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Slovo starosty
Na rozdíl od klidnější první poloviny ledna, 

přinesla ta druhá půlka spolu s únorem nemá-
lo zajímavých událostí. Jednou z nich byla 
skutečnost, že se po letech pohnula dopředu 
příprava stavby přeložky I/12. Jde o jednu 
z nejdůležitějších staveb na katastru Úval, kte-
rá ovlivní život v našem městě na minimálně 
několik dalších desítek let. Tomu odpovídala 
i léta vyjednávání mezi ŘSD (investor stavby) 
a zástupci města, na základě kterých doznal 
projekt přeložky mnoha změn a úprav k lep-
šímu. Více informací si budete moci přečíst 
v samostatném článku. 

Kromě přeložky I/12 jsme ale řešili i nový 
územní plán Úval. Nový územní plán vychá-
zí i s ohledem na platné zákony ze stávajícího 
územního plánu, se kterým ale asi není spo-
kojen vůbec nikdo, vyjma těch, kteří v letech 
2006 – 2010 schválili jeho výraznou expanzi. 
Teď se nám tato více než 10 let stará rozhod-
nutí vrací, a musíme tak řešit problémy, které 
přináší (nedostatečná kapacita čistírny od-
padních vod, brzy chybějící kapacity školek 
a školy, problémy s parkováním, pokusy o vý-
stavbu ubytoven). Rada města tak na svém po-

sledním lednovém zasedání zatáhla za nouzo-
vou brzdu a vydala stavební uzávěru na území 
Úval, která do doby přijetí nového územního 
plánu zakazuje výstavbu nových ubytoven, 
bytových domů a rodinných domů s více než 
jednou bytovou jednotkou.  I o tom si přečtete 
v březnovém Životě Úval. 

4. února proběhla po předchozím tříměsíč-
ním anoncování veřejná debata na téma na-
vržené regulace parkování v okolí úvalského 
nádraží. Téma ne zcela populární, ale jak se 
přítomná veřejnost shodla, nezbytné k řešení, 
byť se na podobě tohoto řešení asi všichni ne-
shodneme. Regulaci parkování bychom chtěli 
spustit nejpravděpodobněji od 1.7.2019 (pů-
vodně navržený termín 1.5. posouváme, aby-
chom zvládli zapracovat připomínky veřej-
nosti, které vzešly z veřejného projednávání).

S dopravou souvisí i největší dopravní stav-
ba tohoto roku v Úvalech – rekonstrukce ulice 
5. května. Podle informací, které mám k dis-
pozici při psaní tohoto článku, bychom měli 
začít 18. března, hotovo by mělo být do konce 
dubna roku 2020, ale stavbaři se budou snažit 
stihnout to dříve. Pro obyvatele Úval to opět 

bude znamenat cestou na hřbitov nebo na ná-
vštěvu obyvatel ulice 5. května nepříjemnou 
objížďku přes Tuklaty, ale myslím, že výsle-
dek – zrekonstruovaná ulice, která je nyní 
v žalostném stavu – za to bude stát. 

Březen je první měsíc, který nám přináší 
jaro a někdy i to teplo. Zvlášť po letošní zimě, 
která po několika letech přinesla do Úval více 
sněhu a byla tak trochu normální, se na jaro 
těšíme. Bohužel, stejný optimismus nepřine-
sl našim předkům 8. březen 1944, kdy Němci 
zavraždili během jediné noci v Osvětimi 3 792 
československých občanů. Od této smutné 
události tedy letos uplyne 75 let a v Úvalech 
si ji připomeneme na již tradiční akci PAMA-
TUJ!/REMEMBER! A ještě jedno výročí si 
připomeneme – 15. březen roku 1939. V tento 
den si připomínáme 80. výročí okupace Čes-
koslovenska nacistickým Německem. 

Přeji vám všem, aby pro vás byl březen 
2019 měsícem, který ve vás zanechá na roz-
díl od některých březnů v minulosti jen hezké 
vzpomínky.

 Petr Borecký, 
starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 31. 1. 2019

První zasedání úvalských zastupitelů 
v roce 2019 se konalo poslední lednový 
den. Starosta města nejprve předal pa-

mětní plaketu města Úvaly paní Janě Kočární-
kové, která ji převzala za svého manžela Mi-
roslava Kočárníka, úvalského patriota, kterého 
se zastupitelé města rozhodli ocenit in memo-
riam Úval za celoživotní činnost v kulturním 
a společenském životě města. 

Starosta podal informaci o radou vyhlá-
šené plošné stavební uzávěře v Úvalech 
od 31.1.2019. Toto opatření není namířeno 
na drobné stavebníky, je možné individuál-
ně požádat radu města o výjimku. Cílem je 
zbrzdit živelnou výstavbu, kterou by nebyla 
schopna úvalská infrastruktura unést. Staveb-
ní uzávěra je v platnosti do schválení nového 
územního plánu. 

Následující bod jednání, který vyvolal dlou-
hou a velmi bouřlivou diskusi, se týkal měst-
ské kroniky. Zastupitelé diskutovali o návrhu 
rady města na odvolání kronikářky města 
PhDr. Lenky Mandové. Důvodem záměru 
na odvolání kronikářky bylo konstatování 
rady města, která poukázala na faktické ne-
správnosti a emotivně popsané některé sku-
tečnosti v zápise za rok 2016. V místy vyhro-
cené diskusi se hovořilo i o historickém dění 
kolem koupaliště a o fi nanční situaci města. 
Diskutujících v sále se vystřídala celá řada, 
a to jak z řad zastupitelů, tak i z řad veřejnos-

ti. Nakonec byl schválen protinávrh usnesení, 
kterým zastupitelstvo uložilo paní kronikářce 
Mandové dopracovat zápisy městské kroniky 
za rok 2016, 2017 a 2018. Paní Dr. Mandová 
tak zůstává nadále kronikářkou města Úvaly. 

Zastupitelé následně jmenovali členy 
Redakční rady měsíčníku Život Úval: Jo-
sef Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčková, 
Mgr. Marek Mahdal DiS., Ing. Radek Netušil, 
Ing. Petr Jankovský, Mgr. Milan Bednář, Jan 
Poledník. Zapisovatelkou komise bude Lenka 
Platzová. Ing. Jan Černý následně podal návrh 
na jmenování Mgr. Aleny Janurové, která byla 
následně jmenována členkou nově jmenované 
redakční rady tohoto městského periodika. 

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis 
z jednání fi nančního výboru ze dne 21.1.2019, 
který přednesl jeho předseda Mgr. Gloc. Před-
mětem jednání byl návrh rozpočtového opat-
ření č. 5/2018, cash fl ow města 2019 a kon-
trolní zprávy. 

V přímé návaznosti byl schválen návrh roz-
počtového opatření č. 5/2018 ve výši příjmy 
a výdaje 234 288 510 Kč.

Zastupitelé rovněž schválili přijetí fi nanč-
ních prostředků z Integrovaného regionálního 
operačního programu, v rámci specifi ckého 
cíle 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sek-
toru bydlení“ na realizaci projektu „SNIŽO-
VÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE ul. Kollárova 
1095 a 1096, Úvaly“ v maximální celkové výši 

1 353 672,02 Kč a spolufi nancování z fi nanč-
ních prostředků města na realizaci a ve výši 
70 % způsobilých výdajů v maximální výši 
2 943 699,49 Kč.

V dalším bodě zastupitelé schválili daro-
vací smlouvu na pozemek č. 306/2 ve vlast-
nictví Akciového pivovaru LIBERTAS, a.s., 
o rozloze 17m2, druh pozemku ostatní plocha, 
manipulační plocha mezi společností Akciový 
pivovar LIBERTAS, a.s. a městem Úvaly.

Zastupitelé neschválili vyhlášení záměru 
prodeje části pozemku č.4002/2 o celkové 
výměře 40 m² za stanovenou cenu znaleckým 
posudkem. Uvedenou část pozemku chtěl zá-
jemce využívat jako sjezd na své pozemky 
v oblasti ulice Podhájí.

Dále zastupitelé neschválili vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemku č.3228 o výměře 350 m² 
a č.3227 o výměře 431 m2 a nemovitosti čp. 
1282. Jedná se o dům typu „okál“ u vstupu 
na úvalské koupaliště. Výše uvedené nemovi-
tosti by zájemce rád zrekonstruoval a to tak, že 
by provedl rekonstrukci na základech původ-
ního domu – menší dům se sedlovou střechou. 

Ing. Černý zmínil záměr kraje na nesysté-
mový a ukvapený záměr na uzavření Střední 
odborné školy v Liblicích u Českého Brodu. 
Zastupitelé přijali usnesení, kterým vyjádřilo 
nesouhlas s uzavřením školy.

Starosta města hovořil o velmi dobré fi nál-
ní podobě projektu přeložky I/12 (v březnu se 
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Kuchyně Základní školy v Úvalech

Stavba přeložky I/12 se blíží

Úvalská základní škola má 
poměrně novou a moder-
ní kuchyň s jídelnou, kde 

musíme kromě závažnějších pro-
blémů řešit v současné době od-
stranění nápisu na dřevěném ob-
kladu budovy, který nám zanechal 
neznámý autor. Odstranění této 
malůvky, bohužel, bude výrazně 
dražší, než odstranění nápisů ně-
kde na betonové zdi, jak nám to 
provádí nasmlouvaná fi rma. Do-
šlo k výraznému poničení oplo-
cení jídelny, které asi „způsobil 

vítr“, spíše však nenechavé dětské 
nebo dospělé ruce. Takže jakmile 
nám to počasí dovolí, technické 
služby postaví nový průmyslový 
plot, který bude výrazně pevnější.

To jsou ale maličkosti!
Co potřebujeme a co aktuálně 

řešíme, je zvládnout od začátku 
nového školního roku uvařit až 
750 obědů, pro žáky i pedago-
gické a nepedagogické pracov-
níky. Kuchyně byla projektována 
na jiné počty obědů, proto už 
došlo k výrazné obměně techno-

logie vaření v souvislosti se stou-
pajícím počtem strávníků. Nedíl-
nou součástí vybavení kuchyně 
je i vzduchotechnika, která má 
našim kuchařkám zabezpečovat 
přijatelné pracovní prostředí, což 
se v současné době neděje. Při 
vaření, při vyšším výskytu páry 
v prostoru kuchyně neplní vzdu-
chotechnika funkci v požadova-
ných výkonech. Pára kondenzuje, 
v teplotách v kuchyni jsou značné 
rozdíly. Proto jsme oslovili speci-
alizovanou fi rmu, která provedla 

měření odtahů a přívodů vzduchu. 
Zjištěný stávající stav porovnáme 
s projektem. Na základě výsledků 
tohoto měření nám odborná fi rma 
na vzduchotechniku zpracuje ná-
vrh na odstranění těchto závad.

Věříme, že se nastalé problé-
my se vzduchotechnikou podaří 
s minimálními naklady odstranit 
a vytvoříme pro paní kuchařky 
příjemné prostředí pro práci.

Josef Polák,
místostarosta

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za-
stoupené společností PÚDIS chce 
ještě letos získat územní rozhodnutí 

na stavbu přeložky I/12. Za tímto účelem 
zahájilo proces získávání stanovisek do-
tčených orgánů státní správy, samospráv 
a vlastníků pozemků. 

Spolu s tím byla kompletně dokončena 
dokumentace pro územní řízení a rozhod-
nutí o umístění stavby. Nyní je tedy jedna 
z úplně posledních možností se k celé stavbě 

přeložky a jejím jed-
notlivým součástem 
vyjádřit. Komplet-
ní dokumentace je 
ke stažení na webo-
vých stránkách měs-
ta Úvaly.

Pozitivní je, že 
během uplynulých 
4 let se podařilo dr-
tivou většinu připo-
mínek města Úvaly 
a občanů, 
které vze-
šly ze vzá-

jemných jednání, do projektu za-
pracovat.

Příkladem je to, že celá přeložka 
byla v okruhu kolem Úval zasazena 
do zářezu, a kde to nešlo, budou re-
alizovány zemní protihlukové valy 
o výšce 5 – 8 metrů, které budou 
osázeny zelení. Ale těch opatření 
je více.

Může se však stát, že se vám – 

občanům města podaří poukázat na pro-
blém, který stavba přinese, ale nás nenapadl.

Město Úvaly proto spolu se společností 
PÚDIS a ŘDS zve (nejen) úvalskou veřej-
nost na veřejné představení poslední verze 
projektové dokumentace této stavby, a to 
na den 11. 3. 2019 od 18:00 do společen-
ského sálu Domu s pečovatelskou službou 
na adrese náměstí Svobody 1570. Z celé 
akce bude pořízen videozáznam a bude pří-
mý přenos na městský YouTube kanál.

Petr Borecký, starosta města

městský úřad

bude konat veřejná diskuse o podobě této vý-
znamné stavby ŘSD v katastru našeho města).

V rámci připomínek a námětů občanů 
se hovořilo především o rekonstruovaném 
koupališti. Padly připomínky o obnažených 
betonových okrajích přes zimu a o reálném 
otevření koupaliště v letní sezoně 2019. 
Do diskuse se dostala i otázka k aktuálnímu 
zadlužení. Po splátce 1 mil. Kč na konci led-
na klesla hladina dluhu na 164 mil. Kč. Dále 

se hovořilo o projektu kamerového systé-
mu. Bude instalováno 7 kamer na měření 
rychlosti a 2 informační tabule s ukazateli 
rychlosti. Ing. Ivan Černý hovořil o byto-
vém fondu města pro sociální účely a o ne-
uspokojivých lhůtách doručování měsíčníku 
Život Úval. Občané se také zmínili o při-
pravovaném návrhu parkovacího systému 
v další části Úval, o nedodělcích ze strany 
SŽDC v oblasti zrekonstruovaného viaduktu 

„Devět kanálů“ a o umístění záhonku v ulici 
Mánesova poblíž Mlýnského rybníka.

Videozáznam z řádného jednání ze dne 
31.1.2019 je zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=L3hQS-
-XN-fI
(délka jednání 4:21 hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Pozvánka na zasedání Pozvánka na zasedání 
zastupitelstvazastupitelstva

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

ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 18 
hodin

v sále Domu s pečovatelskou 
službou Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude oznámen na 
úřední desce městského úřadu.
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Dne 18. března by měla být 
zahájena dlouho připra-
vovaná a s téměř 60 mil 

Kč investičních nákladů pro le-
tošní rok nejdražší akce města 
Úvaly a Středočeského kraje. 
První týden plánuje stavba pro-
vést skrývku konstrukcí komu-
nikace a chodníků v úseku km 
0,02 až 0,190 km. Zároveň bude 
proveden provizorní chodník 
po levé straně oddělený zábra-
nami a provizorní komunikace 
v tomto úseku. 

Druhý týden začne výstav-
ba stoky D kanalizace včetně 
přípojek. Ta bude prováděna 
tak, že bude rozkopáno cca 
35 m délky ulice (plná uzávěra 
pro auta), kde se bude prová-
dět kanalizace včetně přípojek 

a následně bude prováděno 
zatrubnění potoka (10 týdnů) 
a přeložka vody s přípojkami 
(2 týdny) a přeložka plynu (2 
týdny).

Příjezd k nemovitostem bude 
z obou stran komunikace s ne-
průjezdnou částí 35bm, pro 
pěší stále provizorní chodník 
po levé straně s tím, že případ-
ně překopy pro přípojky budou 
zabezpečeny lávkami pro pěší 
včetně přístupu pro pěší z pra-
vé strany na provizorní chodník 
po levé straně.

