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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
říjen, měsíc komunálních voleb, je za námi.
Chtěl bych vám všem, kteří jste dali důvěru
stávajícímu osazenstvu radnice, poděkovat
a slibuji, že i v tomto volebním období budeme
dělat, co umíme, abychom naše město posouvali dopředu. Věřím také, že vztahy v zastupitelstvu budou více směřovány ke spolupráci
ve prospěch celku – města Úvaly, než tomu
bylo v období minulém. Chtěl bych poděkovat
i vám všem, kteří jste třeba volili jiné strany
nebo spolky, ale k volbám jste přišli – ukázali
jste tak, že vám na našem městě záleží. Dne
5. listopadu se bude konat ustavující zasedání
úvalského zastupitelstva, které zvolí nové vedení města pro toto volební období.
Říjen byl rovněž měsícem oslav 100. výročí republiky. V Úvalech byl Legiovlak,
proběhly oslavy 20. října a přednáška a křest
knihy Českoslovenští legionáři a Úvaly dne
28. října. Věřím, že se všechny akce povedly,

a v Úvalech jsme tak důstojně výročí našeho
státu oslavili.
Je před námi listopad, měsíc, kdy se dokončují stavby letošního roku a plánuje se
rozpočet na rok příští. Ještě letos by měla být
zahájena rekonstrukce ulice 5. května, která
nás bude provázet příštích 15 měsíců. Opět
se bude jednat o kompletní rekonstrukci komunikace, odhadované náklady jsou kolem
50 milionů Kč a opět se bude jednat o stavbu realizovanou ve spolupráci Středočeského
kraje a města Úvaly. Po dokončení této rekonstrukce by pak měly v letech 2020 a 2021 následovat rekonstrukce komunikací Škvorecká
a Pražská, tím by měla být základní komunikační osa Úval kompletně opravena.
Rozpočet města na rok 2019, který právě připravujeme, bude ve znamení několika
klíčových investic – rekonstrukce úvalského
koupaliště, která absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dis-

pozici, dalšími investicemi bude budování
vlastního sběrného dvora a odborných učeben základní školy (učebny pro fyziku, biologii a IT zázemí) a zlepšení zázemí školní
jídelny. Kromě těchto staveb budeme muset
ﬁnancovat projektové dokumentace – především půjde o dokumentaci pro svazkovou
školu, dále pak terminál P+R u nádraží nebo
dokumentace pro rekonstrukce místních komunikací na Úvaláku, dostavbu vodovodu
a kanalizace Pod Slovany, Zálesí, k Horoušánkám nebo V. Špály. Oproti předchozím letům však budeme mít příští rok méně peněz
na investice do oprav komunikací, takže tempo oprav uliční sítě v Úvalech trochu zvolní.
I nadále budeme pokračovat v projektu rekonstrukce městské zeleně.
Přeji vám hezký listopad a již nyní se těším, až se potkáme na úvalském adventu dne
1. prosince 2018.
Petr Borecký, starosta

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 20.9.2018

P

oslední jednání úvalských zastupitelů
ve volebním období 2014-2018 se konalo ve čtvrtek 20.září 2018. Nejprve zastupitelé vzali na vědomí plnění dříve přijatých
usnesení. Následně paní Váňová seznámila přítomné se zápisem jednání ﬁnančního výboru
ze dne 5.9.2018. Jednání ve výboru se týkalo
především návrhu rozpočtového opatření č.8,
které následně po delší diskusi úvalští zastupitelé schválili. Rozpočtové opatření č. 3-2018
činí příjmy a výdaje 249 997 889 Kč. Zastupitelé následně vzali na vědomí zápis č.3/2018
z jednání kontrolního výboru a následně i zprávu kontrolního výboru dle usnesení KV-1/17
– Kontrola plnění usnesení rady za rok 2015.
Zastupitelé také rozhodli o názvu komunikace podél Výmoly mezi ulicí Riegerova a Hálkova, která nově ponese název „K Viaduktu“.
Zastupitelé dále schválili přijetí ﬁnančních
prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci speciﬁckého cíle
2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení“ na realizaci projektu „SNIŽOVÁNÍ
SPOTŘEBY ENERGIE ul. Prokopa Velikého
1346 a 1347, Úvaly“ v maximální celkové výši
1 983 783,65 Kč a současně schválili spoluﬁnancování z ﬁnančních prostředků města na realizaci tohoto projektu ve výši 70% způsobilých výdajů v maximální výši 4 313 942,25 Kč.
Zastupitelstvo také diskutovalo o přijetí dotace akce „„Bezpečné Úvaly“ – ISPROFOND
5217510300, pro kterou předložilo žádost o příspěvek a o přijetí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
6 644 000 Kč. Usnesení po delší diskusi nebylo

přijato. V sále následně zazněly nesouhlasné reakce ze strany některých občanů a delší diskuse
byla vedena mezi zastupiteli, zejména o administrativě předkládaných materiálů. Poté bylo
usnesení doplněno a schváleno. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí neuznatelné položky ve výši
65 340,00 Kč (školení pro vybrané zaměstnance
MP Úvaly, příslušníky PČR Úvaly a zástupce
města Úvaly. Rozpočet akce je následující: celkové náklady dle žádosti 7 882 511,12 Kč, celkové
uznatelné náklady 7 817 171,12 Kč, maximální
možný příspěvek SFDI 6 644 000,00 (85%), minimální vlastní podíl města 1 173 171,12 Kč.
V rámci dalšího bodu jednání zastupitelé
schválili přijetí daru v hodnotě 2 500 000 na projektovou dokumentaci nové městské knihovny.
Jedná se o uzavření Darovací smlouvy na pozemky pod komunikacemi převážně v ulici Raisova,
dále v ulici Pražská, komunikace na Vinici v majetku soukromé osoby, která tyto pozemky městu daruje za podmínky, že bude uzavřena kupní
smlouva mezi touto osobou a developerem, který
plánuje na jeho pozemcích realizovat obchodní
centrum Pražská.
Zastupitelé také schválili záměr na směnu
pozemku č. 3581/2 o celkové výměře 870 m2
za pozemek č. 3582/2 o celkové výměře cca 870
m2. Oba pozemky jsou v režimu „travní porost“.
Směna pozemku je za účelem získání části pozemku soukromé osoby, na kterém je plánovaný
kruhový objezd v ulici Dobročovická do vlastnictví města.
V rámci bodu „Různé“ zastupitelé hovořili
o kapacitě parkovacích míst na nově zrekonstruovaném náměstí Arnošta z Pardubic.

Dotazy ze strany občanů se týkaly aktuální
výše dluhu města. Pan Havel podal návrh na udělení čestného občanství města Úvaly panu Miroslavu Kočárníkovi, občanovi Úval, hudebníkovi,
který nedávno zemřel. Podnět bude projednán
novou politickou reprezentací. Paní Baumannová vyjádřila obavu o velkou magnólii na náměstí po dokončení rekonstrukce na náměstí. Paní
Kameníková hovořila o kvalitě dlažby na nově
zrekonstruovaném náměstí. Pan Vosecký zmínil
zatravnění v oblasti zasakovacího pásů v lokalitě
U Horoušánek. Další připomínky se týkaly ﬁnancování úvalského koupaliště, jehož rekonstrukce
byla zahájena ještě před konáním tohoto zastupitelstva.
Starosta též zastupitelům představil pana Martina Šístka, který se stal novým projektovým manažerem města. Zastupitelka Mgr. Dana Poláková poděkovala jménem školské komise všem
úvalským školám, školkám, učitelkám a učitelům. Zastupitelé Mgr. Dvořáček a Ing. Váňová
rovněž poděkovali za spolupráci ve výborech
zastupitelstva.
Na závěr starosta města Mgr. Petr Borecký vyslovil velký dík zaměstnancům města, všem zastupitelům a občanům města za trpělivost v uplynulých 4 letech a poslední zasedání zastupitelstva
ve volebním období 2014 – 2018 ukončil.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 20.9.2018
je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=R-h06wXxld8
(délka trvání 4:00 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
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Co se stalo?

N

ěkdy se ani nám, ani vám prostě něco nepovede. Ale nevěsme hlavu a poučme se z chyb, které děláme sami nebo které udělali druzí.
A to je právě tento případ. Při svozu papíru dne 21.9.2018 odmítl
sběrný dvůr v Radimi celý návoz vyseparovaného papíru o hmotnosti
1460 kg svozového auta Technických služeb Úvaly. Následně byl celý
obsah opětovně naložen a nuceně odvezen na skládku komunálního
odpadu a také jako komunální odpad městu Úvaly nafakturován! Co
bylo důvodem? Možná nevědomost, možná lhostejnost! Věříme, že se
nejedná o úmyslný čin. Do modré popelnice na zpětný odběr papíru
někdo vyhodil papír znehodnocený pravděpodobně nějakým druhem
technického oleje nebo kapaliny. A dle slov paní ze sběrného dvora
i fekáliemi! Pojďme si tedy udělat malé opáčko a následně věřme, že už
se nám tato nepříjemná situace v budoucnu nenaskytne.

Do těchto nádob patří: noviny, časopisy, knihy bez desek, krabice,
kartony, čisté obaly (od potravin a dalšího zboží), účtenky, složenky
a papírové etikety, kancelářský papír i se sponkami, katalogy, sešity,
diáře, obálky i ty s okénkem a mnoho dalších papírových výrobků.
Nepleťte si nádobu se smetištěm!

Rozhodně sem nepatří: znečištěný papír (od barev, olejů,
krve…), laminovaný a voskový papír, kopírovací papír, použitý toaletní papír a papírové kapesníky, další hygienické potřeby (vložky,
pleny…), nápojové kartony (ty patří do oranžových kontejnerů), plata
od vajec, roličky od toaletního papíru.
Papíru se též můžeme zbavit ve sběrném dvoře. Rozhodně nedoporučujeme
pálit různé druhy papírů a papírových
obalů, jako jsou barevné letáky a časopisy nebo lepenky, a to ani v kamnech,
ani na otevřeném ohništi. Při spalováníí
unikají do ovzduší škodlivé látky, kteréé
vdechujete a z nichž mnohé jsou rakovi-notvorné!!!
Děkujeme všem šikovným Úvalákům,
m,
m,
kteří přistupují k separaci odpadu zodpoovědně.
Odbor životního prostředí
ed
edí
dí
a územního rozvoje
vo
voje
oje
je

Parkovací řád platný od 1. 1. 2019 pro oblast ulice Husova
a Arnošta z Pardubic v Úvalech?

