej nevetoval. Zajímavé je, že tento 
předpis přežil politické turbulence 20. stole-
tí. Nebyl zrušen ani za německé okupace, ani 
v rámci paměťové revize v 50. letech, a tak 
platí dodnes. Podobné předpisy, kdy se záko-
nodárci snažili normativně vykládat dějiny, 
pak byly vydávány až po roce 1990.

Nebudeme snad jednat protizákonně, když 
prohlásíme, že nejen Masaryk se zasloužil 
o stát. Nebýt válečných událostí a s tím sou-
visející mezinárodní konstelace, která rozpad 
středoevropské monarchie dovolila, nezmohl 
by Masaryk a jeho spolupracovníci i s legiemi 
ničeho. Nesmí se zapomínat na skutečnost, že 
Masaryk byl před válkou monarchii stejně lo-
ajální jako ostatní čeští politici. A také na to, 
že na rozpadu rakousko-uherského soustátí 
nepracovali v průběhu války jen Češi a Slová-
ci, ale větší či menší měrou a svým způsobem 
i ostatní představitelé národních společenství, 
rakouské Němce nevyjímaje.

V jednom z předchozích dílů jsem tvrdil, 
že Masaryk po svém odchodu do emigrace 
začal postupně formulovat a propagovat kon-
cept čechoslovakismu. V době svého odchodu 
do zahraničí tedy ještě neměl jasnou představu 
o tom, jak by měl budoucí stát vypadat, nic-
méně měl jasno v tom, že Češi se musí osamo-
statnit. Ještě v květnu roku 1915 psal Masaryk 
britskému ministru zahraničí: „Čechy jsou 
projektovány jako monarchistický stát; česká 
republika je zastávána jen několika radikál-
ními politiky.“ Sám se tedy později 
mezi těch několik radikálů zařadil. 
Tehdy počítal s poměrně velkory-
sým rozsahem českého státu. Sou-
částí této monarchie nemělo být jen 
Slovensko, ale i Lužice a pás území 
sahající k Jihoslovanům. Český stát 
by sahal od Aše až po Užhorod a ze 
severní hranice by byl na dohled 
Berlín a z jižní už by to byl kousek 
do Záhřebu. Není divu, že ho Brito-
vé zpočátku nebrali vážně. Nicméně 
Beneš tyto územní nároky obhajoval 
ještě při mírových jednáních po kon-
ci války.

V Masarykových představách 
bylo více třaskavých míst. Kupří-
kladu Slováky považoval za Čechy 
s vlastním dialektem, a proto také 
hovořil o českém státu. To mu však 
Milan Rastislav Štefánik později 
rázně rozmluvil. K tomu měl Masa-
ryk jeden nešvar, a to, že své názory 
vydával za názory většiny. Masaryk 
dle svého tvrzení tlumočil požadav-
ky národa, až na politické katolíky. 
Pravdou ovšem je, že i Karel Kra-
mář, pozdější první českosloven-
ský předseda vlády, který společně 
s Masarykem zakládal v roce 1900 
realistickou stranu, měl podstatně 

odlišnější představu o poválečném uspořá-
dání.

Masaryk byl zpočátku v zahraničí téměř 
osamocen a nanejvýše reprezentoval dle vo-
lebních výsledků z roku 1911 jen nevýznam-
nou politickou stranu. K emigraci nedokázal 
přesvědčit žádného významnějšího českého 
politika a v září 1915 jej doplnil pouze mla-
dý stranický kolega, Edvard Beneš. Masary-
kovu pozici posílila od počátku roku 1916 
spolupráce se Štefánikem, a to, že postupně 
na svou stranu získal krajanské spolky z Ev-
ropy i z USA. Pod vlivem svého pobytu za At-
lantikem se Masaryk později také přihlásil 
k zřízení československého státu formou re-
publiky. Dříve spekuloval nad tím, že by mohl 
být budoucím českým králem někdo z ruské 
dynastie Romanovců. Tohle dilema ale částeč-
ně ukončila bolševická revoluce.

Ještě v lednu roku 1918 americký prezident 
Wilson zklamal Masaryka, když slíbil rakous-
kému císaři zachování územní celistvosti jeho 
soustátí. První jasné diplomatické úspěchy si 
Masaryk se spolupracovníky mohli připsat 
vlastně až v létě roku 1918, kdy byla postup-
ně zeměmi Dohody uznána Československá 
národní rada. Za uznáním nestály jen pokroky 
v organizaci československých vojenských sil 
v Rusku, Francii a Itálii. Ale také změna pomě-
rů na bojišti. Ještě na počátku roku 1918 si totiž 
německá a rakouská vojska připisovala značné 
úspěchy. Z boje bylo vyřazeno Rusko a italská 
armáda se téměř zhroutila. Léto roku 1918 už 
vyhlíželo konec války s jasnými vítězi.

14. října 1918 si už Masaryk mohl dovolit za-
ložit prozatímní československou vládu, která 
však dosahovala jen symbolického charakteru. 
Měla totiž všehovšudy tři ministry a čtyři „re-
zorty“. Masaryk se prohlásil za předsedu vlády 
a ministra fi nancí, Beneš měl na starosti zahra-

ničí a vnitro a Štefá-
nik se stal ministrem 
války. I taková mini-
malistická vláda však 
našla uznání u států 
Dohody. Ve známé 
Washingtonské de-
klaraci z 18. října 
toho roku si už Ma-
saryk dovolil vyhlásit 
nezávislost Česko-
slovenské republiky. 
Od té doby už byl 
domácí převrat jen formalitou, ale obezřetní 
domácí politici se k němu odhodlali až o deset 
dní později.

Washingtonská deklarace byla v podstatě 
programovým prohlášením vlády a Masaryk 
do ní zapsal více, než bylo zdrávo. Řada bodů, 
jak to u takových dokumentů bývá, zůstala 
nesplněna. Navzdory tomu, že měl Masaryk 
podstatný vliv na poválečnou politiku, pod-
statnější, než mu ústava dovolovala. Aby měla 
deklarace svou váhu, byli pod ní podepsáni 
všichni tři ministři prozatímní vlády. To by 
nepředstavovalo problém, kdyby všechny tři 
podpisy nebyly psány rukou Masaryka. Be-
neš, pověstný svou loajalitou k Masarykovi, to 
přijal. Ale Štefánik neskrýval své rozhořčení, 
že byl podepsán pod dokumentem, který s ním 
navíc předem nebyl konzultován. Zvláště spí-
lal nad tím, že Masaryk slíbil sociální revo-
luci zrušením šlechtických titulů a konfi skací 
a rozparcelováním panských velkostatků.

Účel však světí prostředky. Americký pre-
zident Wilson deklaraci přijal a ve své nótě 
rakouskému císaři se jasně přihlásil nejen 
za nezávislost Československa, ale i dalších 
národně koncipovaných států.

Milan Bednář

Republika se tvoří v zahraničí
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Ludvík Svoboda Narodil se 25. listopadu 1895 v obci Hroznatín okres Tře-
bíč. Po dlouhých letech v ústraní byl v březnu 1968 zvolen prezidentem. Legionář 
a velitel československé armády na východní frontě za druhé světové války se tak 
přidal k reformním komunistům Pražského jara. V úřadu zůstal i po nástupu Gustá-
va Husáka do čela KSČ a přihlížel normalizaci. Poslanci ho zvolili i podruhé, úřad 
zastával až do roku 1975. Ludvík Svoboda působil důstojně a rozvážně a lidé mu dů-
věřovali. Zároveň je ale zklamal tím, že podepsal v roce 1968 Moskevský protokol, 
který de-facto legitimizoval vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a její okupaci. 
17. dubna 1969 byl odvolán z funkce 1. tajemník Alexander Dubček a místo něho 
zvolen Gustáv Husák. Tento energický politik velice rychle odstavil Ludvíka Svobo-
du na druhou kolej a postupně udusil všechny reformní snahy. Svůj druhý mandát ale 
pro své zdraví nedokončil. zbytek svého života žil Ludvík Svoboda se svou manžel-
kou Irenou v Praze-Břevnově. Zemřel 20. září 1979. 

Gustáv Husák byl druhý komunistický prezident. Narodil se 10. led-
na 1913 v obci Dúbravka (dnes Bratislava). Za druhé světové války byl Husák 
odpůrcem Tisova Slovenského státu, byl členem hnutí odporu, aktivně se účast-
nil Slovenského národního povstání. Byl rovněž místopředsedou Komunistické 
strany Slovenska. Z léta 1944 se zachoval i Husákův dopis, v němž doporučoval, 
aby Slovensko bylo po válce zařazeno do svazku národů Sovětského svazu. 
Po komunistickém převratu v roce 1948 byl Husák zpočátku politicky úspěš-
ný. Zlom nastal roku 1950, kdy byl obviněn z tzv. buržoazního nacionalis-
mu.  V únoru 1951 byl zatčen a v sobotu 24. dubna 1954 byl v tzv. procesu s bur-
žoazními nacionalisty odsouzen za velezradu k doživotnímu trestu odnětí svobody. 
V roce 1960 byl po rozsáhlé amnestii prezidenta Antonína Novotného Husák pro-
puštěn a v roce 1963 plně rehabilitován. Účastnil se také moskevských jednání pod 
vedením prezidenta Ludvíka Svobody. Jeho pragmatický přístup zaujal i sovětské-
ho vůdce Leonida Brežněva, který mu dal  přednost před ostatními komunistický-

mi politiky v Československu. V dubnu 1969 se Husák dostal do čela KSČ. Do května roku 1971 byl formálně jejím prvním tajemníkem, poté se 
stal generálním tajemníkem KSČ. V této funkci setrval až do prosince 1987. Po odstranění prezidenta Ludvíka Svobody z funkce a tzv. volbách 
nového prezidenta v roce 1975 se Gustáv Husák stal na příštích čtrnáct let prezidentem Československé socialistické republiky (ČSSR).
Za Husákova vedení došlo počátkem sedmdesátých let k tzv. normalizaci ve všech oblastech politiky, kultury a hospodářství. V jejím rámci byly 
provedeny rozsáhlé personální čistky ve všech odvětvích společenského a hospodářského života. Místo dosavadních elit a odborníků nastoupili 
do státních a hospodářských funkcí často bezcharakterní kariéristé, což vedlo k celkovému úpadku většinové společnosti. 
V roce 1987 se vzdal funkce generálního tajemníka ÚV KSČ, kdy jej v této funkci vystřídal Miloš Jakeš. Funkci prezidenta republiky však vyko-
nával dál. Po listopadových událostech roku 1989 Husák jmenoval 10. prosince téhož roku Čalfovu „vládu národního porozumění“ a vzápětí ab-
dikoval z funkce prezidenta republiky. Dne 18. listopadu 1991 pak Gustáv Husák, jako soukromá, polozapomenutá osoba, zemřel. 

S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

volby 2018

Milí spoluobčané,
ODS je třetí v pořadí, kdo vám 

představuje svou vizi, se kterou 
vstupuje do volební kampaně. 
Už jste měli příležitost dozvědět 
se od našich vážených partnerů, 
že všechno dobré vybojovali 
proti ostatním oni, a nebýt v za-
stupitelstvu těch druhých, bylo 
by toho ještě více. A budouc-
nost, ta už je z říše snů. Zajis-
té bych také dokázal vytvořit 
takový dokument, ale možná 
by vás potřetí totéž už trochu 
nudilo. Všichni totiž dostavíme 
infrastrukturu, budeme opra-
vovat komunikace, zlepšíme 
dopravní situaci ve městě, pod-
poříme spolkový život, budeme 
dbát na bezpečnost, postavíme 
školy a kulturní dům, prodlou-
žíme úřední hodiny na radnici, 
atd. Zkrátka utratíme stamili-
ony, které, obávám se, z nebe 
nespadnou. ☺ Podrobnosti viz 
volební programy. 

Rád bych vám proto nabídl tro-
chu jiný pohled. 