Na konci května bude prove-
dena skrývka konstrukce komu-
nikace a chodníku v úseku 0,19 
až KÚ s provedením provizor-
ního chodníku a komunikace. 
A následně začne výstavba ka-

nalizační stoky včetně přípojek 
v tomto úseku s uzavřením dél-
ky cca 35bm po dobu 8 týdnů. 
Dále bude následovat přeložka 
plynu včetně přípojek po dobu 
5 týdnů. Současně s provádě-
ním kanalizace v části 0,190 
až KÚ budou zahájeny práce 
na chodnících a komunikaci 
v úseku 0,020 – 0,190km. Bu-
dou dokončeny zemní práce 
včetně sanací, osazení šachet 
UV, drenáže a pokládka ŠD 
vrstvy. Dále bude provedeno 
osazení obrub a doplnění vrst-
vy ŠD do komunikace. Bude 
prováděno tak, aby byl umož-
něn příjezd k nemovitostem. 
Dále bude následovat poklád-
ka VO a patek pro sloupy VO, 
vrstvy ŠD do chodníků, po-

kládka dlažby. Na komunikaci 
se provede MZK a bude prove-
dena pokládka živičných vrstev 
v úseku 0,020 – 0,210 km, cca 
22. týden výstavby. V tomto 
týdnu bude omezen přístup vo-
zidel k nemovitostem z důvodu 
pokládky, tzn. během pokládky 
a následně cca 2 hodiny po po-
kládce.

Obdobným způsobem bude 
navazovat výstavba komunika-
ce a chodníků v druhém úseku 
0,210 až KÚ. Na konci výstav-
by se provede dopravní značení 
vodorovné a svislé. Vše je patr-
né z předaného hmg výstavby.

V Praze dne 4.2.2019

Za stavbu – PORR, a.s.
Ing.Leitermann

Ma: Cítíte se úvalským patriotem?
ZJ: Cítím, narodila jsem se tu a žiji celý život 
v Úvalech.

Ma: Kdo vás nejvíce ovlivnil v dětství a do-
spívání?
ZJ: Moji rodiče byli obyčejní lidé vedoucí mě 
k pracovitosti a pravdomluvnosti.

Ma: Můžete sdělit názvy a adresu vámi absol-
vovaných škol?
ZJ: Jsem absolventkou Středního odborného 
učiliště obchodního v Kolíně. 

Ma: Jak byste označila vaše povolání, kde jste 
získávala profesní zkušenosti?
ZJ: V našem městě podnikám od roku1991, 
kdy jsme s bývalým manželem M. Hlávkou 
otevřeli v Husově ulici prodejnu Elektro, 
a v roce 2003 jsme ve vedlejších prostorách 
nabídli sortiment železářství a domácích po-
třeb. Po našem rozchodu roku 2006 vedu 
obchod železářství a domácí potřeby sama 
a nyní s druhým manželem v nových prosto-
rách na náměstí Arnošta z Pardubic 20.

Ma: Chcete se zmínit o rodině?
ZJ: Z prvního manželství mám dva dospělé 
syny, starší se mnou kandidoval za TOP 09.

Ma: Proč jste kandidovala do městského za-

stupitelstva, na jakou oblast samosprávy se 
chcete zaměřit?
ZJ: Není mi lhostejné, co se v našem městě 
děje. Do zastupitelstva jsem se dostala náho-
dou, pan Arazim z TOP 09 mě oslovil, že jim 
chybí poslední člen  na kandidátku. A pro-
tože si myslím, že je lepší, aby do voleb šlo 
víc stran, nechala jsem se přesvědčit. Netušíc, 
jak to dopadne. Byla jsem zvolena. Nejsem 
schopna odpovědět, nač bych se chtěla zamě-
řit, jsem tam příliš krátce. Vím, že se chci roz-
hodovat tak, abych neuškodila našemu městu.

Ma: Jste členkou TOP 09, či jiné strany?
ZJ: Členkou TOP 09 nejsem, i když po vol-
bách jsem o vstupu uvažovala.Teď po třech 
měsících práce v zastupitelstvu vím, že nechci 
vstoupit do žádné politické strany.

Ma: Ztotožňujete se s politikou zadlužování 
města, nebo byste jako žena volila jinou cestu. 
Miliony se musí splatit. 
ZJ: Nelíbí se mi zadlužování města, a pokud to 
půjde, pokusím se to ovlivnit. Podle mě to není 
správná cesta. Někdy je půjčka potřebná k do-
sažení cíle, ale nic se nemá přehánět. A v našem 
městě, myslím, už jsme rozumnou mez překro-
čili. Politika je pro mě příliš neprůhledná a neu-
přímná. Já mám ráda jasné a rovné jednání, žádné 

úskoky a taktizování.V tom se neumím orientovat. 
Při jednáních v zastupitelstvu spíše mlčím a je to 
proto, že do mnoha problémů zatím nevidím.

Ma: Jaký je váš názor na zbourání rodného 
domu M. Majerové na náměstí Arnošta z Par-
dubic a na jeho místě postavení velmi moderní 
budovy knihovny?
ZJ: S bouráním rodného domu M. Majerové 
mám vnitřní problém, nemám ráda, když se 
pohrdá lidmi, kteří něco dokázali, jen z důvo-
du jejich členství v komunistické straně. Pro 
mě to byla hlavně spisovatelka dětských kní-
žek, které jsem v dětství četla.

Ma: Proč bydlíte v Úvalech, co se vám v Úva-
lech v posledních letech líbilo, nelíbilo? Máte 
nějaké přání?
ZJ: V našem městě je klidno a bezpečno. Lidé 
jsou tu většinou přátelští a milí. Jsem s nimi 
v kontaktu každý den a vážím si toho, že to 
mohu o svých spoluobčanech říci. Je úžasné, 
že mohu nechat na policích před obchodem 
květináče, květiny, dekorace a nic se neztratí. 
Myslím, že to se v každém městě nestává.

Máme tu krásné okolí a přírodu. Přála bych 
si, abych totéž mohla říct i za pár let.

Za rozhovor děkuje 
PhDr. Lenka Mandová, kronikářka

Rekonstrukce ulice 5. května zahajuje v březnu

Rozhovor se zastupitelkou Zdenkou Jedličkovou za TOP 09

Loni na jaře jsme vás informovali o přípravě realizace obchodní-
ho centra na Pražské ulici, poblíž křižovatky I/12 a II/101. Pří-
pravy na projektu poměrně pokročily, město a investor se do-

hodli na podobě centra, zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. 
Projekt však narazil na odboru územního rozvoje v Brandýse nad 

Labem, jelikož jeho plánovaná velikost /cca 5 300 m2 obchodních 
ploch/ přesahuje velikost, kterou v daném území připouští současný 
územní plán. Minimálně do doby přijetí nového územního plánu 
tedy byla realizace obchodního centra pozastavena. 

Petr Borecký, 
starosta města

Realizace obchodního centra 
na Pražské pozastavena
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Rada města Úvaly vydala 
územní opatření, kterým 
se zřizuje stavební uzávě-

ra v zastavitelném území města 
Úvaly.

Tato stavební uzávěra spočívá 
v zákazu jakékoli stavební čin-
nosti – stavbě, změna dokončené 
stavby, změna v užívání stavby, 
změna stavby před jejím dokon-
čením nebo dodatečné povole-
ní stavby, územního souhlasu 
s umístěním stavby nebo spojené-
ho územního a stavebního povo-
lení stavby pro hromadné formy 
trvalého bydlení či přechodného 
ubytování včetně bytových domů 
a zařízení pro přechodné ubytová-
ní včetně bydlení, které je součás-
tí sociálních služeb s výjimkou 
izolovaných rodinných domů 
sloužících k individuálnímu byd-

lení, které nemají více, než jednu 
bytovou jednotku.

Stavební uzávěra je platná 
do doby schválení nového územ-
ního plánu města Úvaly.

Jedná se o mimořádné opat-
ření, kterým v Úvalech chceme 
zabránit živelné a nekontrolova-
telné výstavbě ubytoven, bytovek 
a kvazibytovek, což by v koneč-
ném důsledku vedlo ke zhoršení 
kvality života současných i nově 
příchozích obyvatel města, kte-
rým by Úvaly nebyly schopny za-
jistit služby, které jsou potřebné. 
Kapacity čistírny odpadních vod, 
školek a základní školy jsou již 
totiž takřka plně využity. 

Více informací ke stavební uzá-
věře najdete na webových strán-
kách města.

Petr Borecký, starosta města

Stavební uzávěra v Úvalech

Město Úvaly v současnosti vlastní 63 
bytů, které se nachází v celkem 14 
objektech. Přesto, že město v minu-

lých desetiletích do svého bytového fondu 
nějaké peníze investovalo, bytový fond jako 
celek stále chátrá a některé objekty jsou 
v tak dezolátním stavu, že vyvstává otáz-
ka, jestli je vůbec má smysl rekonstruovat 
(jedná se především o objekty na Pražské 
527, ve Škvorecké nebo Jiráskově ulici).  

V řadě těchto bytů je navíc historicky 
sjednáno velmi nízké nájemné (příkladem 
mohou být například byty o dispozici 3+1, 
kde u některých je měsíční nájemné nižší 
než 4 500 Kč), které ani nepokrývá nákla-
dy na potenciální obnovu bytového fondu. 
Celá léta tak platila jakási nepsaná doho-
da, že město poskytuje levné bydlení, ale 
na druhou stranu do něj prakticky nic ne-
dává. Výsledkem je tak stav, že v Úvalech 
21. století stále existují byty bez koupelny 
nebo bez alespoň etážového topení. Celko-
vý vnitřní dluh na bytovém fondu města je 
odhadován na téměř 40 milionů Kč. 

Tento stav není udržitelný, a proto se 
rada města rozhodla zpracovat zcela novou 
koncepci nakládání a hospodaření s měst-
skými byty. Ty by se měly rozdělit do tří 

skupin a do tří kategorií. Jaké by měly být? 
První skupinou bytů by měly být byty 

sociální a startovací. Jednalo by se o byty, 
ve kterých by město poskytovalo nájem 
za zvýhodněné nájemné, a to občanům 
Úval, kteří se dostanou do složité situace 
nebo stojí na prahu samostatného života 
a po omezenou dobu (předpokládáme, že 
by se mělo jednat o maximálně 2 – 3 roky) 
potřebují pomocnou ruku od města. 

Druhou skupinou by měly být byty slu-
žební. Ty by byly k dispozici, opět se zvý-
hodněným nájmem, pro potřebné profese 
pro život ve městě nebo zaměstnance měs-
ta (například učitelé, vybrané obory lékařů, 
policisté). Nájemní vztah v těchto bytech 
by byl přímo vázaný na výkon příslušného 
povolání buď pro město nebo jeho příspěv-
kové organizace (škola, školka, MDDM, 
obě policie), případně na území města.

Zbytek bytů by byl pronajímán za tržní 
nájemné na dobu určitou. 

Bytový fond by měl být zároveň rozdělen 
do tří kategorií dle vybavenosti a technic-
kého stavu jednotlivých bytů. 

Současně s přijetím nové koncepce sprá-
vy bytů chceme realizovat i plán postupné 
rekonstrukce bytového fondu, který bude 

placen jak z rozpočtu města, tak z dotací 
a vybraného nájemného. V současné době 
se městu podařilo získat dotace na zateple-
ní domů v Prokopa Velikého 1346 – 1347 
a Kollárova 1095 – 1096. Jejich rekon-
strukce bychom chtěli zahájit v letech 2020 
– 2021. V následujících letech se dostane 
i na domy ve Škvorecké 75 a Škvorecké 
181, kde je ale velkou otázkou, jestli se 
rekonstrukce ještě vyplatí a jestli nebude 
lepší je zbořit a postavit místo nich objekty 
zcela nové. 

Novou koncepci hospodaření s městský-
mi byty bychom chtěli představit úvalské 
veřejnosti a zastupitelům v průběhu měsí-
ců března – dubna 2019. Její součástí bude 
i velmi nepopulární opatření a to sice ci-
telné zvýšení nájmů v městských bytech 
(razantnější u bytů v dobrém technickém 
stavu a o něco mírnější u bytů ve špatném 
technickém stavu). 

Do praxe chceme uvést nový systém 
od 1. května 2020. Věříme, že i díky tomuto 
kroku budeme moci odstranit jeden z dluhů 
tohoto města – neutěšený stav městského 
bytového fondu.

Petr Borecký, 
starosta města

Úvaly připravují novou koncepci správy městských bytů

Vážení občané,
počátkem března bude zahájena nová sezona svozu bioodpadů 

v Úvalech. Budeme dodržovat stejný harmonogram jako v předcho-
zím roce, svoz bioodpadů bude tedy zajišťován v  sudých kalendář-
ních týdnech ve  středu a  ve  čtvrtek. První svoz se tak bude konat 
6. a 7. března a následně s dvoutýdenním intervalem.

Tímto bychom vás rádi požádali, abyste nejpozději do 5:00 h dané-
ho svozového dne umístili popelnici na bioodpad na chodník před vaši 
nemovitost. Do nádoby nepatří směsný komunální odpad, pouze bio-
logicky rozložitelný odpad včetně kuchyňských zbytků. Do nádoby ne-
smí být dávány kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlé oleje, tekuté a kašovi-
té zbytky jídel, kamení, písek, suť nebo celé větve. Zároveň bychom vás 
chtěli požádat, abyste bioodpady nedávali do plastových pytlů, odpad 
se tak znehodnotí a nemůže být uložen na kompostárně.

Ti z vás, co ještě nádobu na bioodpad nemají a chtěli by bioodpady 
třídit, kontaktujte prosím Technické služby města Úvaly na telefonu 
281 091 522.

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvě-
tim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen 
a dětí, následně 10. až 12. července téhož roku bylo v průběhu dvou nocí 
stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obě-
tí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Oběťmi v německých koncentračních táborech, zejména právě v Osvětimi 
– Birkenau, se v průběhu let 1942 - 44 stalo i 24 židovských občanů z Úval.

brezen_2019.indd   5brezen_2019.indd   5 2/24/19   11:30 PM2/24/19   11:30 PM



Život Úval 3/2019zprávy z města

Zima udeřila v plné síle. Z šatníků vytahujeme ty 
nejhuňatější svetry a čepice a v každodenním sho-
nu nás nejspíš sotva napadne, jak zvládají mrazivé 

dny lidé bez domova. Těm jde o život a zachránit je 
může teplé oblečení. A třeba právě to, které lidé odloži-
li do oranžových kontejnerů.

V Praze oblečení pro potřebné třídí společnost PO-
TEX, s. r. o., celoročně, nyní v zimě má však každý 
kousek teplého oblečení pro lidi na ulici obrovský vý-
znam. Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje, Pro-
gressive, CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, 

mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, 
hodí se tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče či pod-
vlékačky.

V loňském roce Potex předal charitám 37.574 kg 
vytříděného textilu. V současném mrazivém počasí je 
potřeba teplého oblečení nejvyšší!

Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem v nouzi, 
neváhejte probrat své šatníky a darovat teplé oblečení. 
Přehledný seznam kontejnerů POTEX, s.r.o., v Praze 
a okolí najdete na www.potex.cz.

Oranžové kontejnery
mohou v mrazech zachránit život

Tak už je tu zase jaro! Hospodyňky smýčí, 
zahradníci hrabou a odpadky, kterým se 
nepodařilo doputovat do popelnic nebo 

na skládku vykukují na svět. A tak v rám-
ci akce „Ukliďme Pošembeří“ jako součástí 
kampaně „Ukliďme svět“ by nebylo od věci 
osvěžovat nejen městskou zeleň, která v blí-
žícím se jaru potřebuje, stejně jako my, se po-
řádně nadechnout. 

