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Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
byl pozdní večer – první máj – večer-

ní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval ku 
lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Pro 
mnoho lidí je máj – květen nejkrásněj-
ší měsíc v  roce. Příroda je jasně zele-
ná, všechno kvete, dny jsou již dlouhé 
a  zpravidla je příjemně teplo. Alergici 
hledají své kapesníky a zahradníci če-
kají na májové deště, základ pro boha-
tou letní úrodu. 

A  s  těmi dešti a  vodou obecně je 
v  posledních letech potíž. A  znáte 
to sami z Úval. Vody je letos na  jaře 
ve  studních méně než loni, přitom 
letošní březen a dvě třetiny dubna byly 
opět srážkově podnormální. O to větší 
důležitosti nabývají projekty zaměřené 
na hospodaření s vodou a její zadržení 
v krajině. V  této oblasti v současnosti 
má město rozjeto několik projektů. 

Tím stavebně největším je rekon-
strukce rybníků Horní úvalský a  Lho-
ták, kde v  současné době probíhá 
zpracovávání projektové dokumen-
tace na opravu hrází a kompletní od-
bahnění rybníků. K této přípravě jsme 
pozvali i úvalské rybáře, členy komise 
pro životní prostředí a městského ar-
chitekta, aby vzniklý projekt co nejlépe 
sloužil krajině, ale i  lidem hledajícím 
v  přírodě odpočinek a  rybářům. Nej-
větší problém, který v  této souvislosti 
řešíme, je kam s odtěženým bahnem 
– bude ho skoro 4 000 nákladních vo-
zidel a bohužel, jen tak rozvézt na pole 
ho bez souhlasu vlastníků pozemků 
nelze. Pokud vše poběží dobře, do jara 
roku 2020 bychom mohli mít územní 
rozhodnutí a  na  podzim téhož roku 
stavební povolení. 

Druhým projektem je revitalizace 
toku Výmoly v  intravilánu města. Ten-
to projekt připravujeme ve  spoluprá-
ci s  Povodím Labe, městským archi-
tektem a  za  účasti komise životního 
prostředí. Jeho realizace promění tok 
Výmoly v Úvalech, kdy by naše město 
mohlo získat nábřeží s  promenádou 
a prostorem pro odpočinek. V součas-
né době je projekt připraven pro získá-
ní územního rozhodnutí, které, doufej-
me, získá ještě letos. 

Třetím projektem je vybudování vo-
dovodního obchvatu Jiren. Na  tomto 
projektu město pracuje již od  roku 
2008. Vzhledem k mimořádné kompli-
kovanosti majetkoprávních vztahů se 
však podařilo získat územní rozhodnu-
tí až na konci loňského roku. V okamži-
ku, kdy jsme se blížili vydání stavební-
ho povolení, vstoupil do procesu spor 
Lichtenštejnsko versus Česká republi-
ka, který se týká i pozemků, přes kte-
ré má nový vodovodní přivaděč vést. 
Museli jsme tedy jednat s právními zá-
stupci Lichtenštejnů a nakonec se po-
dařilo jejich souhlas pro realizaci přiva-
děče získat, takže se snad podaří získat 
stavební povolení ještě letos. Realizace 
vodovodního obchvatu Jiren je klíčová 
investice. Díky ní se podaří zajistit bez-
pečné zásobování pitnou vodou nejen 
pro Jirny, Horoušany a Úvaly, ale také 
pro další obce v našem regionu – Škvo-
rec, Květnici, Dobročovice atd. 

Letošní jaro však není jen o vodě. Je 
i o pozemcích. Nechci to zakřiknout, ale 
zdá se, že se konečně blížíme ke dni, 
kdy bude město Úvaly moci odkoupit 
pozemky Českých drah u  nádraží, 
které dnes slouží jako provizorní 
parkoviště. České dráhy za tyto pozem-
ky požadovaly částku přes 7 milionů 
Kč. Jednáním mezi zástupci města 
a  Českých drah se díky argumentaci, 
že tyto pozemky budou součástí řešení 
pro realizaci přestupního uzlu bus/
auto/kolo/vlak (autobusový terminál 
a P+R), zřejmě podaří tuto cenu snížit. 
Paralelně jednáme o  podmínkách 
pro získání vyasfaltovaného pozemku 
vedle fotbalového hřiště. I tento poze-
mek bude součástí tohoto řešení. 

Současně s  terminálem a P+R pracu-
jeme na  zavedení regulace parkování 
v  okolí nádraží a  tím i  širším cen-
tru města. Příslušnou vyhlášku již rada 
města přijala, ale zavedení do  praxe 
nechceme uspěchat. Bude se jednat 
o citelný zásah do stávajícího dopravního 
režimu v centru Úval a chceme mít vše 
připravené tak, aby byl rozjezd nového 
systému hladký, navazoval na další posí-
lení autobusových linek a aby byl dobře 
kontrolovatelný a vymahatelný.