Důležitější než konkrétní chod-
ník či ulice, podle mého názoru 
je, abychom měli pocit, že se nám 
dobře a spokojeně žije. To však 
bohužel městské zastupitelstvo 
či sebelepší starosta ovlivňuje 
jen částečně. Žijeme totiž, pro 
někoho bohužel, pro jiného bo-
hudíky, ve velmi organizovaném 
společenství, které se řídí zákony, 
předpisy, vyhláškami, obecně ře-
čeno pravidly chování. Na jejich 
dodržování má státní moc donu-
covací aparát, jehož vlivu nikdo 
nemá šanci uniknout. Ona pravi-
dla jsou v drtivé většině výsled-
kem činnosti parlamentu, vlády, 
tedy orgánů státu. Tudíž názor, 
že komunální politika je něco ji-
ného, našeho, místního, je strkání 
hlavy do písku, neboť reálně je 
její rámec, včetně peněz, které 
jsou k dispozici, téměř výhradně 
předurčen státem. I ta lékařská 

péče, kterou vám někteří slibují 
zlepšit, je zcela v moci zdravot-
ních pojišťoven a státu. Nepleťme 
si totiž „hardware“-budovy se 
„software“-lékařskou péčí. 

A nevěřme pohádkám o ctných 
a bezúhonných věrozvěstech 
dobra, kteří mají ve všem jasno, 
nastoupí do funkcí, vymetou Au-
giášův chlév, mávnou kouzelným 
proutkem a bude lépe.

Máte tedy možnost vybrat si své 
zastupitele buďto z řad tzv. nezá-
vislých kandidátů, kteří své man-
dáty budou vykonávat jistě nejlé-
pe, jak dovedou, ale v podstatě bez 
možnosti ovlivnit ten rámec. Nebo 
zvolit kandidátku politické stra-
ny, která je blízká vašemu názoru 
na uspořádání státu. Takoví zastu-
pitelé budou ve městě pracovat po-
dobně usilovně jako ti první, mají 
ale výhodu v zázemí své politické 
strany, mohou a samozřejmě bu-
dou prostřednictvím sněmovny, 
senátu, ev. jiných orgánů státu, po-

žadovat a prosazovat změny tam, 
kde je to potřebné. 

Dále pak je dobré si uvědomit, 
že komunální politika je skvě-
lou průpravou pro práci v kraj-
ských či celostátních institucích 
a k tomu je opět podstatně větší 
šance v zavedené politické straně. 
Takovým způsobem by měli po-
dle mého názoru politici vyrůstat. 

ODS prošla nelehkým obdo-
bím. Prokázala však schopnost 
seberefl exe a je tady, připravena 
opět se ucházet o důvěru voličů, 
kteří sdílejí vizi společnosti sebe-
vědomých občanů, připravených 
přijmout co největší díl odpověd-
nosti za své životy. 

Jsme ve vedení města už tře-
tí volební období a za tu dobu 
se leccos významně a pozitivně 
změnilo. Netvrdím, že to je jen 
naše zásluha. Je to práce celých 

Volby 2018 - ODS
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názory čtenářů

Koupaliště za všechny prachy 

R
ekonstrukce koupaliště bude stát napros-
to zbytečně přes 30 milionů korun. Proč? 
Protože projektanti se rozhodli pro dale-

ko hlubší přestavbu, než bazény vůbec potře-
bovaly, a koalice jim na to kývla. 

Teď, když jsou bazénové vany pobořené, se 
zdá, že nezbývá, než do nich skutečně 30 mi-
lionů korun nacpat. Dalších osm milionů chce 
navíc město investovat do zázemí, kterému 
by ještě před pár lety stačila oprava násobně 
levnější.  

Je už pozdě?
Nyní město vyhlásilo na opravu koupaliště 

soutěž. Člověk by si řekl, že ze soutěže vybere 
město nejlevnější nabídku. Ale nabídka přišla 
jen jedna jediná! Kde je teď prostor pro stlače-
ní ceny? Tento prostor by tu byl, kdyby město 
naslouchalo radám aktivistů a opozice, např. 
opravit koupaliště podle posudku, které město 
samo objednalo u fi rmy Betonconsult.  

V tuto chvíli už starostovi nezbývá nic jiné-
ho, než desítky milionů z našich kapes za opra-
vu zaplatit. Ano, bude natažené nové potrubí 
a postavené krásné záchodky a lesknoucí se 
bazénové vany, ale je to to, pro co jsme v refe-
rendu hlasovali? My, lidé z opozice, tvrdíme, 
že ne! My chtěli opravit stávající koupališ-

tě a od roku 2017 se znovu koupat, nikoli 
čekat do roku 2019 (ne-li déle) a koupat se 
v nablýskaném bazénu za desítky milionů.  

Já vám to říkal.
Nikdo netvrdí, že takovouto rekonstrukci 

by bazénové vany jednou stejně nepotřebova-
ly. Mohlo to být ale odloženo o 5, možná 10 
let, dokud by sloužily současné trubky a be-
ton. Část prací se nemusela dělat vůbec. Ve-
dení města také tvrdí, že si nemáme stěžovat 
na drahou rekonstrukci, protože starosta Bo-
recký přeci říkal, že to bude stát 30 milionů. 
A viditelně dělá už skoro dva roky vše proto, 
aby to tak nakonec bylo.

Vedení města se také pokoušelo přehodit 
odpovědnost za předraženou rekonstrukci 
na aktivisty a opozici. Chtěl je najmenovat 
do výboru, který by na rekonstrukci dohlížel, 
aniž by měl takový výbor jakoukoli rozhodo-
vací pravomoc. Reálně by tedy výbor obsa-
zený opozicí a aktivisty stejně nic nezmohl. 
Dobře by ale sloužil jako hromosvod pro ná-
mitky proti starostovu zacházení s koupališ-
těm. Vedení a starosta města si nemohou 
říct, že se jim líbí (například) projekt re-
konstrukce náměstí a nové radnice a ty 
budou řídit, pečovat o ně a „ladit detaily,“ 

a projekt koupaliště řídit nebudou, proto-
že se jim nelíbí. 

Co s tím? 
Kdyby příprava běžela standardním pro-

cesem, tak bychom teď mohli takto drahý 
projekt zahodit a zkusit zadat projekt nový 
s důrazem na využití všech funkčních prvků, 
které ještě v roce 2013 byly v provozu. Jenže 
to už nejde, protože koalice se vloni na pod-
zim rozhodla provést částečnou demolici ba-
zénových van. Zbývá snad jen posoudit, zda 
v současném stavu pobouraného koupaliště 
je jediná možná současná varianta záchrany 
drahá modernizace, nebo se lze v projektu 
alespoň o trochu uskromnit. Je třeba také se 
podívat na nabídku realizační fi rmy, zda 
není předražená, vždyť se přihlásila jen 
jedna jediná. 

Vést město není jednoduché. Když se však 
vedení města rozhodlo uskutečnit referendum, 
mělo od začátku respektovat jeho výsledek 
a nikoliv opakovanými demolicemi zužovat 
možné varianty rekonstrukce a tím zvyšo-
vat cenu oprav koupaliště a oddalovat jeho 
otevření.

Jan Černý,
zastupitel PRO Úvaly

minulých zastupitelstev, zaměst-
nanců městského úřadu a v nepo-
slední řadě i vás všech, kteří dbáte 
na zvelebování svých nemovitostí 
a jejich okolí. Řada těch změn 
zpočátku nebyla vidět, je „zakopá-
na v zemi“, pod ulicemi. Ale bez 
investic do inženýrských sítí, do-
sahujících téměř tři čtvrti miliardy 
korun, by nebylo možné budovat 

to, co dnes někteří z vás komentují 
slovy „konečně se poslední dva tři 
roky v Úvalech něco děje“.

Pokud nám dáte svou důvěru 
znovu, rádi budeme ve zlepšo-
vání materiálního zázemí města 
i chodu městských institucí po-
kračovat, přiznáváme však, že 
v souladu s fi nančními možnost-
mi. K tomu ovšem budeme dbát, 

abyste nebyli zbytečně obtěžová-
ni nadměrnými příkazy, zákazy, 
restrikcemi a abyste cítili, že vaše 
město je váš domov. To je totiž 
základní princip politiky ODS. 
Vstupujeme do volební kampaně 
pod heslem „Společně pro Úva-
ly“a to znamená, že se s vámi 
o řízení města chceme radit a na-
cházet řešení, občanům prospí-

vající, maximálně hájit svobodu 
jednotlivce, ale zároveň se řídit 
pravidlem „moje svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda někoho 
jiného“. 

Na závěr vám všem přeji krásné 
léto a na viděnou na podzim u vo-
lebních uren. 

Za úvalskou ODS 
Ing. Josef Martinovský

Inspirací pro cestovatele nemusí být jenom knížka

Všechny čtyři doporučené titu-
ly časopisů knihovna odebírá. 
Krásné letní dny, dovolenkové 
i  ty pracovní, přejí knihovnice 
MěK Úvaly.

okénko knihovny

Výpůjční doba 
o prázdninách

v Městské knihovně 
Úvaly

pondělí        8.00 – 11.00 
12.00 – 18.30

sobota     8.00 – 11.30

V červenci a srpnu
se v ostatní dny

nepůjčuje.

Moje země
– časopis přiná-
ší tipy na  výle-
ty, zajímavosti 
z  historie a  pří-
rody České re-
publiky, věnuje 
se osobnostem 
našeho národa.

National Geographic 
– časopis, který má ve svém 
úvodu motto „ Věříme v  sílu 
vědy, výzkumu a  vyprávě-
ní příběhů přispívajících 
ke  změně světa“, přináší 
strhující pohledy do  přírod-
ních, technických, kulturních 
a etnických tajů naší planety.

Země světa  
– moderní zeměpisný 
a  cestopisný měsíč-
ník určený čtenářům, 
kteří touží poznat 
přírodu, historické 
a umělecké památky, 
kulturní dědictví, tra-
dice a  zvyky různých 
zemí, národů a kultur.

Lidé a země 
– časopis s  více než 
šedesátiletou tradi-
cí nabízí svým čte-
nářům reportáže 
o  zvycích, tradi-
cích, aktuálních 
událostech i  ži-
votním stylu lidí 
celé planety.

▲
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L
etní počasí s dešťovou pře-
háňkou doprovázelo verni-
sáž výstavy s názvem Řeka, 

která proběhla v neděli 10. červ-
na krátce po 17. hodině v galerii 
městského domu dětí a mládeže. 
Na výstavě bylo možné spatřit 
práce dětí z výtvarných a kera-
mických kroužků. Téma umož-
nilo široce rozvinout fantazii, 
osobitý autorský styl i specifi cké 
ztvárnění námětu. O nevšední 
nápady nebyla nouze. K přízni-
vému dojmu přispěla i náročná 
instalace celé expozice, což při 
velkém množství vytvořených 
děl nebylo vůbec jednoduché. 
Vedoucí jednotlivých sekcí, ji-
miž jsou Jana Krejsová (ředitelka 
MDDM a vedoucí kroužku kera-
miky), Iva Pospíšilová (vedoucí 
estetiky a výtvarné techniky), 

Eva Fíková (výtvarné techniky), 
Hana Novosádová (výtvarný 
kroužek) a Anna Sajdlová (kera-
mika), poskytují dětem možnost 
osobního rozvoje, objevují ta-
lenty, podávají pomocnou ruku 
při umělecké tvorbě a starají se 
o účelné využití volného času 
dětí. Řada rodičů více než 120 
dětí, které výtvarné a keramické 
kroužky navštěvují, si se zájmem 
výstavu prohlédla.