Přijďte a podpořte čisté a pěkné město jako 
jeho občané, kterým není lhostejný vzhled 
svého okolí. Potřebujete povzbudit? Rádi vás 
povzbudíme….. sušenky, buřty, něco dobrého 
(třeba pocit)??? 

Spojme svoje síly ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Úvaly v sobotu dne 6.4.2019 
od 9:00 hodin a společně ukliďme Úvaly. Naše 
úsilí budeme směřovat na úklid hned několika 
oblastí. Sraz zájemců bude:
1) u Mateřské školy Pražská II., Pražská 525
2)       Slovany, u hřiště roh ulic Lužická a Chor-

vatská
3)       Radlická čtvrť, roh ulic Milíčova a Dobro-

čovická
4)      před vchodem do Základní školy na náměs-

tí Arnošta z Pardubic
5)      před plaveckým bazénem Natrix na parko-

višti, ul. Jirenská
6)       u Horoušánek, roh ulic E.E. Kische a Ti-

gridova

Pytle na sesbírané odpadky a pracovní ru-
kavice jsou zajištěny a budou k vyzvednutí 
na výše uvedených stanovištích v 9:00 ho-
din. S sebou si prosím vezměte nejen dobrou 
náladu, ale i vhodnou pracovní obuv, oděv 
a případné náčiní (hrábě), eventuálně kolíčky 
na nos. Můžete se zapojit také formou věc-
ných darů či služeb (nákup rukavic a pytlů).

Nasbírané pytle s odpadky odevzdáte 
na stejných stanovištích ve 12:00 hodin, kde 
budou sečteny a zaevidovány. 

Po skončení úklidu bude odměnou všem 
zúčastněným kromě dobrého pocitu i společ-
né opékání buřtů na hřišti pod sokolovnou 
od 12:30 hodin. 

Vyhlášení výsledků „Ukliďme Pošembeří“ 
proběhne v sobotu 1.6.2019 na Dni dětí, který 
se bude konat v areálu pod školou v Úvalech 
a na hřišti pod kostelem, a také na webových 
stránkách a facebooku města.

Těšíme se na vás!

Ukliďme naše Úvaly!

6

Odbor životního prostředí a územního rozvoje
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Vzpomínka na pana Nachlingera

Chceme rozšířit chodníky, záhony v nich překážejí

V březnu t.r., přesně 4.3. 2019, by se dožil 
100 let pan Josef Nachlinger, zahradník, 
který se významnou měrou zasloužil 

o zvelebení Úval. Prožil nelehký život, kte-
rý naplnil opravdu vrchovatě prací. Pocházel 
z Prachaticka, kde se vyučil zahradníkem, 
posléze pracovně putoval po zahradnic-
tvích na Plzeňsku a ve středních Čechách. 
Do Úval přišel, již s manželkou, v roce 1943 
pracovat do Ovocné a růžové školky Fran-
tiška Hlávky na Slovanech. V tomto zahrad-
nictví, které bylo ale od padesátých let pod 
Státním statkem Český Brod a od roku 1957 
součástí Místního hospodářství MNV Úva-
ly, později Komunálních služeb, působil až 
do roku 1969.  Zahradnictví nejen úspěšně 
vedl a rozšiřoval, ale zároveň i sám s ostat-
ními pracovníky fyzicky pracoval. Rovněž 
vedl děti ze základní školy v tzv. pěstitel-
ském kroužku. Naučil tak mnoho dětí jak 
základní pěstitelské dovednosti, tak obecně 
vztahu k přírodě. V sedmdesátých letech 
odešel pracovat do Prahy. 

Místo odchodu do důchodu nastoupil v roce 
1980 v Úvalech do veřejně prospěšných slu-
žeb a začal se starat o veřejnou zeleň našeho 
města. S minimální mechanizací, často sám, 
jen občas s výpomocí někoho dalšího, dokázal 
pečovat o všechny úvalské parčíky, květinové 
záhony, stromy a keře podél ulic. I v této práci 

se projevil jako mistr svého oboru. V rámci své 
činnosti založil na Slovanech za bývalým fot-
balovým hřištěm školku pro vypěstování saze-
nic okrasných dřevin. Ušetřil tak městu mnoho 
peněz. Nikdy nenadělal mnoho řečí, ale práce 
za ním byla vidět. Upravil okolí zdravotního 

střediska, vybudoval lesopark na Úvaláků a ze-
leň na náměstí Arnošta z Pardubic. Podílel se 
na terénních úpravách okolí prodejny na sídlišti 
Homolka a na vysázení protihlukového pásu 
zeleně mezi sídlištěm Homolka a českobrod-
skou silnicí. Poslední velkou akcí před odcho-
dem na zasloužený odpočinek v roce 1993 byla 

počáteční náročná etapa úpravy parku před 
hasičským domem. Fyzicky náročnou práci za-
stával až do svých 75 let. V roce 1995 odchází 
defi nitivně do důchodu.

 Pan Josef Nachlinger byl nejenom velmi 
dobrým a odborně zdatným pracovníkem, ale 

i člověkem s příkladným názorem, dnes by 
se dalo říci až starosvětským, jak dělat práci 
pro druhé. Vždy ochotně a dobře poradil. 
Zastával názor, že odborník, a je jedno zda 
„jen“ vyučený, musí umět kvalitně zákaz-
níkovi poradit, zajistit nebo přímo udělat 
odbornou práci. Říkal, že to vše, včetně 
slušného jednání, patřilo dříve k řemeslu. 

V Úvalech prožil 61 let, vychoval 
s manželkou 4 děti. V roce 2004 ve svých 
85 letech umírá. Na návrh kulturní komi-
se byl park v Pražské ulici nad skautskou 
klubovnou pojmenován na park Josefa Na-
chlingera. Město tak symbolicky ocenilo 
jeho zásluhy o veřejnou zeleň.

Ing. Zdeněk Nachlinger
Ing. Ivan Černý

P.S. Pan Nachlinger si opravdu nepotrpěl 
na ofi ciality, a tak bylo velmi obtížné i pro 
tento článek sehnat jeho fotografi i, ať už v ro-
dině nebo v městském archivu. Těch pár, co se 
dochovalo, ho zabírá při práci někde v koruně 
stromu.

Také už jste v Husově ulici 
narazili na nově vybudované 
záhonky v chodnících? Nebo 

jste o ně rovnou zakopli, když jste 
letěli pro děti do školy? Některé 
tyto záhonky v centru města vylo-
ženě zasahují do chodníku. U lé-
kárny je dokonce šířka chodníku 
pouze na jednoho chodce v kaž-
dém směru. Pro klima v ulici jsou 
klíčové stromy a ty se podařilo 
vysadit po obou stranách ulice. 
Nutnost záhonků je ale sporná. 
Mnoho záhonků pak vadí i při 
vystupování z aut, leckde zcela 
blokují výstup ze zadních dve-
ří vozu. Každou chvíli dokonce 
do záhonku auto vjede, ať už 
při parkování nebo vyjíždění. 
Ráno také nejedno dítě spěcha-
jící do školy záhonkem prostě 
proběhne… Bude tam tedy vů-
bec něco pořádně růst?

Čím dál více Úvaláků se ozý-
vá, že je se záhonky potřeba něco 
dělat, protože zbytečně omezují 
šířku chodníku a auta (v horším 
případě lidé) do nich zapadají... 
A protože já ani moji kolegové 
ze spolku PRO Úvaly nemáme 
patent na rozum, dal jsem podnět 
komisi výstavby, která drtivou 
většinou svých členů doporučila 
vedení města úpravu či zrušení 
některých záhonků. Na takový 
krok je právě teď vhodná doba, 
protože zhotovitel stavby fi rma 
SATES se bude do Úval vracet 
kvůli dodělávkám a malým opra-
vám. 

Tak doufáme, že vedení měs-
ta náš podnět vyslyší a upraví 
chodníky a jejich záhonky tak, 

aby obojí lépe sloužilo svému 
účelu. 

Jan Černý
Zastupitel PRO Úvaly

názory čtenářů

Ne (zatím) parkovacím zónám kolem nádraží
Jak vyřešit parkování kolem nádraží? Spolek 

PRO Úvaly vidí řešení takto:
     posílení a zkvalitnění autobusové dopravy, 
hlavně na severu města a s tím související 
vybudování autobusového terminálu

      vykoupení uhelných skladů a přesun aut z ulic 
kolem nádraží právě tam (s využitím této 
plochy i pro parkování budoucích návštěv-
níků koupaliště)
     zahuštění zastávek autobusů (zřízení za-
stávky u Billy, u Essy, posun některých 

zastávek, zřízení zastávek na Úvaláku nebo 
v Pařezině)
      posílení možnosti pěší a cyklistické dopra-
vy (nové přechody, chodníky apod.)
      zpracování opravdového generelu dopravy 
(sám autor dokumentu, který vedení města 
nazývá „generel dopravy“ přiznává, že to 
generel není

Parkovací zóna kolem nádraží, kterou na-
vrhl doc. Čarský je patrně dobře technicky 
zpracovaná. Po připomínkách kolegy Vojty 

Dvořáčka bude i symetrická a bude zahrnovat 
oblast kolem náměstí Svobody. Když však 
dáme na misku vah přínosy a zápory zavede-
ní zón, stále převažují zápory. Zóna zásadně 
nepomůže obyvatelům kolem nádraží a pro 
ostatní obyvatele Úval bude znamenat ve vět-
šině případů pouze náklad navíc za parkovací 
kartu. Zároveň netušíme, co bylo impulsem 
pro objednání studie a celého projektu. Komi-
se dopravy a zastupitelé o projektu jednali až 
8. ledna 2019, tedy až po té, co byla studie 
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názory čtenářů

V únorovém čísle ŽÚ jsem 
psal o neshodách mezi TJ 
Sokol Úvaly a vedením 

Města. Pod článkem mým se 
objevila odpověď, kterou pode-
psali pánové Petr Borecký, Josef 
Polák a Alexis Kimbembe. Jako 
protiargumenty uvedli až příliš 
velké množství zavádějících in-
formací, než abych je mohl ne-
chat bez odpovědi. 

1. Vedení Města se v první řadě 
pozastavuje nad tím, že si dovo-
lím veřejně psát o problematice 
týkající se situace kolem TJ So-
kol Úvaly. Na to musím odpo-
vědět, že jako její předseda nesu 
mimo jiné odpovědnost i za to, 
jak je TJ vnímána v očích ve-
řejnosti. A úvalská veřejnost má 
právo znát situaci.

2.     Rozdělování peněz úval-
ským spolkům
Vnímáme naši pozici v Úva-

lech zodpovědně a ctíme myš-
lenku, že sport je sdílená zále-
žitost. Proto se TJ mimo jiné 
snaží nabízet sokolovnu široké 
veřejnosti, kdykoliv to je mož-
né. Musíme ale myslet i ekono-
micky. Po vedení Města jsem 
chtěl vysvětlení, proč TJ nebyla 
zahrnuta do přímé podpory, prá-
vě vzhledem ke své různorodé 
činnosti. Dotace od Města pro 
spolky se týkají z větší čás-
ti sportovní činnosti (soutěže, 
rozhodčí, doprava, vybavení 
apod.). To je správné, ale má to 
jeden zásadní problém v přípa-
dě Sokola. TJ se stará o majetek 
(sokolovnu), který slouží nejen 
členům TJ, ale funguje i jako 
společenský a kulturní prostor. 
A pokud má TJ nabízet úval-
ským občanům a spolkům své 
prostory za rozumnou cenu, 
musí tyto ceny Město dotovat. 
Pokud někteří zastupitelé Města 
souhlasí s myšlenkou, že sport 
je sdílená záležitost a sokolovna 
by měla být dostupná pro širo-
kou úvalskou veřejnost, snad se 
při rozdělování peněz spolkům 
nad tímto zamyslí. 

3.       Investice do sportovišť se 
musí pořádně naplánovat
MŠMT každoročně vyhlašuje 

investiční program pro sportov-

ní kluby (spolky) v rozsahu 4 
až 30 mil. Zde můžeme požádat 
o peníze na investice do spor-
tovních zařízení v majetku 
spolku. V našem případě jde 
o zateplení haly, výstavbu no-
vých šaten, posilovny, rehabi-
litace a případně sauny, pokud 
by o to Město stálo a sauna by 
se využívala širokou veřejnos-
tí. MŠMT při vyhodnocování 
žádostí zohledňuje spoluúčast 
Města. K žádosti stačí jen přidat 
souhlas zastupitelstva, že v pří-
padě schválení žádosti o přidě-
lení dotace TJ, se obec k rea-
lizaci projektu přidá. Pokud 
s žádostí neuspějeme, Město 
to nic nebude stát. Termín rea-
lizace jsem navrhoval v závis-
losti na finančních možnostech 
Města mezi roky 2020 až 2022. 
A proto mě velice překvapilo, 
když jsem se v odpovědi do-
četl, cituji z článku pana sta-
rosty a spol.: „…. Není možné 
očekávat od města, že v době, 
kdy je již schválen rozpočet, 
podle kterého se hospodaří, 
požádám o mnohamilionovou 
dotaci a budu se divit, když se 
dozvím, že to není na poslední 
chvíli možné….“ A k zateple-
ní haly se vztahuje ještě jedno 
vysvětlení. Cituji z článku pana 
starosty a spol.: „…..Již v době 
přípravy stavby „bílé“ házen-
kářské haly jsme vedení Sokola 
Úvaly upozorňovali na velmi 
problematické technické řešení 
a na očekávané vysoké provoz-
ní náklady (jde zejména o vytá-
pění)……..“

Opak je pravdou. Díky zvole-
nému technickému řešení ušetří 
TJ vysoké finanční částky prá-
vě za vytápění. Pevná příhra-
dová konstrukce drží napnutou 
plachtu a nemusí se udržovat 
„nafouknutá“ vzduchem, jako 
například nafukovací tenisová 
hala v Pařezině. Od prosince 
do února házenkáři v hale té-
měř nejsou (trénujeme v soko-
lovně) a náklady za vytápění 
jsou pro TJ v ostatních měsí-
cích přijatelné. Pravdou je, že 
pokud se v zimních měsících 
musí hrát v hale, podmínky bý-
vají „tuhé“. Hala v mínusových 
teplotách nejde vytopit nad 
10 stupňů a spotřeba plynu je 

přitom vysoká. Kdyby se hala 
zateplila, zvýší se komfort pro 
sportovce i ZŠ a hlavně se uvol-
ní prostory sokolovny, když há-
zená bude trénovat jen v hale.

4. Vrcholový sport v Úvalech
Cituji starostu a spol.: „…..

Vrcholovou úroveň (extraliga, 
I. liga atd.) by si dle našeho 
názoru měly zajišťovat spolky 
a jednoty sponzorsky, bez účas-
ti veřejných peněz…..“

Takto ale sport nefunguje. 
Ať se jedná o nejpopulárnější 
sporty v České republice (fot-
bal, hokej), nebo jde o tradiční 
míčové sporty (handball, volej-
bal, basketbal), tak se vrcholo-
vý kolektivní sport bez podpory 
svého města neobejde. V indivi-
duálních sportech to někdy jde, 
dokazuje to Ester Ledecká aj., 
ale v kolektivních sportech to 
opravdu nejde. Ani by nedávalo 
smysl, aby stovky lidí každý tý-
den fandily a podporovaly spor-
tovce, o které město nestojí. 
Pokud vedení Města razí teorii, 
že za vrcholovým sportem se 
má odjíždět z Úval pryč, tak je 
to smutné a do budoucnosti to 
pro Úvaly nic dobrého nevěstí. 
Přitom podpora se nemusí týkat 
jen „veřejných peněz“, jak zmi-
ňuje vedení města. Pro házenou 
v Úvalech by největší podporou 
byla možnost hrát a trénovat 
v nové sportovní hale, která 
vznikne u svazkové školy. 