O

d 1. 1. 2019 vchází v platnost nařízení obce č.1/2018, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace užít ke stání vozidla za sjednanou cenu. V ulici Husova a Arnošta z Pardubic bude vyznačena zóna parkování pouze na vyznačených místech. Parkovací řád
umožní parkování v době od 7 hod. do 17
hod. maximálně na 2 hodiny zdarma, dobu
zaparkování bude třeba označit na parkovacích hodinách (kotoučích). Rezidenti nebo
ﬁrmy v dané lokalitě (kteří mají trvalý pobyt,

nájemní smlouvu nebo provozovnu) si mohou zažádat o parkovací kartu, kterou bude
vydávat městský úřad (na pokladně MěÚ
Úvaly v úřední dny) s platností od 1. 11. 2018
do 31. 12. 2019, zpoplatněnou částkou
500 Kč ročně na první vozidlo, druhé částkou 3 000 Kč ročně, třetí a další vozidla částkou 15 000 Kč ročně, ﬁremní karty 5 000 Kč
ročně. Osoby zdravotně postižené a starší 65
let budou mít slevu 50% z ceny. Karty platné od 1. 1. 2020 budou mít platnost vždy
na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud

Aktuálně z rekonstrukce koupaliště

D

ne 15.10.2018 proběhl druhý kontrolní den, který řídil Ing. Milan Šmíd ze společnosti Bazény a wellness,
s.r.o.
Bylo konstatováno, že stavba má díky pěknému počasí oproti harmonogramu prací „malý předstih“. Vedoucí
stavby si chválil i skutečnost, že stavební činnost nikoho neruší, a práce tak mohou probíhat v prodloužených
směnách. Vlastní stavbu provádí ﬁrma Stako z Červeného
Kostelce.
Po absolvování tohoto kontrolního dne si dovolím říci, že
projekt i stavbu realizuje jedna ﬁrma, což je velkou výhodou. Nedostatky či nejasnosti si Centroprojekt, který projektoval koupaliště a vyhrál i výběrové řízení na stavbu, bude
muset řešit sám se sebou.
Z prvního kontrolního dne byly splněny všechny úkoly.
Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo
vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak
v obvodové stěně. Tato chyba – nedostatek
se objevila až po celkovém odstranění této
příčky. Statik má za úkol problém do konce
42. týdne tohoto roku vyřešit.
Na závěr bych chtěl pochválit nekompromisní vedení kontrolního dne panem
Ing. Šmídem a jasné vystupování našeho
vedoucího odboru OID pana Matury.
Josef Polák,
člen rady města, účastník kontrolního
dne za vedení města

si rezident či ﬁrma zažádá o parkovací kartu během roku 2019, cena bude adekvátně
ponížena, a to vydělena příslušným počtem
měsíců v době žádosti. Jak parkovací kotouče, tak i parkovací karty musí být umístěny
na viditelném místě uvnitř vozidla pro možnost kontroly městskou policií. Parkovací řád
zachovává zavedený režim parkování jako
před rekonstrukcí ul. Husova a A. z Pardubic. Staré platné parkovací karty lze využívat
do konce jejich trvání.
Odbor investic a dopravy

Pozvánka
na ustavující
zasedání
zastupitelstva
Zveme občany
na ustavující
veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná

v pondělí
5. 11. 2018
od 18.00 hodin
v sále Domu
s pečovatelskou
službou Úvaly, nám.
Svobody 1570.
***
Program jednání
bude oznámen
na úřední desce
městského úřadu.
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Nový přístřešek pro úschovu kol
Doufáme, že přístřešek se nestane terčem vandalismu a bude
v hojné míře využíván. Jakýkoliv
počin, který pomůže snížit počet
automobilů na parkovišti, je vítán
a přispěje alespoň malým dílem
ke zklidnění provozu ve městě.
Přístřešek blíže k nádražní budově byl ﬁnancován SŽDC (správa
železnic), vzdálenější se samostatnými stojany pro kola byl placen z prostředků města Úvaly.

Zároveň byla koncem srpna
dokončena nová přístupová cesta
od železničního přejezdu ze strany Husovy ulice podél trati přímo
k podchodu na druhém nástupišti
směrem Praha. Tato cesta je bezbariérová a o pár minut urychlí
příchod k vlakům pro cestující
směr Praha, kteří přicházejí k nádraží od nám. Arnošta z Pardubic.
Za dopravní komisi
Richard Saidl

V

průběhu měsíce srpna byl
dokončen přístřešek
na úschovu jízdních kol
u našeho nádraží. Jeho kapacita je 40 kol s tím, že umožňuje případné rozšíření o další modul v případě dostatečné poptávky
o úschovu kol před nepřízní počasí.
Město Úvaly tímto umožňuje svým
obyvatelům alternativní způsob
dopravy k vlaku, která je časově
srovnatelná s autobusem a nepatrně
delší než osobním automobilem.
Zejména v letních měsících bylo
možné si všimnout zamknutých
kol u zábradlí na kolínském nástu-

pišti, což nepůsobilo hezky a též
neumožňovalo průchod v plné šířce při nástupu do vlaku. V blízké
budoucnosti bude zajištěn dohled
kamerovým systémem, na jehož
vybudování město Úvaly nedávno
obdrželo závazný příslib.
Přístřešek je ocelový se stojany
na kola v jedné části a otvory pro
zavěšení v druhé polovině. Nachází se ihned u vstupu do podchodu vedle nádražní budovy.

Úvaly mají své první logo a návrh nového vizuálního stylu

V

edení města Úvaly se, jak
jsme vás již v minulosti informovali, rozhodlo vyhlásit
veřejnou soutěž na zpracování
návrhu nového vizuálního stylu města. Do veřejné soutěže se
přihlásilo několik subjektů jak
z řad odborné, tak laické veřej-

nosti. Veřejná soutěž byla vyhlášena jako dvoukolová a na základě výběru komise složené z řad
odborné i laické veřejnosti z ní
vyšel jako vítěz designer Lukáš
Hejč. Výběru vítěze předcházela
živá diskuse. Návrhy byly hodnoceny na základě několika kritérií

s důrazem na řemeslnou kvalitu
a bezproblémové fungování značky v kontextu vizuálního stylu.
Návrh designera Lukáše Hejče
zaujal porotce nejen svým souzněním s duchem našeho města, ale
také svým sympaticky provedeným
systémem, který dokáže komunikovat od jednoho výrazného symbolu po komplexní text doplněný
v případě potřeby sérií obecně i lokálně orientovaných
piktogramů.
Kromě zavedení
nového loga se chystá také nová podoba
městského zpravodaje a dalších informačních
tiskovin,
brožur a publikací,
plakátů, dárkových,

reklamních a propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba
vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace.
Samotné nové logo a vizuální
styl města v žádném případě NENAHRAZUJE stávající městský
znak, ten zůstává tradiční tak, jak
jej znáte.
Na základě nové koncepce by
měly být navrženy značky a jednotný vizuální styl pro technické
služby, MDDM, městskou policii,
knihovnu a další instituce spravované městem, jedná se především
o polepy aut, pozvánky, novoroční
a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech
městských institucí a města samotného.
Se vznikem nového loga je
spojen celý příběh, který právě
začíná, prožijte ho s námi... více
na facebooku a webu města.
Markéta Rydvalová
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Pohodlně, rychle,
nejlevněji
Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší
cestujícím v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu
veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).
Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy
a doporučí nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až
3 dny pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou aplikace je schopnost
pracovat s aktuálními informacemi o dopravě v rámci
PID, a to včetně výluk a mimořádností. Máte jistotu, že
aplikace vyhledala nejrychlejší možnou cestu. Zaplacení jízdenky probíhá pomocí nahrané platební karty nebo
služby Masterpass, jízdenka je aktivní do dvou minut
od zakoupení.
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci je platná
ve všech pásmech PID, tedy i v integrovaných částech Středočeského
kraje, včetně vlaků ČD.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich aktuální obsazenost, takže mají řidiči přehled, kde mohou odstavit svůj automobil a pokračovat pohodlně veřejnou dopravou. Další šikovnou funkcí
je nákup až deseti jízdenek najednou, které si cestující aktivuje podle
potřeby. Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli.

„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji, aby
od začátku příštího roku mohli cestující přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel
společnosti Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu aplikace
na starosti.
Aplikace je zdarma ke stažení v App Store a Google Play.
Více na pid.litacka.cz/aplikace

Městská stezka – 9. zastavení – Mlýn

O

d úvalského „Stonehenge“ se městská
stezka obrací zpátky do centra města.
Svažující se cestou se dostaneme do
ulice Horova a z ní k „Prokůpčáku“, Mlýnskému rybníku, kde najdeme poslední tabuli
stezky.
Poslední zastavení na okružní stezce, ze
kterého je to již jen pár kroků na začátek stezky u nádraží, je věnováno hlavně úvalským
mlýnům a rybníkům.
Mlýny stávaly kdysi na území Úval tři, ale
do dnešních dob se dochoval jeden jediný –
Prokůpkův mlýn nebo také Dolní panský mlýn.
Nejdříve bylo jeho mlýnské kolo poháněno
vodou, později Francisovou turbínou. Mlelo
se v něm do roku 1963, později sloužil jako
skladovací prostor. Uvažovalo se i o demolici,
ke které ale naštěstí nedošlo. V roce 1991 byl
v restituci vrácen původním majitelům, rodině
Prokůpkových, a slouží dnes k bydlení.

Dále se na informační tabuli dozvíte za- Výmole a soustavě úvalských rybníků, o ktejímavosti o Masarykově háji, který začíná rých se blíže hovořilo už na tabuli číslo 3 –
za Mlýnským rybníkem. Háj je protkaný Rybníky.
Mirka Borecká
sítí stezek a je to velmi oblíbené místo na
nedělní vycházky. V letošním roce, kdy slavíme
stoleté výročí existence
naší republiky, je vhodná
příležitost připomenout, … v Úvalech se mlelo obilí na třech místech?
že na skalce v Masaryko- Kromě Prokůpkova mlýna (Dolní panský) fungovaly
vě háji najdeme pamětní v Úvalech také Hodovský mlýn, Horní panský mlýn (býžulovou desku, která zde valá Fruta, dnes sídlo Technických služeb Úvaly).
byla instalována původně …nad Masarykovým hájem byl kdysi instalován dřevěv roce 1928 k desetiletí ný pavilon z Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Prarepubliky a která byla obnovena u příležitosti 90. ze (1891)?
výročí republiky v roce Pavilon na místě vydržel až do vzniku ČSR, kdy byl jako
zchátralý spálen.
2008.
Poslední část informač- …že historie Prokůpkova mlýna sahá až do roku 1618?
ní tabule je věnována říčce

…věděli jste, že:
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První republika a my

K

dyž se kupříkladu v zámecké expozici díváte
na obraz šlechtice, vidíte jen to, co je namalované
a ohraničené rámem. Nevidíte zbytek místnosti ani malíře
pracujícího na obrazu a přitom
se pochopitelně onen šlechtic
nechal zvěčnit tak, aby vypadal
co nejurozeněji a nejdůstojněji.
Stejně tomu je s naším pohledem na první republiku, který
je také limitován, nebo-li zarámován, a to naší schopností
chápat, politickým přesvědčením, historickými zkušenostmi
a mnoha dalšími aspekty. Přitom se musíme probít nánosem
sebeprezentace tehdejšího státu. Naše představy o dějinných
obdobích jsou obecně jen neúplným obrazem a záleží na znalostech a přístupu každého
z nás, do jaké míry se ten obraz
blíží skutečnosti.
V této době slavíme sté výročí založení zaniklého státu.
Když při té příležitosti posloucháme politiky, že se postarají o to, abychom se vrátili
na úroveň meziválečného Československa, je to vyjádření
myšlenkově prázdné a příslovečně srovnávají hrušky s jablky. Především jsme tu Československou republiku netvořili
my, nýbrž naši předkové, kteří
se nám v mnohém nepodobali. A také předkové milionů
lidí, kteří dnes žijí především
na Slovensku a Ukrajině, v Německu a Rakousku, Izraeli
a v mnoha dalších zemích. My
Češi si dnes meziválečnou Československou republiku i její
úspěchy tak trochu přivlastňujeme. A jelikož tedy byla naše,
tak ji také idealizujeme.
První republika nepředstavovala tak zlatou éru, jak je občas
předkládáno, a nebyla tak bezstarostná, jak se ji snažil zob-