Ve stejný den, o hodinu později, 
byl v kulturním sále DPS zahájen 
Koncert před letním slunovra-
tem. Účinkoval pěvecký ženský 
sbor Vocali pod vedením Jiřiny Ji-
řičkové. Sbor vznikl v říjnu 2017 
z původního pěveckého uskupení 
Martina Vydry. Za krátkou dobu 
a pod novým vedením a názvem 
se veřejnosti představil pouze 

dvakrát, poprvé 
v lednu letošní-
ho roku, podru-
hé 10. června. 
Program byl 
sestaven pře-
devším z ná-
rodních písní, 
melod ických 
a srozumitel-
ných publiku. 
Bylo možné 
si poslechnout 
také české 

Od řeky k letnímu slunovratu

Hospoda na dobrým místě společně s městem Úvaly pořádají 
už 5. ročník Úvalského kotlíku (soutěž amatérů i profesionálů 
o nejlepší kotlíkový guláš) na náměstí.
Bližší informace na  facebookových stránkách Dobrýho místa 
nebo na tel.: 776320696.                                             Roman Martinák

Úvalský  kotlík  popátéÚvalský  kotlík  popáté
8. 9. 20188. 9. 2018

yy ýý yy) jj pp

skladby ze současnosti a několik 
melodií zpívaných italsky, anglic-
ky nebo německy. Jedenáctičlen-
ný sbor za klávesového doprovo-
du Jiřiny Jiřičkové se představil 
v tom nejlepším světle. Vícehlasý 
projev s harmonickým souzně-
ním, nápadité různorodé aranžmá 
písní, radost ze zpěvu a zaujetí pro 
hudbu charakterizovaly celé vy-
stoupení. Jako host vystoupil dět-
ský pěvecký sbor Hlásek, v němž 
účinkovali žáci prvního stupně 
Základní školy Úvaly. Díky mo-
dernímu dynamickému přednesu 
skladeb oba sbory otevřely pokla-
dy především české a moravské 
hudby, na něž se v současnosti 
poněkud zapomíná. Koncert byl 

pro posluchače velmi kvalitním 
uměleckým zážitkem.

Text a foto Vladislav Procházka

Pozvánka na výstavu 
Václava Sokola 

Kulturní komise Rady města
Úvaly srdečně zve na vernisáž
výstavy malíře a výtvarníka 

Václava Sokola.

Vernisáž se uskuteční
v „Pětašedesátce“ – domě

volnočasových aktivit
ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 18 hodin. 

Na vernisáži zazpívá
Nicole Matoušová.

Derniéra výstavy proběhne o týden 
později, ve čtvrtek 6. 9. od 18 hodin.
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D
obře nastartovaná sezona pro TS Rytmus při MDDM v Úvalech 
vyvrcholila v květnu řadou mistrovských tanečních soutěží, ale 
dařilo se i na soutěžích pohárových.

Naše méně pokročilé týmy se každoročně těší na soutěž v Čelákovi-
cích. Také letos se 19. 5. na Duběnce dočkaly naše tanečnice medailí 
a výborných dortů.

Naše umístění: 
1. místo RI B  Voda Voděnka Alena Navrátilová
1. místo RI A  Tanec v dešti Alena Navrátilová
1. místo  RII DD Symphony Monika Bukačová 
2. místo  RIII street Next chapter Helena Prchalová 
3. místo  RIII DD You and I  Tereza Rothová
5. místo  RII street Jumping Jacks Helena Prchalová

Mistrovství republiky FTM, pořádané Svazem učitelů tance v kate-
gorii dětí a juniorů 19.–20. 5. bylo tradičně v České Lípě. Z našich 
čtyř zástupců, kteří si vytančili nominaci na Regionálním kole v Praze 
se 3 formace probojovaly do fi nále. Největším úspěchem bylo 3. místo 
v parketových kompozicích a titul 2. vicemistr ČR pro děti z RII 
pod vedením Aličky Pechové. 
Naše umístění:
3. místo RII In the Present Moment choreografi e

Alice Pechová
4. místo RIII A Wild Hearts choreografi e

Sarah Kubaričová
5. místo  RIII street Next charter choreografi e

Helča Prchalová
8. místo RII street Jumping Jacks choreografi e

Helča Prchalová

Krajské kolo Středočeského poháru se konalo 24.5. v Mladé Bo-
leslavi. Z MDDM Úvaly si na ni vytančila postup na oblastním kole 
v Poděbradech malá skupina street RII s choreografi í Jumping Jacks 
Helči Prchalové. Na soutěži byla velmi úspěšná, postoupila ze 14 týmů 
do fi nále a vybojovala stříbrné medaile.

TS Rytmus z MDDM Úvaly opět získala titul mistra republikyTS Rytmus z MDDM Úvaly opět získala titul mistra republiky
Nejtěžší soutěží sezony bylo MČR pořádané CDO v  ART (umě-
leckých) disciplínách v Praze ve dnech 24.–25.5. Na soutěž se no-
minovaly juniorky, které na MČ byly třetí a porota je posunula z ho-
bby do Zemské ligy a formace dospělých, která v Zemské lize na MČ 
v Chomutově skončila druhá.
Na MR obě formace uspěly a k obrovské radosti všech tanečníků, tre-
nérek, rodičů a celého MDDM získaly medaile… Juniorky RIII Sarah 
Kubaričové si vytančily bronz a  titul 2. vicemistr ČR a  formace 
dospělých RIV A Terezky Rothové vybojovala zlato a titul mistra 
republiky. Je to první titul v prestižních soutěžích pořádaných CDO.

Na  soutěži „Májová mažoretka“ v  České Lípě 26. 5. naše Mabe-
ly – Rytmus Úvaly skončily na krásném 4.-5. místě. Jsme rádi, že se 
mažoretkám daří pod vedením Elišky Sedliské, která se děvčat ujala 
po odchodu dlouholetých trenérek Míši a Karolíny Zahrádkových.

Poslední pohárovou soutěží sezony je soutěž v České Lípě „O cenu 
starostky České Lípy“. Letos se konala 2.6. a účastnilo se jí všech 
12 formací TS Rytmus. Formace dospělých RIV A Terezky Rothové 
opět zabojovala a získala hlavní cenu – skleněný pohár věnova-
ný starostkou města za nejlepší taneční vystoupení celé soutěže. 
Dařilo se ale i ostatním.

Naše umístění:
1. místo RII  In the Present Moment Alice Pechová
1. místo RII disko Symphony Monika Bukačová
1. místo  RIII DD You and I  Tereza Rothová
1. místo Mabely Rytmus Úvaly    Swish Swish Eliška Sedliská
1. místo RIV A Marked Tereza Rothová
2. místo  RII street Jumping Jacks Helča Prchalová 
2. místo RIV B  InTense Jana Maroušková
3. místo RI A  Tanec v dešti Alena Navrátilová
3. místo RI B  Voda, voděnka Alena Navrátilová
3. místo RIII  Wild hearts Sarah Kubaričová 
3. místo  REC Against the systém   Áňa Poupová
4. místo  RIII street Next charter    Helča Prchalová

Defi nitivní tečkou za jarní soutěžní řadou je MR České 
asociace tanečníků v Jablonci 9.6. účastnily se ho 
3 formace a 5 sólistek v Contemporary Ballet a 1 for-
mace v Urban Pop Dance.

Naše umístění:
Urban Pop Dance:
2.místo RII disko  Symphony
 Monika Bukačová
Contemporary Ballet:
2. místo RI A  Tanec v dešti
 Alena Navrátilová
2. místo RIII  Wild hearts
 Sarah Kubaričová
3. místo RI B  Voda, voděnka 
 Alena Navrátilová

Nejúspěšnější
choreografka
TS Rytmus
– trénérka RIV A
Tereza Rothová

Mistři Republiky
CDO Praha

Pohárová 
soutěž RII

Život Úval 7–8/2018zprávy z MDDM
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Sólistky Contemporary Ballet:
Mini děti: 2. místo Jasmína Štefanová 
Děti do 11 let: 8. místo Anastásie Petrová
Juniorky do 15 let: 6. místo Zuzana Špaková
 7. místo Veronika Daníčková
Dospělí nad 16 let: 4. místo Michaela Bártová
Všechna umístění sólistek vzhledem k vysokému počtu zúčastněných 
tanečnic z profi týmů tanečních škol jsou pro nás velkým úspěchem na-
šich děvčat.

Děkuji všem vedoucím i tanečníkům za výbornou práci, snahu a skvě-
lou reprezentaci MDDM i Úval a rodičům za to, že dali důvěru ta-
nečnímu oddělení MDDM Úvaly a podporovali své děti v jejich lásce 
k tanci. Všem přeji krásné prázdniny a těším se s vámi všemi na další 
taneční sezonu.

Alena Navrátilová
Foto vedoucí skupin

15
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organizace a spolky

P
átý ročník Velké ceny MDDM Úvaly 
2017/2018 v rapid šachu je již minulostí. 
Jeho poslední dějství se odehrálo v „Do-

mečku“ v sobotu 21. dubna. Krásný a sluneč-
ný víkend si vybral daň v nižší účasti, přesto se 
sešlo silné jádro pravidelných účastníků, kte-
ří mezi sebou svedli líté boje nejen o vítězství 
v tomto turnaji, ale i o vítězství celkové.

O tom, že v partiích nikdo nikoho nešetřil, 
svědčí fakt, že turnajem nikdo neprošel bez pro-
hry. Na prvním místě se tak s šesti body ze sedmi 
partií umístil díky lepšímu pomocnému hodno-
cení Pavel Kříz (TJ Kobylisy, ELO 1894), který 
těsně předstihl druhého Oldřicha Doležala. Třetí 
místo patřilo s pěti body Zbyňkovi Jankovskému 
(ŠK Spartak Čelákovice, ELO 1679).

V dětské kategorii se vítězem stal neustále se 

zlepšující Vít Štěpánek (ŠK MDDM 
Úvaly, ELO 1165) se třemi body, kte-
rého následovali Šimon Šťastný s dvě-
ma body a jednobodový Lukáš Hojka 
(ŠK MDDM Úvaly, ELO 1029).

Kompletní výsledky najdete na 
http://chess-results.com/tnr348410.
aspx?lan=5&art=1

Kdo si odnesl ceny pro celkové ví-
těze seriálu? 

Zcela zaslouženě se na prvním místě umístil 
Pavel Kříž, který vyhrál všechny turnaje. Druhé 
místo obsadil, stejně jako v dubnovém turnaji, 
Oldřich Doležal a na poslední chvíli se na bron-
zovou příčku vyšvihl Petr Slavík (ŠO Praga Pra-
ha, ELO 1798). V dětské kategorii si palmu ví-
tězství odnesl Vít Štěpánek, kterého následovali 

druhý Lukáš Hojka a třetí Nikol Slavková (ŠK 
MDDM Úvaly, ELO 1019). 

Aspoň jednoho turnaje seriálu se zúčastnilo 
23 hráčů. Pořadatelé tímto všem děkují a zvou 
k účasti v dalších šachových akcích, které se 
v Úvalech budou konat a o kterých vás včas bu-
dou informovat na stránkách Života Úval.

Petr Slavík

V
 sobotu 26. 5. 2018 se družstva mužů 
a žen zúčastnila okresní soutěže v po-
žárním sportu v Čelákovicích. Oproti 

minulým letům nebyla soutěž 
spojena s kategorií dorostu, 
takže jsme měli být brzy zpát-
ky. Jenže...zradila technika, 
takže jsme soutěžili téměř celý 
den. Ráno jsme začali disciplí-
nou 100 m s překážkami jed-
notlivců. Tři nejlepší výkony se 
sčítaly do výsledného pořadí, 
v kterém ženy zvítězily a muži 
byli druzí. Následovala štafeta 

4 x 100m s překážkami, kde obě družstva 
skončila na druhém místě. A celodenní zá-

polení zakončovala disciplína požární útok, 
která se v kategorii mužů příliš nedařila 
nikomu, ale naši kluci zvítězili. Ženy byly 
hodně vyrovnané a naše holky byly nako-
nec až třetí. Příliš velká konkurence nebyla, 
takže po sečtení všech bodů se celkově ženy 
umístily na DRUHÉM MÍSTĚ a muži do-
konce ZVÍTĚZILI! Své právo na postup však 
přenechali druhým mužům z Tehovce, kteří 
po dvou vítězstvích doplatili jen na nepove-
dený útok. Naši kluci s postupem nepočítali 
a v době konání krajské soutěže by družstvo 
neposkládali.                        Alena Tesařová

V
 neděli 27. 5. 2018 se na čeláko-
vickém stadionu konalo okresní 
kolo soutěže dorostu v požárním 

sportu. Úvaly pokračují ve spoluprá-
ci s hasiči z Vyšehořovic a postavily 
opět společné družstvo dorostenek 
Úvice. Družstvo chlapců se nám bo-
hužel letos již složit nepodařilo. Do-
rostenky si z podzimní části- závodu 
požárnické všestrannosti přivezly 
první místo. V jarní části je pak če-
kaly další 4 disciplíny: běh na 100 m 
s překážkami jednotlivců, štafety 
4 x 10 m s překážkami, požární útok 
a test z požární ochrany. Konkuren-
cí holkám byla družstva z Doubku 

a z Křížkového Újezdce. Ale nebyly 
zas tak velikou konkurencí, proto-
že naše Úvice ZVÍTĚZILY ve všech 
disciplínách a zajistily si tak postup 
na krajské kolo, které se bude konat 
16.–17. 6. 2018 ve Vlašimi. Tam už 
bude konkurence jiná. V loňském roce 
jsme se umístili přesně uprostřed 
startovního pole, jak se nám bude da-
řit letos, se dočtete v Životě Úval až 
po prázdninách. Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem dospělým hasičům, 
kteří pomáhají s tréninkem doroste-
nek, SDH Vyšehořovice za spoluprá-
ci a především závodnicím, které to 
letos opět dokázaly!   Alena Tesařová

Bojovné jaro úvalských šachistů

Okresní kolo v požárním sportu

Okresní kolo soutěže dorostu – Úvice jedou na kraj!