5.       Rekonstrukce náměstí a au-
tobusová zastávka před are-
álem TJ
Cituji z článku pana staros-

ty a spol: „………Sokol Úva-
ly v době, kdy se rekonstrukce 
náměstí projednávala ve sta-
vebním řízení a na setkáních 
s veřejností, ani jednou nic ne-
namítal proti umístění zastávky 
tam, kde je………..“

V roce 2015 při projednávání 
s veřejností o rekonstrukci ná-
městí zastávka před hotelem ne-
byla plánována, proto jsme proti 
ní ani nemohli nic namítat. Ale 
při posledním jednání s veřejností 
v roce 2017 v čp.65 již ano a to už 
se s tím nedalo nic dělat! Stejně 
tak jako občané marně protesto-
vali proti změně povrchu silnice 

z nehlučného asfaltu na kostky. 
Upozorňovali jsme na to, pode-
psali petici. Bez výsledku. Do-
dnes se snažíme zjistit, kdy došlo 
k přemístění zastávky před hotel 
a restauraci, kdo ji přemístil, proč 
a kdy. A proč o tom TJ nebyla in-
formována? Z městského webu 
plány zmizely.

6.       Problémy s parkováním 
na náměstí začínají být 
vážné a je potřeba je co 
nejrychleji řešit. Ale silo-
vá řešení, nejsou správnou 
cestou.
Cituji z článku pana starosty 

a spol: „…….pozemky v are-
álu Sokola Úvaly (horní část) 
patří z větší části městu Úvaly, 
město tak jen využívá svůj ma-
jetek……“

S pozemky v areálu TJ (hor-
ní část – myšleno přístupné 
z náměstí) je to následovně: 
TJ Sokol Úvaly vlastní po-
zemek č.30/1 (546 m) a přes 
tento pozemek zajíždí a par-
kují úředníci Města na pozem-
ku č.31 (404 m). Jak je mož-
né, že se v areálu TJ nachází 
pozemek Města? Vysvětlím. 
Po ukončení restitucí zůstalo 
404 m v areálu TJ na Pozem-
kovém fondu. Pozemkový fond 
dle zákona nemohl pozemek 
bezplatně převést na TJ, ale na-
šlo se řešení. Pozemkový fond 
dle zákona může bezplatně pře-
vést pozemek na Město a Měs-
to pak na TJ. První převod pro-
běhl, druhý ne. A jak napsal 
pan starosta, …město tak jen 
využívá svůj majetek… Dokud 
si starosta a spol. nepřipustí, že 
parkování na náměstí Arnošta 
z Pardubic je problém, který 
se musí řešit dohodou s občany 
a se všemi, jichž se život na ná-
městí týká, jen situaci zhoršují. 
Řešení z pozice moci, nejsou 
dlouhodobě prospěšná nikomu.

V popisování všech drobných 
neshod bych mohl pokračovat 
ještě velmi dlouho, ale nevím, 
jestli by to někoho bavilo číst. 
Pokud to ale bude potřeba, 
budu ve veřejné diskuzi s vede-
ním Města pokračovat i v příš-
tích číslech ŽÚ.

Jiří Dráb
TJ Sokol Úvaly

Neshody mezi TJ Sokol Úvaly a vedením Města Úvaly 
– pokračování

dokončena a projekt byl projednán a odsou-
hlasen s Policí ČR a předán odboru dopravy 
do Brandýsa k povolení. Připomínky zastupi-
telů a členů dopravní komise tak budou zna-
menat další náklady pro město.

Studie doc. Čarského se odkazuje na posí-

lení autobusové dopravy po vybudování au-
tobusového terminálu. Bez terminálu nebude 
možné více autobusů u nádraží odbavit. Za-
stupitelé PRO Úvaly se snaží urychlit jeho 
výstavbu. Už v roce 2016 jsme prosadili usne-
sení zastupitelstva města na vyhlášení archi-

tektonické soutěže na prostor mezi nádražní 
budovou a přejezdem. Uvidíme, zda a kdy 
bude vedení města reagovat a zda se povede 
přípravu terminálu urychlit.

Jan Černý,
zastupitel PRO Úvaly
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Kronika města Úvaly a tříměsíční „grilování” kronikářky

Vzhledem k tomu, že Rada města Úvaly 
navrhla na městském zasedání 31. ledna 
odvolat kronikářku z důvodů „velmi níz-

ké literární úrovně, chybějícího odstupu a věc-
nosti při popisu událostí, kdy není používán 
systematický přístup při hodnocení relevance 
událostí roku“, a navrhla vypsat výběrové ří-
zení, dovolím si informovat veřejnost o plat-
ných zákonech.

Po vzniku Československa byl hned roku 
1920 přijat zákon o kronikách č. 80/ 1920 Sb. 
o povinnosti každé obce vést kroniku. Po roce 
1955 vydalo Ministerstvo školství a kultury 
směrnici 69421/1955, kde se psalo, že „funkcí 
kronikáře pověřuje rada místního národního 
výboru občana oddaného lidově demokra-
tickému zřízení, který politickou vyspělostí 
a všeobecnými znalostmi zaručuje řádné ve-
dení kroniky.“ Zákon s deklarovaným politic-
kým tlakem je dodnes platný.  

Poslední zákon o kronikách obcí byl vydán 
pod č. 132/2006, částka 46, dne 14. dubna 
2006. Zákon stanoví, že každá obec vede kro-
niku obce, kde jsou uvedeny zprávy o důleži-
tých a pamětihodných událostech pro infor-
maci a poučení budoucím generacím.

V bodu vedení a uložení kroniky zákon  
zmiňuje přílohy kroniky ve formě písemné, 
obrazové a zvukové. Kronika je podle zákona 
psána jednou za rok.

Každý může ve vymezené době na obecním 
úřadě pod dohledem kronikáře  nahlédnout 
do kroniky,  občan starší 18 let může navrh-
nout písemně změnu, doplnění či opravu zápi-
su. Obec na základě návrhů rozhodne o opra-
vě, doplnění či změně zápisu.

Kronikář je jmenován městským zastupitel-
stvem a je mu stanovena roční odměna.  (Do-
savadní smlouva mezi městem Úvaly a kroni-
kářem stanovila 150 hodin práce za roční plat 
Kč 12 000 až 13 200, tzn. Kč 88,- hrubého 
za hodinu.)

Předmětem smlouvy je, nebo není doku-
mentační příloha, ale je uvedena  doba plnění, 
tedy dokdy bude koncept kroniky proveden 
a předložen, ve smlouvě je stanovena doba, 
dokdy budou předloženy připomínky k vy-
pracovanému konceptu. Kronika se považuje 
za napsanou odevdáním a převzetím díla, sou-
částí je písemné potvrzení.

Doporučenými úvazky  kronikářů je v záko-
ně 132/2006 Sb. u obce nad 5 001 obyvatel  12 
až 15 hodin týdně. (S ohledem na to, že město 
Úvaly zaměstnává za symbolickou mzdu ar-
chivářku, vyžaduje práce kronikářky při mi-
nimálním odhadu 250 hodin ročně.) Zákon 
zmiňuje letopiseckou komisi, nestrannost je-
jích členů, dále zastupitelstvo obce, které řeší 
námitky se zápisy, nesouhlas kronikáře. Dále 
zákon uvádí podrobné body obsahu obecní 
kroniky včetně povinnosti uvést stručný ži-
votopis nového kronikáře. Zákon se na konci 
zabývá materiálně technickou stránkou včetně 
uchování kroniky.

Součástí zákona je citace z Příručky vlasti-
vědné práce historika Františka Roubíka.

„Dobře vedená kronika má být věrným ne-
zkreslujícím zrcadlem života obce ve všech 
jeho složkách, mravním svědomím současní-
ků a pramenem spolehlivého poučení budou-
cích pokolení.“

Proto městský úřad, zastupitelstvo, rada, 

komise, výbory, spolky a kluby, církve, po-
litické organizace jsou povinny poskytnout 
kronikáři všechny dostupné údaje, nejsou-li 
v rozporu s ochranou práv občanů. Pramenem 
kroniky jsou časopisy a další tiskoviny, dnes 
také přehledné webové stránky, Český statis-
tický úřad, okresní archiv a muzea.

Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu ve spolupráci s archivní správou 
ministerstva vnitra napomáhá kronikářům 
a obcím. Mgr. T. Hromádka, školitel kroni-
kářů, napsal o návrhu úvalské Kroniky 2016: 
„Velmi oceňuji obsáhlost a zajímavost celého 
zápisu, tak by měl zápis do kroniky podle mě 
vypadat.“ T. Hromádka připomínkoval grafi c-
kou podobu textu, upozornil na nutnost roze-
psat zkratky apod.

Kronikářka je povinna přinášet objektivní 
informace získané z ofi ciálních listin a pří-
spěvků spolků při dodržování Ústavy České 
republiky včetně Listiny základních práv 
a svobod (oddíl II, čl. 17, bod 3 o politických 
právech.)

Po více než dvouhodinové diskusi mezi za-
stupiteli koaličními a opozičními, zástupci 
politických stran, spolků a členů letopisecké 
komise a občany, kteří kronikářku věcnými 
argumenty podpořili, nebyla kronikářka Lenka 
Mandová odvolána. Zastupitelé města rozhodli, 
aby Kroniku 2016, která v příloze přináší bada-
telské studie o koupališti a továrně Elektrons-
pol, a Kroniky 2017 a 2018 kronikářka dopra-
covala a předložila, aby městské zastupitelstvo 
mohlo po prostudování kvalifi kovaně rozhod-
nout o odvolání, či neodvolání kronikářky.    

PhDr. Lenka Mandová, kronikářka

Máme raději sledování než dokončení oprav našich ulic?

V posledních číslech ŽÚ pro-
bíhají licitace o přesných 
částkách v rozpočtu města 

u jednotlivých rozpočtových ka-
pitol. A v listopadovém čísle ŽÚ 
pan starosta ve svém úvodníku 
píše, že v rozpočtu města na příští 
rok bude méně peněz na opravy 
komunikací. V naší ulici U Obory 
jsme se loni dočkali po snad 60 
letech zpevněného povrchu. (Pro 
zajímavost trocha historie – ve-
řejné osvětlení jsme si víceméně 
vlastním přičiněním a svépomo-
cí vybudovali v roce 1993. Před 
tím se mezi kalužemi kličkovalo 
potmě. A to jedině díky tomu, že 
Telekom v tom roce v Úvalech 
uváděl telefonní síť do stavu, kdy 
si po dlouhých letech čekání pev-
ný telefon mohla dopřát většina 
domácností.) Povrch ulice sice 
není úplně podle představ o je-
jich výstavbě, ale přece jen se 
v období dešťů nebrodíme blátem 
a v období sucha nepolykáme 
prach. Podobné alespoň nouzové 
řešení stavu ještě mnoha míst-
ních ulic bychom tak přáli i jejich 
obyvatelům. Něco, co už je v dr-
tivé většině měst naprostá samo-
zřejmost. Jenže budou omezené 

zdroje …. Mimo jiné – ne úplně 
malou sumu, snad někde mezi 
6-8 miliony Kć, odčerpá budo-
vání kamerového systému měs-
ta. Za tuto částku by se dočkalo 
rekonstrukce 10 ale spíš více ulic 
– podle dříve uváděných nákladů 
na rekonstrukci ulic už hotových. 

A nikde se neobjevilo zpochyb-
nění této kamerové investice. To 
má opravdu naše sledování tako-
vou přednost? Za NAŠE peníze 
si tak přijdou na své především 
výrobci kamer a nutného hardwa-
ru (možná v Číně) a budovatelé 
potřebné sítě. A opravdu jsou to 
NAŠE peníze – ne peníze stát-
ní nebo z dotací. Aby totiž bylo 
na státní peníze a na dotace, musí 
se vybrat z daní občanů. A ani 
náhodou to nejsou částky malé. 
Podívejte se na svou superhrubou 
mzdu a kolik vám zbyde „čisté-
ho“. A z tohoto „čistého“ zaplatí-
te při každém nákupu 21 % DPH, 
dále daně spotřební z benzínu, 
vína, piva, cigaret, daně z nemo-
vitostí, dědické … další vás na-
padnou. Skoro by se chtělo zvolat 
zlatý středověk – desátek vrch-
nosti, desátek církvi.

A čemu pomůže kamerový 

systém ??? Zabránily kamery ne-
dávné vraždě prodavačky na ben-
zínové pompě? Nebo je budován, 
tak jako v některých městech, 
za účelem vybírání pokut za pře-
kročení rychlosti na naprosto ne-
smyslných místech, kde to žádné 
bezpečnosti neprospívá? Nebo 
se časem přiblížíme výše zmí-
něné Číně, kde už mají přehled 
o každém kroku každého občana 
díky dokonalé stálé identifi ka-
ci podle očí? Kdo vlastně bude 
systém vyhodnocovat a hlídat. 
Bude zaměstnáno několik nových 
členů městské policie ke stálé-
mu sledování a vyhodnocování 
a okamžitým výjezdům proti pro-
vinilcům, kteří špatně zaparkují 
nebo neseberou výkal po psovi? 
A jaké budou následující celkové 
každoroční náklady? Milion, dva 
či více? Opět místo několika zre-
konstruovaných ulic nebo dalšího 
zlepšení parkových úprav, aby se 
v Úvalech lépe žilo?

Dost z nás si ještě pamatuje 
rok 1989, kdy si drtivá většina 
přála svobodu. A po třiceti le-
tech se jí dobrovolně a bez mrk-
nutí oka zbavujeme a necháme 
se šmírovat. Ať už Facebookem, 

Googlem, bankami, zákaznický-
mi kartami, chytrými telefony či 
kamerovým systémem. Lze na-
mítnout, že nás sledují i sousedky 
/sousedi – „agentura jedna paní 
povídala“. Jenže ty nic nestojí 
a jejich dosah je omezený a mně 
osobně ukradený. 

To jsme opravdu zločinci/
přestupkáři, které je třeba na ka-
ždém kroku sledovat a kontrolo-
vat? Zprávy některých TV stanic 
jsou sice černou kronikou a bez 
denního přídělu několika vražd 
a jiných dramat se neobejdou. 
Ale skutečnost tak černá není. 
Nebylo by jednodušší a levnější 
zdůrazňovat, že normální je, cho-
vat se k sobě slušně a odpovědně. 
Nejen v automobilovém provozu, 
ale i na ulici, ve škole, v zaměst-
nání, zkrátka v běžném životě. 
Ale nakonec – slyšel toto někdo 
z úst prezidenta či jiných stát-
ních celebrit? Každý se dovolává 
Masaryka, ale jeho heslo „Nebát 
se a nekrást“ jaksi není v módě. 
V současnosti bohužel se zdůraz-
ňovaným právem na všechno není 
zmiňována osobní odpovědnost, 
a tak raději budeme mít kamery.

