
www.mestouvaly.cz

12/201812/2018
Ročník 59Ročník 59

Řádné zastupitelsvo se koná 13. 12. 
2018 od 18 hod v DPS.         strana  2

Den otevřených dveří u hasičů, str. 14 Vítěz Klánovického půlmaratonu, str. 21

Silnice na Úvalák                                   Silnice na Úvalák                                                                                                                                                                                      Foto: archiv                                                                                                                                                   Foto: archiv

Mladí karatisté opět vítězní, str. 20

Městský úřad 2Městský úřad 2
Zprávy z města 5Zprávy z města 5
100 let ČSR 5100 let ČSR 5

Kultura 10Kultura 10
Zprávy z MDDM 13Zprávy z MDDM 13
Organizace a spolky 14Organizace a spolky 14

Církev 16Církev 16
Školství 18Školství 18
Sport 20Sport 20

Město ÚvalyMěsto Úvaly

®

prosinec_2018N.indd   1prosinec_2018N.indd   1 11/27/18   1:31 PM11/27/18   1:31 PM



městský úřad

vvvv Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

je to již popáté, co píši adventní úvodník Života Úval. Když jsem si 
zpětně pročítal minulá čtyři slova starosty, našel jsem tam vždy dvě 
hlavní témata – malá bilance uplynulého roku, co a jak se postavilo 
a adventní přání. Letos tomu bude trochu jinak. 

Úvaly v roce 2018 vypadají zcela jinak než v roce 2014. Pro ně-
koho město získalo konečně moderní šmrnc a atraktivnější podobu, 
děje se v něm více akcí. Jiný nostalgicky vzpomíná na „staré Úvaly“. 
Ať již má každý z nás nějaký svůj názor, jedno máme společné. Jsme 
obyvatelé tohoto města. 

Nové ulice, náměstí, parky, koupaliště, škola to vše je důležité. 
Ale nejdůležitější jsou lidé. Pokud budou lidé, kteří v Úvalech žijí, 
optimističtí, veselí, ochotní pomoci a nemyslet jen na sebe, bude ta-

kové i město a nezáleží na tom, 
že někde je ještě místo ulice hlína 
a jinde prýská omítka z domu. 

Chci proto vám všem popřát, 
abyste v době adventní nalezli 
ve svých duších klid, mír a optimi-
smus, protože pokud je najdete, bude 
takový i svět kolem vás. Pokud si přitom 
vzpomenete i na lidi, kteří toto štěstí nemají, a nabídnete jim trochu 
toho svého, přispějete k tomu, aby svět nás všech byl lepším místem.

Přeji vám krásný advent, svátky vánoční a vše dobré v roce 2019.
…. a přejte si něco navíc ☺ 

 Petr Borecký, starosta

Ustavující jednání zastupitelstva města dne 5. 11. 2018

P
rvní zasedání úvalských zastupitelů vze-
šlých po říjnových komunálních volbách 
se konalo v pondělí 5. listopadu 2018. Pří-

tomno bylo 14 zastupitelek a zastupitelů z cel-
kového počtu 15. Omluven byl pan zastupitel 
Petr Petržílek. Nejprve noví zastupitelé složili 
slib k rukám starosty Petra Boreckého a ten 
následně složil slib k rukám pana zastupitele 
Miloslava Kolaříka, jakožto věkově nejstarší-
ho zvoleného zastupitele. Petr Petržílek složí 
slib na následujícím řádném jednání úvalského 
zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 
13. prosince 2018. Následně bylo přistoupeno 
k volbě starosty a místostarosty. Navržení kan-

didáti na starostu byli Jan Černý (PRO Úvaly) 
a Petr Borecký (Otevřené Úvaly). Zvolen byl 
8 hlasy pan Petr Borecký. Spolu s ním budou 
v nové Radě města Úvaly zasedat uvolněný 
místostarosta pan Alexis Kimbembe (ODS) 
a pan Miloslav Kolařík. Předsedou fi nanční-
ho výboru byl zvolen pan Jaromír Gloc (PRO 
Úvaly), předseda kontrolního výboru bude 
zvolen na prosincovém jednání zastupitelstva. 
Současně byli určeni zastupitelé, kteří budou 
moci oddávat (Petr Borecký, Dana Poláková, 
Jaromír Gloc a Jan Černý).

Jednání proběhlo v poklidné atmosféře. V rám-
ci připomínek a námětů se pan Petr Vosecký zmí-

nil o neexistenci komise pro městské části v tomto 
volebním období. Starosta reagoval tím, že měst-
ská rada bude pořádat „výjezdní zasedání“, a to 
přímo do jednotlivých městských částí Úval.

 Jednání úvalských zastupitelů se budou v tom-
to volebním období konat od 18. hod. zpravidla 
ve čtvrtek, nebude-li předem stanoveno výjimeč-
ně jinak.

Videozáznam z jednání ze dne 5. 11. 2018 je 
zde: http://www.youtube.com/watch?v=zof-
pUIKA4fo (délka 1:05 hod.)

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
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Pozvánka Pozvánka 
na zasedání na zasedání 

zastupitelstvazastupitelstva
Zveme občany na veřejné 

zasedání Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 

ve čtvrtek 
13. 12. 2018

od 18.00 hodin
v sále Domu s pečovatelskou 

službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.

***
Program jednání bude 

oznámen na úřední desce 
městského úřadu.

m, 
na 

řát,
alezli 
ptimi-ti i
te, bude 
d si přitom 
š ě í jí bíd ji h

Omezení provozu MěÚ Omezení provozu MěÚ 
Ve dnech 27. 12. a 28. 12. 2018 bude úřad zcela uzavřen. Ve dnech 27. 12. a 28. 12. 2018 bude úřad zcela uzavřen. 
Dne 31. 12. 2018 bude úřad otevřen pouze do 12.00 hodin. Dne 31. 12. 2018 bude úřad otevřen pouze do 12.00 hodin. 
Vaše záležitosti rádi vyřídíme v ostatní dny.Vaše záležitosti rádi vyřídíme v ostatní dny.
Děkujeme za pochopeníDěkujeme za pochopení

 Jana Tesařová, vedoucí úřaduJana Tesařová, vedoucí úřadu

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že POKLADNA bude v tomto roce naposledy otevřena ve 

středu 19. 12. 2018. Po tomto datu bude možné platby provést poštovní 

poukázkou nebo bezhotovostně na účet města:

transparentní účet č. 19-1524201/0100,  

popř. netransparentní účet č. 5000128584/0600

Pokladna bude opět otevřena ve středu 2. 1. 2019

Život Úval 12/2018
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Život Úval 12/2018 městský úřad

V
 uplynulých třech letech začala výrazně růst intenzita automobilo-
vého provozu v Úvalech, především v centru města v okolí nádra-
ží. Tento růst má několik příčin. Především se projevilo razantní 

omezení možností parkování v Praze zavedením parkovacích zón, ne-
malý vliv má i stále rostoucí počet obyvatel v Úvalech a okolních ves-
nicích a městysech, pro které je nádraží v Úvalech přirozenou přestupní 
stanicí pro dopravu do zaměstnání, ale i třeba za zábavou, nákupy nebo 
lékařem. 

V okolí nádraží v oblasti vymezené zhruba ulicemi Nerudova – Žiž-
kova – Wolkerova – náměstí Svobody – Na Spojce – Smetanova parku-
je každý den cca kolem 300 aut. A trend je stále rostoucí.  Důsledkem 
jsou zaplněné ulice, vysoký provoz v okolí nádraží a pro občany v lo-
kalitě bydlící či podnikající leckdy nemožnost buď zaparkovat nebo se 
vůbec dostat domů.

Požádali jsme proto tým Fakulty dopravní ČVUT v Praze pod ve-
dením docenta Jiřího Čarského o zpracování návrhu regulace provozu 
a parkování v oblasti okolo nádraží. Součástí tohoto návrhu je i řešení 
výstavby nového autobusového terminálu u nádraží, infrastruktury pro 
cyklisty a další posílení autobusových linek, včetně obsluhy lokality 
Pařezina. 

Tento návrh bude zveřejněn pro připomínkování veřejností na webo-
vých stránkách města v průběhu prosince. Dne 4.2.2019 vás pak všech-

ny zveme na veřejnou prezentaci návrhu a diskusi o tomto návrhu 
do Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody 1570, Úvaly. 

Petr Borecký, starosta města

V
 druhé polovině listopadu proběhla realizace umístění herních 
a cvičebních prvků do parku Josefa Nachlingera. Věříme, že wor-
koutové prvky vám pobyt v tomto parku zpříjemní a pobyt v Na-

chlingerově parku zatraktivní. 
Náklad na realizaci těchto prvků činil 300 tisíc Kč. 

Přejeme příjemný pohyb a cvičení na zdravém vzduchu!
Renata Stojecová – odbor životního prostředí

Jak budeme parkovat v okolí nádraží?

Nové workoutové a herní prvky 
v Nachlingerově parku

U linky 655 přibudou od Jiren spoje směrem Úvaly žel. stanice v 6:49, 
7:19, 8:01, 9:19. 

Směrem Jirny s odjezdem od nádraží Úvaly pak spoje v 7:00, 7:33, 
8:33 a 9:33. U spojů v 7:00 a 7:33 vždy autobus 655 přijede před auto-
bus 344, do kterého bude možné v Jirnech prakticky okamžitě přestou-
pit (čekání cca 2 minuty).

U linky 484 také budou změny: 
Spoje vyjíždějící z nádraží směr Tuklaty - Horoušany - Úvaly poje-

dou místo v 6:34 v 6:36 ze Zálesí a přibude spoj v 7:04. Spoj v v 7:29 
ze Zálesí směr nádraží bude obrácen a pojede z Hodova v 7:21, aby 
děti mohly vystoupit v 7:38 před školou na náměstí Arnošta z Pardubic.

Odpolední spoje linky 484 budou vyjíždět i nadále od nádraží směr 
Horoušany (pokud by došlo k jejich obrácení, nebylo by možné zacho-
vat návaznost na příjezd vlaků). 

Spoj ve 14:03 bude vyjíždět ve 14:13, aby jej stihly děti ze školy, dále 
pak přibudou spoje v 16:33, 17:33, 20:03, 21:03. 

Věříme, že se tak podstatně zlepší dopravní obslužnost severních čás-
tí města. 

V případě, že budou noční spoje vytížené, předjednali jsme spoje 
ve 22:03 a 23:03 s platností od 10.6.2019.

O posílení linky 423 o noční spoj ve 23.32 stále jednáme, ale v tuto 
chvíli dopravce uvádí, že nemá řidiče, kterými by byl schopen tento 
noční spoj zajistit. 

Náklady na posílení spojů budou činit u linky 655 částku cca 
350 000 Kč ročně, u linky 484 budou činit částku 600 000 Kč ročně. 

Petr Borecký, starosta města
Petr Matura, vedoucí odboru dopravy

N
a základě žá-
dosti obyvatel 
čtvrti Zálesí 

umístili v listopadu 
pracovníci Technic-
kých služeb Úvaly 
zcela novou přecho-
dovou lávku mezi 
ulicí Zálesí a stezkou 
podél II/101. Věříme, že tak bude usnadněn přístup obyvatel z této čtvrti 
na stezku podél silnice II/101.

Od 10.12.2018 budou posíleny 
linky 484 a 655

Přechodová lávka v Zálesí 
umístěna

městský úřad

PozvánkaPozvánka 
na veřejnou prezentaci návrhu regulace na veřejnou prezentaci návrhu regulace 

dopravy a parkování v okolí úvalského nádražídopravy a parkování v okolí úvalského nádraží
4.2.2019, 18:00, DPS4.2.2019, 18:00, DPS

Prezentovat budou: Prezentovat budou: 
Petr Borecký, starosta městaPetr Borecký, starosta města

Jiří Čarský, Fakulta dopravní ČVUT PrahaJiří Čarský, Fakulta dopravní ČVUT Praha

Místo a čas:Místo a čas: Dům s pečovatelskou službou, společenský  Dům s pečovatelskou službou, společenský 
sál, pondělí 4.2.2019 od 18:00sál, pondělí 4.2.2019 od 18:00

Z jednání bude pořízen videozáznam, který bude Z jednání bude pořízen videozáznam, který bude 
k dispozici na Youtube kanálu města.k dispozici na Youtube kanálu města.

Těšíme se na vás.Těšíme se na vás.

Vedení města Úvaly děkuje rodinám Macko-
vých a Hyblbauerových za darování vánoční-
ho stromu a panu Tomáši Vondráčkovi 
za darování chvojí na výzdobuza darování chvojí na výzdobu 
tí na akci „Slavnostní rozsvíc
nočního stromu města“. Souč
patří poděkování panu Jiřímu 
vorkovi za bezplatnou přepra
vánočního stromu včetně jeh
osazení na místo.

Vedení města Úvaly

ndráčkovi 
u náměs-u náměs
cení vá-
časně 

u Ho-
avu 
ho 

y

3

Výzva občanům ke spolupráci Výzva občanům ke spolupráci 
v komisích rady městav komisích rady města

Rada města zřizuje jako své poradní orgány komise.  Rada města zřizuje jako své poradní orgány komise.  
Žádáme občany, kteří by měli zájem pracovat v komisi Žádáme občany, kteří by měli zájem pracovat v komisi 

pro prevenci kriminality a v komisi pro dopravu, pro prevenci kriminality a v komisi pro dopravu, 
aby mě kontaktovaliaby mě kontaktovali

na email tajemnik@mestouvaly.cz na email tajemnik@mestouvaly.cz 
nebo tel. 723 040 530.nebo tel. 723 040 530.    

Jana Tesařová, tajemniceJana Tesařová, tajemnice
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J
ako nově zvolená zastupitelka 
jsem se rozhodla formou to-
hoto krátkého textu pravidelně 

informovat občany o dění v zastu-
pitelstvu z mého pohledu běžného 
občana. 

Na jednání jsem šla s velmi 
smíšenými pocity, přece jen jsem 
nováček a úplně jistá, že tam 

mám co dělat, jsem si také neby-
la. Nicméně po všech tradičních 
obřadnostech, volbě starosty, 
rady apod. stačily dvě otázky ob-
čanů, abych si uvědomila, že jsem 
ráda, že jsem členem zastupitel-
stva a mohu se podílet na tom, 
kam naše město směřuje, a poku-
sím se udělat vše proto, abych své 

voliče nezklamala. Stejně jako 
mne zklamaly odpovědi pana 
starosty na dotazy občanů. Sta-
čila jen jedna nepříjemná otázka 
a pan starosta ji raději přešel bez 
odpovědi. A to nemluvím o tom, 
že pan místostarosta po 4 letech 
budil dojem, že nezná výši dluhu 
města nebo o ní nechce mluvit.

Díky těmto situacím jsem z ji-
nak přátelského zasedání odchá-
zela s nemalými rozpaky a roz-
čarováním. Nové zastupitelstvo 
čeká hodně práce, pokud chce 
s občany opravdu otevřeně a sluš-
ně komunikovat.

Zdenka Jedličková, 
zastupitelka za TOP 09

S
polek PRO Úvaly zůstane 
po povolebních vyjedná-
váních mimo radu města. 

Na koalici se společně dohodly 

Otevřené Úvaly a ODS. Tyto dva 
subjekty podpořilo ve volbách 
52 % a v zastupitelstvu mají osm 
hlasů z patnácti. Jedná se tak 

o těsnou koalici jak na počet za-
stupitelů, tak i na „hlasy občanů.