Když jsme u parkování, řešíme poměrně 
intenzivně řízení parkování návštěvníků 
úvalského koupaliště, které se otevře 
dle plánů pro provizorní provoz během 
prvního červencového týdne (směřujeme 
k  1. 7.). V  současné době zvažujeme 
několik variant, mohu však s  určitostí 
vyloučit variantu, že bychom návštěvníky 
koupaliště směrovali parkovat k pozemku 
u čistírny odpadních vod.

V době, kdy píšu toto slovo starosty, 
ještě nevím, jak vypadal průběh zastu-
pitelstva dne 25. 4. V každém případě 
vím, že zastupitelstvo rozhodovalo 
o dvou projektech, které jsou pro bu-
doucnost města důležité, změní jeho 
tvář a budou realizovány ve spolupráci 
se soukromým kapitálem. 

Tím prvním projektem je rozšíření 
zdravotního střediska. Jde o  pro-
jekt, který je důležitý pro celé Úvaly. 
Přístavbou střediska získají Úvaly více 
prostoru pro nové lékařské profese 
a zejména nám tato přístavba pomůže 
udržet lékaře současné. Zároveň 
připravujeme s  investorem projekt 
na  celkovou modernizaci existujícího 
objektu ve  vlastnictví města – mo-
dernizaci rozvodů, ordinací, vybavení 
budovy atd. Součástí bude i  oprava 
chodníků v  okolí střediska, aby byly 
bezpečné a schůdné pro pacienty. 

Druhým projektem je nová zástavba 
na  náměstí Svobody. Tato zástavba 
promění charakter náměstí, kdy zmizí 
obludná budova, ve které dnes sídlí mj. 
Česká pošta a asfaltová plocha sloužící 
jako parkoviště, a  nahradí je několik 
objektů, ve  kterých budou umístěné 
byty, menší obchody a  opět prostor 
pro Českou poštu. Město realizací pro-
jektu zároveň získá tolik chybějících 
500 m2 určených pro společenské pro-
story a akce. Finální podoba projektu 
je kompromisem, který jednak výrazně 
reflektuje požadavky občanů v lokalitě 
bydlících a dále respektuje požadavky 
města na ztvárnění veřejných prostor. 

Když jsme u těch veřejných prostor ... 
K  jejich kultivaci jste výrazně přispěli vy 
sami svojí rekordní účastí při letošní akci 
„Ukliďme Úvaly“. Více si o  tom, co jste 
všechno nasbírali, přečtete dále v tomto 

Slovo starosty
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D vacátý první březno-
vý den se sešli ke své-
mu prvnímu jarnímu 

jednání úvalští zastupitelé. 
Mgr.  Borecký se z  osobních 
důvodů nemohl tohoto jed-
nání zúčastnit, a  tak pověřil 
místostarostu Kimbembeho 
řízením jednání.

Před samotným zaháje-
ním jednání zastupitelé po-
děkovali přítomné paní Ivě 
Krňanské z městské knihov-
ny za 30 let práce pro tuto 
městskou kulturní instituci 
a  panu Petru Rytinovi star-
šímu za 10 let vedení JSDH 
Úvaly. Novou vedoucí měst-
ské knihovny se stala na zá-
kladě výběrového řízení paní 
Kateřina Werkman, která se 
přítomným v krátkosti před-
stavila a pohovořila o připra-
vovaných aktivitách Městské 
knihovny Úvaly na  nejbližší 
období. 

V  prvním řádném bodě 
jednání zastupitelé jmeno-
vali s účinností od 1.4.2019 
velitelem JSDH Úvaly pana 
Petra Rytinu mladšího. Petr 
Rytina starší oznámil ukon-
čení své činnosti ve  funkci 
velitele JSDH Úvaly ke  dni 
31. 3. 2019. Po  ukonče-
ní funkce velitele zůstane 
i nadále členem JSDH v za-
řazení jako velitel družstva. 
Místostarosta města jmé-
nem zastupitelů následně 
poděkoval panu Rytinovi 
za  dlouhodobou činnost 
pro SDH Úvaly a pro město 
a popřál jeho nástupci hod-
ně zdaru.

Předseda finančního vý-
boru Mgr. Gloc následně se-
známil přítomné se zápisem 
z  jednání ze dne 4.3.2019, 
a to včetně kontrolní zprávy 
finančního výboru týkající 
se prověření nákladů města 

spojených s  čerpáním kon-
tokorentu městem.

Následně předseda kon-
trolního výboru JUDr.  Petr-
žílek předložil zastupitelům 
zápis z  jednání kontrolní-
ho výboru 1/2019 ze dne 
4.2.2019. Jednalo se o  prv-
ní zasedání tohoto orgánu 
v  novém volebním období. 
Předmětem jednání byla 
problematika zasakovacího 
pásu v  lokalitě „U Horoušá-
nek“ a  plán práce kontrol-
ního výboru na  následující 
období.