Jiří Čepek
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17.1. V Městském domě dětí a mládeže (MDDM), familiárně řečeno – 
v Domečku, ačkoliv Domeček se dříve říkalo malé školičce v čp. 44 ved-
le obecné školy – se sešli návštěvníci, kteří očekávali zasvěcené informa-
ce o mokřadních zahradách, o zadržení vody a využití odpadních vod pro 
ekologický způsob chování se v současných podmínkách lidmi devastované 
přírody. Tak jsme chápali někteří pozvánku na přednášku O krásných za-
hradách, které dokáží řešit aktuální problémy s nedostatkem vody. Ta byla 
poučná poněkud z jiného pohledu, rozvinula téma pasivních domů, ale kdo 
potřeboval, zeptal se, diskuse byla zajímavá a donutila člověka k zamyšle-
ní, i když možná na jiné téma, než původně očekával. Ing. Michal Šperling 
vlastně ukázal cestu budování nového domu na základě jiného přístupu člo-
věka k přírodě. Starý dům těžko přeměníme s malými náklady na nabídnutý 
v ukázkách, ale poučení tu bylo.

19.1. Ranní ekumenická bohoslužba v úvalském kostele – zástupci tří 
církví věnovali křesťanskou modlitbu světu za spásu a přijetí Boží milosti, 
pro klid duše a pochopení v rozjitřeném prostředí naší planety Země.

19.1. Městský ples – už XIX. v soko-
lovně je za námi, opět vydařený, skvělá 
muzika, atmosféra rovněž. Večer nabitý 
programem – předtančení malých ste-
pařek, pak dvou párů a nakonec seniorů 
z Újezda se rozprostřelo od prvních tónů 

do času pro losování bohaté tom-
boly. Taneční sál nikdy nezel 
prázdnotou, ať se hrála jakáko-
liv skladba. Kapela se osvědčila 
a radost byla pohledět na pěkné 
šaty přítomných dívek a paní. 
Příprava byla náročná, květinová 

výzdoba neobvyklá a velmi 
elegantní. Občerstvení v při-
jatelné rychlosti odbavované 
z nářaďovny se zdá všem 
vyhovovalo. Chlebíčky byly 
navršené, že se daly konzu-
movat s grácií dost obtížně, 
ale velmi dobré.

2.2. Rybářský ples 
– tak ten měl už 39. 
ročník, a byl trochu 
jiný. Mně známé tváře 
i neznámé, ale mezi 
sebou rozhodně přátel-
ské z „rodiny“ patrona 
všech rybářů – tak tedy 
Petrův zdar! Tradič-
ní, zcela vyprodaný, 
a prodalo by se ještě 
na 30 lístků, kdyby 
bylo místo. Hudba B 
Dance band, 3 zpěvačky a kapelník, co zpíval. Tento ples si dal jen v 90. 
letech několik let pauzu, ale rybáři to nevzdali. Nyní už tradiční výzdoba, 
s kterou pomáhá Eliška Zradičková, známá úvalská umělkyně, vytvořila 2 
obří plátna s námětem rybářské chaty (na obnovu nešťastně vyhořelé se stále 
vybírá) a povodí s rákosím, dále malé praporce na stěnách s rybami a moř-
skými pannami, velký čeřen s rybami visí pod kruhy, ryby cvičí na ribstolích 
(žebřinách)(jsme, jak jinak, v sokolovně). Prostě jedinečná výzdoba, velmi 
bohatá tombola s trochu jiným sortimentem než na městském plese, také styl 
tombolenek je jiný, tanec začíná později a není program, jen se hraje a hraje 
a shromáždění se vítají a veselí se…

4.2. Dlouho avizovaná diskuse občanů o regulaci parkování v DPS 
za veliké účasti „postižených“ občanů. Na webových stránkách města je od-
kaz na tříhodinový průběh prezentace regulace parkování na YouTube.com. 
Návrhy občanů na parkování troskotají na fi nancích a obavách z indukce 
dopravy … řešení se nabízí ve větším využívání posílených autobusových 
linek, čas ukáže …

8.2. Ptačí parazité – ne hmyz, ale kukačky, a že nejsou české? Více pře-
kvapení zazní v článku od Vl. Procházky o přednášce profesora T. Grima 
v MDDM – Takoví normální zabijáci …

9.2. Jsem pozvána 
na „sedění baráčníků“ – 
moc si toho vážím. Jsem 
vítána chlebem a solí 
a účastním se „valné hro-
mady“ a fotím. Těším se 
ze sousedské atmosféry 
a potkávám další známé. 
O veselou náladu se stará 
pan Šochman hrou na har-
moniku a já vstřebávám další nová oslovení a pojmenování, která obec ba-
ráčnická používá. Není to staromilství, vše stojí za zachování do zápisu kro-
niky a archivu městských kronik, do sekce spolky a sdružení, jak se sluší 
a patří zachovat detailně vše, co se v Úvalech dělo a děje. Mimo jiné odka-
zuji i na webové stránky města www.mestouvaly.cz , a také soukromé www.

uvaly.cz, kde se můžete se-
známit dost komplexně s ži-
votem obce/města. Je to 
moderní a stále vylepšovaný 
systém plné informovanos-
ti. Ovšem, když nepůjde 
proud, v archivu městských 
kronik můžete zcela jedno-
duše nalézt mnoho tištěných 
informací, počítače nám to 
však zjednodušují.

15.2. Beseda – Kalovi – Island – v DPS se očekává další zasvěcený výklad 
cestovních zážitků rodiny, kde se zúčastnily i děti Kalových, které se obvyk-
le podílejí na prezentaci.

16.2. Masopustní veselí pořádané komisí pro kulturu a MDDM, to 
ve větším rozsahu bude zaznamenáno až v dubnovém čísle Života Úval – 
uzávěrka nedovolí březnovou informaci. Takže poslední dva lístky z kalen-
dáře utrhneme zase o měsíc později.

Foto a text A. Janurová

Lístky z úvalského kulturního, zájmového a spolkového kalendáře 
– leden, únor 2019 

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

8. 3. 2019 Vzpomínkový happening 
„Pamatuj“

náměstí 
od 14.30 hodin

22. 3. 2019 „Cestoviny, tentokrát 
z New Yourku“ 
– beseda s promítáním

DPS 
od 18 hodin

12. 4. 2019 Zpěvačka Jana Rychterová, 
forenzní genetička Halina Šimková 
– zpívání a povídání o genetice – 
vážně i s humorem

CVA č. 65 
od 18 hodin

13. 4. 2019 Pomlázková – velikonoční posezení 
s hudbou a pohoštěním

DPS

17. 5. 2019 Mekka a Medina – přednáška 
s promítáním

DPS 
od 18 hodin

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková
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Divokej Bill vyprodal O2 arénu

Vítězství v soutěži Jim Beam Rock v roce 
1999, koncertní vystoupení v pražské 
Lucerně v roce 2004, vítězství ve Zla-

tém slavíku ročníku 2006, účast na hudebních 
festivalech u nás i v zahraničí, koncertování 
na festivalu Ouvalskej bigbít a koncert v O2 
aréně. Ale také 7 nahraných CD a záznamy 
koncertů na DVD. Tím se může pochlubit 
úvalská kapela Divokej Bill, která v loňském 
roce oslavila 20 let své existence.

O historii a současnosti kapely jsem si poví-
dal s kapelníkem Vaškem Bláhou.

Jak a kdy kapela Divokej Bill vznikla?
Vznikla z nadšení pro muziku, která nás 

lákala. Kapela oslavila v minulém roce dva-
cetileté trvání, ale základ vznikl ještě asi čtyři 
roky předtím. Po zániku kapely Wáša, v níž 
jsem hrál, jsem se domluvil s kamarády a dali 
jsme dohromady čtyřčlennou skupinu, ve které 
se mnou hráli Miloš Jurda Jurač (basa), Ondra 
Pospíšil (bendžo) a Ota Smrkovský (bicí). Díky 
pochopení ředitele základní školy Františka 
Smolíka jsme zkoušeli ve staré školní kotelně. 
S několika písničkami jsme společně vystu-
povali s úvalskými Snails v okolních obcích, 
například v Šestajovicích, Tuklatech, Rostokla-
tech. Už tehdy jsme se jmenovali Divokej Bill. 

Jak tento název vznikl?
Vznikl náhodou. Martin Gebhart, nazývaný 

Márty, slavil narozeniny, pozval nás a ptal se, co 
má napsat na plakáty. Bylo to v době, kdy jsme 
ještě název kapely neměli, ale měli jsme písnič-
ku Divokej Bill. Mártymu jsem řekl: „Prozatím 
napiš Divokej Bill,“ a už nám to zůstalo. 

Co vás vedlo k hudebnímu zaměření se 
specifi ckým zvukem?

Hudební styl na začátku ovlivnil Ondra Po-
spíšil hrající na bendžo. V době úplných začát-
ků asi nebyla kapela, která by hrála ve složení 
kytara, basa, bicí a bendžo. Tím vznikla inspi-
race začlenit akustický nástroj. Věděl jsem, že 
musíme přijít s něčím novým a podle toho jsem 
hledal obsazení. Když jsem po pauze způsobené 
onemocněním žloutenkou zakládal novou ka-
pelu, snažil jsem se, aby měla zvuk šmrncnutý 
folklórem a postupně jsem vyhledal další členy, 
nejprve houslistu Adama Karlíka, poté harmoni-
káře Martina Pecku. Ondra Pospíšil odešel dělat 
zvukařinu a nahradil ho Honza Bártl.

V nové sestavě jsme začali hrát v roce 1998.

Popularitu jistě zvýšil v roce 1999 úspěch 
v soutěži Jim Beam Rock, že?

Tehdy jsme vyhráli nejen tuto soutěž, jejíž 
fi nále proběhlo na starém Zimním stadionu 
na pražské Štvanici, ale ještě další čtyři. Byl 
to dobrý start, začalo se o nás psát v novinách 
a časopisech, přibývali další příznivci. Díky 

tomu jsme dostali v roce 2000 nabídku na nato-
čení prvního CD s názvem Propustka do pekel.

Dalším vývojovým mezníkem v historii ka-
pely bylo vítězství v soutěži Zlatý slavík 2006. 
Lidi mě zastavovali a říkali, že nám dali svůj 
hlas. Těšilo mě to.

Kromě hraní v tuzemsku jste vystupovali 
i v zahraničí. Co vám to přineslo?

Obrovskou zkušenost. Shodou příznivých 
okolností nás asi před deseti lety oslovil člověk, 
který pořádal evropské turné skupiny Levellers. 
Je to parta muzikantů z Brightonu, jsou sice star-
ší asi o patnáct let, ale mají obsazení a styl hud-
by jako my. Nabídku jsme přijali a hráli s nimi 
v Maďarsku, Německu, v Polsku a dva roky nato 
nás pozvali do Anglie, kde jsme s nimi hráli 16 
koncertů. Měli jsme možnost seznámit se s dě-
ním v hudebních klubech, nebo jak je o vystupu-
jící postaráno. Byla to skvělá inspirace.

 
V loňském roce jste absolvovali v letních 
měsících koncertní turné České hrady 2018.  
Vystupujete při této akci často?

Této akce se zúčastňujeme asi deset let, ne 
ale každý rok. Vloni jsme byli na plakátech 
uvedeni na prvním místě. Nebylo jednoduché 
hrát na dvoudenním festivalu v pořadí jako 
poslední kapela. Byla to zkouška, jestli do 11 
hodin v noci lidé vydrží a neodejdou. Obstáli 
jsme a z toho mám velkou radost. Myslím, že 
je to jeden z největších dobrých festivalů v ČR 
a pro popularitu kapely má velký význam.

Prozatímním vrcholem kapely byl nedávný 
koncert, který proběhl 24. ledna 2019 v Praze.

Kluci z kapely přišli před rokem a půl s nápa-
dem, abychom při dvacetiletém výročí vystoupi-
li v O2 aréně. Na nápad jsem pohlížel s rozpaky, 
myslel jsem, že uspořádáme něco menšího, pro-
tože jsem měl obavy, jestli přijdou lidi nebo jestli 
je prostor arény pro náš bigbít vhodný. A ejhle, 
tři měsíce před koncertem bylo vyprodáno.

Po letech byla mezi námi trochu tréma, když 
jsme se před Vánocemi sešli, abychom se doko-
nale sehráli a vymysleli fórky. Ale během pat-
nácti zkoušek jsem nabyl dojmu, že jsme při-
pravení, a na vystoupení jsem se těšil. Proběhlo 
fantasticky, ale upřímně řečeno, moc si z toho 
nepamatuji, snad jen začátek. Nastoupili jsme, 
rozsvítilo se pódium a začali jsme to sypat. Pro-
bral jsem se až na konci v šatně, když postupně 
přicházeli kluci z pódia a říkali, že to byla bom-
ba. Publikum bylo skvělé, báječně spontánně 
reagovalo. Byl to zážitek, když osmnáct tisíc 
lidí si přišlo poslechnout jen nás.

V jaké sestavě jste na koncertě hráli?
Hráli jsme dvacet devět písniček bez jedi-

ného hosta, jen naše osmičlenná parta: Marek 
Žežulka (bicí), Miloš Jurda Jurač (basa), Va-

šek Bláha (kytara), Štěpán Karbulka (taneč-
ník, tamburista), Martin Pecka (harmonika), 
Adam Karlík (housle), Roman Procházka 
(akustická kytara), Honza Bártl (bendžo).

Hráli jsme sami, předkapelu jsme neměli. 

Říkáte, že jste vystupovali sami, ale vím, že 
jste měli i předkapelu. 

Roman Procházka přišel s návrhem, abychom 
vymysleli nějakou fi ktivní kapelu a pak napíšeme, 
že nám budou předskakovat. Ale přitom to bu-
deme my. Volal mi, když jsem byl v Rumunsku. 
Tam při výjezdu z každého města je nápis Drum 
bun, což znamená Šťastnou cestu. Řekl jsem si, že 
počáteční písmena jsou D B a je to tedy perfekt-
ní název. Takže jsme se před začátkem koncertu 
převlékli, dvacet minut jsme hráli jako rumunská 
kapela, s níž jsme se seznámili na cestách. Kromě 
toho jsme se domluvili, že zvuk a osvětlení scény 
budou na mizerné úrovni a bez projekce, takže 
diváci v zadních řadách nevěděli, že jsme to my. 
Ani jim nebylo divné, že rumunská kapela zpívá 
česky. Naučil jsem se asi pět rumunských slov, 
moderoval jsem vystoupení jako rumunsky a po-
lovina O2 arény si myslela, že vidí cizí kapelu. Byl 
to takový vtípek, který část publika neprohlédla.

Byli jste mnoho let součástí festivalu 
Ouvalskej bigbít. Avšak v posledních 
letech se nekoná, proč?

Ouvalskej bigbít proběhl asi dvaadvacetkrát. 
Nejdříve ho pořádal Sokol, pak jsem pomáhal 
a poté jsme vše převzali. Organizačně to byla ná-
ročná akce. Potvrdilo se nám, že když vystupuje-
me samostatně, tak přijde víc lidí a my jsme schop-
ni připravit a odehrát lepší koncert než na festivalu.

Naposledy jsme vás v Úvalech viděli, byť 
v neúplné sestavě, 12. května 2018 při setkání 
příznivců městského domu dětí a mládeže. 
Poslechnou si vás příznivci v Úvalech i letos?

Především musím říci, že alfou a omegou vzni-
ku a udržení Divokýho Billa byl MDDM Úvaly. 
Byl jsem tam na civilní službě místo vojny, učil 
jsem hru na kytaru. Tam jsem se setkal s Roma-
nem Procházkou a Štěpánem Karbulkou, kteří 
navštěvovali v MDDM kroužky. Jana Pospíšilová 
nám poskytla zázemí, kde jsme mohli hrát a dát 
partu dohromady. Druhou alfou a omegou bylo, že 
tehdy existovaly v Úvalech kapely Snails a SGF, 
které jsem obdivoval, chodil jsem je poslouchat 
a tím jsem se dostal k muzice, která mě baví. Oni 
nám ukázali, že to jde a my jsme je následovali.