Po volbách jsme samozřejmě 
také vyjednávali o možné koa-
lici, či přesněji o jejích podmín-
kách a požadavcích, se zastupi-
teli za TOP09, Úvaláci – „Kdo 
z koho“ (ČSSD) i se zastupiteli 
zvolenými za ODS. Taková koa-
lice by měla 9 mandátů v zastu-
pitelstvu a navíc jsme byli připra-
veni do řízení města samozřejmě 
zapojit i zástupce Otevřených 
Úval. Nové vedení by nejen navá-
zalo na dosavadní práci současné-
ho vedení, ale přineslo by i ekolo-
gická a sociální témata. Bohužel 
se vedení místní organizace ODS, 
primárně z osobních důvodů, 
po určité době rozhodlo pro po-
kračování ve stávající koalici.

Budeme nicméně sebevědo-
mou opozicí a budeme rádi spo-
lupracovat i ostatními zastupiteli 
v opozici. I přes úvodní trochu 
hloupé šťouchance a nepravdy 
od vedení místní ODS, pravdě-
podobně zapříčiněné šokem z vo-
lebního výsledku a nenaplněných 
přehnaných očekávání a osobních 

ambicí, se budeme snažit spolu-
pracovat se staronovým vedením 
města, prosazovat náš program 
a bojovat pokud možno i proti 
možnému prosazování osobních 
zájmů.

V moderním městě 21. století 
je také zcela obvyklé, že jedno 
místo v radě města má i opozice. 
To se nám však bohužel prosadit 
nepodařilo, a tak celá rada měs-
ta včetně starosty a místostarostů 
prošla nejtěsnější možnou větši-
nou 8 hlasů. Pokud k tomu bude 
vůle a ochota ze strany staronové-
ho starosty, budeme i tak rádi spo-
lupracovat na projektech zejména 
již v jejich rané fázi, tak abychom 
je pak mohli podpořit i v zastupi-
telstvu města.

A třebaže někteří z našich pří-
znivců třeba mohou být otrávení 
ze staronového vedení města, 
nenechte si tím kalit blížící se 
Vánoce. My členové spolku PRO 
Úvaly si je užijeme v dobrém 
a přejeme totéž i všem úvalským 
občanům.

Za spolek PRO Úvaly
Jan Černý

Moje první zastupitelstvo

Spolek PRO Úvaly a povolební vyjednávání

N
ová paní kolegyně zastupitelka Jedlič-
ková se s vámi podělila o svůj dojem 
z ustavujícího zastupitelstva. Na svůj 

pohled má právo, ostatně jako každý z nás, 
nezastírám, že můj pohled je trochu jiný. 

Chtěl bych se však vyjádřit k jedné věci 
a to tvrzení, že buď pan místostarosta nezná 
fi nanční stav města, nebo jej před občany 

tají. Není to tak.  Dotyčný občan totiž infor-
mace ohledně aktuálního dluhu města ke dni 
konání ustavujícího zastupitelstva dostal 
ještě na témže zastupitelstvu bezprostředně 
po položení svého dotazu.

Co se týká informací pro veřejnost, tak 
na webových stránkách města Úvaly je v sekci 
„městský úřad/ rozpočet“ občanům k dispozi-

ci rozklikávací rozpočet (až na úroveň faktur), 
dále pak informace o aktuální výši dluhu měs-
ta. Každý jeden z nás/ vás si tyto informace 
může kdykoli v plném rozsahu vyhledat včet-
ně úvěrových smluv.  Opravdu nemáme co ta-
jit. Ani před vámi. Ani před zastupiteli.

Petr Borecký
starosta města

Poznámka k příspěvku paní zastupitelky Zdeny Jedličkové

44444444

Vedení města Úvaly společně
s komisí pro kulturu rady města

vás zve
na vánoční koncert duchovní hudby

pod záštitou starosty města Petra Boreckého.

Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
„Hej mistře“

Účinkují:
soprán: Věra Vršková 
alt: Kristina Kubová 
tenor: Martin Vydra

bas: Ondřej Novák
spojený pěvecký sbor, 

smyčcové kvarteto a varhany
diriguje: Jakub Novák

Neděle 23. 12. 2018
v 18 hodin

kostel Zvěstování Panny Marie
– Zvěstování Páně, Úvaly

Vstupné dobrovolné

Ve spojeném pěveckém sboru se účastní členové 
Komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly, 

Pěveckého sboru SMETANA Kladno, Pěveckého sboru 
Buštěhrad a občané Úval.

Připravili: dirigent – Vítězslav Pokorný, 
korepetitorka – Eva Nádeníčková 

vvv
Život Úval 12/2018
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J
e po volbách. Úvaly mají ustavené zastupitel-
stvo, radu města i starostu. Byl zvolen před-
seda fi nančního výboru a členové fi nančního 

a kontrolního výboru, což jsou zákonem dané 
poradní orgány zastupitelstva. O předsednictví 
kontrolního výboru se bude hlasovat na příš-
tím veřejném zasedání zastupitelů 13. 12. 2018.  
Na tomto zasedání hodlá také spolek PRO Úvaly 
předložit ke schválení  ustavení dalšího výbo-
ru zastupitelstva, kterým je Výbor pro výstavbu 
a územní plán. Ustavení tohoto výboru není nový 
nápad. Prosadilo ho občanské sdružení Otevřené 
Úvaly hned po svém „přesunu“ z opozice do ko-
alice s ODS a ČSSD v roce 2010 (usnesení č. Z-
-026A/010). Patnáctičlenný výbor pro výstavbu, 
složený především ze stavebních inženýrů, ar-
chitektů a stavebních praktiků, pak pracoval pro 
zastupitele celé 4 roky.

Jeho ofi ciální náplní práce bylo: „Projednává-
ní úkolů, jimiž je pověří zastupitelstvo, zejména 
investičních záměrů města a návrhů změn územ-
ního plánu.“ V dalším volebním období 2014 
až 2018 zastupitelé z  nepochopitelných důvodů 

takový orgán neměli a nechtěli, přestože ho opo-
ziční zastupitelé z PRO Úvaly navrhovali. Přitom 
v následujících čtyřech letech proběhly investice 
ve výši téměř 100 mil. Kč a začal se tvořit a pro-
jednávat nový územní plán. 

I v nadcházejícím volebním období vedení 
města plánuje přípravu, nebo přímo realizaci  řady 
investic.  Jsou to například svazková škola (inves-
tice přesahující 500 mil. Kč), autobusový termi-
nál, dostavba čistírny odpadních vod, dostavba 
školky, městská knihovna, koupaliště. Především 
se ale bude pokračovat v tvorbě a schvalování 
nového územního plánu a měl by se aktualizovat 
Strategický rozvojový plán.

Proč je důležité pro Úvaly mít Výbor pro vý-
stavbu a územní plán? Proč nestačí komise?

Výbor je poradním orgánem 15 zastupitelů, 
plní zadání ze strany zastupitelů a o své práci 
a doporučeních referuje na veřejném zasedání 
opět přímo  zastupitelům, kteří o zprávě výboru 
hlasují.

Komise je poradní orgán 5 členné rady města, 

její doporučení jsou nezávazná a o jejích výsled-
cích se zastupitelé stejně jako občané dozvídají 
zpětně se zpožděním ze zápisů uveřejněných 
na stránkách města.

 Mezi stávajícími zastupiteli není žádný „sta-
vař“, který by mohl zastupitele relevantně infor-
movat a posoudit přípravu investic, jejich technic-
ké řešení, nabízenou cenu  atd. 

Domníváme se proto, že vzhledem k tomu 
zastupitelé pro svá rozhodnutí o investicích měs-
ta a územním plánu nutně potřebují podklady 
zpracované stavebními odborníky. Není možné,  
a bylo by krajně nezodpovědné,  rozhodovat 
o milionových zakázkách pro obec pouze na zá-
kladě neokomentovaných podkladů od rady 
města, bez stanoviska profesionálního orgánu, 
který zastupuje nezávisle zájmy a potřeby města 
a jeho občanů. 

Proto pevně věříme, že se na příštím zasedání 
podaří zastupitelům Výbor pro výstavbu a územ-
ní plán  ustavit.

Zdeňka Havránková
zastupitelka za PRO Úvaly 

P
o doslova letech tahanic se zhotovite-
lem stavby se kruh uzavírá. V Listo-
padu totiž započala dlouho očekávaná 

oprava rekonstruovaného úseku silnice v uli-
ci Mánesova v části u Mlýnského rybníka. 
Postupem času se totiž „problém“ stupňoval 
a rozdíl ve výmolu ulice byl již takový, že 
i pomalý průjezd byl riskantní. Krátké ome-
zení dopravní obslužnosti Úvalští jistě rádi 
přijmou. Odměnou jim bude bezproblémo-
vý průjezd ulicí bez strachu „O co mé auto 
přijde tentokrát“.                Josef Štěpánovský

Proč zastupitelé potřebují staronový Výbor pro výstavbu a územní plán

zprávy z městaŽivot Úval 12/2018

vvv

MUDr. Karásková
27. 12. 7.30 – 12.00

28. 12. 7.30 – 12.00

31. 12. DOVOLENÁ

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A V ROCE 2019 PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO 
OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

MUDr.Maříková
21. 12. 8.00 – 12.00

27. 12. 8.00 – 12.00

28. 12. 8.00 – 12.00

31. 12. ZAVŘENO

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ 

A ŠTĚSTÍ A RODINNÉ POHODY

Vánoce 2018

 Vážení a milí senioři, Vážení a milí senioři, 
uživatelé pečovatelské služby,uživatelé pečovatelské služby,

přejeme vám všem příjemné prožití přejeme vám všem příjemné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně životní pohody, štěstí a hodně životní pohody, štěstí 
a spokojenosti v roce 2019.a spokojenosti v roce 2019.
Vedení města spolu s kolektivem pracovnicVedení města spolu s kolektivem pracovnic

Pečovatelské služby města ÚvalyPečovatelské služby města Úvaly

100 let Republiky československé

V
 druhé polovině října slavila naše země 100. výročí vzniku Československé re-
publiky. Tomuto významnému jubileu byla věnována pozornost také v Úvalech. 
Záměrem bylo nejen připomenutí významného data v dějinách státu, ale rovněž 

navodit dobovou atmosféru.
V sobotu 20. října odpoledne přicházely skupinky občanů ze všech částí města 

k legiovlaku, kde očekávali inscenované přivítání T. G. Masaryka, prvního prezi-
denta republiky. Krátce po 14. hodině prezident s chotí vystoupili z velitelského 
vagonu. Byli symbolicky přivítáni starostou města, oběma místostarosty, radními 
města a krojovanou delegací baráčníků chlebem a solí za asistence praporečníků 
a legionářů v uniformách. Poblíž přihlíželi členové divadelního spolku OUDIV 
v prvorepublikovém oblečení. Významného okamžiku se také zúčastnila 103letá 
paní Antonie Svobodová, která během života zažila 11 prezidentů. Po přivítání na-
sedl prezidentský pár do otevřeného automobilu značky Wanderer, který byl sou-
částí průvodu. V jeho čele kráčel prvorepublikový četník se státní vlajkou, za ním 
se seřadili legionáři, vlajkonoši s baráčnickými prapory, legionářským praporem 
a vlajkou města, praporem Církve československé husitské, 55 krojovaných baráč-
níků nejen z Úval, ale také z Prahy, Brandýsa nad Labem, Kostelce nad Labem, 

Hlavní den oslav
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Oprava silnice u Mlýnského rybníka

prosinec_2018N.indd   5prosinec_2018N.indd   5 11/27/18   1:32 PM11/27/18   1:32 PM



6

Kolína, Svojetic a Říčan. Za nimi 
se zařadili zástupci města, dobro-
volní hasiči v uniformách, skauti, 
děti z Karate sport Úvaly, seniorky 
s farářkou CČSH a občané. Prů-
vod kráčel Jiráskovou a Husovou 
ulicí za doprovodu pražské de-
chové hudby Jitřenka na náměstí 
Arnošta z Pardubic. Zde proběh-
la ofi ciální část programu, který 
moderoval Vítězslav Pokorný. 
Na pódiu přivítal kromě preziden-
ta T. G. Masaryka starostu města 
Petra Boreckého, místostarostu 
Alexise Kimbembeho, zastupitele 
města Ludmilu Milerovou a Jo-
sefa Poláka a hosty, kterými byli 
Věra Kovářová, poslankyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 
a zastupitelka Středočeského kraje 
a Martin Kupka, poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 
a zastupitel Středočeského kraje. 
Zazněla vojenská večerka, sbor 
Christi zpíval Sláva, buď sláva, Pí-
seň o rodné zemi recitoval žák ZŠ 
Tomáš Javůrek. Následovaly pro-
jevy na téma výročí a důležitosti 
demokratických principů. Kapela 
Jitřenka zahrála československou 
státní hymnu. Lidé si mohli vy-
slechnout slova paní Antonie Svo-
bodové, která by si kromě jiného 
přála takového prezidenta, jakým 
byl T. G. Masaryk. Poté se starosta 
města společně s T. G. Masary-
kem odebrali k restaurovanému 

pomníku obětem 1. světové války, 
na němž odhalili za účasti čestné 
stráže legionářů nově instalova-
nou desku se jmény 26 padlých 
úvalských vojáků, desku na pa-
měť úvalských legionářů a položili 
k pomníku věnec a květiny. K vy-
jádření úcty válečným obětem se 
položením květin připojili legio-
náři, baráčníci, skauti, hasiči, zá-
stupci základní školy, strany TOP 
09 a CČSH. Vedle pomníku byl 
odhalen kámen u nově zasazené 
lípy ke stoletému výročí republiky.

Program pokračoval na pódiu 
a u fontány před školou. Na pódiu 
zaznělo pásmo písní a recitace, které 
přednesly děti ZŠ vedené Anastasií 
Chicu a Jiřinou Jiřičkovou. Hudební 
vystoupení školní rockové skupiny 
pod vedením Věry Trojanové pod-
pořila zpěvem studentka pražské 
konzervatoře Nicole Matoušová.

U fontány zatančila taneční sku-
pina Modern Dance – Rytmus I B 
z MDDM Úvaly. Vystoupení se 
stuhami “Voda, voděnka“ s nej-
mladšími dětmi nacvičila vedoucí 
a choreografka skupiny Alena Na-
vrátilová. Dojem umocnila voda 
z fontány, která byla naprogramo-
vána a nasvícena podle hudby. Poz-
ději na stejném místě vystoupily 
dívky ze ZŠ Úvaly. Tanec v černých 
úborech a s červeno-modro-bílými 
stuhami na tóny Vltavy s dětmi na-
studovala Zuzana Fiedlerová. 

Počasí dovolilo lidem posedět 
k poslechu hudby i ke konzumaci 
občerstvení. Stánky nabízely chle-
ba s domácími škvarky, koláčky, 
preclíky, párky, pivo, kávu, čaj, 
kmínku, kontušovku a mnoho dal-
šího z české klasiky. Velký zájem 
byl o porci pečeného volka. K pa-
nující dobré náladě hrála dechovka 
Jitřenka.

Kolem 19. hodiny se lidé shro-
máždili u fontány, aby si poslechli 
symfonickou báseň Vltava, dopro-
vázenou barevně osvětlenou trys-
kající vodou v rytmu hudby. Škoda 
jen, že se dav natlačil příliš blízko 
k vodě, takže z hudebně-vodního 
provedení skladby měl požitek má-
lokdo.