Kroužek mladých hasičů má v Úvalech dlouholetou tradici. Pravidelně 
stavíme na postupových soutěžích družstva mladších a starších žáků. 
Větší „problémy“ jsou v kategorii dorostu. Děti odchází na střední ško-
ly, z kroužku musí odejít nebo je už nebaví dojíždět a kloubit náročnější 
středoškolský rozvrh s  hasiči. Do  kategorie dorostu nám tak přechá-
zí jen zlomek těch dříve nadšených dětí. A situace se komplikuje ještě 
tím, že postupovat mohou na rozdíl od dětských kategorií pouze čistě 
holčičí nebo čistě klučičí družstva. Smíšená družstva mohou závodit 
jen na okresní úrovni a pohárových soutěžích. Variantou je také soutěž 
jednotlivců, ovšem v té je tak obrovská konkurence, že úspěšný bývá 
jen opravdu výjimečný závodník. Pravidelný čtenář jistě ví, že se nám 
již druhým rokem podařilo sestavit družstvo dorostenek. I v dalších le-
tech bychom chtěli prací s tímto družstvem pokračovat, ale v kategorii 
starších žáků máme nyní většinu chlapců. A tak prostřednictvím Života 

Úval HLEDÁME NOVÉ POSILY – především dívky ve věku 15–18 let, 
ale mohou být i mladší. Dívky, které mají kladný vztah k pohybu- pře-
devším k běhání (požární sport se v mnoha bodech shoduje s lehkou 
atletikou), takové, které třeba končí s náročnějším sportem, ale chtěly 
by dál sportovat, nebo dívky, které s žádným sportem ještě nestihly za-
čít. Na oplátku nabízíme bezva partu kroužku mladých hasičů a jejich 
vedoucích, zkušenosti s hasičinou a s běžeckým tréninkem, soutěžemi 
a hlavně zážitky na celý život. Vážně holky, nebojte se! Hasiči nejsou jen 
pro kluky! Můžete napsat na mail alik.t(zavináč)seznam.cz nebo zprávu 
na facebook Mladí hasiči SDH Úvaly. Na vás, ale i na další zájemce o náš 
kroužek se budeme těšit od konce srpna 2018 (první schůzka bude prav-
děpodobně 31. 8.) každý pátek od 16 do 18 hodin.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Hasiči jsou i pro holky! Hledáme nové členy!
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Děti si užily zábavné odpoledne na Koulohraní
Přestože předpověď počasí nebyla na neděli 
10. června příliš příznivá, na fotbalové hřiště 
na Slovanech v Úvalech dorazilo přes 60 dětí a je-
jich rodičů, aby se zde společně pustili do nejrůz-
nějších her s míči a míčky všech druhů a veli-
kostí. Na travnaté ploše se totiž konal již čtvrtý 
ročník tradiční akce Koulohraní. „Kluci a holky 
se museli strefovat tenisáky do obří plechovky, 
hledali bonbóny ve vaně plné barevných míčků, 
prověřili svou trpělivost při nošení golfových 
míčků na lžičce, vyzkoušeli si svou přesnost 
na místním petanquovém hřišti, prolézali opičí 
dráhu s míčem, probíhali slalom s obřími baló-
ny a také si vyzkoušeli jízdu na terénních kolo-
běžkách, které nám zapůjčila paní Jana Váňová 
z místní půjčovny Koloběžky Úvaly,“ popsala 
disciplíny, jež na děti čekaly, Kateřina Topin-
ková z pořádajícího spolku Mámy v Úvalech. 
Za splnění soutěží malí šikulové dostali odmě-
ny a také se mohli zúčastnit 
doprovodného programu.

Návštěvníci vybarvovali 
papírový domeček, mohli si 
nechat pomalovat obličej, bavič 

PET tvořil megabubliny, motal 
balónková zvířátka a učil holčičky 

a kluky žonglovat. Nechyběly ani 
dílničky, kde si děti vyráběly ob-
rázky z barevných písků, které při-

pravila paní Katka Slavíková z Mandala Workshop. 
Maminky se zase mohly nechat zkrášlit od vizážist-
ky Daniely Lach Hrdličkové. „Ačkoliv Koulo-
hraní půl hodiny před ofi ciálním ukončením 
přerušil pořádný liják, takže už nedošlo 
na plánované opékání špekáčků a jiných 
dobrot, akce byla moc povedená. Ráda 
bych poděkovala všem členkám spolku, 
které se na ní podílely, a hlavně všem 
malým i velkým návštěvníkům, že se 
nenechali odradit počasím a dorazili 
v tak hojném počtu. Naše díky patří také 
Městu Úvaly za fi nanční podporu akce 
a fi rmě Silic Media za věnování cen, kte-
ré děti dostávaly za splnění úkolů,“ dodala 
Kateřina Topinková.  

Za Mámy v Úvalech 
Tereza Křivská

17

Úvalské logo očima našich dětí

J
ak jste se již dozvěděli z červno-
vého vydání Života Úval, byla 
vypsána veřejná soutěž na naše 

1. městské logo. Paralelní soutěž byla 
vypsána také pro kategorii našich dětí 
a nutno říci, že se se zadáním popaso-
valy na výbornou, co říkáte...

Všem dětem, které věnovaly svůj 
čas a energii této soutěži, velmi 
děkujeme za krásné návrhy. O vý-
sledcích soutěže vás budeme in-
formovat v příštím, tedy zářijovém 
čísle Života Úval, krásné léto.

Markéta Rydvalová 
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Zamyšlení před dovolenou
Pravdou je, že člověk potřebuje dovolenou, aby 
si odpočinul od  všeho konání a  všech starostí. 
Avšak nezávisle na  tom, jak daleko jedeme, 
existuje nebezpečí přílišných očekávání. Ten, kdo 
si od dovolené slibuje trvalé zlepšení své nálady, je 
většinou zklamán….špinavá pláž, příliš velký hluk, 
nedobré jídlo… Výsledkem je nálada na nule.
Kde  je kořen takového trápení?  O tom už přemýšleli 
staří učenci jako Seneca či Sokrates. Nebude 
na škodu, když si připomeneme jejich citáty:
„Divíš se tomu jako něčemu neslýchanému, že 
se tvé dlouho trvající cestě a  různým změnám 
obrazu krajiny nepodařilo zbavit tě tvé zasmušilosti 
a  těžkomyslnosti? Musí se změnit tvůj způsob 
smýšlení, ne jen nebe nad hlavou.“ (Seneca)
„Co se divíš, že ti tvé cesty nepomáhají! Nejsi to ty 
sám, kterého s sebou vlečeš? To, co tě hnalo pryč, ti 
sedí bezprostředně za krkem.“ (Sokrates)
Tito myslitelé dovedli ukázat těžkost, nikoliv řešení.  
Pomoci nám může ten, kdo je naší cestou, pravdou 
i životem. Kdo nám ukazuje správný směr, abychom 
mohli dojít až do  cíle. Je to Ježíš Kristus, který je 
s námi na všech cestách.

Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

O
d roku 2006 se staral o duchov-
ní správu Úval římsko-katolic-
ký kněz Krzysztof Lach, rodák 

ze slezských Beskyd, z dnešní polské 
obce Pruchna ležící na sever od Tě-
šína.

Vystudoval teologii v Katowicích, 
do jedné z farností v okolí se od 
1. září 2018 vrací.

V Čechách působil 12 let v Praze 
Hostivaři, potom 12 let nejen v Úva-
lech, ale sloužil ještě ve 12 vesnicích 
v okolí. Pět mší odsloužil v neděli, 
dvě v sobotu v Tuklatech, Přišima-
sech, Škvorci, Dobročovicích, Sluš-
ticích, Březí a na Hradešíně; celkem 
se jednalo o sedm kostelů a kaplí.

Páter Lach říká, že katolická církev 
se duchovně stará o všechny obyva-
tele, o všechny lidi, na kterých sa-
mých záleží, zda se rozhodnou přijít 
do kostela. 

Páter Lach je velmi optimistický, 
hovoří o velkém potenciálu Úval 
a okolí, kam se přistěhovalo mnoho 
mladých rodin z Vysočiny, Moravy, 
Slezska a Slovenska, které projevily 
zájem o bohoslužbu, o zachování cír-
kevních tradic.

Páter Lach klade velký důraz 
na zachování rodiny, na pevné vzta-
hy, na možnost vzájemné pomoci. 
Hovoří o zničených rodinách, o nut-
nosti obnovit vztahy v rodině. Po 
2. světové válce se zpřetrhané vzta-
hy neobnovily, komunisté vzájemné 
vztahy nepodporovali. P. Lach kla-
de důraz i na nápomocné sousedské 
vztahy. Láska, důvěra a tolerance 
ozdraví společnost. 

Páter Lach nerozlišuje lidi na věří-
cí a nevěřící. Podle nejnovějších stu-
dií psychologie dělí lidi na dvě sku-
piny. Jedni se řídí magickým stylem, 
druzí stylem procesu.

Magický styl se vyznačuje popírá-
ním veškeré minulosti, zastánci vy-
zdvihují jen sebe, neuznávají žádný 
jiný názor. Kladou velký důraz na ví-
tězství bez potřeby nepřetržitého pro-
cesu. Jsou velmi nebezpeční.

Systém procesu je filozofií života, 
vyznává evoluci, nepřetržitý proces. 
Tito lidé potřebují v životě čas, mož-
nost předávat. Kladné věci se mohou 
uskutečnit malými krůčky. Na zákla-
dě procesu lze žít, něco zlepšovat, za-
čít od Boha, nikoliv od hříchu.

Pokud člověk podlehne hříchu, žije 
velmi nebezpečně, špatné skutky se 
kupí, hříchy nás pohlcují.

Při narození dostává každý člověk 
tři hodnoty: tělo, duši a ducha člově-
ka, které má rozvíjet.

V duchu člověka se lze setkat s Bo-
hem, zpytovat svědomí, řídit se mo-
rálkou, při tom procházet životními 
zkouškami. Bůh nikoho k ničemu ne-
nutí. Víra je vnitřní procítění a nemá 

nic společného s vnějškovými ob-
řady. Pro Boha každý potřebuje čas 
a relaci (vztah).

Páter Lach vyučoval náboženství 
děti, které o to projevily zájem, spo-
lupráce se základní školou se nezda-
řila. Někteří studenti navštěvují kato-
lická gymnázia v Praze. 

Páter Lach vznesl otázku, proč 
Úvaly namísto opravy náměstí ne-
postavily gymnázium nebo alespoň 
sportovní halu.