V letošním roce máme v Úvalech naplánované 
vystoupení v září, týden po úvalském posvícení.

Děkuji za rozhovor a přeji celé kapele Divokej 
Bill, ať se jí daří minimálně stejně jako dosud.

Text Vladislav Procházka, foto Petr Klapper
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školství

Povídání (nejen) o kukačkách

Zimní radovánky v mateřské školce

Snad žádný jiný u nás žijící pták nemá tak ty-
pický a známý hlas jako kukačka. Co však 
o ní víme? Asi jen to, že klade vejce do ci-

zích hnízd. Pro rozšíření znalostí o přírodě nebylo 
na škodu přijít 8. února na přednášku do MDDM 
s názvem Takoví normální zabijáci. Upřesňující 
podtitul Zajímavosti ze života kukaček a jiných 
hnízdních podvodníků vysvětloval, že nepůjde 
o úplně hororové věci. 

S mnohaletými poznatky o životě a cho-
vání opeřenců se přišel podělit s posluchači 
prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., významná 
osobnost české ornitologie. V současné době se 
společně se zahraničními kolegy věnuje výzku-
mu ptáků. Je spoluautorem a spolueditorem první 
slovenské Ornitologické príručky a spoluautorem 
knihy o kukačce, která vyšla ve čtyřech jazycích 
(v české verzi ale není) a získala cenu „Nejlepší 
ptačí kniha roku 2017“.  

Lidé se zajímají o život kukaček už několik 
staletí. Přesto i dnes je možné získávat nové po-
znatky a odstraňovat mnohé mýty a polopravdy. 
Současnými výzkumnými metodami pomocí vi-

deokamer a vyhodnoce-
ním telemetrických úda-
jů z vysílaček na tělech 
ptáků je možné sledovat 
vývoj mláďat, jejich cho-
vání a pohyb v krajině 
dospělých jedinců. Ptáků 
z řádu kukaček je na svě-
tě mnoho druhů. U nás je 
známá kukačka obecná, 
která je rozšířená jako 
letní pták po celé Evropě 
a Asii. Tyto kukačky díky 

tomu, že dokážou nepozoro-
vaně a rychle klást vejce do ci-
zích hnízd, obvykle rákosníka 
nebo rehka, zajistí výchovu 
většího počtu vlastních jedin-
ců. Čerstvě vylíhlá mláďata 
kukaček uplatňují agresivitu 
v hnízdě nevybíravým způ-
sobem, přesto hostitelský pár 
kukačku vykrmí. Před zimou 
odlétají dospělí ptáci do míst 
s příznivějšími klimatickými 
podmínkami. Jsou známy 
případy, že se vydají na cestu 
například z Finska přes Bal-
kán až do zemí subsaharské 
Afriky a urazí vzdálenost 8 až 
10 tisíc kilometrů. 

Téměř dvouhodinové vy-
právění profesora Grima bylo 
doprovázeno unikátními fotografi emi a video-
sekvencemi nasnímanými přímo z hnízd. Zdařilá 

přednáška se setkala v zaplněné galerii MDDM 
s velkým zájmem.                                Text a foto 

Vladislav Procházka 

Zimní čas si s námi letos pěkně 
zahrává a moc příležitostí nám 
na zimní radovánky ve sněhu ne-

poskytl. Ale když se náhodou stalo, že 
sníh napadl, vždy jsme toho s dětmi 
využili na pořádnou sněhovou zábavu.

A když nemůžeme ve sněhu dovádět 
tak často, jak bychom si přáli, připomí-
náme si „pravou Ladovu“ zimu alespoň v básničkách a v zimním tvoření.

Pokud není počasí ani na procházku 
a je venku sychravo, není nic lepšího 
jak rozesmát dětské tváře než zábavné 
dopoledne s divadélkem. A že tento-
krát bylo z čeho vybírat. Na budově 
Kollárova bylo dětské nadšení slyšet až 
na ulici, když se jim představila bub-
linková show seskupení Navaro. Kou-
zelník kouzlil, bublinky byly všude 

kolem, od těch malinkatých až po obrovské, do kterých se dalo schovat 
nebo po kouřové či tančící bublinkový kolotoč. 

 
Některé třídy si udělaly výlet do divadla Gong a pro předškoláky byla 

připravena Polytechnická univerzita. 
Jedná se o projekt, který u dětí rozvíjí 
technické myšlení, pracují se stavebni-
cemi, výkresy a komplexně přemýšlí 
jako malí konstruktéři. Dostává se jim 
tak příležitost a prostor pro rozvoj pro-
storové orientace, představivosti nebo 
logického myšlení. Ale především tyto 
aktivity děti baví.

 Děti na budově Pražská měly 
možnost zhlédnout umělecko – 
edukativní program Artistic magic 
show aneb společenské chování, 
kultivovaný projev. A pozadu s mi-
lým představením nezůstalo ani 
Divadélko Kůzle s představením 
„Na kole i přes pole“.

Na budově Bulharská se tančilo a zpívalo při hudebním představení 
Lenky Hamajdové a veselí vyvrcholilo při představení cirkusu Jung.

V lednu proběhlo na všech budovách měření zraku dětí společností 
Prima Visus, na které mohli rodiče své děti přihlásit.

 
V měsíci květnu proběhne v mateřské škole zápis na školní rok 

2019/2020. Zápis se bude konat ve dnech 6.5.2019 a 7.5.2019. Veškeré 
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Ukončili jsme realizaci projektu 
„Škola podporující všechny žáky“

Lichožrouti

31. 12. 2018 jsme ukončili realizaci projektu „Škola podporující 
všechny žáky“ z výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování, který je realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výše částky schválené podpo-
ry byla 1 791 759,00 Kč.

Co nám projekt přinesl? V průběhu dvou let nám umožnil na poloviční 
úvazek fi nancovat školní psycholožku a speciální pedagožku. Podpo-
řil společné vzdělávání pedagogů v oblastech čtenářské a matematické 
gramotnosti, cizích jazyků, inkluzi, mentoringu. Umožnil doučováním 
pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem, realizaci šesti odborně 
zaměřených tematických setkání rodičů a nákup pomůcek.

Jeden projekt jsme ukončili, ale od 1. 1. 2019 byl spuštěn další nava-
zující projekt Šablony II., který je opět realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výše částky schválené podpo-
ry na období dvou let je 2 143 221 Kč. Vybrali jsme takové aktivity, 
které nám umožní prodloužit činnost psycholožky a speciální pedagož-
ky na škole, nákup IT zařízení a jeho využití ve výuce a další společné 
vzdělávání pedagogů. V rámci projektu budeme také realizovat projek-
tové dny s odborníkem, setkávání s rodiči a můžeme se opět zaměřit na 
pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem.

Ing. Blanka Morávková
koordinátor projektu

podrobné informace zájemci najdou na našich stránkách www.msuva-
ly.cz v sekci Zápis. Zájemce o naši školku srdečně zveme na tradiční 
Den otevřených dveří, který se uskuteční na všech třech budovách MŠ 
Úvaly 25.4.2019. Můžete se přijít podívat, jak to u nás chodí, zeptat se 
na vše, co vás zajímá, a děti si mohou odnést malou pozornost, kterou 
jim vyrobily učitelky s dětmi.

Velkou událostí, která v měsíci lednu 
proběhla, bylo 40leté výročí od založení 3. 
mateřské školy v Úvalech. „Zázrak v Úva-
lech“ – tak zněl titulek v novinách, kdy byla 
4. ledna 1979 v Kollárově ulici 1260 na Ho-
molce slavnostně otevřena nová čtyřtřídní 
3. mateřská školka. Byla to první mateřská 
škola v tehdejším Československu stavěná 
novou technologií a jako prototyp nové 
moderní koncepce vyvinuté ve Výzkumné 
a vývojové základně n.p. Průmyslové stav-
by Praha jako systém Variel. Její montáž 
na předem 
zbudované 
z á k l a d y 
trvala pou-
hých 10 
dnů a ško-

la měla kapacitu 120 dětí. Byla sesta-
vena ze 71 hotových buněk jako soubor 
čtyř pavilonů. Každé oddělení, o třetinu 

větší než bylo tehdy běžné, bylo vlastně samostatnou školkou ve školce. 
Po roce 1989 zmizely přeplněné třídy, ustoupilo se od školského způsobu 
výchovy, začala se propagovat tzv. volná výchova. Více jsou preferovány 
herní činnosti jako základ pro rozvoj dětské tvořivosti a tím i pozdější 
schopnosti aktivního využívání volného času. Cílem současné předškolní 
výchovy je, aby děti, které školku opouštějí, byly jedinečné osobnos-
ti, co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, 
schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedin-
ci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotni nejen 
přijímat, ale také dávat, schopni se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou 

v životě potřebovat a aktivně čelit pro-
blémům, které život přináší. 

  Foto archiv (poděkování 
A. Janurové za pomoc a spolupráci)

Jana Hájková

A jak si žijeme dnes:

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
MŠ Úvaly 
Kollárova 1260
250 82 Úvaly
www.msuvaly.cz
tel.: 739 631 687

Asistent pedagoga
Hledáme kvalifi kovaného pedagogického pracovníka na pozici ASIS-

TENT PEDAGOGA. Jedná se o asistenci dítěti se speciálními vzděláva-

cími potřebami. Velice příjemné, přátelské prostředí. Nástup možný 

IHNED. PODMÍNKOU kurz asistent pedagoga (i studující). Požadujeme 

kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, zodpovědnost.

Učitel/-ka MŠ
Požadujeme min. SŠ vzdělání, obor předškolní peda-

gogika (i studující), praxe ve školství výhodou, znalost 

PC (MS Offi  ce, internet), podmínkou hra na hudební 

nástroj, kladný vztah k dětem, příjemné vystupování, 

zodpovědnost. 

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA:  info@mskollarova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY hledá

14

ZŠ Úvaly děkuje 
panu Miroslavu Hejralovi 

z Raiffeisenbank za zajištění 
moderního serveru a dalších 
notebooků, které nám jeho 

prostřednictvím banka věnova-
la. Dar poslouží podpoře ITC 

vzdělávání na škole.
vedení školy

Taky se vám ztratila ponožka?
Kdo za to může? 
Více vám prozradí kniha od Pavla Šruta 
– Lichožrouti. 

Ze třídy 5. A posílají poselství, které zní:

Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš,
měj ji rád a dělej vše pro to, aby byla dobrá,
protože jinou na tomhle světě mít nebudeš.
A je jedno, jestli jsi člověk nebo Licho-
žrout.

Malý Hihlík ji našel ve třídě 5. A – jen se 
podívejte na ruční práce dětí.

třídní učitelka Zdeňka Křížová
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Co nás čeká v březnu?
  Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd

5. 3. Divadlo Minor - představení Toodle Noodle pro žáky 2. D
7. 3. Turnaj v basketbale v Brandýse nad Labem
8. 3.  Happening „Pamatuj“
12. 3. Divadlo Minor - představení Záhada hlavolamu pro žáky 5. A, 5. B
  „Moderní je nekouřit“ - přednáška pro 6. A, 6. C
       Divadlo Horní Počernice – představení Pražské pověsti pro třídu S1
  „Přátelství a láska“ – přednáška pro 8. A
13. 3. Den otevřených dveří ve škole a školní družině
19. 3.       Divadlo Minaret – představení Démoni současnosti pro žáky 

5. A, 5. B, 5. D
26. 3. Divadlo Gong – představení Tom Sawyer pro žáky 3. A, 3. C
29. 3. Noc s Andersenem
  „Nebezpečí v kyberprostoru“ - přednáška pro žáky 5. A
  „Nebezpečné sekty“ – přednáška pro žáky 9. A, 9. B

Mgr. Lenka Foučková

ZŠ Úvaly uspěla a je „IN“

Moje cesta za chlebem
Dne 29. 1. 2019 jsme se se třídou vydali do Toulcova dvora na Cestu 

za chlebem. Na výlet vyrazilo 19 dětí a 2 dospělí. Cílem naší cesty bylo 
zjistit, co všechno se musí udělat, než se chléb upeče. Když jsme přijeli, 
šli jsme nejdříve do špýcharu a skládali jsme příběh Jak roste obilí. Potom 
jsme si vyzkoušeli, jak se mlátí obilí cepem. Poté jsme šli do tepla a tam 
jsme měli semínka žita a pšenice. Potom jsme shromáždili všechnu nam-
letou mouku a pak jsme si ji rozdělili a přidávali jsme vodu, kvasinky a sůl. 
Nakonec jsme chleby dali do trouby a šli jsme si hrát hru Na farmáře. Když 
jsme se vrátili, chlebíky už byly ho-
tové a mohli jsme si je odnést domů. 
Výlet se mi moc líbil. Hlavně to, že 
jsme si mohli hodně věcí vyzkoušet.

Anna Brodilová

Moje cesta za chlebem
Dne 29. 1. 2019 jsme se se tří-

dou vydali do Toulcova dvora upéct 
si chleba. Ráno jsme jeli vlakem 
v 7.36 do Libně a potom autobusem 
do Toulcova dvora. Bylo nás 19 dětí 
a 2 dospělí. První jsme šli do budovy 
jménem špýchar. Dávali jsme dohro-
mady příběh, jak dozrává obilí. Pak 
jsme mlátili obilí cepy. Do chleba 
jsme dávali kvasinky, vodu, sůl, cukr 
a mouku, kterou jsme si sami namleli 
a přeseli. Ve dvojicích jsme si vypra-
covali těsto a pak ho vytvarovali do tvaru, který chceme, aby měl náš chléb. 
Chleby jsme potřeli vodou se solí a posypali mákem nebo kmínem. Potom 
jsme to dali péct. Mezitím jsme s lektorkou hráli hru Na obilí a přitom jsme 
běhali kolem záhonu. Na závěr jsme si chleby rozdělili a museli jsme říct, 
co jsme se nového dozvěděli. Do školy jsme přijeli kolem 13.00 hodiny. 

Kateřina Davidová
Moje cesta za chlebem

Dne 29. 1. 2019 jsme se vydali do Toulcova dvora. Vydali jsme 
se tam jako třída a dohromady nás tam bylo 19 dětí. Cílem naší vý-

pravy bylo, abychom si vyzkoušeli, jak dělali chléb naši předkové, 
a malý bochánek si odnést. Nejdřív jsme poskládali kartičky s titul-
ky, jak se rodí obilí. Poté jsme z něho cepy vymlátili drobná zrníčka. 
Pak jsme je rozdrtili ve mlýnku, abychom z nich dostali mouku. 
Mezitím paní lektorka připravila kvásek a poté jsme to smíchali 
a udělali z toho malou kuličku. Potom jsme jí ještě jednou rozpůlili 
a z ní si každý mohl udělat bochánek, jaký chtěl. Pak to paní dala 
do trouby a každému se zrodil krásný bochánek. Moc jsme si to 
užili, jsem rád, že jsem si udělal svůj bochánek.