Velkolepý profesionálně připra-
vený ohňostroj, který vzápětí roz-
zářil večerní oblohu, připomněl vý-
znamné dějinné mezníky republiky 
ve 20. století. Pyrotechnická show 
doprovázená hudbou ukázala his-
torické vzestupy a pády naší země 
pomocí nečekaných a udivujících 
efektů.

Poté bylo nutné soustředit po-
zornost na dění u pódia. Jirenský 
spolek Sdružení otevřených srdcí 
zatančil v lidových krojích českou 
besedu. Tradiční tanec ze 60. let 
19. století vycházející z národních 
písní a tanců se stal příjemným 
obohacením programu.

Ještě ale nebyl všemu konec. 

Divadelní soubor OUDIV připra-
vil pro návštěvníky překvapení 
večera. Pánové Přemysl Ira a Petr 
Klusák v rolích Wericha a Voskov-
ce přenesli diváky do éry Osvo-
bozeného divadla. Zkomponovali 
vlastní průvodní slovo a vybrali 
písně. Scénka se skladbou „Ten 
dělá to a ten zas tohle“ vyžadova-
la nejen spoustu času na přípravu, 
na kostýmy a líčení postav, ale 
také úsilí o věrohodnost, nepod-
bízivé herecké výkony a seriozní 
přístup k rolím. O úspěšné prove-
dení se kromě obou protagonistů 
zasloužili Martin Kušta (krejčí, 
ale také během odpoledne prvore-
publikový strážník), Maty Novák 
(koželuh), Lukáš Čejchan (švec), 
Simona Mašatová (cukrářka, ale 
také navrhla námět a masky), Bára 
Linková (květinářka), Jitka Hlouš-
ková (horník) a Eva Čejchanová 
(dudák). Pro Petra Klusáka a Si-
monu Mašatovou bylo odpoledne 
zvlášť náročné, protože nejprve 
sehráli s plnou zodpovědností role 
T. G. Masaryka a jeho ženy Char-
lotty.

Závěr patřil dobové kapele Fia-
kr, která udržovala veselou náladu 
na náměstí celý zbytek večera.

Vladislav Procházka
Foto: Jana Horová, 

Alena Janurová, 
Radek Navrátil, 

Vladislav Procházka

Život Úval 12/2018100 let Republiky československé
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... nejprve davy k legiovlaku, ze všech stran města, v rukou prapory 
a vlaječky, na klopách trikolórky od skautů, na 200 balónků, počasí 
akorát, nálada bezvadná ...

... TGM s chotí, oba s vážnou tváří, nastupují do kabrioletu značky 
Wanderer. Ten sice stoletý není, ale úlohu čestného odvozu „prvního 
státnického páru naší republiky“ plní nejvyšší měrou. Všichni fotí 
a průvod vyráží ... 

... Někdo si zkracuje cestu pod nádražím po nové pěkné cestě, aby asi 
stihl průjezd „vládního vozu“ u závor. Konec průvodu uzavírá několik 
veteránů vojenské techniky z 2. světové války. Cestu lemují trikolóry 
na sloupech a vlaječky. 

Párkrát se průvod zastaví, to proto, že jdou dolů závory. Alespoň se 
dá obíhat a fotit na památku. Tohle se v Úvalech hned tak neuvidí, 
snad za sto let. Právě u padajících závor lze postřehnout, že i zdravotní 
a policejní dohled funguje. Mladík z průvodu má zdravotní problémy, 
hned se objeví patrně rodiče, městský strážník, pak i paramedik a volají 
RZS. Snad se chlapci už daří dobře. I to se v davu přihodí, hlavně že 
jsou pohotoví kolemjdoucí a městem zajištěná akce. 

Závory jdou nahoru a kolona veteránů konečně dojíždí na kraj ná-
městí, kde řízeně parkují před farou. U radnice stojí pódium, kde už 
zaujali místa městští radní, pan starosta a TGM s chotí a hosté. Lid 
postává před nimi, či posedává na lavicích a již je vidět zlaté osvěžení 
s pěnou.

Ozvučení není 
stoprocentní, tak-
že musí napínat 
uši, kdo stojí opo-
dál. Taky aby sly-
šel rozhovor pana 
starosty s paní 
Svobodovou.

Sotva lze z po-
vzdálí postřeh-
nout, kam směřu-
je další program. 
Raději rychle k odhalování restaurovaného pomníku, budou se klást 
květiny a sázet lípa republiky, tak zaujmout dobré místo na fotorepor-
táž. Pak sledovat odchod legionářů od pomníku s jejich velitelem v čele 
(ještěže se tradice udržuje, díky nadšencům ji máme před očima).

Rychle zpátky k pódiu a občerstvení. Ovšem dříve u fontány krátký 
program – holčičky z MDDM se stuhami na téma voda ...

Zatímco děti vystupují na pódiu a jsou pozorně sledovány, blízko 
pod poklopem překvapuje obří porce pečícího se masa a pár šikovných 
veselých chlapíků odkrajuje kusy, které se dopékají na velké plotně. 
I tento akt je pozorně sledován. Fronta se nekrátí, masa ubývá, kdo 
nemá chuť na vola, dává si třeba chleba s domácími škvarečky a sva-
řáček, nebo klasiku – párečky. I sladkosti se dají koupit. Ovšem vůl je 
zdarma, na účet města.

Chvílemi povznáší náladu dechovka promenádním koncertem pod 
pódiem, vlastně spíš než promenádní je koncert poslechový ke kon-
zumaci, protože téměř všichni něco jedlého mají před sebou. Počasí 
dovoluje sedět, výbor 100 patrně objednal i teplíčko a slunce.

A opět rychlý přesun fotografů a reportérů k fontáně. Přes barevnou 
vodu běhající děti jsou usměrněny za pásku a 10 dívek v černém ze 
ZŠ předvádí pěknou skladbu se stuhami červeno-modro-bílými – a jak 
jinak, zní Vltava. 

Už trochu zvolněný přechod po náměstí k pódiu, kde opět hraje de-
chovka a trochu se krátí fronta na vola, trocha odpočinku, Arnošt na to 
mírně nostalgicky shlíží z výšky.

Pomalu se 
smráká a lid obec-
ný se shromažďuje 
u fontány v tušení 
dalšího překvape-
ní. Děti zatím bě-
hají opět vodou, 
nastrkují kelímky 
od piva na barev-
né výtrysky a já-
sají, když kelímek 
vystřelí nahoru, 
komu výš? 

... Nastává čas produkce a ani pan starosta slovem a dva strážníci po-
sunky nejsou sto odsunout dav od fontány, který se po kroku vzad opět 
vrací na místo. V dalších řadách rodiče berou malé děti na koně, a tak 
z hudebně vodního provedení Vltavy nemá nikdo na náměstí nic. Jen 
občasný zelený vodotrysk do výšky při zvuku bubnů a tónů burácející 
Vltavy na peřejích či slavnostním tokem pod Vyšehradem. 

Ohňostroj je ale viditelný pro všechny a působí mezi přihlížející-
mi občas šokujícím nadechnutím a slyšitelným vydechnutím. To když 
se objeví svastika 
na střeše školy, kte-
rá se po chvíli hroutí, 
čímž dochází návštěv-
níkům, že program py-
rotechnické show má 
nějakou ideu. Ukáže 
se, že sleduje vzestupy 
a pády republiky. Nej-
víc dav reaguje na srp 
a kladivo. 

Po týdnu v Praze 
vidíme (nejspíš v TV 
a PC) hasičskou fon-

20.10. slavnostní odpoledne – postřehy a perličky z průvodu

Život Úval 12/2018 100 let Republiky československé
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tánu a videomaping na Mu-
zeu, opravdu něco, co vyrazilo 
dech, ale naše „malé úvalské“ 
bylo vlastně na podobně vyso-
ké úrovni. 

... a čeká nás dokonalé pře-
kvapení – OUDIV nastudoval 
vlastní interpretaci přehledu 100 
let v duchu Osvobozeného diva-
dla – zdá se náznak manipulace 
s lidem dělným, fantastická pro-
měna herců.

Nutno podotknout, že slavný 
pár stihl ještě navštívit ve svém 
háji (Masarykův) pamětní des-

ku z roku 
1928 (obnovenou 
v r.2008) u příležitosti 
10. výročí svobodné 
republiky.

A ještě k lípě ved-
le pomníku zasazené 
v místech druhé lípy 
svobody z roku 1928 
–Slib školních dětí 
sepsaný panem učite-
lem Brožem při sáze-
ní druhé lípy svobody 

při oslavách 10 let trvání republiky (částečná citace z knihy Úvaly jindy 
a nyní).

„Krásný stromečku – drahá naše slovanská lípo 
– vzácný symbole svobodného vzrůstu do krásy pro 
radost z ní i k užitku! – Hle, kolem tebe se shromáž-
dil dav českých dětí a mnoho jásajících občanů ... 
Přinesli jsme tě sem, abychom si tě zde na náměstí 
zasadili jako živého svědka našeho dnešního odhod-
lání. Již žijeme, stromečku, deset let svobodně v čes-
kém vlastním státě ... A lidé budou vzpomínati, že to 
bylo dnes, v den desetiletí republiky, a vzpomenou 
na všechno, co se tu dnes děje a říká a také slibuje. 
Budou přemítati, byly-li ty sliby vyplněny. Ty budeš 
tedy takovým prstem do výše zdviženým ....“ 

„Ten den byly veřejnosti odevzdány místním 
okrašlovacím spolkem nově upravené stezky a pa-
mětní jubilejní deska, v Masarykově háji do skály 
zasazená.“

Postřehy a perličky nelze zakončit jinak než obrovským poděková-
ním všem zúčastněným, holdujícím i hodujícím a zejména těm, kteří 
se na slavnostním odpoledni a celých oslavách v průběhu roku podí-
leli. Organizačnímu výboru 100 (měl asi jiný ofi ciální název), vedení 
města, základní škole, MDDM, pracovnicím z městského úřadu, pra-
covníkům technických služeb, OUDIVu, sboru Christi, baráčníkům 
a všem spolkům, tanečníkům Besedy, hostům, zástupcům obce legi-
onářské a organizátorům legiovlaku a tajemníku projektu LEGIE 100, 
J. Charfreitagovi. Také městským strážníkům a policii, stánkařům a všem 
občerstvovníkům, kteří se neváhali přidat ke krásnému odpoledni a veče-
ru. Tolik příprav a práce, ale vyplatilo se. Bude na co vzpomínat.

(Co zachytila z oslavného odpoledne Alena Janurová, a snad na ni-
koho nezapomněla) (foto V. Vícovský, A. Janurová, OUDIV na fb)

P
ozorně sleduji dění kolem 
sebe, pročítám si Život Úval 
a bohužel často na mě padá 

pesimismus, že jsme národ (či 
alespoň Úvaláci) převážně ne-
spokojenců, remcalů a negativis-
tů. Velmi často vidíme jenom to, 
co se nedaří, ale nevidíme, co je 
dobré, nebo alespoň snahu. Připa-
dá mi, že dovedeme jenom kriti-
zovat.

Velmi často chodím s man-
želem na procházky po celých 
Úvalech a s potěšením sleduji, 
co vše se za poslední dobu změ-
nilo a mění, zkrášlilo. Nejenom 
cesty, chodníky, parky, upravené 

všelijaké zapomenuté kouty, ze-
leň, ale i krásné náměstí, které se 
opravdu podařilo. Také se vám 
zdá, že lidé začínají na náměstí 
korzovat a bavit se a Úvaly za-
čínají žít jako krásné a příjemné 
město a nejsou už jenom „nocle-
hárnou“ Prahy?

Obdivuji, co vše šlo pro rozvoj 
tohoto města za tak krátkou dobu 
udělat a dříve to nebylo možné!

A nedá mi nezmínit se o tom 
velmi často probíraném a kritizo-
vaném koupališti. (I já jsem hla-
sovala pro jeho obnovu.) Někdy 
mi připadá, že těm, kteří jenom 
kritizují a pořádají (podle mě) 

nevhodné divadélko 
na koupališti, asi 
v životě všechno 
hladce, bez problé-
mů, vycházelo, že 
vše, co si naplánují, stihnou vždy 
v termínu udělat. Šťastní to lidé! 
Opravdu si myslím, že Úvaly ne-
stojí jenom na koupališti, jak to 
někdy vypadá.

Jasně si vzpomínám na jednu 
paní, která mi říkala: „Ono to 
z vnějšku vypadá jinak, než když 
to samé zažíváte uvnitř.“ Byla 
to paní, která kritizovala školu, 
a pak v ní sama učila.

Takže: Za všechny velmi spo-

kojené Úvaláky vám 
všem, kteří se na těchto 
změnách podílíte, moc dě-
kuji. Jsem přesvědčena, že 
hodně záleží i na kvalitě 

osobnosti, která město vede, a tou 
pan Borecký rozhodně je.

Do dalších let vám všem držím 
palce a věřím, že se nenecháte 
otrávit těmi, co vidí jenom černě.

Alena Chvojková

PS: Díky za krásnou oslavu 100. 
výročí založení ČSR a překrásný 
ohňostroj.

Přeji všem pěkné Vánoce!

P
latný stávající územní plán je závazný 
pro všechny občany a orgány veřejné 
správy. Závaznost je v rozsahu Vyhlášky 

o závazných částech územního plánu. Zastu-
pitelé mohou změnit územní plán – tato pra-
vomoc je jim dána stavebním zákonem. Proto 
by bylo dobré ho mít celý zveřejněn na webu 
města. Například sousední obec Dobročovi-
ce, když projednávala návrh nového územ-
ního plánu, tak na webu obce zveřejnila jak 
platný, tak i navrhovaný územní plán. Občané 
si z domova vše mohli porovnat, a když bylo 
jednání na obci, tak tam přišlo mnoho obča-
nů s námitkami, které následně vedly k nové-
mu projednání ÚP. Proč tak banální věc jde 
v Dobročovicích, kde jsou pouze 2 osoby, 
co zajišťují fungování obce, a v městě Úva-

ly s větším počtem úředníků to nejde? Začal 
jsem se zajímat o platný ÚP v Úvalech a zjistil 
jsem, že na webu města jsou pouze 2 soubory 
z minimálně 10, a to k datu 12.11.2018. U na-
vrhovaného ÚP je tam vše. Jak mohlo proběh-
nout námitkové řízení k novému ÚP, když ob-
čané neměli postavené informace o platném 
a navrhovaném ÚP na roveň. Město neuve-
řejnilo minimálně 80% informací o platném 
ÚP. Požádal jsem Městský úřad Úvaly, zda mi 
pošlou chybějící dokumenty a dostal jsem od-
pověď, že jsou k dispozici a co mě konkrétně 
zajímá, že mi to oskenují. Z toho jsem usuzo-
val, že mi elektronicky dokumenty nepošlou. 
Při návštěvě úřadu mi bylo sděleno, že platný 
ÚP krom jedné mapy není digitalizován. Jak 
je možné, že je nemají v elektronické podobě 

víc jak 20 let? Zajímá mě to z toho důvodu, 
že v platném ÚP jsou vyznačené silnice, které 
zabezpečují přístup k nemovitostem 17 osob. 
Ovšem místo silnice se tam staví ploty a vsa-
kovací jímky. Je to v rozporu s platným ÚP. 
Dokonce je to i v rozporu s tím, že město má 
zabezpečovat přístup k nemovitostem, a ne 
ho rušit. Pokud to nejde, tak se dělají KoPÚ, 
které to následně zajistí. Jelikož město Úva-
ly schválilo developerovi výstavbu v rozporu 
s platným ÚP (developer má původní studii 
z 3/2012 v souladu s platným ÚP) a od deve-
lopera na základě plánovací smlouvy si za-
jistilo určité peníze, tak by také mělo provést 
odškodnění 17 majitelů nemovitostí, kterým 
se zrušila přístupová cesta na jejich pozem-
ky za aktivní účasti města Úval. Pozemky, 

Vážené Úvalačky, vážení Úvaláci!