listopad_2018.indd 7

razovat meziválečný filmový
showbyznys. Dnes se nám tak
zdá být, a to jen proto, že po ní
následovala nacistická okupace
a hrůzy světové války a také to,
jak se Češi po té válce zachovali k menšinám a ve jménu
populistické ideologie i k sobě
samým. Už krátce po jejím narození se projevily genetické
poruchy, se kterými si tehdejší
společnost nedokázala poradit.
Československá republika byla
vlastně takovou menší rakouskou monarchií.
Vedlejší je přitom institut
nedotknutelného
pseudomonarchy v osobě Masaryka, který si symbolicky za své sídlo
vybral Pražský hrad. Masaryk
totiž vzor prezidentské funkce
hledal ve Spojených státech
či Francii a volným výkladem
ústavy a dalšími kroky směřoval k posílení své moci. A pod
tíhou jeho kultu politici také
postupně povolovali.
Ten hlavní problém dědictví
monarchie však tkvěl ve společenském uspořádání. Přesto,
že byly zrušeny šlechtické tituly a pozemkovou reformou
byly rozbity velkostatky, sociální nerovnost obyvatelstva
byla výrazná a ekonomickou
krizí na počátku 30. let ještě
vzrostla. Nejen německá a slovenská, ale i česká veřejnost
se v průběhu 30. let na základě
hospodářské deprese značně radikalizovala. I mezi Čechy posiloval antisemitismus, etnické
pojetí nacionalismu a na straně
druhé také radikalizace socialistické části společnosti. Mimochodem Úvaly a okolí byly
za první republiky podobně silně socialistické, jako jsou dnes
antisocialistické. Na Slovensku se vzbudil nacionalismus
ve formě klerofašismu a německé průmyslové pohraničí,

nejvíce zasažené ekonomickou
krizí, nenacházelo pochopení
u českých politiků a po státní
loajalitě ve druhé polovině 20.
let se obrátilo ke starší myšlence velkého Německa.
Samotné budování republiky
bylo i z české strany nešťastné. Když bývalí legionáři, kteří
tvořili základ československé
armády, pacifikovali německé
pohraničí, dávali nepokrytě najevo, že s Němci se diskutovat
nebude. K tomu ničili sochy císaře Josefa II. i drobné sakrální
objekty, což mělo dalekosáhlý
symbolický význam. Ostatně
v Čechách se obecně ničily či
úředně přesouvaly sochy svatých a kříže, jako v případě
sv. Jana Nepomuckého v Úvalech. A nejen to. Československá vláda i Masaryk působili
na přelomu 10. a 20. let legislativně i exekutivně proti katolické církvi. Takové jednání už
v době rodícího se státu způsobilo odcizení se katolického
Slovenska od myšlenky československého národa.
Stejně jako národnostní spory
zmítaly rakouskou monarchií,
destabilizovaly i Československou republiku. Nejtíživější
otázku představovaly česko-německé vztahy. Nejen Češi,
ale i Němci se totiž odvolávali
na princip práva na sebeurčení národa. Češi si velmi záhy
uvědomili, že to oni mají zájem
na setrvání Němců v novém státě. Po prvotním ignorování tak
postupně docházelo ke smíření,
které ukončily následky ekonomické krize. Přes zásahy do komunální politiky, župní zákon,
zákon na ochranu republiky, jazykový zákon a další předpisy,
které cíleně snižovaly německý
vliv, byla státní politika vůči
menšinám na tu dobu poměrně
mírná. Nicméně od počátku 30.
let se Masaryk ocitl v kůži Františka
Josefa I., když
rázně odmítal sílící slovenské i německé požadavky
na autonomii.
Masaryk
prostřednictvím Beneše
prosazoval
širokou zahraniční politiku, která
byla chladná „pouze“ téměř ke všem
přímo sousedícím
státům. Jinak si
Československo představoval
jako most spojující západ Evropy
s východem. Jeho
syn Jan Masaryk

později trefně poznamenal, že
s tímto konceptem zrovna nesouhlasil, „protože po mostech
se šlape“. Nebyl tak daleko
od pravdy. Dodnes je česká
společnost silně traumatizovaná z událostí v průběhu 20. století a postrádá důvěru jak k Východu, tak i k Západu. Proto
není překvapivé, že společnost
v Česku vykazuje ze všech
členských států největší pesimismus k projektu Evropské
unie. Bez ohledu na to, že Evropané v rámci mezinárodní
spolupráce dosud nic lepšího
nerealizovali.
Československá
republika
se sice postupně stala demokratickým ostrovem v prostoru
střední Evropy, ale ve srovnání s dnešní Českou republikou
byla ta demokracie podstatně
limitována. Masarykova později opakovaná slova, že „bez jistého stupně diktatury není ani
demokracie“ byla sice vytržena
z kontextu, ale přesto ve státě
stále fungovala cenzura, lidé
byli soudně perzekvováni pro
politické názory, už z nejvyšších politických míst byla tolerována a skrývána korupce
a stát fakticky řídila poměrně
úzká a statická politická oligarchie.
Milan Bednář

Víte-že...

v roce 1921 měly Úvaly
2352 obyvatel a 335
domů? Ve stejném roce
je ustaveno sjednocení
a výlučné používání
názvu „Úvaly”
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Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně.

Jeho matka
Marie Zemanová byla učitelka, otec byl poštovní úředník. Miloš Zeman je český politik, ekonom, prognostik a třetí prezident České republiky. Úřadu se poprvé ujal složením slibu 8. března 2013 a druhé
funkční období zahájil o pět let později.
V období 1993–2001 působil jako předseda České strany sociálně
demokratické. V letech 1996–1998 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky
byl předsedou sociálnědemokratické vládymenšinového charakteru,
jejíž existence byla umožněna na základě tzv. „opoziční smlouvy“
s Občanskou demokratickou stranou.
Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky
v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. V březnu 2010 se stal předsedou nově založené Strany Práv Občanů ZEMANOVCI. Na funkci
rezignoval po parlamentních volbách 2010, ve kterých se strana nedostala do sněmovny.
V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky a zároveň historicky prvním českým prezidentem zvoleným přímou
volbou. První kolo vyhrál a v rozhodujícím druhém kole zvítězil nad tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Svůj prezidentský
post se rozhodl obhajovat v následujících prezidentských volbách 2018, ve kterých postoupil s Jiřím Drahošem do druhého kola. V něm
27. ledna 2018 vyhrál výsledkem 51,36 % a obhájil prezidentský úřad na dalších pět let. Jeho působení v prezidentském úřadě provází řada
skandálů vyplývající z jeho arogantního chování a vulgárního vyjadřování a též dosti nekomfortních a provokativních názorů, které jsou často
vzájemně nekonzistentní a budící dojem účelovosti.
Na konci prvního období a začátku druhého jej provází zjevně zdravotní problémy, které se snaží zakrývat. Často pobývá na zámku v Lánech.
S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

názory čtenářů
Vážené Úvalačky a Úvaláci,
milí spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval vám všem, kteří
jste dali ODS ve volbách svůj hlas. Doufali jsme
sice, že vás bude více, ale chyby budeme samozřejmě hledat u sebe. ☺ Osobně slibuji, že přesto, že mi ke zvolení zastupitelem
chybělo několik vašich hlasů, budu pro město pracovat co nejlépe dovedu v některé z komisí rady zastupitelstva.
Krátce po volbách proběhly sondážní rozhovory mezi ODS a oběma vítěznými sdruženími nezávislých kandidátů. Poté se sešla rozšířená rada místního sdružení ODS za účasti významné většiny členů a jednomyslně doporučila
dvěma zastupitelům, zvoleným za ODS, pokračovat v koaliční spolupráci se
sdružením Otevřené Úvaly.
Udělali jsme to i s tím rizikem, že být vidět vedle tak výrazné osobnosti, jako
je Petr Borecký, je opravdu obtížná úloha. Myslíme si totiž, že zřetelný vítěz
voleb a úspěšný starosta má dostat šanci pokračovat.
Před ODS je nyní úkol dokončit během příštích čtyř let generační obměnu
vedení místního sdružení a přesvědčit vás, voliče, že bychom dovedli město
opravdu spojovat a ne rozdělovat, tak, jak jsme slibovali ve volebním programu.
Byl bych velmi rád, kdyby se mezi vámi našli ti, kteří by tento úkol chtěli
řešit s námi.
Ing. Josef Martinovský

Poděkování PRO
voliče v Úvalech
Spolek PRO Úvaly dostal ve volbách 31 % hlasů. Moc děkujeme za vaši důvěru a budeme se ji snažit nezklamat. Těší nás, že nám důvěřujete ještě více než
v roce 2014, a díky tomu budeme mít v zastupitelstvu 5 zástupců a zástupkyň,
tedy o jednoho více než v minulém volebním období. Díky vaší projevené důvěře pociťujeme ještě více podpory pro náš program.
Děkujeme vám
Členové spolku a kandidáti PRO Úvaly

Poděkování voličům
Sdružení KzK a Místní organizace ČSSD děkuje občanům města za odevzdané
hlasy v komunálních volbách 2018.
Za KzK Ing. Helena Váňová
a za ČSSD JUDr., Ing. Petr Petržílek, PhD.

Děkujeme občanům
Úval za účast
ve volbách.
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Novinky v knihovně
– tentokrát od českých autorů:

Knihovna doporučuje
Nesamozřejmé Československo
1918 – 1992

Marie Benetková: Zlatý z nebe
Anna Bolavá: Ke dnu
Tomáš Boukal: Hřbitov nevěst
Dana Emingerová: Živel Lustig
Petra Hůlová: Stručné dějiny Hnutí
Miroslav Pech: Cobainovi žáci
Markéta Pilátová: S Baťou v džungli
Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny
Jáchym Topol: Citlivý člověk
Kateřina Tučková: Vitka

Kniha Jana Bauera populární formou provádí historií Československa od jeho vzniku až
po jeho zánik, respektive vytvoření samostatných států Čechů a Slováků. Důraz je položen
především na rozhodující momenty v dějinách republiky. Zároveň čtenáři jistě ocení
i dobové anekdoty a stranou nezůstávají ani
bulvární aféry a okolnosti, které tuto zemi
proslavily. Knihu uzavírá životopisný přehled
nejvýznamnějších osobností v dějinách Československa.

Městská knihovna Úvaly rozšířila výpůjční dobu

o středu od 12.00 do 17.00
Těšíme se na naše čtenáře.

kultura a volný čas

Vánoční koncert Martina Vydry

V

ážení čtenáři Života Úval,
rád bych vás pozval na téměř
tradiční vánoční koncert,
který se opět odehraje v úvalské
sokolovně. A i tento rok se budu
snažit společně se svou pravou
rukou, Petrou Franclovou, připravit představení plné hudby, zpěvu
a vánoční atmosféry. K tomu mi

pomůže smyčcový ansámbl složený z mých přátel a známých,
které jsem při dosavadní koncertní činnosti potkal a se kterými se
mi skvěle spolupracuje. Jistě si
většina z vás vzpomíná na první
vánoční koncert, který se v roce
2009 v Úvalech konal. Po devíti
letech jsem se opět obrátil na PETROF v Hradci
Králové, domluvili
jsme se na zapůjčení koncertního
křídla, a pokud by
všechno vyšlo, tak
už je nyní, kdy čtete tento článek, podepsána smlouva.
Samozřejmě
nebude chybět ani
pěvecký ansámbl.
Tento rok spolu se
mnou na jevišti vystoupí například sopranistky Veronika
Vršecká a Natsumi
Matsuzaki, mezzosopranistka Kristina Kubová, altistka
Ludmila Kromková a basbarytonista Ondřej Slavičínský a další,
kteří jsou zatím v jednání.
Za doprovodu
klavíru a smyčcového souboru
uslyšíte známé
operní a operetní árie, ansam-

bly, klasické muzikálové melodie,
skladby spojované s obdobím Vánoc a v neposlední řadě představíme zapomenutou českou koledu,
na kterou mě přivedl občan Úval
pan Jelínek a poskytl notový materiál.
Věříme, že přípravy dojdou zdárného konce a budu se na vás spolu
se svou „company“ těšit na viděnou v sobotu 22. prosince 2018
v 19:00 v úvalské sokolovně.