Miroslav Plátenka

Moje cesta za chlebem
V úterý 29. 1. 2019 jsme jeli 

na výlet. Výlet se jmenoval Cesta 
za chlebem a konal se v Toulcově 
dvoře. Cílem výletu bylo upéct si 
chleba a poznat cestu za chlebem. 
Sraz byl ráno v 7.20 na nádraží. 
V 7.36 hodin jsme odjeli vlakem 
a vystoupili v Libni. Potom jsme 
odjeli autobusem a vystoupili jsme 
v Toulcově dvoře. Na začátku jsme 
šli na špýchar a tam jsme si každý 
vytvořil jmenovku. Poté jsme kaž-
dý dostali obrázek a někdo titulky. 
Z nich jsme museli vytvořit fi lm 
o tom, jak roste obilí. Potom si ka-
ždý vyzkoušel mlátit obilí cepy. Po-

tom jsme udělali těsto z droždí, vody, cukru, soli a mouky, kterou jsme 
si sami vytvořili tak, že jsme měli pšenici nebo obilí a to jsme rozemleli 
ve mlýnku. Do mouky jsme přimíchali těsto a ve dvojicích jsme ho zpra-
covali a vytvořili jsme si chleby, které jsme si potom nazdobili kmínem 
nebo mákem. Mezitím, co se chleby pekly, tak jsme hráli hru. Když byl 
chleba upečený, tak nám ho rozdávali a u toho jsme říkali, co nového 
jsme se naučili. Do Úval jsme dorazili kolem 13.00 hodiny. Výlet byl 
hezký a chleba mi moc chutnal.

Alice Hájková

Základní škole Úvaly se jako jedné z mála 
škol v rámci celé České republiky poda-
řilo získat grant Nadace O2 na podporu 

digitálního vzdělávání a inovaci jednotlivých 
předmětů prostřednictvím moderních techno-
logií.

Používání moderních technologií v dnešní 
době přináší nejen mnoho výhod, ale také ri-
zik a nebezpečí. Protože si obě tyto stránky 
online prostředí plně uvědomujeme, navázali 
jsme spolupráci s Nadací O2. Na tuto možnost 
nás přivedla paní Vašková, maminka žáků naší 
školy. Počáteční fáze této spolupráce se týká 

organizace přednášek pro žáky, pedagogy 
a rodiče na téma e-bezpečí. První přednášky 
proběhly ve vybraných třídách již v uplynu-
lém pololetí tohoto školního roku. Cílem těch-
to přednášek bylo, aby se účastníci dozvěděli, 
jak mluvit s dětmi o bezpečí na internetu, jak 
se mají v online prostředí chránit a chovat. 
Diskutována byla i dnes aktuální témata jako 
je kybergrooming (navázání důvěrných vzta-
hů se svými oběťmi přes sociální sítě) či ky-
beršikana (omezování, zesměšňování či týrání 
prostřednictvím elektronických médií). Důraz 
byl pak kladen na prevenci a praktické rady. 

Velice nás potěšily pozitivní ohlasy, a to jak 
od zaměstnanců školy, tak zejména od rodičů.

V následující fázi tohoto projektu se zaměříme 
na pozitivní stránku a přínos moderních techno-
logií. Získané znalosti a informace budeme po-
stupně prakticky využívat ve výuce, k mediální 
výchově, k rozvoji kritického myšlení a poté plá-
nujeme i první ochutnávku digitálních technologií 
přímo ve výuce (aplikace, robotika, 3D tisk apod.)

Těší nás, že můžeme být součástí tohoto 
projektu. Věříme, že i další spolupráce s Na-
dací O2 bude velmi přínosná.

Mgr. Lukáš Kunc
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Během zimních schůzek nemá-
me tolik napilno jako na jaře 

a na podzim. Pokud to počasí 
dovolí, zlepšujeme svoji fyzic-
kou kondici, nacvičujeme některé 
„suché“disciplíny na jarní soutěž 
nebo trávíme čas na klubovně. 
V pátek 25. ledna jsme si zpestřili 
program kroužku o výlet do ko-
línského aquaparku. Jeli jsme 
tam v pátek odpoledne vlakem. 
V kolínském Vodním světě jsme 
byli dvě hodiny, podle chuti jsme 

dováděli v bazénech, relaxovali 
ve vířivkách nebo jezdili pořád 
dokola na tobogánech. Nemoh-
lo chybět ani drobné občerstve-
ní k dočerpání energie na závěr. 
Rychlé společné focení a honem 
na autobus a následně vlak domů. 
Výletu se zúčastnilo 20 dětí a do-
provázelo je 6 vedoucích, všichni 
si ho užili.

Alena Tesařová, SDH Úvaly

„Vítám vás na hodnotícím zasedání Obce 
baráčníků Úvaly. Celkový počet našich členů 
je 22, z toho je 10 činných. Z našich řad na-
vždy odešel soused Josef Kovačík starší i Jo-
sef Kovačík mladší.

Dnes jsme se sešli proto, abychom vás se-
známili s činností naší obce za rok 2018. Jak 
tento rok probíhal?“

Každé první úterý v měsíci jezdí zástup-
ci úvalských baráčníků na zasedání I. župy 
do Brandýsa nad Labem, rádi se účastníme 
výročních sezení jednotlivých obcí sdruže-
ných na I. župě, jezdíme i na zasedání obcí II. 
župy.

Naše rychtářka je členkou kulturní komise, 
a tak nás srdečně zve na velmi zajímavé akce, 
které se konají průběžně po celý rok. 

V lednu jsme se účastnili Tříkrálového kon-
certu a plesu pořádaného městským úřadem. 

V únoru jsme byli na besedě s Josefem Klí-
mou. V březnu jsme se zúčastnili vzpomínko-
vé akce „Pamatuj“, kde jsme uctili památku 
židovských občanů, vyhlazených ve II. svě-
tové válce. V tomto měsíci jsme zhlédli do-
kument o cestách po Sahaře, který pořádal 
Tomáš Kala.

Veselá byla Pomlázková zábava v kulturním 
sále Domu s pečovatelskou službou. V  dubnu 
nám zazpívala paní Rychterová a slovem ji do-
provázel Vlastimil Harapes.

V květnu jsme se opět sešli při pokládání 
kytice padlým ve II. světové válce. Se III. 
župou jsme odjeli na dvoudenní poznávací zá-
jezd do lázní Libverda a jejich okolí.

V letních měsících jezdíme na rekreaci 
do baráčnické zotavovny v Černovicích a dále 
jezdíme na týdenní zájezd do Itálie.

Zatancovali jsme si na Václavské zábavě, 

kterou jsme spolupořádali s kulturní komi-
sí.

Říjnová oslava 100 let od vzniku samostatné-
ho ČESKOSLOVENSKA byla velkolepá i díky 
návštěvě spřátelených obcí, které nás podpořily 
svojí účastí na průvodu městem od Legiovlaku 
na náměstí.. Kroje upoutávaly pozornost všech 
přihlížejících. Za to patří všem velký dík.

V listopadu nás potěšil koncert pořádaný 
Musica Dolce Vita. 

 Prosinec byl věnován blížícím se Vánocům. 
Při začátku adventu jsme byli u rozsvěce-
ní stromu, přijímali jsme dopisy pro Ježíška 
a vyslechli jsme si Rybovu mši.

Navštívili jsme skanzen v Kouřimi a zámek 
Loučeň.

Každá akce nás těší, jsme rádi, že se setká-
váme. 

Anna Jaklová

Mladí hasiči v aquaparku

Ze zprávy o činnosti Obce baráčnické Jana Ámose Komenského v Úvalech

Nabídka letního hasičského 
tábora 

Rybáři Úvaly
Výbor MO ČRS Úvaly oznamuje svým 

členům, že výroční členská schůze
se uskuteční

 29. 3. 2019 v 17:00
ve společenském sále restaurace 
Homolka, Nerudova 1426, Úvaly.

Za MO ČRS Úvaly Roman Petříček 

Účast na letním hasičském tá-
boře nabízíme v první řadě 

dětem z našeho kroužku a dalším 
dětem, které s námi jezdí pravidel-
ně už několik let. Každý rok ale 
zbývají místa i pro nové zájemce, 
celková kapacita je 39 míst a tá-
bor je pro děti ve věku 6–15 let. 
Letos se 21. letní hasičský tábor 
bude konat v termínu 26. 7. – 4. 8. 
2019 ve Stříbrné Skalici. Tábor 

nesouvisí s hasičskou tematikou, 
pouze ho organizuje sbor dobro-
volných hasičů. Téma táborové 
hry tradičně dopředu nezveřejňu-
jeme. Pokud by vás a vaše děti 
nabídka zaujala, napište si pro 
více informací na facebook Mladí 
hasiči SDH Úvaly nebo na e-mail: 
alik.t@seznam.cz.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

organizace a spolky  

Zprávičky ze školní jídelny

První týden v lednu jsme měli 
o pár strávníků méně, pro-
tože nám odjeli na lyžařský 

výcvik, ale ihned následující tý-
den to začalo opět tak, jak jsme 
zvyklé.  Ve středu 16. 1. kuchařky 
pro děti pekly na dvojce „vdoleč-
ky s parádou“. Peklo se přes 700 
vdolků. Tento den jsme se také 
všichni společně s dětmi zapojili 
do „Teplákového dne“, kdy kaž-
dý, kdo se chtěl zúčastnit, přišel 
do školy v teplákách. 

Sladká jídla děti milují, a tak 
se opět v lednu pekly na jednič-
ce pro 650 strávníků dukátové 
buchtičky a vařily na dvojce pro 

340 strávníků bramborové šišky 
s mákem. To bylo buchtiček a ši-
šek.  

V únoru nás děti požádaly, 
zda by se kuchařky nezúčastnily 
projektu „Budujte hrdou školu“ 
a nezapojily se tak jako do teplá-
kového dne také nyní do barevné-
ho týdne. Je jasné, že se i školní 
jídelna zapojila. Každý den byl 
jinak barevný. Pondělí bylo du-
hové, úterý červené, středa byla 
modrá a čtvrtek zelený. Pátek 
jsme měli černý den. Každý den 
jsme se oblékli do barevného 
trika a uvařili nějaký „barevný 
oběd“, jak se můžete sami pře-

svědčit a nahlédnout do našeho 
jídelníčku.  Na konci února če-
kaly na děti jarní prázdniny, a tak 
i naše kuchyně s jídelnou byly 
prázdné. 

Školní rok se přehoupl do své 
druhé poloviny a máme tu bře-
zen. V tomto měsíci budeme ka-
ždou středu vařit krajová jídla. 
Již v loňském školním roce jsme 
pro naše děti začali 1x v týdnu 
připravovat jídla krajová a čím 
jsme byli blíže k prázdninám, tím 
víc jsme zařazovali do jídelníčku 
jídla typická pro zahraniční ku-
chyně. Tak jsme se podívali třeba 
na Slovensko, do Skandinávie, 

Španělska, Německa a Rakous-
ka, Itálie, Francie, Anglie, Řecka, 
Bulharska či Chorvatska. V letoš-
ním školním roce bych v tom ráda 
pokračovala, a tak hned první tý-
den v březnu mohou děti ochutnat 
recepty ze severních a východ-
ních Čech, druhý týden ochutnají, 
co se vaří v západních Čechách 
a na Šumavě, třetí týden pro děti 
připravíme jihočeské speciality 
a v posledním to bude slovácká 
kuchyně. Myslím, že se mají ku-
chařky i děti na co těšit  Jak to vše 
dopadlo, vám napíši příště…

Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

16
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Úvaly v Praze

Devatenáctého ledna 
2019 se v Praze ko-
nala již po osmnácté 

pravidelná dětská stáž aiki-
dó a jako již po několikáté, 
nesměli chybět ani aikidisté 
z Úval. Postupně se počet 
účastníků zvyšoval, až se 
vyšplhal na letošních 29! 

Jelikož přepravit 
více než třicet cestu-
jících by mohlo být 
logisticky náročné 
až komplikované 
(ve vší úctě k Čes-
kým drahám i Do-
pravnímu podniku 
hlavního města Pra-

hy), zajistili stej-
ně Aleš s Martou 
a Lukášem jako 
loni autobus. 

Do budovy TJ 
Sokol Žižkov II 
v ulici Na Balká-
ně jsme tak dora-
zili včas a ve fi -
nále se na tatami 
sešlo kolem šede-
sáti dětí z Prahy, 
Úval, Říčan, Ře-
čan a dokonce až 
z Karlových Varů. 

Vzhledem k velkému počtu dětí a kvůli jejich bezpečnosti jsme je 
rozdělili na dvě skupiny a obsadili jsme ještě vedlejší (o něco málo 
menší) tělocvičnu. Všichni si tak mohli zacvičit a poznat nové kama-
rády.

sport

V lednu 2019 v kostele Zvěstování Páně v Úvalech se ko-
nala ekumenická bohoslužba za účasti místní církve Řím.
katolické, Církve českoslo-
venské husitské a  Křesťan-
ského společenství na téma 
„Budeš usilovat o sprave-
dlnost, a  jen o  spravedl-
nost“ (Dt 16,18-20). Každý 
rok se křesťané celého světa  
scházejí k modlitbě za  růst 
v  jednotě. Činí tak ve  svě-
tě, kde zkaženost, cham-
tivost a  bezpráví působí 
nerovnost a rozdělení. Tuto 

podporu jsme vyjádřili i u nás v Úvalech v rámci Týdne 

modliteb za jednotu křesťanů 2019. Jako křesťané jsme 
společně povoláni vydávat 
jednotné svědectví o  spra-
vedlnosti a stát se prostřed-
kem Kristovy uzdravující 
milosti pro roztříštěný svět. 
Jak bylo řečeno v  úvodním 
pozdravu, jsme-li v  Kristu 
jedno, uschopňuje nás to 
k  zapojení se do  společné-
ho úsilí o  jednotu a důstoj-
nost lidského života.

Jitka Pokorná

církev
EKUMENA V ÚVALECH

„Bože, dej nám všem  pokoru a vytrvalost v úsilí o růst jednoty. Amen.“

Naše putování začalo jako obvykle na úval-
ském nádraží. Po dlouhé době jsme se 
sešli skoro všichni: skauti, skautky i vl-

čata. Akorát naše malé světlušky se neúčast-
nily, protože výšlap by pro ně mohl být příliš 
namáhavý. A jak už to tak bývá, když se má 
sejít početná skupina lidí, začaly vznikat zmat-
ky. Ten nevěděl, jaký si má koupit lístek, ta zas 
zapomněla doma rukavice. Tyhle problémy se 
netýkaly pouze dětí, ale i jejich, jinak zodpo-
vědných, vedoucích. Jen co jsme se po chvíli 
shromáždili na nástupišti, šlo už vše hladce. 
České dráhy opět nezklamaly. Od rána nádher-
ně chumelilo a stihla už napadnout pěkná vrst-
vička sněhu. Snad proto měl náš vlak zpoždění, 
které nikoho nepřekvapilo. Po hodině strávené 
ve vagoně plném skautů z širokého okolí jsme 
dorazili na zastávku Rymaně. Od zdejší louky, 
kde jsme se měli všichni sejít, nás dělila jen je-
diná překážka. Kopec. Výšlap, který se z počát-

ku zdál náročný, nakonec neudolal ani jednoho 
skautíka. Všichni šli vesele dál a cestu si krátili 
hrátkami se sněhem, kterého si letos ještě nikdo 
moc neužil. 

Nadešel čas na první zastávku a k tomu 
není vhodnější místo než bufet nad kopcem. 
Pár minut jsme poseděli. Někdo vytáhl svůj 
řízek z domova a někdo zase vsadil na místní 
kuchyni, která sestávala hlavně ze smažených 
jídel. Odpočatí a řádně najezení jsme pokračo-
vali v naší cestě nahoru. Sněžení trochu ustalo, 
takže se hned šlo lépe. Konečně jsme dosáhli 
našeho cíle. Čekala nás tu bohatá odměna ne-
jen v podobě palačinek a horké čokolády, ale 
hlavně spousty dalších oddílů z celé republiky. 
Bylo jich tu plno. Některé jsme znali a o ně-
kterých jsme v životě neslyšeli. Jak už je dlou-
hou tradicí, probíhalo tu vyměňování brděnek. 
To jsou takové oddílové vizitky, které se vzá-
jemně směňují a soutěží se v tom, kdo jich 

kolik nasbírá a kdo ji má nejkrásnější. Naši 
skauti si s tou svojí dali záležet. Na schůzkách 
skládali origami jestřába a pak ho vyzdobili 
do barev salamandru. Povedla se natolik, že se 
nám ani nechtělo se jí vzdát.