Proč se nestaví podle platného Územního plánu Úval?
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okénko knihovny

B
ěhem října a listopadu vysílala Česká 
televize Déčko seriál Skautská pošta vě-
novaný roli skautů v nově vznikající re-

publice. 

Součástí pořadu byla i hra Skautská 
pošta. Děti, které se rozhodly hru hrát, 
musely jako první úkol doručit konkrét-
ní dopis do jedné z českých knihoven. 
I naše knihovna byla Českou televizí 
oslovena a do mapy na portálu Déčka 
zařazena. A tak nám děti během října 
a listopadu nosily dopisy, za které dostá-
valy skautské deníky, které je provázely 
celou soutěží. Šifrovaly a doplňovaly ne-
úplné stránky deníku, ve kterém se do-
zvídaly nejdůležitější události z počátků 
historie českých skautů. Jsme rády, že 
i naše knihovna měla možnost zapojit se 
do Déčkem připravené celostátní hry.

U příležitosti stého 
výročí oslav zalo-

žení Československa 
vydalo Město Úvaly 
publikaci pí. Lenky 
Mandové Českosloven-
ští legionáři a Úvaly. 
Knížku máme ve fondu 
knihovny, takže pokud 
vás zajímá legionářská 
problematika v souvis-
losti s naším městem, 
můžete si ji u nás půjčit.

Knihovnice MěK 
Úvaly

17 majitelů mají výměru cca 27 000 m2 a při 
uvažované ceně znehodnocení 2000 Kč/m2 
nejde o malou částku. Je dobré, že koaliční 
zastupitelé s hlasovací většinou, kteří v roce 
2015 o tom rozhodli, ji mají i v tomto vo-
lebním období a nemusejí říkat, že oni za to 
nemůžou. Při prvním veřejném projednání 
výstavby na náměstí Svobody se pan starosta 
pyšnil tím, jak je dobrý vyjednavač, že donu-

til developera postavit 4 šestipodlažní domy, 
když developer chtěl 4 třípodlažní domy 
(je na veřejném videozáznamu z jednání). 
Ten samý starosta také jednal s develope-
rem, který chtěl stavět v souladu s platným 
ÚP, a nakonec staví v rozporu s platným ÚP 
a znemožnil 17 osobám přístup na komuni-
kaci z jejich nemovitostí. Jen pro informaci 
v Dobročovicích mají developeři skoupeno 

mnoho pozemků, a jelikož dané zastupitel-
stvo jedná v souladu s platným ÚP, tak nemo-
hou stavět, a proto jsou zastupitelé mnohdy 
terčem nevhodného jednání z jejich strany. 
Přeji jim, ať vydrží. Nebylo by správné, kdy-
by v Úvalech byla silnice tam, co je zakresle-
na v platném ÚP a ne o 30 metrů jinde a zne-
možněn tím přístup 17 vlastníkům ke svým 
nemovitostem?                              Jan Brajer

Úvalská knihovna a soutěž Skautská pošta

T
ak jsem si v minulém čísle 
Života Úval v rubrice „škol-
ství“ přečetl dva dost zají-

mavé články a nestačil jsem se 
divit. Co asi vedlo ty dva peda-
gogy k veřejné prezentaci problé-
mu na stránkách obecního tisku, 
když se již pan ředitel prezento-
val v televizi, na stránkách školy 
a dokonce i ve školním časopise. 
Tolik alibismu a lží v pár řádcích 
se jen tak nevidí.  

Není nic důležitějšího než pre-
vence a budování dobrých vztahů 
mezi žáky a jejich učiteli, hlavně 
třídními. Pokud panuje důvěra, 
tak to funguje. V jedné ze tříd to 
ale bylo všechno naopak. Tady 
děti neměly šanci si důvěru vy-
budovat, když začaly, přišla rána. 
K zanedbání došlo již na prvním 
stupni. Pokud by žáci jako prvo-
stupňoví nezažili zklamání z re-
akce pedagogů, neměli by důvod 
třídnímu učiteli, pedagogům ne-
věřit. Takže z informací od dětí 
vyplývá, že ve škole se často ne-
svěří žádnému z pedagogů právě 
proto, že důvěra k nim schází. 

A ještě jedna známá věc, která 
ve škole proběhla skutečně ukáz-

kově. Třídní učitelé, učitelé by 
měli brát stížnosti žáků na chování 
spolužáků vždycky vážně, nebrat 
je jako nedůležité. Jestliže se děti, 
které se chovají nevhodně, nedo-
čkají korekce, je pravděpodobné, 
že se budou problémy stupňovat. 
Pokud si žák stěžuje, pokud čeká 
pomoc a podporu a nedočká se jí 
včas, dochází k řešení situací ne-
vhodným způsobem. Právě k tomu 
v té třídě došlo.

Článek metodičky prevence 
o tom, jaké programy běží na ško-
le, je pouze přepis toho, co je dob-
ře popsané na stránkách školy, ale 
už méně zafungovalo ve třídě, 
kde k problému došlo. Jedna věc 
je teorie a druhá věc je praxe. Po-
kud by dobře fungoval preventiv-
ní program, vedení školy, třídy, 
nebyl by problém po šesti letech 
takhle vystupňovaný. Pokud by 
fungovala, jak píše pan ředitel 
výchovná poradkyně, školní psy-
choložka a metodička prevence, 
nebylo by nutné do třídy zvát 
neziskové organizace, protože 
každá z nich by měla umět tyto 
věci řešit, od toho na škole jsou, 
mají fungovat jako podpora uči-

telů a žáků. Odpověď metodičky 
prevence, že se necítí na to, aby 
problém ve třídě řešila, je dost vy-
povídající. 

Není nic jednoduššího než 
dětem naslouchat a snažit se 
předcházet problémům. Existuje 
mnoho preventivních programů, 
které mohou vést sami třídní uči-
telé a zvláště na prvním stupni 
(např. www.zipyhokamaradi.cz ). 
Domnívám se, že to je investice, 
která nejen podpoří dobré vztahy 
ve třídě, ale i vztah s pedagogem 
a potřebnou důvěru. 

Jak většina rodičů ví, tento pro-
blém se řeší již od školky. Celých 
šest let byly naše děti vedením 
a částí pedagogického sboru po-
nižované, šikanované a jednalo 
se s nimi v rozporu se školním 
řádem v oblasti chování peda-
goga k dětem. Toto lze potvrdit 
i rodiči, kteří se zúčastnili vyučo-
vání a viděli chování pedagogů 
k některým dětem. Stalo se, co 
se stalo, a když nic nefungovalo, 
děti vymyslely způsob, jak si říci 
o pomoc. 

Žádné dítě, žádný tvor se ne-
narodí zlý. To „MY“ dospělí lidé 

je vychováváme k obrazu svému.  
Zvýšená agresivita je dnes vel-
ký problém, a když je i diagnos-
tikována, měla by rodina i škola 
k problému také přistupovat. 
Je nepřípustné a trestuhodné ze 
strany školy nechat problém řešit 
spolužáky. Každý rodič a peda-
gog by si měl uvědomit, kam až 
tato diagnóza může dítě zavést. 
Doma rodič vysvětluje a ve ško-
le pedagog práci rodiče snižuje 
a dítě ponižuje.

Osobně bych nikdy neobha-
joval zlo, v určitých případech 
jsem i zastáncem radikálnějšího 
řešení ve výchově, ale tyto děti 
jsou oběti zlovůle bývalého ve-
dení a určité části pedagogické-
ho sboru. Děti budou vždy děti 
a každý, ať si vzpomene na svá 
školní léta. A pedagog, který svou 
práci nezvládá, by se neměl mstít 
na dětech. O to více to platí pro 
ředitele, který je ochotný popřít 
výsledek šetření ČŠI.

Spíše bych čekal sebekritiku, 
omluvu dětem a rodičům za zane-
dbání prevence a chování pedago-
gů k dětem. 

Karel Holcman

Šikana aneb Kdo má všech pět pohromadě

Články v této rubrice nevyjadřují názory redakce. (red)

Městská knihovna Úvaly rozšířila výpůjční dobu

o středu od 12.00 do 17.00

Těšíme se na naše čtenáře.
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kultura a volný čas

13.10. Od rána Jabkobraní – nejdřív ma-
linko rozpačité, s obavami, přijdou lidi? Slu-
níčko rozehřívá den a náměstí se plní, hostů 
i konzumentů přibývá, atrakce a stánky čekají 
– pochutiny, práce s bičem, keramika, tvoření, 
ukázka cvičených dravců, mošt a občerstvení 
a samozřejmě jablka a člen pořádajícího spol-
ku Jonatán se symbolickým. Akce opět úspěš-
ná a úspěšnější ... 

Mezitím, ve shodném čase probíhá Podzimní 
vycházka Klánovickým lesem s programem 
Klubu přátel historie a přírody spolu s Újezd-
ským STROMem – komentovaná zastavení 
s pohádkovým vstupem – viz fb spolku Újezd-
ský STROM.

16.10. Legiovlak – první den na nádraží 
u Kubínky na odstavné koleji u bývalých 
uhelných skladů, od 14h komentované pro-
hlídky, dopoledne školy. V Úvalech stojí 
do neděle 21.10. a přesouvá se dál. Pro mla-
dé poučné, pro starší možná emotivnější, pro 
nejstarší velmi dojemné. Vidíme život předků 
v plné, i když trochu čistší a opravenější po-
době a hrůze. Paradox nakonec – z průhledu 

v posledním krytém vagónu je zamířen ka-
nón na trať, kde právě projíždí osobní vlak ... 
nebo na Kubínku?

19.10. – Slavnostní koncert u příležitosti 
100. výročí vzniku Československa – Fakta 
ke slavnostnímu koncertu v Pětašedesátce:
Smíšený pěvecký sbor Chorus Carolinus 
a Kladenský symfonický orchestr s dirigen-
tem a sbormistrem Karlem Janem Procház-

kou uvedly skladby F. 
V. Habermanna a Jana 
Karla Loose, dvou méně 
známých českých sklada-
telů z 18. století, kvalitou 
díla však zcela srovnatel-
ných s autory známými. 
Profesionální provedení 
skladeb z doby baroka, 
celkem 16 zpěváků a zpě-
vaček, 7 hráčů na strunné 
nástroje (housle, violon-
cello, basa). Návštěvníků 
bylo přibližně 40, relativ-
ně malý zájem, což byla 
velká škoda (text a foto 
Vl. Procházka).

20.10. slavnostní odpoledne (viz dále)

28.10. Slavnostní večer v „65“ – slavnost-
ní večer v den, kdy pro nás Čechy, Morava-
ny a Slováky nastal čas postupného vědomí 
svobodného spojení v nové demokratické re-
publice. Večer, kdy je nutno poděkovat dědům 
a pradědům, celým generacím, současníkům, 

kteří ctí minulost, 
a těm, kteří obětují 
svůj volný čas a síly 
v dnešní době. Což 
je možná dost velké 
hrdinství, ovšem ne-
srovnatelné s oním, 
kdy jsou obětovány 
hodnoty vyšší, nej-
cennější, co máme – 
životy – za věc obec-
nou. Dík byl vzdán, 
byl věnován první-
mu prezidentovi T. 
G. Masarykovi a na-
šim úvalským legio-
nářům. PhDr. Lenka 

Mandová rok pracovala na knize, kterou právě 
28.10. pokřtila po předchozí přednášce – Jaký 
byl T.G.M.? Slova se nejdříve a zodpovědně 
ujal mladý moderátor, pan učitel Petr Ho-
rák, pan starosta Petr Borecký shrnul záměr 
městských oslav a vznik legií i vznik knihy 
o úvalských legionářích. Následovala více 
než hodinová přednáška o životních etapách 
Tomáše Masaryka a posléze Tomáše Garrique 
Masaryka. Každém bodu by mohla dr. Man-

dová věnovat další hodinu zasvěceného vý-
kladu. Přednášku obohatily klavírní a pěvecké 
vstupy Martina Vydry, jehož úvalské umělec-
ké kořeny podpořily náš městský slavnostní 
večer. Křtu knížky Českoslovenští legio-
náři a Úvaly Lenky Mandové se ujali hned 
dva kmotři – profesor arch. Miroslav Masák 
a ing. Jaromír Netušil, oba měli v rodině úval-
ské legionáře. Na závěr večera Lenka Mando-
vá poděkovala všem rodinným příslušníkům, 
kteří přispěli domácími poklady k tvorbě kni-
hy a i výstavy „Naši legionáři – co se do knihy 
nevešlo“, která přejde do ZŠ pro účely výu-
ky v hodinách dějepisu. Tajemnice, paní Jana 
Tesařová zastupující město Úvaly, se s panem 
učitelem zhostili křtícího šampaňského aktu 
a dr. Mandová mohla začít podpisovat knížku 
vydanou městem  právě ke slavnému výročí. 
V diskusi kolem celé akce našel pan profe-
sor Masák chvilku, kdy jsme hovořili o arte-
faktech zapůjčených na výstavu – posmrtné 
odlitky rukou obou pánů Masaryků, část uni-
formy pana J. Kejře, vyznamenání legionáře 
V. Husáka a jeho důstojnické vybavení, včetně 
šavle, a obrazu  akvarelu od legionáře z roku 
1920 (parní lokomotiva s vlakem na tran-
ssibiřské magistrále) – a velmi prostě poctil 
město darováním vzácného akvarelu archivu 
městských kronik pro možné budoucí využití 
„v síni slávy nebo městském muzeu“, až bude 
vybudována nová městská knihovna.

Celý večer vznikl za podpory města, jeho 
Letopisecké komise a organizátorů Z. Havrán-
kové, A. Janurové a Vl. Procházky a vydatné 
pomoci pana Matury, správce objektu „65“. 
(foto Vl. Procházka).

Zaznamenala Alena Janurová

Pár lístků z úvalského kalendáře společenského života v říjnu 2018
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Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá

VÁNOČNÍ KONCERT
 Komorního pěveckého sboru 

CHRISTI

Ten vánoční čas 
Neděle 16. prosince 2018 v 16.00 hodin

Recitace: žáci Základní školy Úvaly
Doprovod klávesy: Eva Nádeníčková

Dirigent: Vítězslav Pokorný

Vstupné dobrovolné

Tentýž vánoční koncert Komorního pěveckého 
sboru Christi 

pořádá Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Škvorci v evangelickém kostele již 

v sobotu 15. prosince 2018
od 14 hodin. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zveme k návštěvě a poslechu.