V Úvalech i okolí došlo na cír-
kevních stavbách k mnoha opravám. 
Skromný páter Lach vysvětlil, že ka-
ždá diecéze má k dispozici jednoho 
stavebního inženýra, jednoho odbor-
níka pro pronájem církevních pol-
ností, jednoho pro pronájem staveb 
a odborníka pro správu lesů. Vzhle-
dem k tomu, že se podařilo při žádos-
ti o dotace od státu soustředit poža-
davky čtyř právních subjektů, Úval, 
Hradešína, Tuklat a Sluštic, získaly 
církevní stavby postupně novou stře-
chu a fasádu v Tuklatech, v Březí byl 
kostel ochráněn proti povodním a vy-
budovala se kanalizace. 

V Úvalech získal kostel nový 
rozvod el. proudu a kostel byl vy-
malován. Dva zvony kostela Zvěs-
tování Páně zvoní automaticky, Kč 
120 000,- věnovalo město v době 
starosty MUDr. J. Šťastného. Střecha 
se musí opravovat po každém vichru. 
Úvalská fara dostala novou střechu 
a fasádu, ze stěn na kolemjdoucí shlí-
ží sv. Kryštof, patron poutníků a ři-
dičů, a sv. Isidor, patron vzdělaných 
lidí a rolníků. 

Na faře byla vyměněna okna, byl 
opraven celý interiér, zahrada byla 
osázena květinami a listnatými a jeh-
ličnatými stromky, které následný 
kněz využije o Vánocích.

Páter Lach má velké znalosti 
o dění ve městě, které kriticky glosu-
je a srovnává s polskou praxí. 

Přejme optimistickému páteru La-
chovi, jenž hovoří velmi dobře česky, 
pevné zdraví a poděkujme mu za na-
plnění ideje zesnulého arcibiskupa J. 
Vlka, aby do Čech přišli polští kněží 
po dobu přípravného studia českých 
kněží doma a v cizině.

PhDr. Lenka Mandová

Páter Krzysztof Lach 
odchází z Úval

Požehnání na cestu
Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. 

Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. 
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. 

Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, 
a aby vás vysvobozoval z pasti. 

Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. 
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. 

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.
Amen.

(Irské požehnání)
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svátkem a školka na něj roz-
hodně myslí. Díky počasí jsme 
mohli oslavu uspořádat venku 

na zahradách, na kterých na děti čekalo spousta legrace, barev, soutěží, 
občerstvení a dětská diskotéka. Každá budova měla pro děti připrave-
nou hromadu disciplín, překvapení a zážitků. Ať už to byl závodní sla-
lom na koloběžkách, rybolov, střílení na branku, malování na obličej, 
maxihoupačka, bylo vidět, že děti den baví a to byl náš hlavní cíl.

  
Předškoláci v tomto ob-

dobí zažívají úchvatné 
dobrodružství, a to přespá-
ní ve školce. A není větší 
dobrodružství, než si večer 
na zahradě opéct buřtíka, 
dát rodičům na dobrou noc 
pusu a zůstat ve školce. 
Ve školce, která je najednou 

ztichlá. A rozhodně se nechodí 
spát po večerníčku! Společně 
čekáme na tmu, abychom s ba-
terkami hledali poklad a udělali 
světýlkovou show. 

 
Další významnou událostí 

v životě dětí je přestup na zá-
kladní školu. Ani my tento krok 
nebereme na lehkou váhu, a proto probíhá v naší školce slavnostní 
rozloučení s předškoláky. Ať již venku stylizované do nějakého tématu 
nebo děti procházejí slavobránou, vždy se jedná o opravdu slavnostní 
akt, při kterém je vidět významnost této události na dětech i rodičích. 
Děti dostávají šerpu a památku na svou třídu.  

Na závěr celého školního roku musíme všem moc poděkovat za per-
fektní spolupráci, zejména během prvního půlroku, který byl pro 
budovu Kollárova velmi náročný. Všem rodičům za jejich vstřícnost 
a podporu a úplně nejvíc dětem, které nám tady vytvářely tu správ-
nou atmosféru během celého školního roku. Ráda bych zde poděkovala 
ještě p. Jiřímu Vomáčkovi za jeho obrovskou pomoc a množství času, 
který nám věnoval při tvorbě přihlašovacího systému. 

Přejeme krásné prožití prázdnin, hodně sluníčka, našim předškoláč-
kům hodně štěstí ve škole a již se těšíme na nový školní rok!

Jana Hájková

školstvíŽivot Úval 7–8/2018

P
řiblížil se konec školního roku, prázdniny, léto, koupání a ve škol-
ce bylo hned více smíchu a veseleji. Určitě k tomu přispěl i bohatý 
program, který byl pro děti v tomto období připraven. 

Třídy vyrazily na nejrůz-
nější výlety, ať už pěší nebo 
vzdálenější autobusem. Děti 
poznávaly okolí, přírodu 
nebo navštívily například 
zoologickou zahradu Libe-
rec, zámek Loučeň, vyrazily 
si na parádní plavbu parní-
kem v Poděbradech, navští-
vily Vodní dům.

Pozadu nezůstal ani kulturní pro-
gram. Děti na budově Bulharská se 
staly bubeníky afrického kmene, 
vyzkoušely si nejrůznější druhy 

bubnů a bubínků a prověřily funkčnost ušních bubínků svých učite-
lek:-) Na představení „Zpátky 
do Afriky“ si do divadla v Po-
černicích vyjely děti z budovy 
Pražská a na děti z budovy Ko-
llárova se dívalo kouzelným 
dalekohledem divadlo p. Ku-
bce.

Veselým dopolednem se sta-
la pro děti i oslava Dne dětí. 
Tento den je naším velkým 

Konec školního roku v MŠ ÚvalyKonec školního roku v MŠ Úvaly

LETÍME DO ŠKOLYLETÍME DO ŠKOLY
Milá paní učitelko Petro, milá paní učitelko Verčo, 

milá teto Gabčo, milý pane kuchaři Honzo, 
DĚKUJEME  Vám za skvělou péči a úžasnou atmosféru  
a vůbec za celé tři roky, které naše děti prožily ve Vaší 

přítomnosti ve třídě Žirafek v MŠ Bulharská. 
P.S. Nejen dětem se bude stýskat..... 

Rodiče 
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ZZ
atímco na Den dětí obvyk-
le holky a kluci dárečky 
dostávají, žáci úvalské ZŠ 

Heuréka se rozhodli je naopak 
rozdávat. Lidé, kteří se 1. června 
dopoledne vypravili na nákupy 
do supermarketu Billa v Úvalech, 
byli překvapeni, když je poblíž 
vchodu vítaly děti a zdarma jim 
věnovaly látkové pytlíčky, které 
lze použít místo klasických ige-
litových sáčků. „Chceme, aby si 
lidé uvědomili, že můžou přírodu 
chránit, a aby nebyly všude od-
padky. Máme tady různé plakáty, 
dotazníky a rozdáváme látkové 
tašky. Kdyby si při nákupu vzali 
jednorázový igelitový sáček, zne-
čišťovali by tím přírodu, protože 

plast se rozkládá až stovky let. 
Plátěné tašky se dají použít opa-
kovaně a rychleji se rozkládají,“ 
vysvětlil devítiletý Ríša, proč se 
společně se spolužáky rozhodli 
pustit do této akce. 

Kampaň, kterou děti nazvaly 
„Chraňme naši přírodu“, se zrodi-
la v rámci velké otázky „Jak člo-
věk ovlivňuje přírodu“. „S dětmi 
jsme se zamýšleli jednak nad tím, 
v jakém stavu je příroda na naší 
planetě. A pak jsme si hodně po-
vídali o tom, co bychom my moh-
li změnit a čím můžeme pomoci, 
aby se na naší Zemi dalo ještě 
dlouho žít, vzhledem k tomu, jak 
rychle se zhoršuje ekologická 
situace ve všech možných oblas-

tech. Při diskuzi začal děti nejvíce 
zajímat odpad, takže jsme se blíž 
podívali na to, co se děje s odpad-
ky, které vyhazujeme do koše, 
a jak se dá správně recyklovat. 
Dostali jsme se až k myšlence, 
jak nejlépe přispět k tomu, aby 
vznikalo méně odpadu a jedno-
rázově používaného plastu. Děti 
vymýšlely různé nápady, jak šířit 
tuto myšlenku i dál mimo školu. 
Napadlo je vytvořit letáky, pla-
káty s informacemi a rozdávat 
nějakou náhradu za jednorázově 
používané plastové sáčky. Takže 
jsme pak společně ušili pytlíky 
z textilu a rozhodli jsme se, že 
Den dětí oslavíme akcí, při které 
se pokusíme přispět k tomu, aby 

na planetě bylo čistěji,“ objasni-
la celou myšlenku ředitelka ZŠ 
Heuréka Magdalena Fleková.

Ačkoliv byli kolemjdoucí ne-
zvyklým ruchem před obcho-
dem zprvu zaskočeni, nechali se 
většinou dětmi přesvědčit, aby 
si látkový sáček zdarma vzali 
a začali jej pravidelně brát na své 
nákupy. I kdyby našla své využití  
jen polovina ze 166 vlastnoručně 
vyrobených pytlíků na pečivo, ze-
leninu či ovoce, je to nejlepší dá-
rek, který mohly děti samy sobě 
na Den dětí dát – protože ony bu-
dou ještě déle než my potřebovat, 
aby Země neskončila pohřbená 
pod hromadou odpadu.

Tereza Křivská

I
 v letošním roce se někteří žáci z devátých 
tříd vydali na konci května do Velké Bri-
tánie. Spolu s dětmi ze ZŠ Pelhřimov ob-

jevovali krásy Londýna a okolí. A jak se jim 
v Anglii líbilo? 

Konečně jsme dne 27. 5. večer vyjeli na vý-
let, na který jsme se celý rok těšili! Když budu 
mluvit za sebe, nemohla jsem se dočkat ná-
vštěv všech památek a dalších úžasných míst, 
až nasaji zdejší atmosféru, okusím plavbu 
trajektem a ze všeho nejvíc až poznám rodi-
nu, do které budeme s děvčaty umístěny ... 
Inu vše dopadlo nad má očekávání. Snad až 
na společnost z Pelhřimova, která nás nepřija-
la zrovna vřele a celkově nám zájezd také moc 
nezpříjemňovala. Z trajektu jsem byla doslova 
unešená, vydržela bych celé hodiny jen sedět 
za tím sklem a pozorovat vlny, lodě a majáky 
... Ubytování bylo zajímavé – překvapily mě 
celkem skromné podmínky. Koneckonců jsme 

tam vlastně jen přespáva-
ly, ale občas to byl docela 
boj. Bylo dobré si zkusit 
obývat méně komfortní 
podmínky. Naší hosti-
telkou byla 79letá žena, 
takže vzhledem k jejímu 
věku, a tím pádem tempu 
konverzace jsme se v po-
hodě dorozuměly a i si 
popovídaly ☺. Z britské 
hotovosti jsme byli prak-
ticky všichni docela zma-
tení, takže placení bylo 
skutečné „dobrodrůžo 
☺, ale nějaké ty suvenýry jsme přivézt muse-
li. Jsem opravdu vděčná, že jsem to všechno 
mohla zažít, vytvořit si neuvěřitelné vzpomín-
ky, utužit vztahy s ostatními účastníky zájezdu 
a v neposlední řadě si odpočinout a na chvíli 

se v tomto hektickém období uchýlit do jiného 
světa. Chci moc poděkovat paní uč. Exnerové 
a všem, kdo se na realizaci podíleli, i lidem 
z 9. A a B, kteří byli opravdu skvělí.

Micheala Baitlerová, 9. A

Ž
áci, kteří navštěvují volitelný 
předmět dramatická výchova, 
si připravili pohádková vy-

stoupení pro děti ze školní družiny.
Vybrali si oblíbené Hrubínovy 

pohádky a s prstovými a dlaňový-

mi loutkami zahráli loutkové di-
vadlo. Princezničku na bále zmo-
dernizovali a předvedli jako živí 
herci. Sklidili zasloužený potlesk.

Děkuji jim za celoroční práci. 
Mgr. Alice Javůrková

Z
ačátek června ve škole se 
opět nesl ve znamení poe-
zie. Již poněkolikáté se ko-

nala soutěž recitačních talentů 
z Úval i blízkého okolí. 