Předprodej vstupenek započne
5. listopadu v provozovně Sushi
Úvaly v Jiráskově ulici, naproti
vlakovému nádraží Úvaly a zároveň bude probíhat během rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Děkujeme za podporu Městu
Úvaly a přejeme Vám příjemný
hudební zážitek!
Martin Vydra

Jaké kulturní akce chystáme?
16. 11. 2018 Musica Dolce Vita koncert
„Lístky do památníku“

Sálek v DPS

24. 11. 2018 OUDIV – „Světáci“ – premiéra
1. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu s programem
na náměstí, školní vánoční jarmark

8. 12. 2018

V DVA č. 65
Adventní program se
sólistkami Národního divadla
– vystoupí Stanislava Jirků
a Marie Fajtová

16. 12. 2018 Vánoční koncert Christi

v 16.00 hod.
Sálek v DPS

15. 12. 2018 Jahodové duo – Pavla
Jahodová – violoncello
a Jiří Jahoda – housle

V DVA č. 65

22. 12. 2018 Vánoční koncert
Martina Vydry

Sokolovna

23. 12. 2018 Rybova mše v kostele

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
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Ochotnické divadlo " OUDIV" uvádí
skoro hudební komedii o neztracených iluzích

KDY : 24.11.2018
19 : 30 hod
KDE : SOKOLOVNA
ÚVALY
Vstupné dobrovolné

SVĚTÁCI
Námět a scénář: Zdeněk Podskalský a Vratislav Blažek
Režie: Simona Mašatová
Hrají: ~ Petr Klusák ~ Lukáš Čejchan ~ Matouš Novák ~ Eva Čejchanová ~
~ Barbora Linková ~ Jitka Hloušková ~ Jana Trávníčková ~ Přemysl Ira ~
~ Kateřina Nováková ~ Martin Kušta ~ Simona Mašatová ~ Jaroslav Báča ~
Nositele autorských práv k dílu zastupuje Dilia , divadelní ,literární , audiovizuální
agentura z.s.,Krátkého 1, Praha 9.
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Kulturní a společenské akce na podzim – přelom září a října
15. 9. 2018 – Tady je dodatečně třeba zmínit
i autobusový zájezd pro úvalské a okolní občany do kostela v Tismicích a tvrzi Tuchoraz
s komentovanou prohlídkou (pro ty, kdo čtou
ŽÚ a nemají facebook) s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a Janem Psotou.
Výlet poučný a příjemný, už víme víc o našich sousedech a těšíme se na další akce, třeba
na říjnovou vycházku do Klánovického lesa.
22. 9. 2018 – Václavská zábava – Zazpívali
jsme si všichni, a to z plných plic. Senioři si
zkusili malou diskotéku z českých písniček,
jak lidových a zlidovělých, tak populárních
ze 60.–90. let. Jak se stává zvykem, v poslední hodině se téměř všichni odhodlali k tanci.

Obyčejně tanečníky vytáhne
série s písničkou Holky z naší
školky. Lidé z ulice se překvapeně dívají přes okna na seniorské disko. Vynikající akce
města, je dobře, že se drží
na kulturním repertoáru akcí.
Přes tentokrát menší účast, asi
za to mohl mnohahodinový
výpadek proudu, kdy si mohl
každý představit, že se zábavné
odpoledne konat nebude, zážitek vyvolal představu dalšího
setkání za půl roku (na Velikonoce). Děkujeme!!!
22. – 24. 9. 2018 – Oktoberfest v hospodě na Dobrým
místě, pivo Paulaner a bavorské speciality, obsluhující děvčata v dirndlech, u výčepu majitel v koženkách a večer hrál
Ondra Novák (snad už 3.ročník
nebo 4., nikde se nedočtu zpětně, vydařená akce, informace
zprostředkované)
3.
ní
do
ry

10. 2018 – Mezinárodden seniorů – pozvání
DPS pro úvalské seniood města, také přivítání

od představitelů, občerstvení a hrnková kytička, co vydrží do jara. Opět jsme si od srdce
zazpívali s dětmi základní školy prosté české písně, zarecitovali s nimi básničky, které
jsme se učili kdysi dávno ve škole. Pěknou
práci s dětmi odvedla paní asistentka Chicu
Anastasia (s akordeonem) i pan učitel Bulíř,
který zpíval a doprovázel na kytaru. Paní učitelka přidala dvě temperamentní moldavské
národní písně o víně.
Podle zaslechnutých připomínek, některé seniorky by uvítaly častější hraní třeba na harmoniku ke zpěvu, ale byla by návštěvnost
úměrná vynaloženým prostředkům? Možná to
sdělily panu starostovi, který s nimi jednotlivě
promlouval.
Alena Janurová
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Setkání vedoucích LT po XXX letech

V

domě dětí se 22.9. setkali bývalí vedoucí,
instruktoři i další účastníci letních táborů
pořádaných již 30 let naším domečkem.
Akce se účastnilo 17 vedoucích a instruktorů
z let 1989 – 2018. Většinu z nich spojovali
vedoucí Alena, Olinka a Martin – Sísa, a tak
bylo o čem povídat. Všichni vzpomínali na táborové zážitky, vtipné události, takže jsme
se zasmáli a výborně se bavili. Úspěch jako
vždy slavily kroniky, kde si každý objevil své
mladší já a své kamarády z táborů. Se zájmem

si vedoucí vyzkoušeli únikovku
a pochutnali si na připraveném
občerstvení.
Všichni se shodli, že se rádi setkají za rok na víkendovém táboře
po XXX letech v říjnovém termínu, kdy bude čas i na společné
soutěžení a hry. Akci začneme
připravovat na jaře, aby si všichni
mohli zajistit volno na podzimní
pobyt v Ostružně. Bude to již druhý tábor pro dospělé – ten
první byl před deseti lety
v Račicích a stále na něj vzpomínáme.
í á
Bohužel na spoustu vedoucích i účastníků nemáme žádné spojení, takže pokud máte zájem se s námi vidět a prožít
společný víkend, ozvěte se a na jaře vás
budeme kontaktovat.
Kontakt najdete na stránkách
www.mddmuvaly.cz
Alena Navrátilová-Sismilichová

Chvíle napětí...

Strašlivý strážce únikové hry

Nejmladší účastníci
srílanského vaření

Táboroví vedoucí
a účastníci táborů,
na srazu po 30 letech
v MDDM se chystají
na únikovou hru

Jak se vaří
na Srí Lance
Vaření v MDDM pod dohledem
Martiny Hájkové, která nám
všem přenesla lákavou vůni
Srí Lanky na talíř

Hostina
je hotová
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Mladí hasiči sbírali medaile i na konci sezony

V

sobotu 15. 9. 2018 se v Brandýse nad
Labem konala soutěž dětí a dorostu v požárním útoku „O pohár starostky okresního sdružení hasičů Praha-východ“ a zároveň i Maxíkův pohár. Přihlásil se rekordní
počet družstev. V mladší kategorii měly naše
děti konkurenci dalších 15 družstev. Krásným
výkonem hluboko pod 30 vteřin však v obou
soutěžích vybojovaly stříbrné medaile! Starší žáci čelili konkurenci dalších 14 družstev.
Nestačili jen na suverénní obhájce vítězství
z Křížkového Újezdce a po vzoru svých mladších kamarádů brali také stříbro. V dorostenecké kategorii bylo naposledy k vidění družstvo

dorostenek Úvice (Úvaly + Vyšehořovice),
které však musely vzít do týmu také jednoho
dorostence. V Maxíkově poháru družstvo dorostu vybojovolo po vzoru dětí druhé místo,
v Poháru starostky OSH se však nehodnotilo
chlapecké družstvo z Dřís, a Úvice tak poskočily na zlatou příčku! Dvacátá sezona kroužku mladých hasičů je u konce. I letos jsme přidali další medaile a poháry do sbírky a poprvé
jsme zapsali účast na „republice“ dorostu v kategorii družstev. Pevně doufáme, že se stejně
a lépe bude dařit i dalších minimálně 20 let.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Úspěšný start nové sezony
pro mladé hasiče

V

sobotu 6. října jsme jeli do Veleně.
Konal se tam závod požárnické všestrannosti (ZPV). Trať dlouhá asi 3 km
s různými vědomostními nebo dovednostními
kontrolami. ZPV je zároveň úvodní disciplínou v novém ročníku celostátní Hry Plamen
a soutěže dorostu, tedy jedna z několika disciplín (ostatní proběhnou na jarním kole).
Za Úvaly se na start postavilo jedno družstvo
mladších žáků – dvě pětičlenné hlídky, dvě
družstva starších žáků – celkem tři pětičlenné
hlídky, jedno družstvo dorostenek a šest dorostenců – jednotlivců. Od rána do odpoledne
se postupně všechna družstva vydávala na trať

a postupně se vracela, tu
s méně, tu s více trestnými body. Když se vrátilo
i poslední startující družstvo dorostenek, mohli
jsme se vydat k domovu.
Zpracování výsledků této
disciplíny je totiž celkem
náročné a výsledky obvykle bývají
až za týden. Letos přišly hned další den a navíc nám přinesly mnoho
důvodů k radosti! Mladší žáci obsadili 3. místo. Starší žáci A také
3. místo, starší žáci B 1. místo!
Obě dětská družstva mají obrovskou šanci na celkový medailový
úspěch na jaře. Dorostenkám se
letos nepodařilo postavit příliš
silný tým (nemoci, školní akce),
ale kdyby nebyl žádný tým, tak
by byly na jaře bez šance úplně.
V ZPV obsadily 3. místo z pěti
družstev dorostenek, takže naději
na celkové vítězství a obhájení
postupu na krajské kolo rozhodně
neztratily. Dorostenci jednotlivci jsou kluci z řad starších žáků, kteří se v aktuálním
ročníku s dorosteneckou kategorií teprve

seznamují. Nejlépe se umístil Tomáš Geisler
na 3. místě v kategorii mladších dorostenců.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Podzimní soustředění starších žáků a dorostu