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

1. 12. 2018 Školní vánoční jarmark od 14 hodin 
– škola, rozsvícení vánočního stromu 
s programem na náměstí

8. 12. 2018 Adventní program se 
sólistkami Národního divadla 
– vystoupí Stanislava Jirků 
a Marie Fajtová, 
klavírní doprovod profesorka 
Pražské konzervatoře 
Lenka Navrátilová

V DVA č. 65
od 18 hodin

16. 12. 2018 Vánoční koncert Christi DPS 
od 16 hodin

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

V DVA č. 65
od 18 hodin

22. 12. 2018 Vánoční koncert 
Martina Vydry

Sokolovna

23. 12. 2018 Rybova mše ve farním 
kostele Panny Marie 
– Zvěstování Páně v Úvalech

od 18 hodin

6. 1. 2019 Tříkrálový koncert nejen 
prvorepublikových skladeb 
– BLUE STAR v kompletní 
desetičlenné sestavě

DVA č. 65 
od 17 hodin

19. 1. 2019 XIX. Městský ples od 18 hodin

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková
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V
 Úvalech 
máme mno-
ho talentova-

ných a šikovných 
dospělých i dětí. 
O některých se ví 
více, o některých 
méně. Žije tu také 
Zdeněk Grausam 
– vynikající ře-
meslník, s jehož 
tvorbou se mno-
zí z vás možná 
zatím nesetkali. 
Zdeněk Grausam 
je kovář oceňo-
vaný široko dale-
ko a vy ho máte 
možnost vidět při 
práci na různých 
akcích pořádaných 
v Úvalech nebo 

třeba v kouřimském skanzenu. Výsledky jeho 
řemesla byly využity také například pro fi lmy 
Letopisy Narnie nebo Bathory, fi lm Tma či se-
riál Borgiové. Je jedním z pravidelných účast-
níků naší akce Úvalské jabkobraní. Poprosila 
jsem ho proto o rozhovor. 

Ahoj. Pod řemeslem „kovář“ si většina lidí 
asi představí hlavně podkovy, meče nebo 
nářadí ke krbu. Můžeš uvést krátký výčet 
příkladů toho, co nejčastěji děláš?

Samozřejmě záleží na tom, co si u nás zá-
kazník objedná, ale v kostce děláme od překo-

vání majzlíku, krumpáčů a seker až po repliky 
např. do muzea v Itálii. Nebo třeba již zmiňo-
vané rekvizity do fi lmu a všechno mezi tím, 
co je potřeba nažhavit, vytvarovat a vykovat. 

Pro mne například není zcela jasný rozdíl 
mezi kovářem a platnéřem. Můžeš to 
nějak přiblížit? 

Kovář  pracuje hlavně s masivem, který 
za tepla zpracovává a tvaruje do požadovaných 
tvarů. Platnéř pracuje hlavně s plechem, který 
za tepla tvaruje různými způsoby a postupy. Ji-
nými slovy – platnéř začíná vždy od rovného 
plechu neboli roviny, kterou obepne co nejvěr-
něji svoji představu o fi nálním tvaru. 

Jsi samouk, nebo ses řemeslu vyučil? 
Jsem vyučený uměleckým pasířem, což je 

práce s barevnými kovy – hlavně měď a mo-
saz. 

Například lustry, šperkovnice, nárožníky, 
kliky, mosazné štítky, postele, mosazné dveře 
a podobně. Rok po vyučení jsem odešel, řekl 
bych, hledat něco, co mě více osloví. A našel 
jsem v Českém Brodě  kamaráda Petra Brož-
ka, který se zabýval právě již zmiňovanou  
platnéřinou. Ta mě oslovila a otevřela mi 
další neuvěřitelné možnosti zpracování ma-
teriálu a hlavně krásné zakázky, které jsme 
jako „Brožek, Grausam, Nádvorník“ dělali 
například do několika italských muzeí. :htt-
ps://grausam.rajce.idnes.cz/muzeum_Vol-
terra_Italie_uplna_platova_zbroj_kone_
polovina_15_stoleti/
https://grausam.rajce.idnes.cz/replika_

rane_renesncni_broje_._majitel_Giovanny_
Dela_Bande_Nere_._Original_v_muzeu_Sti-
bert_ve_Florencii/

Nebo jsme dělali tři přilby do muzea v Bru-
selu. Při těchto zakázkách jsme měli možnost 
prohlédnout si některé originály a vidět zpra-
cování v reálu. Na takovýchto zakázkách jsme 
se hodně vyučili, protože výsledek kontrolo-
vali lidé z muzeí, kteří dané věci rozumí a zna-
jí detaily, tvary a styly. Tudíž vás to donutí po-
stupně se techniku zpracování naučit a osvojit 
až třeba po výrobu přilby z jednoho kusu ple-
chu. No a ke  kovařině jsem se nejvíce dostal 
s Honzou  Smrkovským, se kterým jsem měl 
několik let společnou kovárnu. Některé postu-
py se dají naučit, na něco se dá přijít a zbytek 
se musí vymyslet. 

Jak dlouho žiješ v Úvalech? Které místo 
v Úvalech a okolí máš oblíbené (pokud 

nějaké takové máš)? 

Zdeněk Grausam – znáte ho?
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V Úvalech žiju od dvou let, takže už 36 
let . Jsem rád, že Úvaly jsou obklopeny 
přírodou. Mám moc rád Škvoreckou obo-
ru a její kamenný most, Klánovický les 
se středověkou zaniklou vesnicí, ale také 
Vinici a její krásný výhled všemi směry. 
A samozřejmě úvalovitý tvar krajiny města 
Úvaly.

S jakými kovy najčastěji 
pracuješ? 

Nejčastěji s ocelí. 

Získal jsi titul „Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Středočeského kraje za rok 
2017“. Je to titul za dlouhodobou čin-
nost nebo za konkrétní věc?

Je to (alespoň tak to vnímám já) za dlouho-
dobou činnost a souhrn prací mých nebo prací, 
na kterých jsem měl tu čest se  také podílet 
a spolupracovat.

Získal jsi zakázku na kované předměty pro 
rekonstruované Národní muzeum v Praze. 
O co konkrétně jde?

Jedná se o repliku čtyř luceren a dvou po-
zlacených korun – ty jsou umístěny před Ná-
rodním muzeem na nových  24 m vysokých 
litinových vlajkových stožárech. Tyto stožáry 
jsou vyrobeny podle architekta Josefa Šulce, 
který navrhl celé muzeum i s různými detaily. 
Je pro mě velikou ctí, že jsem mohl přispět 

k obnově této pražské památky a ikony města 
pražského. Je to pro mě také symbolické uza-
vření kruhu, protože od malička až do doby 
před rekonstrukcí jsem do muzea nesčetně-
krát chodil a musel vidět vždy všechny sbírky. 
Od malička jsem chtěl být také paleontolog, 
mám skoro všechny knížky od Zdeňka Buri-
ana. A když vyrazím na trilobity a nějakého 
najdu, mám pořád radost jako malej kluk.

Dostal jsi požadavek na něco nezvyklého, 
co tě překvapilo nebo zaskočilo?

Určitě. Například již zmiňovaná celopláto-
vá zbroj i s jezdcem do muzea v Itálii. To pro 
mě bylo hodně nezvyklé, překvapivé a byli 
jsme, myslím, všichni v dílně zaskočeni. Dal-

ší nezvyklou zakázkou (též do Itálie) byla 
výroba repliky celoplátové zbroje podle ob-
razu, na kterém byl vyobrazen Federico di 
Monte Feltro v této zbroji https://grausam.
rajce.idnes.cz/federico_di_monte_feltro_
konec_15._stoleti/

Nebo replika, která se  leptala kyselinou, 
aby byl povrch zrezivělý jako na originálu 
https://grausam.rajce.idnes.cz/replika_rane_
renesncni_broje_._majitel_Giovanny_Dela_
Bande_Nere_._Original_v_muzeu_Stibert_
ve_Florencii/

Překvapen bývám stále, protože přání 
některých zákazníku jsou hodně různorodá 
a stále jiná. Ale to mě baví, pokaždé je to 
nová výzva a nepřetržitý tvůrčí proces. 

https://grausam.rajce.idnes.cz/netradic-
ni_osvetleni/#105_4445.jpg

Kde a jak je možné si u tebe něco objednat 
či zakoupit? Máš někde pro veřejnost k dis-
pozici fotky svých děl? 

Je možné mě kontaktovat na čísle 
603874519 nebo e-mailem na Zdenek-
Grausam@seznam.cz

Fotky mám na: https://grausam.rajce.idnes.cz/

Kde tě v nejbližší době můžeme potkat? 
Na rozsvěcení stromečku v Úvalech na náměstí 

a pak na Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi. 
Za rozhovor děkuje

Jana Horová
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V
 sobotu 20. října jsme se sešli ve 13 hodin v úvalské hasičárně. 
Pro děti jsme měli připravené hasičské uniformy, ve kterých jsme 
dříve jezdili soutěžit, ale nyní jsou uloženy už jen pro zvláštní 

příležitosti. Sešlo se 
22 dětí z kroužku mla-
dých hasičů, 11 dospě-
lých hasičů a 3 kočár-
ky s úplně nejmladšími 
budoucími hasiči. Před 
odchodem od hasičár-
ny jsme vyzkoušeli 
řazení do čtyřstupu 
a pak už mohli vyrazit 
na sraz k legiovlaku, 
kde jsme potkali mnoho 
úvalských občanů a poz-
ději také pana prezidenta 
Masaryka s chotí. Podle 

instrukcí jsme se zařadili do průvodu a následně procházeli městem. Má-
vali nám rodiče a kamarádi, někteří i víckrát, nejvíce nás pobavilo, že před 

železničním přejezdem jsme se třikrát zastavili. Na náměstí jsme zastavili 
a věnovali pozornost projevům na pódiu. Po skončení ofi ciální části jsme se 
vydali zpět do hasičárny, blížil se totiž domluvený čas rozchodu. Chtěla bych 
za všechny vedoucí poděkovat dětem z našeho kroužku, že se v průvodu 
chovaly slušně a té příležitostně oblečené uniformě nedělaly ostudu. Byli 
jsme vidět a to je super!                                                              Alena Tesařová

SDH Úvaly

D
ěkujeme všem návštěvníkům, kteří projevili zájem o naši práci a přišli se v neděli 11. listopadu podívat 
k nám do hasičské zbrojnice. Kromě občanů Úval nás přišli podpořit také kamarádi hasiči z okolních sborů. 
Členové sboru připravili k prohlídce výjez-

dovou techniku, zpřístupnili prostory, kde se pře-
vlékají na výjezdy, seznamovali návštěvníky s mo-
derním svolávacím systémem výjezdové jednotky. 
V další místnosti byly k nahlédnutí kroniky našeho 
sboru a nástěnky shrnující letošní sportovní sezo-
nu mladých hasičů a dospělých sportovních druž-
stev, na plátno byly promítány fotografi e z činnosti 
sboru. Den otevřených dveří jsme pořádali v rámci 
oslav 100 let od založení republiky v našem městě, 
jsme rádi, že se vydařil.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Mladí hasiči v průvodu na oslavách 100 let republiky

Den otevřených dveří sboru dobrovolných hasičů

PODĚKOVÁNÍ 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Úvaly si dovoluje touto formou poděkovat panu Jiřímu Hovorkovi, majiteli společnosti Autodopra-
va Jiří Hovorka, za věcný dar, který zajistí vyšší akceschopnost naší jednotky při účasti na mimořádných událostech.
Pan Hovorka zakoupil a úvalským hasičům daroval novou soupravu automatického navijáku s  hadicí a kombinovanou proudnicí, ur-
čenou pro vysokotlaké hašení. Tímto darem nejen ocenil dosavadní činnost a akceschopnost členů naší jednotky, ale zároveň se i přímo 
podílel na jejím dalším rozvoji. Velice si této podpory vážíme. Děkujeme.

 Za JSDHO Úvaly
 Petr Rytina, velitel jednotky

organizace a spolky
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C
EJ neboli Central European 
Jamboree je středoevropská 
akce, která se pořádá každé 

čtyři roky a tento rok byla v maďar-
ském Dunaújváros. 

Byl poslední červencový víkend, 
kdy jsme se sešli se skauty z Pra-
hy a okolí na autobusovém nádraží 
Florenc a společně jsme vyrazili 

do Brna, kde jsme pak přestoupili 
na další autobus a po pár hodinách 
jsme dorazili do Maďarska. Organi-
zátoři nám hned ukázali místa, kde 
jsme si mohli postavit stany a čeka-
li jsme na přivítací ceremoniál.  

Na celém Jamboree bylo celkem 
11 národností. Hlavním jazykem 
byla samozřejmě angličtina. Bylo 

zajímavé si povídat tře-
ba s Maďarem a občas 
porozumět maďarské 
angličtině… V kempu 
byla čajovna, junshop, 
spousta stanů s aktivi-
tami, horolezecká zeď 
a nespočet dalšího. 
Programy byly hodně 
barevné, třeba jsme sta-
věli trůny, meditovali 
jsme, běhali ve měs-
tě nebo šli za dětmi 
do školky. Stravovali jsme se v ob-
rovské jídelně. Na výběr jsme měli 
dvě jídla. Vzhledem k šílenému 
vedru a dusnu jsem teda pila spíše 
vodu. Vedle kempu jsme se cho-
dili koupat do rozlehlého ramene 
Dunaje. Ke konci týdne jsme jeli 
k Balatonu, kde jsme prošli i blízké 
okolí. Každý večer byla pořádaná 
skvělá party pokaždé jinou zemí. 
Poslední den byl International day, 
kde jsme prezentovali své země 
svými tradicemi.   

Příští rok v červnu se naše stře-
disko chystá na podobnou akci 
– Intercamp, která proběhne v Ni-
zozemí. 

Více než zkušenosti z programů 
jsem získala spoustu nových přá-
tel a kontaktů. I když některé dny 
byly perné, poznala jsem skvělé lidi 
z celé Evropy, se kterými jsem se 
seznámila právě díky této akci. Ať 
máme jinou národnost, jazyk nebo 
kulturu, tak nás spojuje právě jedno 
– skauting, a to je fakt super.

Kamila Boubínová

Setkání skautů na středoevropském Jamboree v Maďarsku

P
odzim je každoročně obdobím, kdy se hodnotí uplynulá rybářská 
sezona a vody chovných rybníků vydávají svá tajemství. 

Koncem září naše organizace uspořádala rybářské závody v lovu 
udicí pro děti a seniory. Celá akce je každoročně rozdělena do dvou 
dnů, kdy se jeden den konají závody seniorů a druhý den závody dětí. 
Závody se konaly na rybníku Lhoták.

V sobotu 22. 9. 2018 přišli jako první na řadu senioři. I přes nepřízeň 
počasí dorazilo 14 závodníků.

Pořadí tří nejúspěšnějších rybářů:
1. Jindřich Říha 
2. Josef Doskočil 
3. Jiří Dvořák

Neděle 23. 9. 2018 patřila závodům dětí z našeho rybářského krouž-
ku. Chytalo se na stejném rybníku jako předchozí den. 

Pořadí tří nejúspěšnějších:
1. Tereza Tůmová 
2. Adam Kořínek
3. Jan Rataj

U obou kategorií byl hodnocen 
1 cm délky ulovené ryby jako 1 bod. 
Během závodů bylo soutěžícím po-
dáváno občerstvení a seniorům byl 
navíc podáván po ukončení závodů 
slavnostní oběd v podobě tradičního 
kapra s bramborovým salátem.

V říjnu nastalo období výlovů. Le-
tos byl velmi teplý rok a všichni zú-
častnění byli zvědaví, jak se rybám přes 
nedostatek kyslíku ve vodě dařilo. Počasí nám 
přálo a všechny výlovy proběhly hladce a množství vylovených ryb 
předčilo naše očekávání. Díky tomu se mohou radovat sportovní rybáři 
na pražských vodách, kam všechny ryby po vylovení ihned putovaly.

V lednu nás čeká odevzdávání letošních úlovkových lístků a pro-
dej povolenek na nadcházející rok. Termíny výdejů budou upřesněny 
na internetových stránkách naší organizace.