Zastupitelé v dalším bodě 
jednání schválili přidělení 
finančních prostředků pro 
sportovní a  zájmové orga-
nizace v  Úvalech v  progra-
mových dotacích pro rok 
2019 nad 50  000 Kč takto: 
Neinvestiční podpora – Pro-
voz a údržba 2019: SK Úvaly, 
z.s., 120  000 Kč – provozní 
náklady, Sport Úvaly, z.s., 
140  000 Kč – provozní ná-
klady, TJ Sokol Úvaly, z.s., 
250 000 Kč – provozní nákla-
dy, 80 000 Kč – údržba. Pů-
vodní vznesené požadavky 
ze strany organizací dosaho-
valy takřka dvojnásobku.

Následně bylo schváleno 
vyvěšení záměru prodeje tra-
fostanice č.PY-0554 umístěné 
na  pozemku parcelní číslo 
3784. Trafostanici do  svého 
vlastnictví získá společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., za  mi-
nimální částku 100  000 Kč 
(na  základě znaleckého po-
sudku). Důvodem žádosti je 
zákonná povinnost, podle 
které musí mít ČEZ Distribu-
ce, a.s., k energetickému zaří-
zení, které používá pro výkon 
licencované činnosti, vlastnic-
ké nebo jiné užívací právo.

Další bod se týkal proble-
matiky pozemku Českých 

drah, který je určen pro ve-
řejnou dopravu – parkoviště 
u  nádraží. Roční nájemné 
v  tuto chvíli činí 66  440 Kč. 
Po  delším jednání úvalští 
zastupitelé schválili navr-
ženou kupní cenu ve  výši 
5  835  000 Kč bez DPH jako 
cenu maximální za pozemek 
číslo 276/27 o výměře 3322 
m², který vznikne odděle-
ním z pozemku parcelní čís-
lo 276. Zastupitelé pověřili 
starostu dalším jednáním 
o kupní ceně. 

Zastupitelé rovněž sou-
hlasili s  uzavřením kupní 
smlouvy mezi městem Úva-
ly a  společností AEZZ, a.s., 
na pozemky č. 189/2, 191/2, 
192, 277/2, 282/4 a  284/5 
za celkovou cenu 105 000 Kč, 
tj. 94 Kč/m2. Všechny uvede-
né pozemky jsou součástí 
areálu technických služeb 
a chodníku v ulici Dvořákova.

Zastupitelé dále souhlasi-
li s  předčasným ukončením 
smlouvy ze dne 19. 3. 2014 
se zájmovým spolkem Junák 
– český skaut, středisko Jiří-
ho Bubáka Úvaly, z.s., ke dni 
31.3.2019 a současně schvá-
lili Dohodu u  ukončení ná-
jmu nemovitostí uzavřenou 
mezi městem Úvaly a  Juná-
kem. Tyto kroky jsou činěny 
z  důvodu zásadních změn 
v právním řádu, jakož i sjed-
nocení se smluvními vztahy 
s  ostatními spolky je nutné 
uzavřít nájemní smlouvu no-
vou. Uzavření nové nájemní 
smlouvy schválila rada města 
dne 12. 2. 2019, na dobu ur-
čitou s platností od 1.4.2019 
do  30.6.2043 za  podmínky 
schválení Dohody o ukončení 
nájmu nemovitostí zastupi-
telstvem města. Datum trvá-
ní nově uzavřené smlouvy je 
sjednocený se všemi uzavře-

nými nájemními smlouvami 
se spolky, které mají v užívání 
majetek města.

Následující bod, který vy-
volal v sále značné emoce, se 
týkal kácení stromů v měst-
ských lesích. Radní pan Polák 
ve  spolupráci s  Ing.  Stoje-
covou informoval přítomné 
o aktuálním stavu v boji proti 
kůrovcové kalamitě v  Úva-
lech. Zastupitelé dále uložili 
projednat další kácení stro-
mů v komisi pro životní pro-
středí, informovat v  Životě 
Úval občany o  plánovaných 
zásazích do  dřevin v  území 
města a zrevidovat lesní hos-
podářské osnovy. Kompletní 
informace o důvodech těch-
to zásahů zejména v prosto-
rách na Úvaláku jsou podrob-
ně popsány v  samostatném 
článku na toto téma.