P

oslední prodloužený zářijový víkend jsme strávili se
staršími žáky a dorostem
ve Stříbrné Skalici na soustředění, jehož hlavní náplní byl trénink
na první kolo hry Plamen- závod
požárnické všestrannosti. Tři dny
jsme běhali, stříleli, skákali, šplhali, učili se značky, uzle a zdra-

vovědu, až se z některých skoro
kouřilo. Vzhledem k tomu, že se
žákovská a dorostenecká kategorie tři roky překrývá, někteří se
učili v podstatě na dvě soutěže.
Nakonec většina dětí vše zvládla a v neděli se postavila na start
tréninkového závodu, kde měl
každý sám za sebe šanci uká-

zat, co už umí a kde má naopak
ještě nedostatky. Náš minizávod
byl náležitě vyhodnocen a oceněn a my jsme v klidu vše uklidili a zazimovali naše tábořiště
a mohli jet domů.
Alena Tesařová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ÚVALECH
U příležitosti 100. výročí založení republiky srdečně
zveme všechny příznivce našeho sboru na Den otevřených dveří do naší hasičské zbrojnice.
Kdy? V neděli 11. 11. 2018 od 13 do 17 hodin.
Kde? V hasičské zbrojnici v Úvalech
(Klánovická 918).
Na vaši návštěvu se těší členové SDH Úvaly.
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Pozvánka na vánoční zájezd Klubu důchodců
Klub důchodců v Úvalech pořádá dne 7.12.2018 (pátek) zájezd na Stříbrné vánoční trhy na výstavišti v Lysé nad Labem.
Odjezd od bývalého Městského úřadu na ul. Pražská v Úvalech v 9.30 hod. s možností nastoupení v 9.15 hod.
na autobusové zastávce Skeříkov a také v 9.20 hod. na autobusové zastávce u nákupního centra PENNY v Úvalech.
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14. do 15. hod. u pí. Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou službou
v Úvalech, nám. Svobody 1570 nebo u p. Loskota na Slovanech.
Za Klub důchodců v Úvalech srdečně zve Havlíková Eva

Pozvánka na bezplatnou vycházku
17. listopadu 2018 od 14 h
T. G. Masarayk: „Nestačí jen poznávat. Poznat
pravdu, to znamená pravdu vyznat.”
Vycházka je věnována profesoru T. G. Masarykovi, jeho
životu a bojům před Velkou válkou, kdy bydlel na Malé
Straně a ve čtvrti Hradčany.
Sejdeme se 17. listopadu ve 14 h na Malostranském
náměstí pod podloubím Malostranské besedy
(bývalé radnice). Od dnešního sídla Červeného kříže
půjdeme k parlamentu. Z Klárova pojedeme 1 stanici
do stanice Chotkovy sady, v Mickiewiczově ulici
zavzpomínáme na Charlottu Masarykovou. Po celou
dobu budeme obklopeni zajímavou historickou
architekturou.
Na setkání se těší PhDr. Lenka Mandová.

Okresní soutěžní Výstava králíků,
holubů a drůbeže
Český svaz chovatelů, Základní organizace Úvaly, vás srdečně zve k návštěvě
ní výstavy králíků,
kr
tradiční okresní soutěžní
holubů a drůbeže.

Výstava bude otevřena v sobotu 10. 11. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin,
v neděli 11. 11. 2018 od 8:00 do 11:00 hodin.
Výstava se bude konat v chovatelském areálu ZO ČSCH Úvaly
(Foersterova 1372).
Občerstvení zajištěno
Kde nás najdete:
Chovatelský areál se nachází cca 300 metrů od nádraží směrem k fotbalovému
hřišti v parku pod areálem hasičů.

Pestrobarevní draci rozzářili
nebe nad Úvaly

K

rásné slunečné a zároveň větrné nedělní odpoledne přilákalo 14. října na hřiště Na Slovanech rekordní počet návštěvníků Drakiády. Na šestý ročník oblíbené podzimní
akce dorazily skoro dvě stovky dětí a přibližně stejný počet
rodičů. Zlatým hřebem se stala soutěž o nej draka Úvaláka,
do níž se zapojila stovka výtvorů, ze kterých porota vybírala ty nejpovedenější! A byl to nelehký úkol! Sešly se různě
barevní létající draci, malí i velcí, ve tvaru ptáků i krychlí,
a dokonce se na nebi objevil i řiditelný drak se dvěma ovládacími šňůrami...
Ing. Alexis Kimbembe z vybraných výtvorů vylosoval
desítku výherců a předal vítězům diplom a cenu. „Děkujeme panu místostarostovi, že přišel naši akci osobně podpořit a usedl do poroty. Zároveň děkujeme ﬁrmě Silic Media
za věnování drobných dárečků. Těmi jsme potěšili všechny
holčičky i kluky, kterým se povedlo splnit připravené úkoly. Děti musely proběhnout překážkovou dráhou, vozily
brambory a krmily jimi draka, skládaly dračí obličej, shazovaly plechovky tenisákem a také se pořádně proběhly
po celém hřišti, aby nasbíraly všechna připravená razítka. Největší poděkování ale patří všem členkám spolku
Mámy v Úvalech, které se podílely na přípravách i na samotné realizaci akce,“ vzkazuje Iveta Šístková z pořadatelské organizace.
Bohatý byl také doprovodný program. Nově vybudovaný dřevěný altánek se proměnil v kreativní koutek, kde
si mohli návštěvníci pod vedením Kateřiny Slavíkové z www.mandalaworkshop.cz vyrobit obrázky z barevného písku, na ohništi se opékaly buřtíky,
jablka i pečivo, malovalo se na obličej,
vzduchem létaly megabubliny a maskot
v podobě dráčka rozdával přítomným
dětem sladké překvapení... „Děkujeme
všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří
na Drakiádu dorazili a doufáme, že i příští
rok nám vyjde tak nádherné počasí jako
letos. Už teď se těšíme na sedmý ročník!“
dodává Iveta Šístková.
Za Mámy v Úvalech, z. s.
Tereza Křivská
foto: Tereza Křivská, Naďa Urbanová
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Betlémské světlo

I

letos pro Vás během prosince přivezeme do Úval Betlémské světlo. Datum
a čas rozdávání plamínku z Betléma naleznete na našich stránkách a v dalším
čísle Života Úval.

Salamandr – Výprava do Pardubic
5.-7.10.2018

B

yl první říjnový víkend, když jsme se se skauty vydali na první oddílovou výpravu v tomto školním roce. Tentokrát jsme se vydali přímo do krajského města Pardubice. S jedním přestupem v Kolíně a po menším zpoždění zhruba dvě
a půl hodiny od srazu jsme konečně v klubovně místních vodních skautů.
V sobotu ráno nás Ráďa budí „lodním zvonem“ a mezitím pro nás Šíma připravuje
snídani. Krátce po snídani vyrážíme nakoupit svačinu na celý den do místní Billy
a vydáváme se směrem na Kunětickou horu. Volíme cestu na jistotu a směrem po zelené potkáváme muzeum perníku společně s celou perníkovou chaloupkou. Jelikož
prohlídka začíná za pár minut, neváháme a jdeme se podívat, jak to vlastně s tím
perníkem bylo. Dozvídáme se třeba to, že se o perníku na Pardubicku v jeho počátku
více mluvilo než peklo, nebo třeba že ježibaba z pohádky o Jeníčkovi a Mařence
byla vlastně hodná paní.
Pokračujeme směrem na Kuňku, kde si dáváme oběd a zasloužený odpočinek
před návratem zpátky na základnu. Po této pauze se vracíme a tentokrát po červené,
Šíma vzpomíná, jak jsme chtěli na Kuňku dojít před 7 lety, ale bohužel jsme to nestíhali. Dáváme si v Kuněticích zmrzlinu, protože dnešní počasí tomu přímo přeje,
a vydáváme se podél Labe zpátky do Pardubic.
Po příchodu na základnu a krátkém odpočinku se vydáváme opět na nákup, a to až
do neděle. Uvařili jsme si večeři a po její
konzumaci se vydáme na noční procházku
městem a hru do lesa. Po jejím konci se
vydáváme zpátky do kluboven a pomalu,
ale jistě do našich spacáků.
Nedělní ráno je pro nás o něco pozdější
záležitost, a proto jsme se hezky vyspali.
Po snídani si všichni zabalíme a společně
se pouštíme do úklidu, a že je co uklízet,
když má klubovna tři patra. Šíma pro nás
mezitím připravuje oběd a my jdeme ven
hrát hry. Po obědě odcházíme na vlak
a bojujeme se všemi možnými zpožděními, do úval však přijíždíme včas.
Za úvalské skauty Šíma

církev
Listopadové zamyšlení nad biblickým textem
Stane se, že v rozhovoru s druhým člověkem zazní otázka, jestli četl Bibli a co na něho zapůsobilo největším
dojmem.. V tu chvíli může být pro někoho rozhovor nepříjemný, neví co odpovědět, nemá zájem. Nechce mít
s Božím slovem nic společného.
To se v životě často stává – i u důležitých rozhodnutí. Bůh dává lidem, kteří sledují svůj vlastní směr, můžeme
říci, poukaz na věčnost a na plnost života, kterou v Ježíši Kristu nabízí. Je však mnoho oslovených, kteří toto
poselství pohybem ruky odmítají, ani nemají zájem o něm přemýšlet. Je to pro ně zbytečné.
Jistě, že nám nezazní z nebe hlas polnice. Bůh mluví skrze Bibli, skrze lidi, kříže a další zvláštní události v našem
životě. Třeba se někdo při četbě zamyslí a zeptá se: „Co mám dělat?“ Zde je jednoduchá odpověď. Je třeba
mluvit s Bohem o svém dosavadním nezájmu ohledně Jeho Slova a přikázání. Pak si člověk může uvědomit
určitá pochybení, která před Bohem ještě nejsou urovnána. A dokáže i pojmenovat všechno, co je zlé jako zlé,
a odstoupí od toho. Je potřeba, aby řekl Bohu vše, upřímně vyznal všechny viny, kterých se ve svém životě
dopustil. A pak bude moci zakusit Boží odpuštění. Taková je Boží milost.

„TVOJE ČINY, HOSPODINE, JSOU TAK VELKOLEPÉ,
TVOJE ZÁMĚRY JSOU PŘEHLUBOKÉ“
(Žalm 92,6)
Mgr. Jitka Pokorná CČSH v Úvalech
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Podzim ve školce

N

ový školní rok jsme v naší školce zahájili úspěšně a na děti čekaly vesele vyzdobené třídy a nové hračky, které se již nemohly
dočkat, až si s nimi někdo začne konečně hrát. Počasí nám bylo
celý podzim nakloněné a my si mohli užívat pobytu venku na sluníčku
a děti mohly novým herním prvkům na zahradě Kollárova připravit řádnou „zatěžkávací zkoušku“!
Od nového školního roku si děti
venku mohly užívat i nového pískoviště, které jsme kompletně vyčistili, dali mu nový „kabát“ (nová
síť a dřevěné obložení) a připravili
pro dětské hry. Velikou zásluhu má
p. Jiří Hovorka, který na vlastní náklady pískoviště vybagroval, vyčis- Nové pískoviště na bud. Kollárova
til, navezl kopu nového písku, a to vše formou sponzorského daru. Děti
moc děkují a spokojeně dělají bábovky a hrady z písku.