Dále členové výboru chystají Rybářský ples, který se bude konat 
v sobotu 2.2.2019. Prodej vstupenek zajišťuje Vlastislav Kolařík tel. 
737877880.

Za výbor ČRS MO Úvaly Roman Petříček

MO ČRS Úvaly informuje

-
zú-

přes 

PLAVECKÝ KLUB NATRIX
vás zve v sobotu 12. 12. 

na vánoční pohádku

Jak Anča s Barčou
chytaly kapra

vstupné 60 Kč /os.

Rezervace míst na tel. 725 950 604
Adresa: Plavecký klub Natrix,

          Jirenská 1883, Úvaly
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organizace a spolky

C
írkev československá husitská má  ke svému státu mimořádný 
vztah, neboť vznik svobodného Československa 28.října 1918 
umožnil vznik svobodné Církve československé (husitské) dne 

8. ledna 1920. Masaryk sledoval její vznik a charakterizoval ji jako církev 
husitskou. Řekl: „Československá církev je církví husitskou.“ Nová cír-
kev od svého počátku usilovala o to, aby se křesťanský základ historické 
české státnosti projevil i v nově vzniklém demokratickém státním útvaru. 
Toto její přesvědčení se v prvé řadě opíralo o ideový odkaz husitství, 
který byl T. G. Masarykem interpretován  jako impuls k zápasu za státní 
i národní samostatnost v demokratické formě. V duchu katolického mo-
dernismu porozuměla ideji demokracie v novém státě jako ochraně proti 
zbožštění  osob i společnosti ve smyslu  Masarykova hesla „Ježíš, ne 
César!“ Ideu svobody svědomí a náboženského přesvědčení pojala jako 
základní princip důstojnosti a svébytnosti každé osoby.

I když s některými Masarykovými náboženskými názory po věrouč-
né stránce v lecčems nemusíme souhlasit, neboť směrodatná pro nás 
zůstává Bible a obecná křesťanská tradice, přesto si v naší církvi této 
osobnosti novodobých dějin velmi vážíme. Je pro nás stále inspirující 
i jeho náboženský odkaz s důrazem na prakticky žitou každodenní víru 
a mravnost.    

Jménem  náboženské obce  Církve československé husitské v Úva-
lech děkuji městu, že jsme byli osloveni  k uctění památky u pomníku 
padlých v první světové válce položením květin.  

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

O
 prosluněné sobotě 13. října 2018 se 
v Klánovickém lese pohybovali běžci, 
cyklisté, matky s dětmi, myslivci, dob-

rovolní hasiči z Klánovic provozující výcvik, 
houbaři, lesní zvěř a téměř padesátka výletní-
ků komentované Podzimní vycházky Kláno-
vickým lesem, uspořádané členy Klubu přátel 
historie a přírody Úval a okolí ve spolupráci 
s členy Újezdského STROMU – Spolku pro Tr-
valý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 
21. Vycházky se zúčastnili ná-
vštěvníci z Klánovic, Běchovic, 
Újezdu nad Lesy, Úval, Škvorce, 
Šestajovic, Hradešína a Tuklat.

Odbila 9 hodina a nádra-
ží Praha-Klánovice se začalo 
plnit cestujícími, kteří nikam 
neodjížděli, ba naopak, čekala 
je téměř pětihodinová naučná 
vycházka s osmi zastávkami 
a vzdáleností 7,5 km. Hned 
na úvod předseda klubu Jan 
Psota seznámil s tím, že stačilo 
málo a Klánovice, mající 9 let 
po založení v roce 1883 teprve 
15 obyvatel, nemusely mít tako-
vé nádraží jako mají dnes. Inže-
nýr Perner chtěl vést ve 40. letech 19. století 
železniční trať původně odklonem z Běchovic 
přes Škvorec, aby se vyhnul Klánovickému 
lesu a především přírodnímu Úvalu v Úva-
lech, kde by se musel stavět viadukt. Rozum 
a logika nakonec ustoupily potřebám rolníků.

Další zastávka patřila Lence Kyselové, která 
připomněla inspiraci dětského autora Václava 
Říhy nechvalně proslulou pověstí Klánovické-
ho lesa v sepsání pohádky „Zvířátka a Petrov-
ští“ s odkazem na loupežnickou bandu, která 
se v lese mohla skrývat v zbořeninách jedné 
ze tří zaniklých vesnic (Lhotě, Holi, Slavěti-

ci). Z jejích úst jsme vyslechli zveršovanou 
báseň od Františka Hrubína. Byl připomenut 
původní význam názvu Vidrholec – Fidrholec, 
vykládaný jako „gewiter – holz“, les, kde silně 
fi čí a pořekadlo „je tu jako na Fidrholci“. Jan 
Grünwald na další zastávce připomněl zastou-
pení dubů – zimní, letní, červený a bahenní, 
které se liší svými listy. Největším překva-
pením byla reakce ptáků na puštění zvukové 
nahrávky, kteří se začali slétat k výletníkům. 

Na čtvrté zastávce u novojirenské mariánské 
kapličky historik Milan Bednář vzpomenul 
na vznik stavby roku 1914 a názorně ukázal, 
že na místě kapličky stával původně rozekla-
ný dub s mariánským obrázkem a šlo zřejmě 
o místo tragické události. U kapličky bylo 
Zitou Kazdovou a členy Újezdského stromu 
připraveno občerstvení v podobě čaje, kávy, 
minerálky nebo jablíček a modrých sladkých 
hroznů z domácí produkce, které výletníky 
příjemně překvapily.

Cestou ke středověké zaniklé vesnici Hol 
jsme míjeli několik prohlubenin a na dalším 

zastavení jsme vyslechli geologa Jaroslava 
Nováka, který nám před návštěvou zasypané 
roubené středověké studně pověděl o geologic-
kém podloží, využití kamene pro vesnici Hol 
a výskyt hranců obroušených pískem. Prošli 
jsme prokopanou hrází vypuštěného rybníka 
a u informační tabule naučné stezky, vytvořené 
roku 2015 u příležitosti 700. narozenin císaře 
Karla IV. spolkem Újezdský strom ve spoluprá-
ci s archeology provádějícími výzkum vesnice, 

trojice Psota – Bednář – předse-
da Újezdského stromu Michael 
Hartman zabrousila do středově-
ku k počátkům a zániku vesnice 
a jejímu významu pro archeolo-
gii.

Další zastávka Jana Grün-
walda u hájovny Štamberk při-
nesla další zajímavé informace 
o mokřadní vegetaci a výskytu 
chráněné masožravé bublinat-
ky jižní. Posledním zastavením 
byla zahrada restaurace Smolík 
na vlakové zastávce Praha-Klá-
novice, kde se nachází jeden ze 
dvou lichtenštejnských kamenů 
Klánovického lesa z roku 1898, 

připomínající 40letou a 50letou vládu knížete 
Jana II. z Lichtenštejnu. V jeho blízkosti bylo 
založeno arboretum tvořené 58 duby k pro-
měřování vitality a prospěchu dubů. Šlo o ob-
rovsky hodnotný logistický projekt lesního 
ředitelství knížecích lesů v Olomouci, kdy se 
během několika měsíců po všech knížecích re-
vírech rozmisťovaly podle oběžníku a pravidel 
obdobné památníky a shodný počet dubů – vše 
tajně, aby zaměstnanci uctili vládu svého oblí-
beného knížete – zaměstnavatele.

Jan Psota
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Kdysi loupežníci, dnes výletníci

Malé ohlednutí za 100. výročím 
vzniku Československa

církev

Vánoční zvěst
Vánoce jsou svátky štědrosti, 
obdarování a  radosti…Pro 
křesťany jsou  Vánoce velkou 
oslavou narození Ježíše Krista, 
oslavou příchodu Božího 
syna na svět. Připomeňme si 
tuto radostnou zvěst, která je 
zapsána v Písmu svatém:
…A  v  té krajině byli pastýři pod širým nebem a  v  noci se střídali 
v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně 
se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: 
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v  městě Davidově. 
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené 
do  jeslí.“ A  hned tu bylo s  andělem množství nebeských zástupů 
a takto chválili Boha:  „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi 
lidmi; Bůh v nich má zalíbení“                                            (Lukáš 2,8 – 14).

PŘEJI VÁM VŠEM RADOSTNÉ PROŽITÍ  
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK

Mgr. Jitka Pokorná CČSH v Úvalech
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církev

J
ak jste si jistě všimli, odešel z Úval 
P. Krzysztof Lach. Na jeho místo počátkem 
července nastoupil P. Pavel Budský. Již 

první setkání s ním, na výstavě Václava Soko-
la bylo zajímavé a příjemné. Jeho otevřenost 
a ochota k dialogu byla příjemná a povzbudivá. 
Dovolil jsem si mu tedy položit pár otázek. 

Odkud jste k nám přišel?
V posledních deseti letech byla mým půso-

bištěm farnost v Praze-Čakovicích. Dojížděl 
jsem též do Dolních Chaber a krátce jsem měl 
na starosti také farnost ve Vinoři. Rovněž jsem 
v té době vyučoval a vlastně ještě vyučuji ne-
povinný předmět Biblické příběhy na Základ-
ní škole Bohumila Hrabala v Praze-Libni.

Jak dlouho již působíte v roli faráře a co 
pro Vás tato role znamená?

Vysvěcen na kněze jsem byl v roce 2001 
a za tu dobu jsem vystřídal řadu míst. Nejdřív 
jsem byl rok v Dobříši, pak dva roky v Ří-
čanech. Následoval rok v Týnském chrámě 
v centru Prahy. Pak přišly čtyři roky v kostele 
sv. Jindřicha blízko hlavního nádraží. To bylo 
moje první samostatné místo, kde jsem setrval 
čtyři roky. Zároveň jsem tou dobou působil 
jako školní kaplan na jedné církevní základní 
škole a to mě též přivedlo k vystudování uči-
telství pro I. stupeň na Pedagogické fakultě. 
A pak následovalo těch deset let v již zmíně-
ných Čakovicích. Každé z těch míst bylo jiné, 
tak jako se liší centrum Prahy, okraj Prahy 
a menší města mimo Prahu.

Jak vlastně probíhá příprava na to stát se 
farářem?

Nejprve je potřeba zmínit, že ne každý kněz 
je farářem (ale každý farář musí být knězem). 
Farář je kněz, který má na starost určitý územ-
ní celek, označovaný jako farnost. Jsou kněží, 
kteří ale nejsou ustanoveni pro službu ve far-
nosti a pracují třeba jako armádní či nemoc-
niční kaplani, vyučují na vysokých školách, 

nebo mají na starosti pastoraci určité kategorie 
lidí – vysokoškolské studenty, neslyšící, různé 
jazykové skupiny.

 Příprava má dvě stránky – studium a for-
maci. Nejprve je potřeba, aby kandidát roz-
poznal, zda vůbec má ke kněžství povolání. 
K tomu slouží přípravný rok v Teologickém 
konviktu v Olomouci. Pak následuje pětileté 
studium na jedné z teologických fakult, kde 
dnes může studovat kdokoli, nejen kandidáti 
kněžské služby, a zároveň formace ke kněž-
ství v semináři. A celé toto je korunováno vy-
svěcením, kdy z takto připraveného muže se 
stává kněz. Ten je pak poslán na několik let 
„na zkušenou“ do některé farnosti jako kaplan 
– tedy pomocník faráře, aby se po několika le-
tech a po složení farářských zkoušek sám stal 
farářem. Takže ono „stát se farářem“ je běh 
na celkem dlouhou trať.

Jistě jste se již seznámil s některými 
Úvalskými, navštívil některé akce, zažil 
jste dokonce komunální volby... Jak na Vás 
zatím Úvaly působí?

Mnoho jsem toho ještě v Úvalech nezažil, 
protože z důvodu probíhajících stavebních pra-
cí zatím nebydlím na zdejší faře. Dosud jsem 
absolvoval jedno seznamovací setkání na rad-
nici s místními představiteli. Teprve budoucnost 
zřejmě ukáže, zda vzájemné kontakty zůstanou 
jen u „rybovky“ v kostele, anebo zda půjdou dál.

Přichází vánoční čas. Co pro Vás osobně 
Vánoce znamenají? 

Bylo by asi trochu hloupé říci, že pro kaž-
dého faráře znamenají Vánoce mnoho práce. 
Ale je to pravda. Vždyť jen kolik bude těch 
mimořádných vánočních a novoročních bo-
hoslužeb v sedmi kostelech úvalské farnosti. 
A to je vlastně už jen fi nále všech předchozích 
příprav. Nicméně zas na druhou stranu nemů-
že si člověk nechat ukrást advent jen samou 
prací, aby pak o Vánocích vysílen padl. Mám 
vždy radost z vánočních programů ve školách. 

Na minulém místě jsem měl každoročně ko-
lem patnácti programů v jednotlivých třídách, 
při kterých se děti úměrně svému věku sezna-
movaly s křesťanským základem vánočních 
svátků.

Jak se díváte na vánoční tradice, například 
pečení cukroví, lití olova, zdobení stromeč-
ku atd.? Které tradice Vás oslovují?

Vánoční tradice jsou krásné. A ještě lépe je, 
když to nezůstane jen u té tradice. Když se té 
tradici dá nějakých obsah, který přesahuje tře-
ba do vylepšení mezilidských vztahů. Nejra-
ději mám poměrně novodobý zvyk roznášení 
betlémského světla. To umožňuje setkání člo-
věka s člověkem. A každý je přece rád, když si 
na něj někdo vzpomene a přinese mu hřejivý 
plamínek světla z Betléma.

V Čakovicích jsme ještě měli tradiční akci 
„Andělíček pro tebe“, kdy prodejem papíro-
vých ozdob na vánoční stromek ve tvaru an-
dělíčka jsme během adventních trhů získávali 
nějakou podporu pro jednu organizaci v Ekvá-
doru, která tam provozuje jídelnu pro děti 
z chudých rodin.

Děkuji za rozhovor.
S P. Pavlem Budským 

rozmlouval 
Josef Štěpánovský

Představujeme vám nového faráře P. Pavla Budského
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Poděkování
Vedení Základní školy Úva-
ly děkuje tatínkovi našeho 
žáka, panu Miroslavu Hejra-
lovi z  Raiff eisenbank, za  za-
jištění třiceti pěti počítačů 
a  třiceti notebooků, které 
nám jeho prostřednictvím 
banka věnovala. Zařízení je 
ve  velmi zachovalém stavu. 
Tento dar výrazně pomůže 
k zprovoznění nové IT učebny 
a  rozvoji moderního vzdělá-
vání na naší škole.

Děkujeme.

Erasmus pokračuje

J
ak jsme vás již informovali v předchozích čís-
lech, naše škola získala grant z programu Eras-
mus+ KA1 pro pedagogické pracovníky pro roky 

2018–19. Prázdniny jsou ideální doba pro vzdělává-
ní. A právě o letošních prázdninách proběhly dlouho 
očekávané první výjezdy učitelů do zahraničí. Tři 
vyučující se zúčastnili metodických kurzů v Anglii 
a na Maltě, které trvaly 14 dní. Konkrétně jsme pobý-
vali v Londýně, Oxfordu a St. Julian's. Na školeních 

jsme si osvěžili nejen jazyk, ale nasbírali inspiraci, 
naučili se nové aktivity využitelné přímo ve výuce 
a seznámili se s kolegy z různých částí Evropy. 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zavést 
metodu CLIL (content and language integrated lear-
ning) do výuky. Jde o metodu založenou na výuce 
školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. 
K tomu je třeba mít jazykově vybavené i ostatní vy-
učující, nejen jazykáře. Proto se snažíme o zlepšení 

jazykových znalostí učitelů ostatních předmě-
tů, a tak se v rámci projektu vydala do Londý-
na na jazykový kurz i kolegyně zeměpisářka. 
Na prázdniny 2019 jsou naplánovány další 
3 výjezdy.