Ve dvě hodiny zatroubila trumpeta ohlašu-
jící nástup. Stovky nohou se daly do pohybu 
a začaly se řadit do svých skupin. Po vztyče-
ní vlajky přišla řada na krátký proslov k his-
torii celé akce od samotného vedení Junáka. 
Dokonce nám byl představen nejstarší český 
skaut. Jeho jméno je Standa a je mu 103 let. 
Ani jeho věk mu nezabránil přijít v tento důle-
žitý den. Na závěr měl každý, kdo se na tomto 
shromáždění dnes ukázal, zazpívat svůj po-
křik. Všichni se předháněli v tom, koho bude 
slyšet nejvíce. Myslím, že letos jsme nevyhrá-
li, ale to nám nezabránilo si celou akci skvěle 
užít a spokojeně se vydat na cestu domů.

Za úvalské skauty, Martin Vilimovský

50. výročí skautského přechodu Brd
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Po dvou dopoledních trénincích jsme si stihli udělal fotku úvalských 
účastníků a pak už jsme čekali na oběd. 

Kolínská pizzerie Pizza Bella zvládla vyrobit krmení pro všechny 
úvalské hladovce, balkánská sokolovna ale není moc vybavena pro kul-

turní stolování. Tak jsme 
obsadili chodbu i všechny 
okolní schody a pořádně se 
najedli. 

Děti byly k neutahání. 
Na oběd byly vyhraze-
ny dvě hodiny, po hodině 
však už byli všichni na ta-
tami a řádili. Jako by ne-
měli dvě hodiny cvičení 
za sebou a ještě jednu před 
sebou. Energii na posled-
ní trénink však ještě měli 
a nikdo „neodpadl“.

Po odpoledním tréninku 
měli pražští a říčanští ještě 
zkoušky na dětské stupně 
(kyu), těch jsme se však 

už neúčastnili vzhledem k našim vlastním zkouškám na konci sezony 
v červnu. 

Udělali jsme tedy ještě kompletní skupinové foto a vyrazili zpět 
do Úval, kde na své ratolesti čekali nedočkaví rodiče.

Cestou domů jsme dětem rozdali diplomy a medaile a na parkovišti 
u Penny jsme se rozloučili.

 Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři fotografi í: Pavel Skalický a neznámí návštěvníci stáže
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V lednu proběhl v tenisové v hale v Úvalech další turnaj v kategorii 
Babytenis (8-9 let).  Celé odpoledne jsme viděli napínavá utkání 
vysoké úrovně.

Výsledky Babytenis:  1. místo – Tobiáš Martinovský (uprostřed)
 2. místo – Jonáš Dvořák (vpravo)
 3. místo – Aleš Kebort (vlevo)

Další turnaj proběhne v neděli 17. března od 13 hodin. Přijďte se 
podívat!

V sobotu 9. února se zde konal další celostátní turnaj nejmenších 
tenistů – kategorie Minitenis (6–7 let) a opět se bylo na co dívat. Je 
neuvěřitelné, jak takto malí sportovci dokáží hrát, jakou mají techniku 
a pohyb po dvorci.

Pokud se chcete příště přesvědčit na vlastní oči, jste srdečně zváni 
na turnaj, který se koná v sobotu 2. března od 10:30 hodin.

Budeme se těšit.

Výsledky Minitenis:  1. místo – Matyáš Weigert (uprostřed)
   2. místo – Oliver Vala (vpravo)
   3. místo – Matyáš Blaščík (vlevo)

Jitka Martinovská

sport

Turnaje v tenise

Ve slovenské Stupavě a dal-
ších městech kousek za hra-
nicemi naší republiky se 

každoročně o pololetních prázd-
ninách koná mezinárodní turnaj 
s názvem Zorno cup. Turnaj má 
ve středoevropském regionu dob-

rý zvuk, a tak se ho účastní řada předních týmů 
z Čech, Slovenska, Maďarska a Rakouska. 

Mladší dorost měl v základní šestičlenné 
skupině za soupeře Pepino SKP Frýdek-Místek 
(CZ), Fivers Wien (AUT), HC Tatran Stupava 
(SK), Dukla Praha B (CZ), Tatran Litovel (CZ). 
První utkání proti Frýdku se nám dařilo s fa-
voritem držet krok, vycházela spolupráce naší 
nejlepší spojky Dana Doškáře s pivotem a Boh-
dan Kroupa proměňoval všechny střely v gól. 
Na pravé spojce hrál velice dobře Dominik Vše-
tečka. Konečná porážka 14:18 nás sice mrzela, 
ale nakonec se ukázalo, že Frýdek celý turnaj 
vyhrál bez jediného zaváhání. Druhé utkání s Li-
tovlí bylo dramatické a vyrovnané až do konce. 
Vítězství o jedinou branku bylo velice cenné. 
Poslední utkání prvního dne nám ale hrubě ne-
vyšlo, s domácí Stupavou se hrálo s větším mí-
čem, než hrajeme v České republice a s tím jsme 
se nedokázali srovnat za celý zápas. Porážka 
11:22 byla krutá. Základní skupina se vyvinula 
tak, že jsme v sobotu potřebovali porazit Duklu 
Praha B, abychom uhájili 4. místo ve skupině 
a v neděli dopoledne hráli o 7.-8. místo. Zápasy 
s Duklou jsou vždy specifi cké a prestižní. Ani 
tento zápas nebyl jiný. Bylo to nervózní utkání se 
spoustou nevynucených chyb, ale plné nasazení 
a bojovnosti. Kluci předváděli kolektivní výkon, 
všichni bojovali, a i když se nedařilo, pořád se 

povzbuzovali a hráli na sto procent. Utkání jsme 
nakonec vyhráli 20:16 a před posledním zá-
pasem s Vídní jsme věděli, že výsledek tohoto 
zápasu již celkové pořadí ve skupině nemůže 
změnit. Rakouský tým prohrál do té doby pouze 
s Frýdkem a náš společný souboj měl být pouze 
formalitou. Ale nebyl. Hrálo se na sto procent 
a bylo to velice tvrdé utkání, plné dvouminuto-
vých trestů a konfl iktů mezi hráči. Naši kluci se 
nezalekli fyzické převahy soupeře a bojovali sta-
tečně až do konce a to i ve chvíli, kdy o výsledku 
bylo rozhodnuto. V další fázi turnaje Rakušané 
nenašli přemožitele a dostali se až do fi nále, kde 
ale opět podlehli Frýdku. V neděli nás čekal po-
slední zápas turnaje o konečné pořadí. Souboj 
o 7.-8. místo proti maďarskému VSD Dunake-
szi byl naším nejlepším představením v turnaji. 
Utkání mělo vysoké tempo, hrála se rychlá a po-
hledná házená na obou stranách, v obraně nás 
nejvíce trápila soupeřova křídla, v útoku se da-
řilo především Jardovi Poděbradskému. Začátek 
zápasu lépe vyšel maďarské-
mu soupeři a my prohrávali 
2:5. Do poločasu jsme ale 
utkání otočili na 10:9. Druhá 
polovina zápasu byla hodně 
vyrovnaná a až ke konci jsme 
dokázali odskočit na rozdíl 
3 branek a vybojovat sedmé 
místo v turnaji. Celkově lze 
hodnotit turnaj jako vydaře-
ný. Všichni hráči ukázali své 
kvality včetně brankařů. Na-
šim nejlepším střelcem v tur-
naji byl Daniel Doškář se 33 
brankami. 24. února začne 

jarní část druhé ligy a tým mladších dorostenců 
Úval je připraven. 

Starší žáci měli počet vítězství a porážek 
v turnaji 2:3 a obsadili 10. místo. V rámci sku-
piny narazili na Kézilabda Utánpótlás Sport Kft 
(HUG), Tatran Stupava (SK), Pepino Frýdek 
Místek (CZ). V nadstavbové části se potkali 
s týmy HKM Šaľa (SK a RHC Karviná (CZ). 

Mladší žáci odehráli v turnaji celkem 7 zá-
pasů s bilancí pěti vítězství a dvou porážek. 
Ve skupině se utkali s ŠK Zemplín Trebišov 
(SK), HC Tataran Stupava (SK), RHC Lovo-
sice (CZ), Lions Hostivice (CZ). Po třech ví-
tězstvích a dvou porážkách se v boji o celkové 
umístění setkali s SK Kuřim (CZ) a HC Dukla 
(CZ). Obě utkání kluci vyhráli a skončili tak 
na konečném 9. místě z 18 účastníků tohoto 
kvalitního turnaje. 

Děkujeme všem za reprezentaci Úval na me-
zinárodním poli.

Jiří Dráb

Házenkářská zimní příprava žáků a dorostenců
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poznáte se?

osobní
březen 2019
Navždy jsme se rozloučili
Jarmila Weisová
Josef Fischer

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených 
dětí, životní jubilea a jména zemřelých v rubrice Spole-
čenská kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pouze 
s písemným souhlasem dotčené osoby, případně jejího zá-
konného zástupce. V případě zájmu o zveřejnění se obrať-
te na správní odbor MěÚ Úvaly, na email marie.cerna@
mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika
Děkujeme všem sousedům 

a známým za účast při 
posledním rozloučení s naší 

maminkou Jarmilou Weisovou.
Za rodinu

Jaroslav Weis

Dne 10. března vzpomínáme 
nedožitých narozenin – 97 let 
p. Václava Vosátky. Byl veselý 
a vtipný člověk a velkou část 

svého života věnoval SK Úvaly.
Rodina Vosátkova

Dne 4. 3. uplyne  100 let od narození našeho otce pana Josefa Nachlingera.
Mnoho let pracoval jako vedoucí zahradnictví v našem městě. 

Vzpomínáme. 
Dcera Marta Štěpánková a sourozenci s rodinami.

Pozvánka určitě nenavede na konkrétní od-
pověď, jen je nápovědou pro současnost 
i minulost. Budeme mít maškarní maso-

pustní průvod v půlce února, a protože se ta-
kové zábavy v minulém století udály i v Úva-
lech, tak historická kartička s pozváním na II. 
divadelní maškarádu připomene, že se lidé ba-
vili rádi, zvláště po půstu války, i když byl už 
kritický březen 1948. Chléb a hry, to platilo už 
v Římě i před Kristem. Že se Úvalští rádi okos-
týmovali, sice ne právě masopustně, ale prostě 
si rádi hráli, o tom svědčí další historický ob-
rázek, o kterém nevíme vůbec nic. 
Je hodně starý. Tak prosím, až se 
budete bavit na masopustu, možná 
sami převlečeni za obvyklé postavy, 
přemýšlejte prosím, kdo na snímku 
může být, třeba máte po prarodičích 
nějakou podobnou fotku a popsa-
nou. Na vaši reakci čeká alena.janu-
rova@centrum.cz nebo podatelna.

Děkuji dalším třem čtenářům Ži-
vota Úval, kteří upřesnili, o který 
mostek v předminulém čísle šlo. 
Připravuji další besední promítání 
starých snímků nad stoletým ka-
lendářem a slíbené návštěvy obča-
nů, kteří projevili zájem o osobní 
debatu nad fotografi emi a informa-
cemi. Jen co bude trochu tepleji, 

tak někde na kávičku 
na zahrádce. 

Rovněž děkuji za dal-
ší odezvu na fotografi e 
umístěné v rubrice Po-
znáte kde to je? Cituji 
s dovolením autorky:
Dobrý den, paní 
Janurová,

v ŽÚ č. 2/2019 je 
uveřejněna fotografi e 
obchodu se Smíšeným 
zbožím.  Posílal mi ji 
i Vláďa Procházka, 

zda bych nevěděla.  Pořád mi ta fotka něco 
připomínala, až dnes jsem si uvědomila, že 
je to bývalá prodejna v Dobročovicích, jako 
malá jsem tam ze Skeříkova (Radlická čtvrť) 
jezdila na koloběžce nebo na  kole pro „dou-
becký chleba“, který byl v té době v okolí vy-
hlášený.  Dům je již nějak přestavěn, zadní 
vchod a vchod do prodejny je zastavěn něja-
kými tvárnicemi, ale náznaky z původní fotky 
tu jsou. Když si zadáte v mapách Dobročovice 
65, tak se o tom určitě sama přesvědčíte.

Možná, že to již někdo odhalil. 
Hezký den.

Jiřina Jedonová

Dobrý den, 
v únorovém čísle Života Úval jste zveřejnili 

starou fotografi i obchodu se Smíšeným zbo-
žím. Tento krámek byl v Dobročovicích. V této 
vesničce jsem žila do svých deseti let, než 
jsme se přestěhovali sem do Úval. Bydleli 
jsme hned nad prodejnou a matně si vybavuji 
i paní Bejšovcovou, která tam prodávala. Vče-
ra jsem Vaši fotografi i poslala sestře a hned 
věděla. V příloze ještě posílám současné foto 
z internetu. Moc Vám děkuji. Ráda jsem za-
vzpomínala na své dětství.  

Ilona Kroupová, roz. Jará 

Děkuji i ostatním, kteří se ozvali a mysle-
li, že to byl obchod vedle hospody na Slova-
nech, a dokonce tu byl i názor, že je to do-
mek v Květnici vedle hospody, která dosud 
slouží. Jsem odhodlána se v nejbližší době 
dopravit na zmíněná místa, nafotit je a udě-
lat srovnávací leporelo, i když je patrné, že 

se opravdu jedná o ob-
jekt v Dobročovicích. 
Opravdu se stačí podívat 
na mapy na internetu, ale 
nedá mi to.

Jsme v letopisecké ko-
misi a archivu městských 
kronik rádi, že spolupra-
cujete. Pokud si nepřejete 
být zmíněni celým jmé-
nem ve zveřejněné odpo-
vědi, dejte prosím vědět, 
a já uvedu buď jen iniciá-
ly, nebo jen text odpovědi.

Na další odpovědi se 
těší

alena.janurova@
centrum.cz 

a podatelna

Poznáte, kdo to je?

Účetní fi rma v Úvalech přijme fi nanční nebo mzdovou účetní na plný 
úvazek. Znalost účetního softwaru POHODA výhodou. Nabízíme příjemné 

pracovní prostředí a dobré platové podmínky. Nástup možný ihned. 

V případě zájmu prosím volejte: +420 602 528 670

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize,

opravy,

Telefon: 775 132 921
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Hledáme 
distributory 

letáků a novin 
v této lokalitě, 
dobré finanční 

ohodnocení 
e-mail: roman.oralek@seznam.cz, 

tel. 602 321 261 
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Zveme Vás na

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 
SVÍTIDEL

společnosti ACW spol. s r.o. ve dnech

od 18. 2. do vyprodání zásob
Po–Pá: 8–16 hodin

Připravili jsme pro Vás prodlouženou pracovní dobu v těchto dnech:
4.–8. 3. Po–Pá 8–18 hodin

11.–15. 3. Po–Pá 8–18 hodin

(výjimečně o víkendech po předchozí telefonické domluvě)

Kde: ACW spol. s r.o., Podolí 30, Nehvizdy 
(areál společnosti DNA CE – za kostelem)

Kontakt: 777 789 179, 777 789 360, 326 992 511
Prezentaci vyprodávaných svítidel najdete na:

www.acw.cz
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INTERNET 
TELEVIZE  TELEFON

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

svou rodinou.

499,- 
CZK

 
CZK

 
CZK
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