Své zástupce k nám tento 
rok vyslaly i školy ze Škvorce 
a Šestajovic. Oproti školnímu 
kolu měla porota z řad učitelů 
i ta žákovská mimořádně ne-
snadný úkol, protože výkony 
téměř sedmdesátky soutěžících 
byly velmi vyrovnané a vítěz-
ná místa v každé kategorii jen 
tři. Zatímco mladší žáci nás 
zcela okouzlili často vtipný-
mi a veselými básněmi, které 
jim pomáhali vybrat a nacvičit 
jejich učitelé a rodiče, starším 
žákům byla ponechána při vý-
běru i samotné interpretaci vol-
nost, a tak nám mnohé prozra-

dili i samotným výběrem básně. 
V podání žáků vyšších ročníků 
jsme měli možnost poslechnout 
si přírodní lyriku i reflexivní 
poezii, báseň buřičskou, a do-
konce i jednu vlasteneckou. 
Velmi milým překvapením byla 
recitace z vlastní tvorby v po-
dání Natálie Saskové. 

Věřím, že si poetické odpo-
ledne příjemně užilo i obecen-
stvo z řad spolužáků, rodičů, 
prarodičů a sourozenců našich 
účinkujících, a těším se na další 
shledání v příštím školním roce. 

Velké poděkování patří paní 
učitelce Arnoštce Březkové, 
která soutěž organizuje a za-
štiťuje, i dětské porotě, která 
se své nesnadné role zhostila 
opravdu se ctí.

Mgr. Milada Boháčková

L
etos nás čekaly obhajoby 
našich ročníkových prací 
a rády bychom se s vámi po-

dělily o naše pocity. Byly jsme se 
podívat i na obhajobách našich 
spolužáků. Bylo na nich vidět, 
jak moc jsou nervózní a že mají 
strach z toho, že udělají nějakou 
chybu. I přes naše povzbuzová-
ní: ,,Neboj se, to zvládneš! ☺, 
nervozita neustala, ale začali být 
trochu klidnější. Když si stoupli 

před tabuli a začali prezentovat, 
bylo hned zřejmé, jak z nich tré-
ma opadá.

Komise byla velice příjemná. 
Na konci položila několik otázek 
k danému tématu. 

Všichni jsme obhajoby zvládli 
dobře. Jsme rádi za nové zkuše-
nosti a už teď víme, že se nám to 
bude hodit.

Michaela Baitlerová, 
Natálie Havránková (9. A)

Děti z Heuréky rozdávaly látkové sáčky, aby chránily Zemi Děti z Heuréky rozdávaly látkové sáčky, aby chránily Zemi 
před odpadkypřed odpadky

Do Anglie za poznánímDo Anglie za poznáním

Dramatická výchovaDramatická výchova Úvalské veršováníÚvalské veršování

Obhajoby 2018 z pohledu žákaObhajoby 2018 z pohledu žáka
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V
 letošním roce na naší ško-
le opět proběhla soutěž v an-
glickém jazyce. Ti nejlepší 

postoupili do dalšího kola. V úno-
ru proběhlo okresní kolo v Če-
lákovicích, kde se v kategorii 
6. a 7. ročníků umístila na 1. místě 
z celkem 24 účastníků Žofi e Vopálen-
ská. V květnu se pak konalo oblast-
ní kolo v Zelenči pro 4. a 5. ročníky. 
Naši žáci se opět umístili na předních 

místech – Šárka Karpišová na 2. mís-
tě, Anička Irová na 4. místě, Patrik 
Wang na 6. místě a Alice Hájková na 
10. místě z celkového počtu 44 účastní-
ků. V celkovém hodnocení se naše zá-
kladní škola umístila na krásném 2. místě 
z 11 škol. Chtěla bych poděkovat žákům 
za reprezentaci naší školy a pogratulovat 
ke skvělým výsledkům a umístěním. 

Mgr. Olga Fernando
(anglický jazyk)

Prvního září 2014 jsem vás viděla poprvé. Stáli jsme proti sobě a odhadovali síly druhé strany. Kdybych věděla, co vím teď. Asi byste dostali 
novou třídní. Ale nevěděla jsem a optimisticky se vrhla do sbírání zkušeností, co všechno obnáší být vaší třídní a učitelkou na malém městě. 
Dnes mě již nerozhodí, že jste v pondělí přesně věděli, že jsme měli v neděli guláš, neboť babička stála v Penny ve frontě za mnou, případně 
kolik a čeho jsem si dala v hospodě.

V šesté třídě jsem ještě nad vámi měla výškovou a hmotnostní převahu. Ne na dlouho. Po každých letních prázdninách jsem vcházela 
do třídy s očekáváním, jaké cizí a obrovské bytosti tam na mě budou čekat. Dnes, když vás chci za něco vyplísnit a dloubu do vás prstem, 
shovívavě na mě hledíte z výšky a já vím, že kdybyste chtěli…

Díky vám se již nelekám, když vaše jména zní ze školního 
rozhlasu. Stala jsem se díky písmu mnohých z vás kryptoana-
lytikem amatérem. Vím, že angína může trvat dva dny, i chlap-
ci mohou mít ranní nevolnosti místo odpoledky. Zjistila jsem, 
které potraviny drží na  stropě nejlépe, že dochvilnost a  pro-
spěch není to, oč by se měl správný bohém starat, že požitek 
z ranní cigarety není dobré kazit zbytečným spěchem do školy 
a že „pár pětek ještě nikoho nezabilo“. Protože co tě nezabije, 
to tě posílí. Díky vám za to, jsem posílená, ač neposilněná!

Díky za celé čtyři roky, kdy jsme se smáli, brečeli, nesnáše-
li i  měli rádi. Díky za  školní výlety, na  kterých jste dokázali, 
že zvládnete postavit stan, uvařit nad ohněm večeři, strávit 
bouřlivou noc ve skalách, mýt se v potoce a hlavně – vydržet 
pár dní bez wifi  a signálu. Díky, že i když jste tak jiní, do-
kážete se nakonec domluvit a držet spolu. 

Jsem moc ráda, že vás mám, tak se taky mějte a ať se 
vám daří a z mezí se paří!

 Mgr. Bohdana Valášková, třídní (přítel:)

V
 sobotu 2. června proběhl v pražských Čakovicích den 
věnovaný dětskému fl orbalu. V jeho rámci se turnaje 
zúčastnili také žáci druhého stupně naší školy. Sehráli 

vyrovnaná střetnutí s pražskými oddíly. Favority z Prague 
Tigers jsme překvapili aktivní hrou a utkání skončilo remí-
zou 1 : 1. Ve druhém střetnutí jsme narazili na DDM Praha 9. 
Bohužel přes herní převahu a výrazný tlak v závěru jsme 
skórovat nedokázali. Utkání jsme nakonec prohráli 0 : 1. 
Na závěr dne děti absolvovaly dovednostní soutěže. V pří-
padě zájmu o kroužek fl orbalu v Úvalech pište na e-mail 
horak@zsuvaly.cz.                                   Petr Horák, učitel

ZŠ Úvaly – soutěž v anglickém jazyceZŠ Úvaly – soutěž v anglickém jazyce

Mým Bebečkům – 9. BMým Bebečkům – 9. B

Prague Tigers DayPrague Tigers Day

Poděkování
Začínají prázdniny, čekají nás dny plné sluníčka a odpočinku. Ráda bych za vedení školy poděkovala všem zaměstnan-
cům za dobrou práci a milé prostředí, které svým úsměvem a pozitivním a vstřícným jednáním vytvářejí. 
Děkuji také našim dětem a jejich rodičům a přeji jim krásné prázdniny. 
Skvěle se nám pracovalo se zaměstnanci jiných škol, školských zařízení, rádi spolupracujeme také s vedením města a se zaměstnanci 
městského úřadu. Můžeme se na ně vždy spolehnout. Dobré spolupráce si moc vážíme, víme, že to není ve všech městech běžné. 
Vzpomínám na své dětské pocity, kdy prázdniny znamenaly pouze obrovskou radost a těšení. Čím jsem starší, tím víc se otáčím za uply-
nulým školním rokem a je mi trochu smutno. Další krásný rok za námi. Letos o to více, že končí NÁŠ ředitel, pan Jaroslav Březka. Všichni si 
ho velmi vážíme za jeho pracovitost, snahu dělat věci co nejlépe a naučit to i nás. Svým trpělivým přístupem k lidem i povinnostem nám 
byl všem příkladem. Měli jsme velké štěstí, že jsme mohli pracovat pod jeho vedením. Velké díky, pane řediteli, bylo nám ctí a radostí 
s vámi pracovat.

Lenka Foučková
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Dějinné osmičky
Pražské jaro a srpnová okupace
Za každou lží jde úklad a násilí,
každá lež je útokem na bezpečí světa.

Karel Čapek

21. srpna 2018 uplyne 50 let od poslední 
okupace našich zemí. V roce 1938 osvobozo-
val Hitler své soukmenovce v našem pohrani-
čí, roku 1948 nám Stalin pomáhal zaujmout 
správné stanovisko bilaterálních vztahů a na-
plnit bezmeznou poslušností smlouvy o přá-
telství a vzájemné pomoci.

V srpnu 1968 nám sovětské, polské, bul-
harské, maďarské i východoněmecké tanky 
vysvětlily, co to je bratrská pomoc. Ve škole 
jsme v učebnicích začerňovali význam slova 
okupace.

Byli jsme během 30 let třikrát „osvoboze-
ni“, obsah Hitlerova a Brežněvova dopisu se 
až na jednotlivé pojmy téměř shoduje. Každá 
okupace si vyžádala lidské a materiální oběti.

Na konci 60. let došlo v Československu 
k uvolňování systému kontrol, liberalizovala 
se ediční politika, měnila se atmosféra na vy-
sokých školách a ve vědeckých institucích, 
dokonce v celé společnosti, kde došlo  „k prů-
lomu do psychologie strachu.“ Stranické špič-
ky otevřeně hovořily „o pokračujícím úpadku 
výkonnosti ekonomiky jako celku“. Otec eko-
nomické reformy Ota Šik se na Ústředním vý-
boru KSČ vyslovil pro odchod Antonína No-
votného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.

4. ledna 1968 byl zvolen prvním tajemníkem 
ÚV KSČ Alexander Dubček, podle velvyslance 
Červoněnka „nesporně čestný oddaný člověk, 
velmi oddaný přítel Sovětského svazu“, jenž 
stál v čele procesu demokratizace ve státně 
politické oblasti, která byla zpočátku Moskvou 
tolerována. Generální tajemník KSSS Leonid 
Brežněv řekl na své návštěvě ČSSR v prosinci 
1967: „Eto vaše dělo, tovarišči.“

Během jara, kdy byl prezidentem zvolen ge-
nerál Ludvík Svoboda a kdy byl v dubnu pub-
likován Akční program KSČ s novým pojetím 
vedoucí úlohy strany, byli čsl. komunisté po-
zváni do Moskvy, aby se zodpovídali ze sílí-
cích požadavků čsl. společnosti na politickou 
pluralitu, volání po občanských svobodách, 
po dokončení rehabilitačního procesu obětí 
politických procesů, po zrušení cenzury. Čsl. 
delegace byla varována před vystoupeními 
protisocialistických sil v Československu.

Na ÚV KSČ se vytvářely dvě skupiny, 
skalní stalinisté a reformní komunisté, které 
se ocitly mezi vojenskou hrozbou spojenců 
z Varšavské smlouvy a tlakem veřejnosti, kte-
rá požadovala jasné informace o reformním 
procesu. Čsl. komunistům se situace začala 
vymykat z rukou.

V této rozjitřené době plné veřejných dis-
kusí a mítinků uveřejnily největší deníky 
text spisovatele Ludvíka Vaculíka 2 000 slov. 
Veřejnost byla nadšena, tisíce lidí text pode-
psalo, ale nevytvořilo, jak spisovatel radil, 
demokratický tlak zdola, tedy mimo regule 
komunistické strany.