Sokolník v MŠ

na školku. Aby toto období bylo ještě příjemnější a pro děti zábavnější, připravili jsme pro ně hned na začátku roku zajímavá představení.
Na budově Kollárova se děti zasmály u představení Divadla v kufru
(„O kašpárkovi a princezně“). Na zahradě školky pak svou zajímavou
show s živými dravci předvedl sokolník.
Budovu Bulharskou navštívilo Divadlo ze skříně
a pohádka „Jak Anča s Barčou léčily lenoru“.
A na co se chystáme?
Jako každý rok bude na zahradě budovy Kollárova
probíhat podzimní brigáda
ve spolupráci s Výborem Divadlo ze skříně
rodičů MŠ Úvaly. Na třídách již probíhá spousta podzimního tvoření,
a protože se rádi účastníme úvalských soutěží, nemůžeme se svými
výrobky chybět na XI. úvalském jabkobraní.
Kolektiv MŠ Úvaly

Během září proběhly na všech budovách třídní schůzky, na kterých se rodiče seznámili
s novými učitelkami svých
dětí a získali
všechny podstatné
informace o třídě
a školce. Začátek školního
roku byl hlavně
o seznamování
a pro nové děti
i o zvykání si
Divadlo v kufru

Výrobky do soutěže XI. úvalského jabkobraní

Řešení problematických vztahů ve třídě

N

a začátku školního roku došlo ke konﬂiktu mezi žáky 2. stupně, který skončil
fyzickým napadením jednoho z nich. Video, na kterém je incident zachycený, bylo žáky
následně zveřejněno na sociální síti Instagram.
Škola tento případ řeší jako šikanu a kyberšikanu v souladu s metodickým pokynem MŠMT.
Okamžitými opatřeními, která škola mohla realizovat, bylo svolání výchovné komise, udělení
kázeňského opatření a oddělení aktérů incidentu přeřazením iniciátora incidentu do jiné,
paralelní třídy ročníku a spolupráce s Policií
ČR. Pro řešení vztahů mezi žáky ve třídě, kde
ke konﬂiktu došlo, jsme přizvali externí organizaci Život bez závislostí, která se na pomoc při

řešení problémů v kolektivech zaměřuje a má naplňovat hodnotami našeho Etického kodexu
„Máme všech pět pohromadě“, na jehož tvorbě
s ní bohaté zkušenosti.
Předcházení podobným projevům chování je se spolupodíleli děti, učitelé i rodiče.
Věříme, že naše snahy a aktivity mají smysl,
naším dlouhodobým cílem, který se celoročně
snažíme naplňovat mnoha aktivitami. Mezi tyto budeme v nich v budoucnu pokračovat a také
aktivity patří každoroční týden OSV na začátku věříme v podporu z rodinného zázemí, která je
školního roku, který rozvíjí celospolečensky pro náš společný cíl nezbytná.
Za školní poradenské pracoviště
důležitá témata s velkým důrazem na toleranci.
Ing. Dana Misárková,
V rámci předmětu OSV na druhém stupni (osobškolní metodik prevence
nostní a sociální výchova) se snažíme mimo jiné
pracovat na vztazích
v třídních kolektivech.
Již několik let se snažíme s dětmi ve škole
Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
společně strávený čas
6. 11. Lidová slovesnost – program pro žáky 7. tříd
7. 11. Tohle je válka – výstava pro 5. B a D
13. 11. Pěstování rostlin – program pro 7. C ve Šlechtitelské stanici
Stupice
20. 11. Kocour v botách – divadelní představení pro 2. A, B, C a E
Státní symboly, významné osobnosti – beseda v městské
knihovně pro 6. A
Třídní schůzky – 1. stupeň
21. 11. Šachový turnaj – regionální kolo žákovských družstev v šachu v Nymburce
22. 11. Třídní schůzky – 2. stupeň
Státní symboly, významné osobnosti – beseda v městské
knihovně pro 6. B
23. 11. Schola Pragensis – veletrh pražských středních škol – 8. A, B
Divadlo v Dlouhé – O líné babičce – 3. B, D
27. 11. Svět kolem nás – Kuba – dvě tváře svobody – promítání
v DVA č. 65 pro S2 a 6., 7., 8. a 9. třídy
30. 11. Celoškolní projekt – adventní dílny

Co nás čeká v listopadu?

Mgr. Lenka Foučková
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Šikana

P

ovažuji za vhodné vyjádřit se
k tématu šikany, které bylo
v Úvalech v září a říjnu intenzivně rozebíráno – a to především na základě vysílání na ČT1.
Oceňuji, že mnozí rodiče nejsou
k tomuto tématu lhostejní a jsou
ochotni se školou spolupracovat
a podporovat ji.
V našem městě se rozhořela
značná debata, zda šlo o šikanu
v pravém slova smyslu. Kdo je
viník? Kdo je zachránce? Kdo
za všechno může? Kdo to uzdraví? Nezkoumají psychologové
zbytečně naše děti? Není vlastně
všechno v pořádku?
Osobně si myslím, že nejde
o to, jak problém pojmenujeme,
ale o to, že jakékoliv agresivní
jednání či napadání druhé osoby
je zcela neakceptovatelné a v žád-

ném případě ho nehodláme v rámci školy v jakékoliv podobě tolerovat. Proto situaci řešíme.
Primární úlohu v působení
na děti v tomto smyslu mají bezpochyby především jejich rodiče.
Úlohou učitelů je navázat na rodiče, výchovně působit na děti a zajistit bezpečné prostředí pro výuku.
Na základě dotazů veřejnosti
bych vás tedy rád informoval o tom,
jaké kroky nyní škola podniká.
Vyskytne-li se ve škole podobný
incident, škola má možnost spolupracovat s následujícími institucemi, což v tomto případě také dělá:
Orgán sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD), Česká školní inspekce, pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, zřizovatel (město Úvaly).
Výše uvedené instituce jsou se

školou v pravidelném kontaktu,
navrhují řešení, konzultují jejich
realizování, a to vše na naší škole
probíhá.
Vedení školy nastavuje vhodné
postupy spolu se Školním poradenským pracovištěm (výchovná
poradkyně, metodička prevence, speciální pedagožka a školní
psycholožka). Třídní učitelé pracují se svými třídami na základě
vydaných pokynů, v ohrožených
třídách probíhají další psychologické intervence.
Nelze opomenout ani preventivní práci s dětmi v rámci běžných
hodin, řešení aktuálních konﬂiktů, zdůrazňování etických norem
a zásad slušného a ohleduplného
chování. Věřím, že pro všechny
kolegy je to v rámci jejich každodenní práce samozřejmostí.

Klub mladého diváka

Komiks

P

N

rázdniny utekly jako voda a na členy Klubu mladého diváka čekají i v letošním školním roce další
divadelní představení. O členství v klubu je velký
zájem, a proto se opět vytvořily dvě skupiny dětí, které
budou společně vyrážet do Prahy za kulturními zážitky.
Naše skupina (čítající celkem 21 dětí) pod vedením paní
učitelky Mgr. Alice Javůrkové navštívila hned v září Divadlo na Vinohradech, kde zhlédla představení Škola žen.
Tato hra plná komických situací se nám bude hodit i do hodin literatury, neboť autorem je slavný Moliére. Svým výkonem nás zaujal především Tomáš Pavelka, představitel
hlavní postavy – Arnolfa, pána z Pařezova. Mohli jsme si
prohlédnout i krásnou výzdobu divadla.
Druhá akce nás čeká v prosinci v Hudebním divadle
Karlín, tentokrát pojedeme na muzikál Čas růží s písněmi
Karla Gotta. Těšíme se nejen na tuto návštěvu divadla, ale
i na další představení, která budou v roce 2019 následovat.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Alici Javůrkové i vedoucí druhé skupiny paní učitelce Mgr. Bohdaně Valáškové za jejich práci i volný čas, který Klubu mladého
diváka věnují.
Jan Řezáč, 9.A

Rozhodli jsme se také na toto
téma uspořádat přednášku pro
rodiče. Více informací se dozvíte v aktualitách na stránkách
školy. Dále se uskuteční seminář
a interaktivní workshop pro naše
pedagogy, kteří tak poznají pohled odborníka, jenž má bohatou
zkušenost s řešením obdobných
problémů.
Vám, kteří se o problematiku
více zajímáte, doporučuji například kvalitní starší knihu Michele Elliotové od nakladatelství
Portál s názvem Jak ochránit
své dítě.
Přeji žákům, rodičům i kolegům, aby se nám dařilo nastavovat zdravé prostředí pro všechny
děti, které navštěvují naši školu.
Mgr. Lukáš Kunc,
ředitel školy

a přelomu září a října se 8. třídy zúčastnily vzdělávacího programu na téma
Komiks pořádaného Městskou knihovnou v Úvalech. Po krátkém připomenutí základních informací o tomto
populárním žánru a nahlédnutí do starých čísel Ohníčku, Sluníčka či Mateřídoušky čekala žáky praktická část
– vytvoření vlastního komiksového
stripu. Žáci se s chutí ponořili do práce
a pod jejich rukama vznikaly neuvěřitelně nápadité výtvory. Skupinová
práce jim není cizí, a tak se většinou
bez většího dohadování chopili ﬁxů
a pustili se do díla. Soustředěnou atmosféru chvílemi narušoval jen radostný smích nebo spontánní tvůrčí
nápady. Na závěr své komiksy hrdě
představili ostatním a sklidili zasloužený potlesk. Necelé dvě vyučovací
hodiny utekly jako nic a my jsme se
spokojeně vraceli zpět do školního
prostředí.
Mgr. Milada Boháčková

Jak šel čas ve stravování za posledních 100 let

N

ezáleží na tom, zda je stát v rozpuku
či zuří válka. Jíst se musí pořád, ačkoli
sehnat jídlo v některých dobách nebylo
zrovna jednoduché.
Řízky, omáčky, vepřo knedlo zelo – když se
řekne česká kuchyně, většinu lidí napadnou nejprve asi tato masitá jídla. Když se ale podíváte
do nepříliš vzdálené historie, stačí sto let, zjistíte,
že to tak vždy rozhodně nebylo. Během posledního století se česká kuchyně proměnila hned
několikrát.
První republika, to byla noblesa a elegance, a to
nejen v oblékání, ale i ve stravování. Euforie doby
se odrážela ve všech aspektech života a v měšťanských domácnostech nebylo neobvyklé, že se
k večeři jedli šneci, humři, raci nebo tatarský biftek. A už tenkrát si ti, kdo na to měli peníze, rádi
zašli na dobrý oběd do restaurace. Společenskou
událostí byly rovněž schůzky v kavárnách, kterých byla plná Praha. Většina z nás si jako první

asi vybaví kavárnu Slavie. Jenže to se týkalo jen
určité skupiny lidí. Rozdíly mezi bohatými a chudými byly velké. Ženy z dělnických rodin, kde
nebylo peněz ani času nazbyt, si musely poradit
jinak. Jídla se často opakovala, nebyl výběr. Tehdejší ženy dokázaly téměř z ničeho vytvořit chutný oběd. Hledala se jídla pokud možno bezmasá.
Takovým byla třeba lepenice: z brambor, kysaného zelí, cibule, škvarků a sádla. Běžným pokrmem byly také nudle s mákem. Tehdejší hospodyně dělaly nudle domácí, a to je přeci jen rozdíl.
Nad nudlemi s mákem dnes leckdo ohrnuje nos,
přitom se za první republiky jedly zcela běžně
S blížící se druhou světovou válkou se tenčily
i zásoby potravin. O prázdné žaludky se většinou
nemuseli bát ti, kdo měli svá hospodářství a půdu.
Jenže to s nástupem nacismu skončilo. Statkáři
museli nahlásit všechna zvířata i polnosti a jídlo
odevzdávat. Za takovou utajenou zabijačku hrozila smrt nebo cesta do koncentračního tábora.