Všechny účastnice kurzů se vrátily nadšené. 
Škola se proto bude snažit i do budoucna zís-
kávat fi nanční prostředky z tohoto programu.  

Mgr. Eva Exnerová, MBA

A
čkoli to ani v půlce listopadu za oknem nevypadá, že by se Vánoce blí-
žily, my se na ně již pilně připravujeme a počasí nás nemůže zmást. 
Na třídách se již vymýšlejí a nacvičují vánoční besídky pro rodiče. 

Na nich se vždy snažíme našim nejbližším ukázat, co všechno jsme se bě-
hem roku naučili, jak jsou děti šikovné a jak zajímavý vánoční program může 
vzniknout.

Vánoční čas je krásné téma, kterému věnujeme velký zájem a pozornost 
i při realizaci vzdělávacího programu. O Vánocích si nejen povídáme a učíme, 
ale také v jejich duchu tvoříme. Děti si vyrábí ozdobičky do pokojíčků, dárky 

pro rodiče, ale tvoří i na vá-
noční jarmark, kde bude mít 
naše školka opět svůj stánek. 
Tímto vás srdečně zveme, 
protože na vás čeká stánek 
plný vánočních ozdobiček 
od našich dětí. Se stánkem 
nám pomáhá Výbor rodi-
čů MŠ Úvaly. A nepomáhá 
jen s ním. V říjnu proběhla 
i brigáda na zahradě budovy 

Kollárova, při které jsme společnými silami upravili prostory zahrady. Za po-
moc moc děkujeme.

Jsme rádi, že výrobky dětí slaví 
i úspěchy na soutěžích, kterých se tří-
dy zúčastňují. Dělá to velikou radost 
nejen nám, ale hlavně dětem. Hned 
několik cen jsme získali na XI. úval-
ském jabkobraní. Po zásluze oceněny 
byly i třídy na budově Pražská, které 
se účastnily výtvarné soutěže „Dýňo-
vání“, pořádající MDDM Úvaly.

Rozmanitý program probíhal i na jednotlivých budovách. Budova 
Pražská hostila Divadlo ze skříně („Jak Anča s Barčou léčily lenoru“) 
a sliny se všem sbíhaly u Divadla pana Kubce („Veselé vaření“). Děti 
na budově Bulharská měly možnost vidět nejen zajímavý edukativní 
program pro školky o zpracování vlny „Z vlnky ke klubíčku“, ale i roz-

Předvánoční čas ve školce

verné divadelní představení Lenky Hamajdové („Pohádka z písniček“). 
Na budovu Kollárova dorazilo Divadlo Koloběžka („Co malí medvědi 
o podzimu nevědí“).

V rámci oslav výročí 100 let 
vzniku Československa jsme na-
vštívili Legiovlak, ze kterého byly 
děti opravdu nadšené. Viděly živé 
vojáky, vybavení vlaku, vyzkou-
šely si uniformu a zažily atmo-
sféru dané doby. Tématu založení 
republiky se pak věnovaly i na tří-
dách.                      Jana Hájková

Podzimní brigáda na zahradě bud. Kollárova

Budova Pražská – „Dýňování“

Divadlo pana Kubce Z vlnky ke klubíčku

Návštěva Legiovlaku

školství Život Úval 12/2018
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Co nás čeká v prosinci? 
  Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
 1. 12.   Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu města Úvaly 

s kulturním programem nejen školy
 4. 12.     Když je v pekle neděle – divadelní představení pro žáky 

2. tříd a S1
  Kavčí hory – exkurze pro 4. A
  Návštěva MS ve fl orbale pro žáky 5. C a 7. B

 5. 12. Čertoviny – akce žáků 9. tříd pro mladší spolužáky
 6. 12. Přednáška E-bezpečí – pro žáky 6. tříd

  Vánoční koncert školy v sokolovně
 7. 12. Přednáška E-bezpečí – pro žáky 7. tříd
 9. 12.       Klub mladého diváka – Hudební divadlo Karlín – muzikál 

Čas růží 
 11. 12.     Vánoční program pro seniory v Domově seniorů v Úvalech 

– žáci 5. A
  Vítání občánků – žáci 1. E

 12. 12.   Vánoční program pro seniory v DPS – žáci 2. B
 17. 12. Přednáška E-bezpečí pro pedagogy
 18. 12. Africká savana – program pro 7. C

 21. 12. Třídní vánoční besídky                       Mgr. Lenka Foučková

N
a úvod bych chtěla moc po-
děkovat všem, kteří nám 
umožnili zúčastnit se tohoto 

zájezdu. Paní učitelce Exnerové 
a paní učitelce Boháčkové a jejímu 
manželovi a také vedení školy. Byl 
to úžasný zážitek, děkujeme.

Po několika úmorných a ospalých 
hodinách cesty jsme konečně dora-
zili na první zastávku naší trasy – 
Postupim. Vydali jsme se do zahrad 
zámku Sanssouci. Přes sychravé 
počasí jsme si prošli nejzajímavější 
místa.

V samotné Postupimi jsme na-
vštívili holandskou čtvrť, která mno-
hé velmi zaujala svou krásou. Všude 
byly malé, roztomilé obchůdky. Zde 
jsme dostali rozchod.

Překvapeni tímto malebným měs-
tem jsme se autobusem vydali směr 
Berlín. Cestou jsme zastavili v Kau-
fl andu, ve kterém jsme nakoupili… 
samé jídlo samozřejmě:) Nočním 
Berlínem jsme projížděli do hote-
lu, do kterého jsme dorazili vcelku 
pozdě. Všichni byli unavení, a tak 
jsme šli hned spát, ovšem natěšení 
na procházku Berlínem, která nás 
čekala druhý den.

V pátek ráno jsme se po snídani 
přiblížili k Berlínské zdi, která byla 

z velké části pokryta Street Art mal-
bami. Byly to krásné malby, které 
v sobě skrývaly mnoho myšlenek 
a názorů.

Následujícím místem našeho vý-
letu byla budova Říšského sněmu. 
Tam jsme se společně všichni vy-
fotili a věřte nebo ne, byli jsme tak 
zajímavý objekt, že si nás museli 
vyfotit i asijští turisté.

Dále jsme se přesunuli k památce, 
na kterou jsme byli velmi zvědaví: 
velká chlouba Berlína – Braniborská 
brána. Toto místo bylo sice naplněné 
turisty, ale i tak se nám tam líbilo. 
Malými uličkami jsme později do-
šli k památníku obětem holocaustu. 
Je to velmi zajímavé místo. Okolo 
oběda jsme dostali rozchod v berlín-
ském obchodním centru. Někteří si 
koupili jídlo a někdo různé suvenýry 
a dárečky.

Zastavili jsme se i u Checkpointu 
Charlie a další části Berlínské zdi. 
Ulice byly plné malých obchodů, 
restaurací a kaváren.

To, co nás velmi překvapilo a je 
pro nás nezvyklý jev, bylo to, že 
všude bylo plno kol. Skoro každý jel 
na kole. Jak v Postupimi, tak v sa-
motném Berlíně. Bylo vtipné, když 
bylo někde zaparkovaných kol třeba 

padesát. Takže cyklisté se v Němec-
ku rozhodně uplatní.

Někteří z nás měli s sebou fotoa-
paráty, kterými se povedlo zachytit 
to nejpodstatnější a nejhezčí z toho-
to výletu. Celý zájezd nás provázel 
průvodce. Bohužel jsme podle vše-
ho věděli víc my než on sám, ale co 
si budeme povídat.

Tento zájezd se mi moc líbil 
a můžu s jistotou za všechny říct, 
že byl opravdu super. Překvapilo 
nás, jak obrovské vše v Berlíně je. 
Obrovské, ale velmi hezké. Takže 
děkuji za všechno a ráda se zase 
vrátím:)

Kateřina Listopadová, 9. A

Přišli jsme, viděli jsme aneb Jak Úvaly vyjely do Německa

Poděkování
Vedení Základní školy Úvaly 
děkuje společnosti Silic Mé-
dia, rodičům našich žáků 
– manželům Semerádovým 
– za červené, modré a bílé ba-
lónky, které věnovali, a  zaří-
dili jejich dovoz na slavnostní 
průvod k oslavám 100. výročí 
vzniku republiky. Balónky oz-
dobily průvod a  inspirovaly 
učitele k tematickému vyzdo-
bení školy.

Děkujeme.

Sběr papíru

P
řestože se říjnového sběru papíru zúčastnila pouze necelá čtvrtina 
rodin žáků naší školy, podařilo se vybrat rekordní množství! Spo-
lu s papírem pocházejícím ze skladu školy a doneseným zaměst-

nanci jsme vybrali 10 248 kg. Odvezlo se také 220 kg víček od PET 
lahví a 12 kg hliníku. Získané fi nanční prostředky ve výši 20 293 Kč 
byly rozděleny mezi 1. a 2. stupeň a budou dále využity pro potřeby 
dětí. Těm, kteří papír donesli, děkujeme nejen za podporu školy, ale 
též za přispění k recyklaci surovin.

Velice také děkuji skvělému týmu pomocníků z 8. a 9. ročníku, kteří 
byli ochotni brzy ráno vstávat a před několikahodinovým vyučováním 
si ještě jednu hodinu odpracovat. ☺                                  Jana Šetková

Život Úval 12/2018 školství
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S
 novým školním rokem byla nabídka sportovního vyžití v Úvalech rozšířena o stolní 
tenis pro děti. Tréninky probíhají dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ, vždy ve středu a v pá-
tek v podvečer. Cílem pro 

letošní rok je rozvinout základní 
dovednosti, stmelit nově vzniklý 
tým, společně se zúčastnit něko-
lika turnajů, nasbírat zkušenosti 
a připravit se tak na příští sezo-
nu, kdy bychom rádi začali hrát 
dlouhodobou soutěž. Věřím, že 
se nám tento cíl podaří a úspěš-
ně navážeme na úvalskou ping-
pongovou tradici.

Ivana Skříčková, 
stolnitenisuvaly@seznam.cz

P
rvní listopadový víkend patří 
Mistrovství České republiky 
Japan Karate Association. Le-

tošní se konalo v pražských Štěrbo-
holech. Úvalské barvy reprezentova-
lo 28 závodníků. Soutěž probíhala 
ve dvou dnech. Sobota byla věno-
vána žákům a juniorům a neděle do-
rostu a seniorům.

Žákovské soutěže jsou vždy plné 
emocí. Do hal přijíždějí rodiče, pra-
rodiče, tetičky a strýcové a všichni 
vehementně fandí svému klubu. 
Úvalský tým ladil formu do poslední 
chvíle a využil i prázdninového času 
k tvrdému tréninku. Naše žákovské 
družstvo reprezentovali: Majda Ha-
vlíková, Baruška Brýdlová, Nelinka 
Martinovská, Toba Martinovský, 
Mára Sukalovský, Matěj Huda, 
Helenka Přechová, Naty Kadlu-
bová, Tomík Tříska, Adam Janík, 
Ríša Vašek, Danek Švaňa, Ondra 
a Šíma Charvátovi, Kája Kytková, 
Vojta Zvoníček, Julinka Csatlos, 
Gábi Mastná, Darinka Hrušková, 
Barča Brázdová, Zuzka Sokolová 
a Anežka Vrbenská. Všichni podali 
výborné výkony. V kategorii mini 
žákyň získala 1. místo v kata 
a 1. místo v kumite Majda Havlí-
ková. Svým dvojitým prvenstvím 
obdržela titul a pohár kombinace 
a stala se nejúspěšnější závodnicí 
úvalského týmu. Mini žáci také ne-
zaháleli: Matěj Hurda, řečený Hur-
dič, získal 3. místo v kata a 3. místo 
v kumite. Chlapci Matěj Hurda, 
Mára Sukalovský a Toba Martinov-
ský vyhráli soutěž kata týmů. Helen-
ka Přechová v mladších žákyních 
obhájila své prvenství z národního 
poháru. Velkým překvapením týmu 
se stala Natálka Kadlubová, která se 
svým nekompromisním gyakuzuki 
postoupila do fi nále, kde podlehla 
vítězce z Českých Budějovic. Kaž-
dopádně to byl Natálčin první velký 
úspěch. Kata tým mladších žákyň: 
Barča Brýdlová, Majda Havlíková 
a Nelinka Martinovská vyhrál! Ve fi -
nále kata mladších žáků jsme měli 
dva zástupce: Ríšu Vaška a Adama 

Janíka. Ríša s přehledem dosáhl 
na zlatou medaili a Adámek obsadil 
bramborové umístění, které ho na-
koplo do soutěže kumite, kde získal 
výborné 2. místo. Starší žákyně kata 

vybojovala Kája Kytková bronzové 
umístění. Kata tým starších žákyň: 
Gábi Mastná, Julča Csatlos a Da-
rinka Hrušková obdržely pěkné 
3. místo. Kata týmy starších žáků 
Úval obsadily 1. dvě příčky: 1. místo 
tým Úvaly B: Vojta Zvoníček, Kája 
Kytková a Ondra Charvát, 2. místo 
tým Úvaly A: Adam Janík, Ríša Va-
šek a Tomáš Tříska. 

V sobotu odpoledne se konalo 
závěrečné 3. kolo ligy žáků. 9 týmů 
z různých klubů porovnávalo své 
síly. Ohromná konkurence, často 
velmi vyrovnané zápasy, častá zra-
nění provázely celý závod. Výsledky 
byly velmi těsné. Mezi medailovými 
místy rozhodoval bod (tedy jeden zá-
pas). Úvalský tým vybojoval 3. mís-
to. Mezi 3. a 4. místem nebyl bodově 
žádný rozdíl, rozdíl byl pouze ve sko-
re získaných bodů v dílčích zápasech.

Druhý den dorosteneckých a seni-
orských soutěží už jsme nastupovali 
v menším složení: Sára Konečná, 
Filip Konečný, Dominik Jakl, Verča 
Urbanová, Zuzka Sokolová, Pepík 
Macoun a David Macek.  Někte-
rým se dařilo lépe, někomu méně. 
Všichni se ale snažili podat výborný 
výkon. Na medailová ocenění v in-
dividuálních disciplínách dosáhla 
pouze Sárka Konečná, která v mlad-
ších dorostenkách vyhrála 1. místo 

Nové pingpongové naděje

Mistrovství České republiky v karate 2018  17 medailí pro Úvaly!!!
kata a 2. místo v kumite. Obdržela  
kombinaci a stala se tak 2. nejú-
spěšnější závodnicí Úval.  Kata tým 
mladších dorostenek po chybách 
v synchronu obsadil bronzové mís-

to. Smůlu měl i Filip Konečný, který 
nejprve obsadil v kata 4. místo a pak 
byl v semifi nále kumite poražen  
českobudějovickým borcem. V do-

rostenecké lize jsme nepatřili mezi 
favority a skončili jsme na 5. místě 
z 8 družstev. 

Mistrovství České republiky 2018 
se pevně zapsalo do dějin našeho 
klubu. Získali jsme 8 zlatých medai-
lí, 4 stříbrné, 5 bronzových medailí 
a potvrdili jsme, že patříme mezi 
přední kluby v České republice, kte-
ré kvalitně pracují s mládeží. 