Moskva text vyhodnotila jako kontrare-
voluční a nadále pokračovala ve vojenském 
cvičení Šumava, tedy v přípravě na vojenské 
potlačení reformního hnutí v Československu. 
Došlo ještě ke schůzkám soudruhů v Čierné 
pri Čopu a v Bratislavě. Invaze srovnatelná 
počtem vojáků a zbraní s květnem 1945 se 
v noci z 20. na 21. srpen 1968 vojensky poda-
řila, ale myšlenka komunismu v Evropě skon-
čila. Stovky čsl. lidí byly zastřeleny, postřelení 
měli později problémy sehnat kvalifi kovanou 
práci. Okupantům se nepodařilo vytvořit revo-
luční dělnicko-rolnickou vládu, ale do Sovět-
ského svazu odvlečení soudruzi (Al. Dubček, 
Oldřich Černík, Josef Smrkovský atd.) pode-
psali moskevský protokol a směli ještě něko-
lik měsíců provádět promoskevskou politiku. 
Mimořádný 14. sjezd KSČ byl anulován. Al. 
Dubček souhlasil s „pendrekovým“ zákonem, 
podle něhož byli mladí lidé biti, stříleni a od-
suzováni při a po manifestaci 21. 8. 1969 hájí-
cí ideje demokratizačního procesu.

Ludvík Svoboda zůstal ve funkci preziden-
ta, v dubnu 1969 vystřídal Al. Dubčeka také 
Slovák, Dr. Gustáv Husák. Začala normaliza-
ce, pogrom na českou a slovenskou kulturu, 
zglajchšaltování společnosti bez ekonomické-
ho a společenského vývoje. V září 1969 byly 
uzavřeny hranice.

V Úvalech jsme 21. 8. 1968 viděli letec-
ký most nad Hradešínem, mnoho sovětské 
techniky mířilo na letiště Ruzyně. Od rána 
projížděly Úvaly sovětské tanky, nestříle-
ly na chodníky přeplněné zoufalými lidmi. 
Hladoví vojáci trhali nezralé ovoce, úval-
ská jednotka Lidových milic obsadila n. 
p. Masna, aby se vojáci nedostali k masu 

a salámům. Místní národní výbor vydal 
dvě zvláštní čísla ŽÚ a s hesly Za Dubče-
kem, Za Svobodou odsoudil podle vzoru 
ÚV KSČ vojenský vpád armád Varšavské 
smlouvy. Lidé znající azbuku vyzývali So-
věty nápisy na vozovce a na zdech, aby 
odešli. (Pod železničním mostem před ná-
dražím Klánovice byl dlouho čitelný nápis: 
„Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil.“) 
Čekali jsme zatýkání, a tak byly odstraně-
ny směrovky v Úvalech a okolí, poslouchali 
jsme Čsl. rozhlas vysílající z provizorních 
stanovišť, pálili jsme proreformní tiskoviny. 
Ženy vykoupily prodejny potravin.

Čechoslováci očekávali v pasivní rezistenci 
bez fungující Čsl. policie a armády, bez nej-
vyšších politických představitelů v zemi to 
nejhorší. Nedošlo k žádnému rabování. Všich-
ni se cítili občany.

Sovětská jednotka pohonných hmot se na tři 
měsíce usídlila u Klánovického lesa směrem 
na Jirny. Šlo o zakázaný prostor, ani sovětští 
vojáci nesměli tábor opouštět. Jednotky byly 
dočasně  dislokovány do Kostelce nad Černý-
mi lesy, jednalo se převážně o důstojnické ro-
diny, jejichž děti jezdily nákladními auty přes 
Český Brod do Milovic do školy. Ke Střední 
skupině vojsk Sovětské armády v Milovi-
cích, kde vojáci žili podle platné mezinárodní 
smlouvy, zajížděli později čeští pionýři a pra-
cující na družební návštěvy. Dočasnost trvala 
do roku 1990.

  Kdo neemigroval, musel se přizpůsobit, 
mnozí začali kolaborovat, ale těch několik 
měsíců svobody bylo nezapomenutelných. 
Desetitisíce lidí byly následně vyhozeny ze 
zaměstnání jen proto, že uvěřily, že se ko-
munismus dá reformovat. (Nebo se nechtěly 
zpronevěřit svému svědomí a  lhát a uznat 
např. okupaci jako bratrskou pomoc). Ve spo-
lečnosti zavládl strach a pocit bezmoci, které 
byly vštěpovány dětem.

Politik by měl cítit zodpovědnost a nezahrá-
vat si s kulturou, tradicemi včetně národních 
symbolů a morálkou obyvatel. Zpřetrhané 
ekonomické a společenské vazby se rychle 
zničí, ale pomalu navazují. (Podobně od-
bourané domy a symboly se rychle zničí, ale 
s nimi odejdou vzpomínky a zanikne svědek 
naší historie).  

PhDr. Lenka Mandová
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Jak se hospodařilo za „totáče” a současná pole

Aikidistické léto

N
aštěstí není v nejbližším okolí Úval žluto 
řepkou a zatím ani betonově-šedo skla-
dovacími plochami (ovšem za humny je 

to trochu jiné). Pole jsou čistá, zelená a obil-
ná, táhnou se k obzoru, kde za dobré viditel-

nosti nemusíme jen tušit hornatý obzor 
od Řípu po Sněžku. To za působení JZD 
v Úvalech vztah k polím a půdě asi ne-
byl nejvzornější (viz foto makového pole 
JZD u hřbitova v červenci 1953). Nadšení 

„dobrovolně zapojení“ občané 
nahrazovali nedostatek pracov-
ních sil a dávky státu se muse-
ly plnit. V archivu se dočteme 
o brigádnických hodinách vě-
novaných třeba žním a stav-
bě kravínů či opravě stodoly, 
která vzápětí vyhořela. Vidíme 
památné fotografi e čištění sta-
rých cihel, práci na silážních 
jámách a také vývěsky vybíze-
jící ke sklizni, fotografi e jásajících 
na náměstí při dožínkách a poslední 
pytle zrna při odvozu z pole s hud-
bou na korbě vozu a transparenty 

o včasné podmítce – základu příští sklizně. To 
byl pane idylický život...

Jaký byl život v JZD? Můžete někdo vypsat 
nebo vyprávět? 

Adresu znáte alena.janurova@centrum.cz

P
o lednové dětské stáži (reportáž v životě Úval 3/2018) by se slu-
šelo napsat něco o jaru. Jenže letos toto roční období naši útulnou 
kotlinu v srdci Evropy obešlo. Nyní v červnu už je víceméně jisté, 

že se ho letos nedočkáme.
V březnu se v Úvalech už ozývalo léto, úvalští aikidisté ale ještě vy-

razili do hor, konkrétně na tradiční každoroční „pády na sněhu“ do šu-
mavského Zadova. 

Zde se už naplno projevil Murphyho zákon skupinových fotografů: 
„Pokud chcete vy-
fotit větší skupinku 
lidí, vždycky vám 
tam bude alespoň 
jeden účastník chy-
bět.“ Tímto se fo-
tografové omlou-
vají chybějícím 
jedincům.

Celodenní lyžo-
vání jsme si všich-
ni užívali, jak je 
však na přiložené 
fotografi i vidět, 
léto nás dostihlo 
i sem, když se vedle sjezdovky začínaly objevovat zelená místa.

Na začátku dubna jsme řešili dilema: „Kam dřív skočit.“ Na víkend 
7.–8. dubna totiž připadla akce Ukliďme Pošembeří a zároveň přijel 
do Prahy na svůj pravidelný seminář náš dlouhodobý učitel Katsuaki 
Asai šihan (8. dan Aikikai) z Německa. 

Jak je z fotodo-
kumentace vidět, 
nakonec jsme náš 
početný tým rozdě-
lili a zvládli akce 
obě. Úvalský úklid 
je početně zastou-
pen výrazně silně-
ji, protože přece 
jenom nám naše 
nejbližší okolí leží 
na srdci. 

Pokud se vám 
zdá, že někteří je-
dinci jsou na obou 
fotografi ích, tak se 
vám to nezdá. Holt 
i takové Supermany 
máme mezi sebou ☺

O víkendu 12. – 13. května v Praze proběhla stáž Šidóšakai (učitelé) 
a Júdanša (nositelé danových stupňů) pod vedením pana Daniela Vette-
ra (6. dan Aikikai) – ředitele technické komise ČAA ze Švýcarska. Li-

bor s Pavlem si opět trochu rozšířili obzory a zacvičili si s pokročilými 
aikidisty z celé České republiky. 

V neděli odpoledne se pak ještě konalo Valné shromáždění ČAA, 
kde se řešily organizační i strategické záležitosti, např. na rok 2019 
zveme do Prahy japonského učitele přímo z Hombu dojo.

č é d í ákl d říš í kli ě T
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Karate sport Úvaly na Mistrovství Evropy mládeže a veteránů 2018

M
istrovsví Evropy karate 
mládeže a veteránů je vel-
kou výzvou pro všechny 

závodníky. Na toto mistrovství se 
musíte za svou zemi kvalifi kovat, 
mít za sebou úspěšný závodnický 
rok a patřit mezi nejlepší 4 v zá-
vodnické disciplíně kata nebo 
kumite.

Letošní mistrovství Evropy se 
uskutečnilo 3. květnový víkend 
v srbském městě Kragujevac. 

464 borců z 15 zemí Evropy se 
sjelo, aby porovnali své síly. Čes-
ká výprava patřila se svými 70 zá-
vodníky k druhé nejpočetnější vý-
pravě za Rusy. Českou republiku 
z karate Sport Úvaly reprezento-
vali: Helča Přechová, Tomáš Třís-
ka, Richard Vašek, Adam Janík, 
Kája Kytková, Ondřej Charvát, 
Sára Konečná, Zuzka Sokolová, 
Verča Urbanová, Filip Konečný 
a Tonda Brožíček. 

Závod byl rozdě-
lený do dvou dnů. 
Sobotní soutěž probí-
hala v individuálních 
disciplínách mládeže 
a neděle byla věno-
vána týmovým závo-
dům mládeže a indi-
viduálním soutěžím 
veteránů. Úvalští ka-
ratisté bojovali jako 
lvi. V individuálních 
disciplínách se poda-
řilo získat medailové 
ocenění pouze Helen-

ce Přechové – 3. místo kata dívky 
10 let. Sárce Konečné a Káje Kyt-
kové utekl fi nálový závod o jeden 
postup v eliminačních závodech. 
Sárka skončila 5. v katě a kumite 
dívek 13 let a Kája 5. v kumite dí-
vek 12 let. Tondovi Brožíčkovi se 
podařilo postoupit do semifi nále 
kata veteránů, kde obsadil výbor-
né 6. místo. 

Závod týmů byl pro naše zá-
vodníky příznivější. Děvčata kata 
týmu 12-13 let: Sára Konečná, 
Zuzka Sokolová a Verča Urbano-
vá porazila se svou katou Bassai 

O týden později jsme měli v Úvalech vzácnou návštěvu – naše po-
zvání na vedení tréninku přijal vedoucí ze spřáteleného oddílu AKP 
– DDM Prosek Petr Kubec (2. dan Aikikai).

Petr se soustředí hodně na cvičení se zbraněmi. Připravil si pro nás 
trénink, v rámci kterého jsme hledali původy technik aikidó, vychá-
zející ze cvičení s dřevěným mečem. Navázali jsme tak na „výměnné 
tréninky“, kdy si navzájem půjčujeme učitele.

V sobotu 9. června jsme Petrovi návštěvu oplatili, kdy jsme vyrazili 
na trénink na Prosek a počet sedmi úvalských aikidistů téměř zdvojná-
sobili počet cvičících na tatami. Ve velmi horkém počasí jsme si ještě 
rychle zopakovali techniky na zkoušky, které několik z nás ve velmi 
krátké době (16. – 17. června v Praze na Balkáně a nebo 16. – 22. čer-
vence na Letní škole ČAA v Karlových Varech) čekají.

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři fotografi í: neznámý lyžař, neznámý uklízeč, Pavel Šeránek, 

Tereza Šalamounová, Zdeňka Skalická a Jana Smejkalová
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Tenisová hala Úvaly bude v provozu
od poloviny října do poloviny dubna.

Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, Úvaly, na stávajících antukových kurtech. 
V případě zájmu o dlouhodobý pronájem nás kontaktujte na tel. 725 334 363.

Těšíme se na vás! 

pro pokročilé hráče i začátečníky od 5 let

Termíny:

16. - 20. července 2018

30. července –3. srpna 2018

27. - 31. srpna 2018

V případě zájmu pište na tsuvaly@centrum.cz,
nebo volejte 725 334 363.

Tenisová škola Úvaly
Guth Jarkovského 698

tsuvaly@centrum.cz
Tel.: 725 334 36

PŘÍMĚSTSKÉ TENISOVÉ KEMPY
ÚVALY 2018

dai všechny soupeřky a získala 
zlaté ocenění. Ve stejné věkové 
kategorii pak Sárka a Zuzka vy-
bojovaly s ostatními členkami 
reprezentace 1. místo v kumite. 
Filip Konečný, člen kata týmu 
14-15 let, obsadil nádherné 2.mís-
to. Chlapecký kata tým 10-11 let 
ve složení: Tomík Tříska, Ríša 
Vašek a Adam Janík se po napína-
vém rozstřelu umístil na 3. místě. 
A Adam Janík, člen družstva ku-
mite 10-11 let, vyzápasil 3. místo.

Česká výprava se se svými 37 

medailemi zařadila na druhé mís-
to v úspěšnosti zemi na šampi-
onátu. Potvrdila, že ve své zemi 
koncepčně vychovává talentované 
zápasníky, mezi které patří i čle-
nové klubu Sport Úvaly. Děkuji 
všem závodníkům za vzornou pří-
pravu a reprezentaci nejen Čes-
ké republiky, ale i města Úvaly. 
Děkuji trenérům za skvělou prá-
ci. Poděkování za podporu patří 
i městu Úvaly.

Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
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Zápasy družstev fotbalu SK Úvaly – květen, červen 2018

Úvalské cross country opět potěšilo hravou tratí bikery i běžce

Družstvo mužů „A“:
Sobota  19. 5. 2018 17:00 ARSENAL ČESKÁ LÍPA – SK Úvaly      4:1 (2:1)  
Sobota  26. 5. 2018 17:00 SK Úvaly – SK Hrobce         5:1 (1:1)
Sobota  2. 6. 2018 10:15 TJ TATRAN Rakovník – SK Úvaly         3:0 (2:0)
Sobota  9. 6. 2018 17:00 SK Úvaly –     Sportovní sdružení  

Ostrá:  3:1(2:0)
Další zápas:
Sobota 16. 6. 2018 17:00 FC Nový Bor - SK Úvaly 

Družstvo mužů „B“:
21. Ne 13.05.17:00 Kunice B – Úvaly B 1:3
22. Ne 20.05.17:00 Úvaly B – Kostelec 6:0
23. So 26.05.17:00 Radonice – Úvaly B 2:1
24. Ne 03.06.17:00 Úvaly B – Zápy B 0:7
25. So 09.06.17:00  Senohraby – Úvaly B  5:2

Další zápasy:
26.  Ne  17.06.  17:00  Úvaly B – Hrusice

Dorost I.A třída skupina D:
Neděle  20. 5. 2018 10:15 SK Úvaly – TJ  Sokol Nespeky 1:2 (0:0)
Sobota  19. 5. 2018 10:15 SK Úvaly – SK Zeleneč 2:13 (0:5)
Neděle  27. 5. 2018 10:00 TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK Úvaly 4:1 (2:0)
Sobota  2. 6. 2018 10:15 SK Úvaly – SK VOTICE  0:7 (0:10)
Neděle  10. 6. 2018  10:15 SK Slavia Jesenice – SK Úvaly  5:0 (2:0)

Další zápasy:
Sobota 16. 6. 2018 10:15   SK Úvaly - Spolek FC JÍLOV

Zhodnocení jednotlivých družstev:

Hodnocení nechám až po odehrání posledních zápasů 16.6.2018. 
Ing. Petr Jankovský

Tradiční cross country Velká cena města Úval se jelo 

netradičně už v polovině června – konkrétně v sobotu 

16.6. Nicméně opět bylo možné vidět krásnou trasu 

plnou  singltreků na lesním okruhu v Úvalech, 

5 km východně od Prahy. A těšit se mohli nejen 

cyklisté, ale i běžci, ti si mohli zkusit zaběhnout 

trať cyklistického závodu po svých.
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K
olikrát se změnilo! Nejdřív osamocený dům čp. 
19 – Sechterova restaurace (asi v r.1925) – již 
vybaven telefonním aparátem, číslo 16 viditel-

né na fasádě. Obrázky ochotně ke skenování poskytla 
vnučka majitele. I následující, s vnitřkem lokálu restau-

Poznáte místo???

poznáte se?

osobní

Ačkoli pozice vypadá vyrovna-
ně, bílý rychle získá rozhodující 
převahu. Jak byste na jeho místě 
správně pokračovali?

V poslední úloze otištěné v Životě 
Úval bylo správným pokračová-
ním 1.Dd3 a černý ztrácí materiál 
(buď věž na e8 nebo dámu na b5). 
Nepomáhá ani 1…. Dxd3, protože 
2.Vxe8+ Kg7 3.exd3. 

Petr Slavík

zahrajme si šachy

Ing. Bedřich Bašta zesnul 21. května 2018 v nedožitých 93 letech. 
Jeho rodiče  přišli ve  válce v  roce 1940 do  Úval za  prací, tatínek 
pracoval u  železniční dráhy, a  postavili si v  ulici Prokopa Velikého 
rodinný domek. Bedřich složil v  roce 1944  maturitu se znalostí 
němčiny a  francouzštiny. Po roční nucené práci, včetně povinnosti 
odpracovat 48 povinných hodin na výstavbě úvalského koupaliště, 
studoval v  letech 1945-1950 Stavební fakultu ČVUT, obor vodní 
hospodářství. Po  dvouleté vojenské službě pracoval až do  roku 
1991 v  Hydroprojektu jako projektant vodních staveb, autorsky 
se podepsal na  přehradách vltavské kaskády, v  Nechranicích či 
Dlouhých Stráních v Jeseníkách.

V 60. letech pracoval na vodních projektech OSN v Africe, na Kubě 
či na  Cejlonu, takže přibyla nutná znalost angličtiny. Profesně byl 
vázán do Prahy, ale v Úvalech bydlel v letech 1940 až do poloviny 
60. let, potom sem zajížděl za rodiči a mnohými přáteli. S největší 
pravděpodobností se podílel na  brigádnické výstavbě Kulturního 
domu Marie Majerové.

V roce 1945 se se svou dívkou a pozdější ženou Milkou Budkovou 
zúčastnili Květnového povstání, kdy na úvalském nádraží odzbrojili 
s dalšími povstalci německé vojáky a ukořistili z vlaku mnohé zbraně 
a střelivo. Bedřich, jemuž přátelé říkali Teda, dále držel ozbrojenou 
hlídku u  úvalského hřbitova. Unikl smrti díky vystřídání, protože 
další hlídka byla u hřbitova vojáky wehrmachtu zastřelena. V květnu 
1945 se podílel jako člen Rudých gard na udržení pořádku v obci.

V  roce 1946 byl znepokojen vývojem společnosti doleva, a  tak 
varoval se svými přáteli spoluobčany protikomunistickými nápisy 
na zdech.

Milka Baštová se zúčastnila protestního pochodu studentů 
na Hrad, byla chycena komunistickou policí a vyloučena z vysoké 
školy. Před další šikanou byla v  roce 1948 ochráněna sňatkem, 
bezdětné manželství s Bedřichem trvalo pět let.

Bedřich měl vždy mnoho zájmů, hrál se svými úvalskými přáteli 
v  kvartetu na  housle, navštěvoval koncerty, velmi rád hrál tenis, 
mnoho četl, zajímal ho vývoj ve  společnosti. Věnoval se svým 
synovcům, které naučil lyžovat nebo sjíždět řeky. Miloval tramping, 
dodnes Úvaláci jezdí do  jižních Čech k  bývalé vesnici Jaroslavice 
a  netuší, že místo na  vltavském břehu pod Hněvkovicemi objevil 
Bedřich.

V roce 1965 se oženil se svou kolegyní Ing. Miloslavou, přestěhoval 
se do  Prahy, následující rok se narodil syn Tomáš, jenž později 
vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Ing.Tomáš Bašta se 
přestěhoval z Prahy a v Úvalech opravil původní rodinnou vilku, kde 
se svou ženou vychovává tři děti. Tomáš pracoval nějaký čas jako 
člen redakční rady ŽÚ.

Teda s  manželkou dojížděl do  Úval za  svými vnoučaty, v  Praze 
nadále hrál tenis, občas na housle, stal se členem Nezávislého řádu 
Odd Fellows, jenž je na  rozdíl od  svobodných zednářů tolerován 
katolickou církví. Kořeny lze najít v  r. 1725 v  Anglii. I.O.O.F. byl 
založen ve Washingtonu roku 1819, u  nás se řád mohl rozvinout 
až po  založení Československa, nacisty a  komunisty byl zakázán. 
Bohemia lóže, jež byla založena roku 1966, sídlí v  Praze, v  Malé 
Štěpánské. Principem Old Fellows je snaha o  vzájemnou pomoc 
mezi lidmi, kteří jsou spřízněni podobnými etickými a  sociálními 
hledisky, členové respektují a dodržují zákony své země, navzájem 
si tolerují různé politické nebo náboženské postoje. Základem 
etického cítění členů jsou láska, pravda a přátelství.

Bedřich zůstal do posledních dnů občanem se zájmem o společenské 
hnutí. V 90. letech pomáhal kritickými poznámkami zvyšovat úroveň 
Života Úval, zajímal se např. o kvalitu oprav Karlova mostu. Stále lyžoval, 
v Krkonoších nám vyprávěl o Masarykově republice, kdy nedocházelo 
k propojení zločineckého podsvětí a vysoké politiky. (Pokud se objevilo 
nějaké podezření, T. G. Masaryk nepodal dotyčnému ruku a  ministr 
abdikoval.) I  obyčejní lidé tehdy pozorně hodnotili charakterovou 
kvalitu lidí a podle toho se s nimi stýkali.

Ke  konci života byl Ing.  B. Bašta, prvorepublikový intelektuál, 
znechucen z  úpadku morálky ve  společnosti, byl zklamán 
z politického vývoje, z velké míry korupce. Vlastenec a gentleman 
odešel... Vzdělaní a zodpovědní lidé s vysokým morálním kreditem 
jsou nenahraditelní.

Podle informací rodiny zpracovala PhDr. Lenka Mandová

Rozloučení s Ing. Bedřichem Baštou

27. 7. 2018 to budou 2 roky, co nás po zákeřné nemoci 
navždy opustil syn a bratr Petr Urban. Velký srandista a tvrdý 

bojovník s laskavým srdcem. S láskou na něj vzpomínáme. 
Rodina Urbanova.

race a samotným majitelem, 
s panem Karlem Sechterem. 
V příštím čísle ŽÚ nalez-
nete další proměny domu 
a okolí a obchodů. Možná 
máte sami povědomí, kte-
ří živnostníci a obchodníci 
v místě podnikali a pomů-
žete upřesnit historii, kterou 
máme už díky pamětníkům 
dost zmapovanou.

alena.janurova
@centrum.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Sklad hutního materiálu v Praze 9
přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče, 

výhodou VZV, jeř., palič,

vazač. průkaz, mzda 30 – 35 tis. Kč/měs.

Tel: 731 545 839, knourek@technimat.cz

Vykoupím staré knižní pozůstalosti 
a další staré tiskoviny. 

Tel.: 731 489 630

Zubní ordinaceZubní ordinace
v Přerově nad Labemv Přerově nad Labem

(okr. Nymburk)(okr. Nymburk) 
přijme dentální hygienistku

na částečný úvazek.

Zavedená klientela, samostatná 

ordinace. Nástup dle dohody. 

V případě zájmu nás kontaktujte  

na e-mailu: zubni.prerovnl@seznam.cz.

30
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.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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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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