Mnoho zemědělců a hospodářů se ale nedalo zastrašit. U nich se vždycky nějaký ten kus masa,
vajíčka nebo másla našel. Něco si nechávali a často zásobovali i své příbuzné z města. Jídla bylo
minimum, a pokud jste neměli potravinové lístky,
dostali jste se maximálně tak k suchým bramborám. Na lístečky byly i tak (pro nás dnes) běžné
potraviny jako cukr, chleba, vločky, margarín,
máslo nebo čaj. Později bylo na příděl vše včetně
oblečení. Když jste měli štěstí nebo dobré známé,
dostala se na vás i trocha toho masa nebo ovoce
a zeleniny. Byla to ale spíše utopie než realita.
Lidé si samozřejmě pomáhali sušením, nakládáním ovoce, hub, rybařením nebo pytlačením.
Na jídlo se stály fronty nejen během války, ale
i později za socialismu, ačkoli ho bylo více než
během válečných let
Se socialismem se pak do kuchyní pozvolna začalo navracet jídlo, fronty však nezmizely. Všude
ale vládla nekonečná chapadla korupce, nejlepší
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kousky se opět dostávaly do domácností zejména těch, kteří měli známosti nebo mohli nabídnout něco
výměnou. Ostatní se museli spokojit
s tím, co zbylo. Nedostatek ale také
nutil lidi experimentovat a skutečně
spotřebovat úplně všechno. Takže
třeba z tvrdého chleba se vařili tzv.
„chudí rytíři“, což byl ztvrdlý chleba
namočený v mléku, namazaný marmeládou a obalený ve vejci a strouhance. A to je pouze jeden recept
z mnoha. Komunisté měli tenkrát
pod kontrolou všechno, nikoho tedy
asi nepřekvapí, že i jídlo.
Zásadním milníkem ve stravování byl rok 1955, kdy byly přijaty
normy, které ovlivňovaly restaurační i závodní stravování a kuchaři se
jimi museli řídit. Kromě přesného
rozpisu surovin, které se v daném
pokrmu měly použít, tam byla
uvedena samozřejmě i gramáž. Pokud nějaké suroviny, třeba maso,
zrovna nebyly a nešlo je ani ničím
nahradit, tak jídlo museli vypustit.
Namísto toho se vyhlásil tematický
den, třeba „bezmasý čtvrtek“, takže
nikomu nepřišlo divné, proč ten den
maso není. V 50. letech vznikl také
národní podnik Restaurace a jídelny, zkráceně RaJ. Spadaly pod něj
hospody, restaurace i obrovsky vytížená bistra, kde se převážně děl-

Život Úval 11/2018
níci stravovali „na stojáka“, jak se
říkalo. Uměle byly vytvořeny také
cenové třídy restaurací. Do první
cenové třídy spadaly ty nejluxusnější, do čtvrté nejlevnější. Neexistovaly tu takřka žádné zahraniční
kuchyně.
Vracet se do dob minulých a čekat frontu i na kus masa by chtěl
asi jen šílenec. Z druhé strany se
ale k něčemu z tehdejší doby přece
jen poslední dobou začínáme znovu
upínat. Dříve jsme byli zvyklí jíst
více sezonních potravin a i dnes se
mnozí z nás snaží kupovat potraviny
od lokálních výrobců. Toužíme také
po kvalitnějších potravinách, klidně
v menším množství, protože právě
u jídla platí to, že kvalita by měla
předčit kvantitu.
Ruku na srdce – naši rodiče a prarodiče byli také mnohem důslednější, co se týče plýtvání potravinami.
A jaké máte vzpomínky na stravování z vašeho dětství vy?
Částečně čerpáno z volně dostupných zdrojů,
Pavlína Stehlíková,
vedoucí školní jídelny
Představení jídelníčku, co jsme
vařily dobrého ve školní jídelně
v týdnu od 22. 10.–26. 10. 2018

Střípky ze školní jídelny

V

tomto článku bych ráda reagovala na anketu, která proběhla v červnu, a odpověděla případně rodičům na jejich připomínky.
Než jsem nastoupila jako vedoucí do úvalské
školní jídelny, tak jsem se byla podívat i v jiných
jídelnách, abych zjistila, jak to tam chodí. Seznámila jsem se s výsledky ankety, abych věděla, co
dětem chutná, a mohla do jídelníčku zařadit i jídla
na přání.
Velice mě nadchla jídelna ve škole, kterou
navštěvuje moje dcera. Krásná, světlá, prostorná. Přišla jsem tam zrovna v době výdeje obědů
a viděla, jak tam funguje salátový bar a přístroj
na šťávy. Ihned jsem svoje nadšení sdělila panu
řediteli a on mi mé přání splnil. Přístroj na šťávy
byl do jídelny pořízen hned následující měsíc.
Druhý počátkem loňského roku, protože jeden nám nestačil. Ze začátku se tvořily dlouhé
fronty, děti chtěly ochutnat všechny příchutě ☺
Nyní už je to mnohem lepší. Šťávy jsou výborné a málo sladké, sladkost lze totiž nastavit, což
pečlivě hlídám. Tyto nové šťávy jsou slazeny
stévií a neobsahují jodid draselný. Co se týká nápojů, tak objednávám jen ty kvalitnější. Některé
jsou i v bio kvalitě. Dětem jsou k dispozici čaje
s 50 % ovoce, bylinné čaje a čaje s obsahem vitaminu C. Taktéž ovocné nápoje obsahují sušenou
jablečnou, mrkvovou či dýňovou šťávu a jsou
bez sladidel a konzervačních látek. Některé obsahují vitamin C a některé i vlákninu. V nabídce
je vždy i čistá voda.
V říjnu loňského roku jsme zakoupili salátovou
samoobsluhu. V našem omezeném prostoru jsme
moc na výběr neměli a muselo se to vymyslet tak,
aby vše pokud možno fungovalo, a nenarušoval
se tím chod výdeje. Myslím, že se nám to poved-

lo a dětem i zaměstnancům saláty moc chutnají.
V současném školním roce připravujeme saláty
pouze jednou týdně, což je škoda, protože mým
hlavním cílem bylo a stále je zvýšování spotřeby
zeleniny a hlavně ovoce. Největším problémem je
v současnosti omezený prostor v kuchyni, počet
kuchařek a rekordní počet strávníků. Dětem jsou
připravovány saláty těstovinové, luštěninové, salát šopský či mrkvový s jablíčkem. Do salátů přidáváme i obilné klíčky nebo slunečnicová semínka. Nyní je v oblibě salát se sterilovanou kukuřicí.
Ovocné saláty připravujeme většinou míchané
z různých druhů ovoce, jako je pomeranč, mandarinky, kiwi, hroznové víno, jahody, borůvky,
nektarinky aj. Jsou krásně barevné, vypadají lákavě a ještě lépe chutnají ☺ Ke všem salátům jsou
podávány výborné dipy. Přesto mě zamrzí, když
některé děti saláty nedojídají a odnášejí, práce kuchařek, které je celé dopoledne připravují, je pak
úplně zbytečná.
Co se týká masa, tak vaříme pouze z kvalitního
a netučného masa. Objednávám krůtí, kuřecí, králíka, hovězí falešnou svíčkovou, vepřovou kýtu,
zvěřinu. Maso je poté ještě dočištěno, takže děti
vůbec nedostávají žádné tučné kousky. Na stole nesmí chybět ani ryby. Do jídelníčku zařazuji
ryby sladkovodní i mořské. Děti ochutnaly kapra, tresku, lososa, tuňáka i tilapii. Samozřejmostí v dnešní době je, že se v naší kuchyni žádné
pokrmy nesmaží. Obalené řízky, ﬁlé, vdolky aj.
se pečou v konvektomatu. Pečením a smažením
v konvektomatu zkrátíme dobu přípravy, maso
je šťavnaté, má celistvě zlatavou barvu a hlavně
takto zajistíme nižší spotřebu tuku. Uzeniny jsou
do jídelníčku zařazeny minimálně a v některých
pokrmech opravdu omezeně.
Protože se musíme řídit výživovými normami,

tak jsou do jídelníčku zařazeny přílohy, jako je
bulgur, kuskus, kroupy aj. Houskové nebo bramborové knedlíky jsou dětem připravovány 2x
měsíčně. Bramborovou kaši vaříme pouze z vařených brambor a nikoli z prášku. Ten tu opravdu
nenajdete.
Polévky jsou zařazovány přesně tak, jak to má
být, minimum masových vývarů a převaha zeleninových polévek s přidáním luštěninové či obilninové zavářky (jáhly, kuskus, pohanka). Jednou
týdně vaříme jednodruhovou krémovou polévku
(hrášková, rajská, špenátová aj.) K zahuštění
polévky preferujeme např. rozvařenou luštěninu
(červená čočka, fazole) nebo zahušťujeme hraškou.
V listopadu loňského roku byla v kuchyni provedena „malá“ rekonstrukce, při které byly nainstalovány 3 nové konvektomaty, vakuovačka,
šokér a hlavně velká výkonná pánev, která je nám
neocenitelným pomocníkem.
Samozřejmě dbáme i o vzhled jídelny. Stěny
jídelny se převlékly do veselejších barev, nechali
jsme zhotovit polepy na okna jídelny a kuchařky
vyzdobily okenní parapety květinami. V letošním školním roce byly před jídelnu instalovány
tři nové lavičky, které zajistilo město. Nakoupila
jsem čtyři květináče a rostlinky a spolu s kuchařkami jsme je osázely. Nyní hrají v barvách podzimu, osázení se však bude měnit podle sezony.
Možná i těmito drobnostmi zpříjemníme rodičům
čekání na děti.
Věřte, že se pro naše strávníky snažíme dělat
jen to nejlepší, protože jedině snahou a pílí našeho týmu dosáhneme toho, aby byli naši strávníci
spokojení.
Pavlína Stehlíková,
vedoucí školní jídelny

18
listopad_2018.indd 18

10/29/18 11:02 PM

školství

Život Úval 11/2018

HALLOWEEN ve školní jídelně

J

ako v loňském roce, tak i letos proběhl
v naší jídelně halloweenský týden. V letošním roce do něj bohužel zasáhly podzimní
prázdniny, ale určitě to nikterak nezkazilo náladu ani atmosféru ve školní jídelně. Na začátek bych se chtěla trochu zmínit o tradici, která pochází z Ameriky a pomalu si zde nachází
své příznivce.
Halloween je zkratkou anglického sousloví
All Hallows' Eve, tedy předvečer všech svatých. Vychází z prastaré tradice Keltů, kteří se

loučili s létem a slavili příchod nového roku.
Děti se tradičně oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat neboli Koledu, nebo
vám něco provedu (v Americe typické pomalování automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích) a koledují o sladkosti. Součástí tradice
jsou vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, strašidla, čarodějky, duchové, černé kočky, kostlivci, sovy, výři a hlavně strašidelné kostýmy.
Typickými barvami jsou černá a oranžová.