Děkuji všem závodníkům za 
vzornou reprezentaci našeho klubu 
a města Úvaly. Děkuji trenérskému, 
koučovskému a rozhodcovskému 
týmu: Davidu Mackovi, Hance Ka-
dlubové, Honzovi Houžvičkovi, Ri-
chardu Konečnému, Tondovi Bro-
žíčkovi a Mildovi Ulrichovi. Díky 
patří i našim fanouškům. V nepo-
slední řadě děkujeme městu Úvaly 
za naši podporu.

Za Sport Úvaly 
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně 

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KARATE  2018 
SPORT ÚVALY

Kombinace mini žákyně Magdaléna Havlíková
Kombinace mladší dorostenky Sára Konečná
1. místo kata mini žákyně Magdaléna Havlíková
1. místo kumite mini žákyně Magdaléna Havlíková
1. místo kata mladší žákyně Helena Přechová
1. místo kata mladší žáci Richard Vašek 
1. místo kata mladší dorostenky Sára Konečná
1. místo kata tým mini žáci Hurda, Martinovský a Sukalovský
1. místo kata tým mladší žákyně Brýdlová, Martinovská a Havlíková
1. místo kata tým starší žáci B: Charvát O., Kytková a Zvoníček
2. místo kumite mladší žákyně Natálka Kadlubová
2. místo kumite mladší žáci Adam Janík
2. místo kumite mladší dorostenky Sára Konečná
2. místo kata tým starší žáci A: Tříska, Janík a Vašek
3. místo kata mini žáci Matěj Hurda
3. místo kumite mini žáci Matěj Hurda 
3. místo kata starší žákyně Karolína Kytková
3. místo kata tým starší žákyně Mastná, Csatlos a Hrušková
3. místo kata tým mladší dorostenky Konečná, Urbanová a Sokolová
4. místo kata mladší žáci Adam Janík
4. místo kata mladší dorostenci Filip Konečný
Liga žáků 2018  – 3. místo Sport Úvaly

Život Úval 12/2018sport
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Zápasy a rozpis říjen-listopad 2018 – fotbal

 1. So 11.08 10.15 Čelákovice – Úvaly 3:2 np
 2. Ne 19.08 17.00 Úvaly – Luštěnice 0:1
 3. Ne 26.08 17.00 Český Brod B – Úvaly 6:1
 4. Ne 02.09 17.00 Úvaly – Čáslav 2:4
 5. So 08.09 17.00 Záryby – Úvaly 7:1
 6. Ne 16.09 17.00 Úvaly – Pšovka – Mělník 2:1 np
 7.  Ne  23.09  16.30  Semice – Úvaly 2:1
 8.  Ne  30.09  16.30  Úvaly – Rejšice 2:1
 9.  So  06.10  16.00  Kosmonosy – Úvaly 4:2
10.  So  13.10  16.00  Divišov – Úvaly 1:2 np
11.  Ne  21.10  15.30  Úvaly – Vlašim B   0:1 np
12.  So  27.10  15.30  Pěčice – Úvaly 5:1
13.  Ne  04.11  14.00  Úvaly – Lysá nad Labem 2:6
14.  Ne  11.11  14.00  Mnichovo Hradiště – Úvaly 2:0
15.  Ne  18.11  13.30  Úvaly – Dolní Bousov 1:4

1. So  01.09  10.15  Úvaly – Brázdim 18:0 (8:0)
2. Stř  05.09  17.30  Sibřina – Úvaly 4:3 (0:0)
3.  So  08.09  10.15  Bášť – Úvaly 2:4 (2:2)
4.  So  15.09  10.15  Úvaly – Kostelec u Křížků 7:1 (3:1)
5.  So  22.09  10.15  Čestlice – Úvaly 4:3 (2:2)
6.  So  29.09  10.15  Úvaly – Jirny 7:1 (2:0)
7.  Ne  07.10  10.15  Líbeznice – Úvaly 1:8 (1:3)
8.  Ne  14.10  10.15  Úvaly – Klíčany 22:1 (14:1)
9.  So  20.10  10.15  Klecany – Úvaly 4:1 (3:0)
10.  St  07.11 17.30  Úvaly – Měšice 7:0 (3:01)
11.  So  03.11  10.15  Dobřejovice – Úvaly 7:3 (1:1)
12.  Ne  11.11  10.15  Vyžlovka – Úvaly 1:1 (1:0)
13.  So  17.11  10.15  Úvaly – Struhařov 2:3 (2:0)

 1.  So  01.09  10.15  Český Brod – Úvaly 7:0 (3:0)
 2.  So  08.09  10.15  Úvaly – Čáslav B 0:2 (0:1)
 3.  Ne  16.09  10.15  Peky – Úvaly 10:0 (4:0)
 4.  So  22.09  10.15  Úvaly – Velký Osek 2:5 (1:4)
 5.  Ne  30.09  10.00  Jestřábí Lhota – Úvaly 9:1 (3:1)
 6.  So  06.10  10.15  Úvaly – Kutná Hora 0:5 (0:1)
 7.  So  13.10  10.15  Úvaly – Vrdy       odloženo na 24.11. v 9.45
 8.  Ne  21.10  10.15  Uhlířské Janovice – Úvaly 2:3 (0:3)
 9.  So  27.10  10.15  Úvaly – Suchdol 0:2 (0:1)
10.  Ne  04.11  10.15  Mukařov – Úvaly 1:6 (1:4)
11.  So  10.11  10.15  Úvaly – Mnichovice 1:4 (1:2)
12.  So  17.11  10.15  Štírský SK – Úvaly 12:1 (7:1)

Muži krajská soutěž 1.A třída

Dorost krajská soutěž 1.B skupina

Mladší žáci okresní soutěž Praha-východ – skupina B

Zápasy – výsledky Zápasy – výsledky

Zápasy – výsledky

Zhodnocení všech soutěží popíši v ŽÚ 1/2019,
 Ing. Petr Jankovský

Klánovický 1/2 maraton se těší nejen dobré 
pověsti, což dokazuje zcela naplněná kapacita 
více jak dva měsíce dopředu, ale i velké oblibě 
mezi českými i zahraničními běžci.

Trasa závodu má minimální převýšení, vede 
největším pražským lesem a běžci se mohou 
po cestě kochat krásnou přírodou, užívat si 

měkkou půdu pod no-
hama a využívat záze-
mí a komfortu profesi-
onálního závodu. I to 
jsou důvody, proč je 
Klánovický ½ maraton 
opakovaně řazen běž-
ci i běžeckými servery 
mezi nejkrásnější závo-
dy podzimu.  

Nedělní závod však 
nebyl jen o půlmaratonu, zároveň probíhaly 
závody na 10 km, stále vyhledávanější ca-
nicross aneb závody se psy a pro nejmenší 
účastníky byly připraveny speciální závody 
v několika kategoriích. Úplnou novinkou byla 
štafeta na 11+10 km.

Závody mají také krásnou atmo-
sféru, jak nadšeně líčí Adam, který se 
zúčastnil závodu poprvé: „Dost jsem 
o tomto závodu slyšel od zná-
mých, tak jsem si řekl, že si 
ho letos také zaběhnu. Moc se 
mi líbí trasa lesem a za rok se 
stoprocentně vrátím.“

Klánovické závody mají 
také jednu zajímavost: místo 
medailí v cíli účastníci dostá-
vají koláče. „Letos jsme jich 
objednávali 3400 kusů,“ říká 
ředitel závodu Ondřej Brou-
ček a dodává: „Byla to opět 

krásná sportovní ne-
děle. Velmi mě těší 
vzrůstající obliba zá-
vodu i účast.“

Klánovický 1/2ma-
raton je pořádán ob-
čanským sdružením 
3+, které již 12 let 
pořádá různé typy 
závodů v okolí Klá-
novic.  Tato akce se 
konala za podpory 
Hlavního města Prahy 
a městské části Praha 
21 a Praha Klánovi-
ce. Více informací 
o závodu naleznete 
na www.klanovicky-
pulmaraton.cz.

Barbora Kalvach

Klánovickým lesem se proběhlo přes 1600 běžců
V neděli 21.10. zakončilo několik stovek běžců běžeckou 
sezonu oblíbeným podzimním závodem na východním okraji 
Prahy.  Klánovický 1/2 maraton nalákal již počtvrté běžce 
na krásnou trasu Klánovickým lesem. Účastníci měli na výběr 
hned několik závodů včetně dětských kategorií nebo běhu se 
psem. Nejsledovanější kategorií byl již tradičně půlmaraton, 
ve kterém zvítězil Vítek Pavlišta v traťovém rekordu 1:07:11. 
Ženskou kategorii ovládla Monika Hloušková, která také 
pokořila dosavadní rekord, její čas by1:20:53.

Život Úval 12/2018 sport

ZhZhododnonoceceníní vvšešechch ssououtětěžíží ppopopíšíšii vv ŽÚŽÚ 11/2/2010199,
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prosinec 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Philip Cappon
Kristián Čapek

Přejeme, aby vyrostli ve zdravé 
a šťastné občany našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
Marie Zemanová
Zdeňka Ulrichová
Ilka Ouzká

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Již nelze zveřejňovat v „Životě 
Úval“ jména narozených dětí, ži-
votní jubilea a jména zemřelých 
v rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je mož-
né pouze s písemným souhlasem 
dotčené osoby, případně jejího 
zákonného zástupce. V přípa-
dě zájmu o zveřejnění se obraťte 
na správní odbor MěÚ Úvaly, 
na email marie.cerna@mestouva-
ly.cz nebo tel.281 091 528, mobil 
723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika osobní

Dne 9. 11. 2018 oslavil
pan Josef Žatecký 80 

let. Hodně zdraví, štěstí 
a pohody přeje manželka 
Marcela a dcery Marcela 

a Jana s rodinami.
Děkuji panu starostovi Petru 

Boreckému za blahopřání 
k narozeninám.

Josef Žatecký

Dne 7. 12. 2018 se dožívá 
významného životního jubilea

70 let náš tatínek, dědeček, skvělý 
kamarád,

pan Miroslav Hájek.
Děkujeme mu za celoživotní 

pomoc a podporu a přejeme mu 
do dalších let hlavně hodně štěstí, 

zdraví a pohody.
To mu z celého svého srdce přeje 

dcera Monika, Martin
a vnuci Kubík a Maxík..

S
rdečně vás zveme na každoroční vánoční taneční show frekventantů 
kurzů, která se uskuteční v neděli 16.12.2018 od 14:30 hodin v pro-
storách velké tělocvičny Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. Vstup je 

zdarma. Děti s lektory nacvičily nové choreografi e, které vás opět velmi 
potěší. Zároveň vás čekají ukázky našich lektorů, tanečních mistrů. 

Od ledna se můžete těšit na nové taneční kurzy v šesti stupních pokro-
čilosti od začátečníků po pokročilé. V kurzech se nejen naučíte novým 
tanečním dovednostem, poznáte nové přátele z Újezda nad Lesy a okolí, 
ale také se i pobavíte. Taneční jsou neformální, proto, bez obav, pánové 
mohou ponechat saka doma. Staňte se hvězdou tanečního parketu. 

Všechny dětské kurzy budou na 1.pololetí navazovat a začnou v úno-
ru. Nový kurz Taneční pro mládež – začátečníci, zahájíme 9.1.2019.

Těšíme se na vás.                                                    Helena Wojdylová
Danceport

Taneční studio Danceport

sport Život Úval 12/2018
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KOMINICTVÍ
NĚMEC

čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

Prodám domek
se zahradou 1031 m2,

Újezd n.L., Kynická ul., 
cena 7.300.000,- Kč. 

Více informací
na tel. 724 225 595

PŘIJMEME
DO KVĚTINÁŘSTVÍ 

v Újezdu n. Lesy

(po zaučení 

možná i do Úval) 

na pravidelnou brigádu 

studentku-ta, paní, 

maminku na mateřské 

dovolené s praxí 

i bez praxe-zaučíme. 

Pracovní doba dle 

domluvy a plat také. 

Kontaktujte nás prosím 

na mob. 

č.: 608 982 711 

Hledáme asistentku pro 6-letou dcerku-autistku
ze Škvorce a okolí

Hledáme empatickou asistenku, která by chtěla pomoci naší holčičce postižené 

poruchou autistického spektra.

Julinka je veselá a zvědavá. Vyžaduje hodně pozornosti a má ráda zábavu.

Potřebuje však pomoct s učením i základními dovednostmi a se sebeobsluhou.

Úkolem asistentky bude nejdříve spolu s rodiči, později i samostatně (po zaškolení 

a úspěšném skamarádění se s dcerkou) pomáhat Julince formou hry.

Délka a čas asistence domluvou. Zajistíme zaučení a průběžné školení.

Asistence bude probíhat nejdříve u nás ve Škvorci, později (pokud to možnosti 

dovolí) může být i v domácnosti u asistentky.

Finanční ohodnocení: adekvátní, domluvou.

Kontakt:

otec – Jan Zajíc, email: jan.zajic@cleverdecision.com,

tel. 732 768 490

Život Úval 12/2018 inzerce
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HLEDÁME

Více informací najdete 
na www.jungheinrich.cz,
nebo kontaktujte pana Jozefa Kadlece 
na 725 800 321, nebo jozef.kadlec@jungheinrich.cz 

Bavilo by Vás pracovat se špičkovou technikou ve firmě, která obhajuje poosmnácté 
první místo na trhu manipulační techniky v ČR? 

    OČEKÁVÁME

∞  Elektrotechnické (mechanik/elektronik)
    nebo strojírenské vzdělání, nebo automechanik

∞  Znalost práce na PC

∞  Absolvování vyhlášky č. 50/78 Sb., 
    paragraf 6 výhodou

∞  Velmi dobré komunikační schopnosti, flexibilita

∞  Řidičský průkaz skupiny B

∞  Chuť učit se novým věcem

SERVISNÍHO TECHNIKA
DO DÍLNY V MODLETICÍCH

    NABÍZÍME

∞  Moderně vybavenou dílnu

∞  Mladý kolektiv

∞  Zázemí mezinárodní firmy

∞  Placené přesčasy

∞  Pravidelná školení

∞  Pevnou pracovní dobu

∞  Sportovní firemní víkend
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

Život Úval 12/2018

Vykoupím staré knižní 
pozůstalosti, staré 

tiskoviny apod.

Tel.: 731 489 630

Ars lingva – Umění jazyka
Úvaly, Dobrovského 485

–     jazykové korektury na PC – diplomové, bakalářské práce, 
články, reklama, další texty

–      příprava na přijímací zkoušky z češtiny pro žáky 5., 7. 
a 9. třídy

–  příprava na maturitu z českého jazyka a literatury

Úvalské babičky
–     vyzvedávání dětí v MŠ, SŠ, doprovod na kroužky, hlídání dětí 

u nás doma, vypracování DÚ, drobná pomoc zaměstnaným 
rodičům – např. žehlení prádla

Kontakt: ars.lingva@seznam.cz, tel. 602777627

Začínáme od 1.1. 2019
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• DM elektro „U Heřtusů“, Krále Jiřího 20, Český Brod 

• telefon ELEKTRO: 774 404 184 • telefon KUCHYŇKA: 775 903 598 

• www.dmelektro.cz • facebook: www.facebook.com/dmelektrouhertusu 

se sušičkou Philco PD 8 Crown 

za akční cenu 7 777 Kč
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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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