I v naší jídelně nás pronásledovala oranžová barva na každém kroku ☺ Kuchařky dětem
uvařily osvědčené recepty jako dýňový krém
s krutony, dýňového králíka na bylinkách,
dýňový moučník, masové kuličky s bramborovo-dýňovým pyré a novinkou byla zvěřina
s dýňovou omáčkou a špeclemi. Tento týden
nechyběla samozřejmě ani dýňová výzdoba,
která haloweenskou atmosféru ještě umocnila.
Pavlína Stehlíková,
vedoucí školní jídelny

sport

Pohár Posázaví

D

ne 29. 9. 2018 se uskutečnil další ročník tradičního silničního závodu o Pohár
Posázaví. Bohužel tento rok jsme se potýkali s výrazně slabší účastí (za což lze částečně vinit prodloužený víkend a kolizi termínu s mistrovstvím světa v silniční cyklistice).
Pro představu v začátcích závodu bylo běžné,
že startovalo až třicet Úvaláků, tento rok všehovšudy tři, a to: Miloslav Zelenka, Ondřej
Teplý a Pavel Semrád. Za letošního slunečného
počasí tak vyrazilo na trať celkem pouhých 12
jezdců. Do cíle dojela jako první dvojice Libor
Janoušek a Pavel Kuda, ze které po závěrečném
spurtu vyšel jako vítěz Pavel Kuda. Celkové

výsledky závodu jsou k dispozici
na stránkách CK Úvaly.
Stupně vítězů: 1) Pavel Kuda
2) Libor Janoušek
3) Michal Rydval

2:58:55
2:58:56
2:59:08

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným, jak z řad organizátorů, tak samozřejmě
i závodníků. Další díky patří ﬁrmě Kolokrám
za poskytnutí cen. Pevně doufám, že toto nebyl poslední ročník a za rok se sejdeme zase
a v hojnějším počtu.
Za organizátory M. a F. Zelenkovi

Zápasy a rozpis podzim 2018 – fotbal
Rozpis zápasů do konce roku 2018

Muži krajská soutěž 1.A třída
Zápasy – výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So

11.08
19.08
26.08
02.09
08.09
16.09
23.09
30.09
06.10
13.10

10.15
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00

Čelákovice – Úvaly
Úvaly – Luštěnice
Český Brod B – Úvaly
Úvaly – Čáslav
Záryby – Úvaly
Úvaly – Pšovka – Mělník
Semice – Úvaly
Úvaly – Rejšice
Kosmonosy – Úvaly
Divišov – Úvaly

3:2 np
0:1
6:1
2:4
7:1
2:1 np
2:1
2:1
4:2
1:2 np

Zápasy do konce roku
11.
12.
13.
14.
15.

Ne
So
Ne
Ne
Ne

21.10
27.10
04.11
11.11
18.11

15.30
15.30
14.00
14.00
13.30

Úvaly – Vlašim B
Pěčice – Úvaly
Úvaly – Lysá nad Labem
Mnichovo Hradiště – Úvaly
Úvaly – Dolní Bousov

Dorost krajská soutěž 1.B skupina
Zápasy – výsledky
So
So
Ne
So
Ne
So

01.09
08.09
16.09
22.09
30.09
06.10

10.15
10.15
10.15
10.15
10.00
10.15

Český Brod – Úvaly
Úvaly – Čáslav B
Peky – Úvaly
Úvaly – Velký Osek
Jestřábí Lhota – Úvaly
Úvaly – Kutná Hora

So
Ne
So
Ne
So
So

13.10
21.10
27.10
04.11
10.11
17.11

10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Vrdy
Uhlířské Janovice – Úvaly
Úvaly – Suchdol
Mukařov – Úvaly
Úvaly – Mnichovice
Štírský SK – Úvaly

Mladší žáci okresní soutěž Praha-východ – skupina B
Zápasy – výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

So
Stř
So
So
So
So
Ne
Ne

01.09
05.09
08.09
15.09
22.09
29.09
07.10
14.10

10.15
17.30
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Brázdim
Sibřina – Úvaly
Bášť – Úvaly
Úvaly – Kostelec u Křížků
Čestlice – Úvaly
Úvaly – Jirny
Líbeznice – Úvaly
Úvaly – Klíčany

18:0 (8:0)
4:3 (0:0)
2:4 (2:2)
7:1 (3:1)
4:3 (2:2)
7:1 (2:0)
1:8 (1:3)
22:1 (14:1)

Rozpis zápasů do konce roku 2018

Jak je patrné z výsledků, Muži Úval jsou na posledním místě se 3 body.
Nezbývá než doufat, že se v dalších zápasech polepší. Nepřestávejme
jim fandit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

7:0 (3:0)
0:2 (0:1)
10:0 (4:0)
2:5 (1:4)
9:1 (3:1)
0:5 (0:1)

9.
10.
11.
12.
13.

So
Ne
So
Ne
So

20.10
28.10
03.11
11,11
17.11

10.15
10.15
10.15
10.15
10.15

Klecany – Úvaly
Úvaly – Měšice
Úvaly – Dobřejovice
Vyžlovka – Úvaly
Úvaly – Struhařov

Jak je patrné z výsledků, tak radost nám dělají mladší žáci, kteří jsou
na 3. místě v tabulce. Dorost všechno prohrál a muži se potácí na konci
tabulky. Do konce podzimní části zbývá ještě 5 kol pro muže a mladší
žáky. Dorostencům zbývá dohrát ještě 6 zápasů. Snad se ještě pochlapí.
Ministar a staré gardy budou dodatečně uveřejněny na webu SK Úvaly.
Výsledky dorostu a mladších žáků lze dohledat na webu www.facr.cz.
Ing. Petr Jankovský

19
listopad_2018.indd 19

10/29/18 11:02 PM

poznáte se?

Život Úval 11/2018

Poznáte je? Historické dokumenty aneb 8 opět na scéně

U

ž máme po oﬁciálních oslavách založení republiky, ale rok ještě nekončí
a osmiček se ještě pár najde. A to
hned dvakrát u jedné události.
Při bouracích pracích při rekonstrukci
mostu přes splav u Fabráku byla nalezena
schránka s dokumenty, kterou zmiňovala
kniha „Úvaly jindy a nyní“. Plechová krabice byla uložena ve vysekaném otvoru
úložného kamene pod středním nosníkem
na levém břehu. (Informace byla uveřejněna v několika číslech Života Úval v roce
1995, kdy byl most rekonstruován, no a nepřipomeňme si ji v osmičkovém roce! To
by byla škoda) Co schránka obsahovala?
Pamětní spis obce městyse Ouval při
stavbě nového mostu r. 1898
Výňatek ze spisu: „ Před započetím stavby silnice z Ouval k Dobročovicům, která do sítě silnic
okresu zařazena byla, bylo ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 10. října r. 1888 s p. Riedlem
z Riedensteinu, majitelem cukrovaru čp. 75 a 105
a mlýna čp. 12 v Ouvalech, u přítomnosti členů
obec. zastupitelstva pp. Ant. Chlapce, co starosty,
Pavla Rosenbauma, Bedřicha Rosenbauma, Hynka Procházky, K. Klímy, J. Vychodila (knížecího
zástupce), Václava Hladíka, Jana Škorpila, Vikt.
Riedla z Riedenst. se svým právním zástupcem
z Českého Brodu, J. D. Meritou a Jos. Šťastným
jednáno, zda-li by p. z Riedlů svolným byl místo
starého dřevěného mostu, který udržoval, aby postavil most nový přes stávající splav buďto kamenný nebo železný, čímž by trať silniční rozšířena
byla. Vyřízení záležitosti této došlo ku konci dne
23. listopadu 1888 a usneseno, by postaven byl
most železný.“ Nastal spor, protože smlouvy nebyly schváleny, vzešly zbytečné výdaje, zakoupený most zůstal ležet v domě čp.69 u pana Škorpila
za roční nájem 10 zl. Nové jednání o 10 let později vedlo k rozhodnutí, že most bude postaven,
nevzejdou-li obci z toho žádné následky. Most
se odevzdá okresnímu výboru a nebude na něm
ležet žádné břemeno. Týkalo se i kamenné zdi
v blízkosti konstrukce. Pan Riedl žádosti vyhověl
a most se začal stavět. Takže po 10 letech

V roce 1898 byly rovněž urovnány příkopy, vyměřené před 15 lety. Silnice se
mají dále stavěti dle nového způsobu, tzv.
betonováním, k Horoušanům a Přišimasům.
Hluboké příkopy po stranách náměstí byly
změněny v rigoly, čímž se městečko poněkud urovnalo. Též v r.1897 se jednalo o to,
„by sokolská jednota zde zaražena byla.
K účelu tomu uspořádáno bylo na zdejším
Rudolfově háji veřejné cvičení sokolských
jednot z Českého Brodu, Červeného Kostelce, Kouřimi, Ouřiňovse aj., .. čistý obnos zl.
95 uschován u p. Ešnera byl k účeli zaražení
jednoty Sokola“. … „ku konci (spisku) důležito jest podotknouti, že za panování starosty p. Antonína Chlapce byl v našem městečku v r. 1888 zřízen hasičský sbor. Dále
týž reguloval chodníky v ulici nádražní zdarma
… zalesňoval stráně … zalesnil u aerární silnice
vrch „Výpustek“, ke všemu byli nápomocni pp.
Škorpil, Řezáč. Všem, kteří se o krásu městečka
přičiňovali a starali, budiž jim nehynoucí sláva
a zemřelým zem lehká!“ „Sepsal (spisek) František Stibral 37.r., tajemník ad.“
Takže je vidět, že se vždy vyskytovaly obtíže,
bylo-li by potřeba něco postavit, opravit, vylepšit.
Potřeba nastala před 130 lety a stavba před 120,
nová republika už jezdila po novém.
A opět výzva, máte doma fotograﬁi mostu před
opravou v roce 1995? Půjčíte nám ji prosím?
alena.janurova@centrum.cz

13. 6. 1898 počala stavba a měla být dokončena do 15. 7. t.r.
Kromě citovaného Pamětního spisu je významným nálezem i brožurka – historický materiál
o Františku Palackém (Matoušek, Jan: František
Palacký. Stručný nástin života, působení a významu OTCE NÁRODA), dále některé noviny,
věstník Zemské jednoty řemesel a výkaz volebních výsledků Obecního výboru v Ouvalech
z 6.5.1897. V Pamětním spise je i výčet spolků
(5), počet obyvatel (1256), domů (130), dále
zmínka o kostelu s farou a farářem p. Šrámkem
(foto v archivu), trojtřídní národní škole s řídícím
učitelem Františkem Podlahou, o radnici se starostou Karlem Klímou,
o cukrovaru p. Riedla,
3 mlýny, 2 cihelny, 2
knížecí dvory Hostýn
a Hodov a stanice státVítáme nové spoluobčánky
ní dráhy. Zajímavostí
Anna Včeláková
je i zmínka, že zde
Klára Rosínová
byli v té době 3 kupci,
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
3 řezníci, 3 pekaři, 4
ve zdravé a šťastné občany našehostinští, 7 obuvníků,
ho města.
6 krejčích, 1 mistr zednický, 2 kováři, 3 truhJiž nelze zveřejňovat v „Životě
láři a po jednom sedlář,
Úval“ jména narozených dětí, žibednář, klempíř, povotní jubilea a jména zemřelých
krývač, tkadlec a holič.

společenská kronika
listopad 2018

v rubrice Společenská kronika.
Uvést jméno a příjmení je možné pouze s písemným souhlasem
dotčené osoby, případně jejího
zákonného zástupce. V případě
zájmu o zveřejnění se obraťte na
správní odbor MěÚ Úvaly, na
email marie.cerna@mestouvaly.
cz nebo tel.281 091 528, mobil
723 929 928.
Marie Černá – matrikářka
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Účetní firma v Úvalech přijme finanční nebo mzdovou účetní na plný úvazek.
Znalost účetního softwaru POHODA výhodou. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí a dobré platové podmínky. Nástup možný ihned.
V případě zájmu prosím volejte:

+420 602 528 670

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

Hledám šikovnou zdravotní sestru k občasnému zástupu
do ordinace praktického lékaře v Úvalech.
Možnost další spolupráce nevylučuji.
Prosím kontaktujte mě na mobil: 775 268 061 nejlépe v době od 18,00 do 20,00. Děkuji.

Nabízím brigádu na
pomocné práce kolem
domu v Úvalech,
šikovnému studentovi,
pánovi, který by mohl
vypomoci několikrát
do měsíce.
Prosím volejte:
telefon: 608 982 711
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Pohřební ústav

Pavel Kos

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
listopad_2018.indd 22

PODLAHÁŘSTVÍ

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

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

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

10/29/18 11:02 PM
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TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&
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499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

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

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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