Zastupitelé také vydali 
Obecně závaznou vyhláš-
ku města Úvaly č. 1/2019 
o  místním poplatku za  uží-
vání veřejného prostranství. 
V nové vyhlášce je upravena 
paušální roční výše platby 
za předzahrádku u provozov-
ny do 10m2 záboru z 6000 Kč 
na  1000 Kč a  nad 10 m2 do 
30 m2 z 20000 Kč na 2000 Kč 
a  30m2 až 50 m2 poplatek 
5000 Kč/rok. Dále byla zvý-
šena paušální roční částka 
za  vyhrazení trvalého par-
kovacího místa (z  5000  Kč 
na 20000  Kč) a byly odstraně-
ny paušální platby za umístě-
ní reklamního zařízení.

Bylo rovněž schváleno 
vydání Obecně závazné vy-
hlášky města Úvaly č. 2/2019 
o nočním klidu, ve které jsou 
taxativně vymezeny výjim-
ky ze stanoveného nočního 
klidu při konání kulturních, 
sportovních, společenských 
a jiných obdobných akcí, kte-

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 21. 3. 2019

Životě Úval, takže za mne jen – VELKÉ 
DÍKY, že vám není naše město a  jeho 
okolí lhostejné a že jste přišli pomoci.

Pomalu se blížím ke  konci tohoto 
slova starosty. Nechal jsem si na závěr 
jednu, z mého pohledu, důležitou věc. 
1. května uplynulo 15 let od  našeho 
vstupu do Evropské Unie. A zároveň se 
24. – 25. května uskuteční volby do Ev-
ropského parlamentu, jednoho ze tří 

hlavních orgánů EU. Stalo se v  Česku 
posledních několika let módou na Ev-
ropskou unii nadávat a  „bruselismus“ 
se stal urážkou. I proto mne potěšilo, 
že se hlavní úvalské politické strany 
a spolky shodly, že naše místo a  tedy 
Úval je v  Evropské unii (mimocho-
dem díky členství ČR v EU přiteklo jen 
do Úval v evropských dotacích od roku 
2010 přes 400 milionů Kč) a že případ-

né vystoupení z ní by byla pro naši zem 
katastrofa. Jejich prohlášení k této věci 
si můžete přečíst v tomto Životě Úval. 

Proto vás všechny prosím – využijte 
svého volebního práva, jděte volit v eu-
rovolbách a hlasujte pro demokratické 
strany a hnutí. Protože Evropa, to jsme 
my, nikoli nějací oni.

Přeji vám všem krásný květen.
Petr Borecký, starosta města
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ré se konají ve městě Úvaly 
(silvestr-Nový rok, provoz 
letního kina, Highland Ga-
mes Úvaly 2019, Pálení čaro-
dějnic a Street party na Ske-
říkově, Oslavy 100 let výročí 
fotbalu SK Úvaly, Ukončení 
sezony TJ Sokol Úvaly, Osla-
vy 100 let Junáka v Úvalech, 
koncert kapely Divokej Bill, 
Oslavy 30 let výročí sameto-
vé revoluce a květnová osla-
va výroční úvalské Hospody 
na dobrým místě).

Zastupitelé také schváli-
li Kronikářský zápis za  rok 
1992, který velmi pečlivě 
zpracovala paní Mgr.  Alena 

Janurová. Městu ještě chybí 
kronikářské zápisy za  roky 
1993 až 2002, tyto budou 
též zpětně dopracovány.

Zastupitelka paní Ing. Ha-
vránková navrhla, aby sta-
rosta pravidelně předkládal 
na  jednání zastupitelstva 
zprávu o činnosti rady měs-
ta. Zprávy o  činnosti rady 
jsou pravidelně připraveny 
a  informace jsou publiková-
ny na internetu a facebooku 
města. Zastupitelé přijali 
usnesení, kterým uložili sta-
rostovi na  začátku každého 
jednání zastupitelstva před-
nést stručnou zprávu o nej-

důležitějších usneseních, 
která rada města za uplynu-
lé období přijala.

V  rámci připomínek a ná-
mětů občanů zazněly téma-
ta: kontokorent města, osud 
dřevní hmoty z  vykácených 
lip na  náměstí, personální 
kvalita úředníků městského 
úřadu, výstavba kanalizač-
ní sítě v  oblasti „U  Horou-
šánek“ a  tamní kamerové 
zkoušky kvality odvedené 
práce, rekonstrukce ulice 5. 
května a  průjezdnost této 
komunikace v  období vý-
stavby. Občané se rovněž 
zajímali o aktuální stav pro-

bíhajících rekonstrukčních 
prací na úvalském koupališ-
ti. V tuto chvíli se připravuje 
výběrové řízení na  provo-
zovatale první (provizorní) 
sezony. Nebazénová část 
(technické zázemí) bude 
v  letní sezoně 2019 realizo-
vána v mobilních kontejne-
rových objektech.       

Videozáznam z řádného jed-
nání ze dne 21.3.2019 je zde: 
http://www.youtube.com/
watch?v=YmRSxIn2PFU
(délka jednání 4:05hod.) 

Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta města Úvaly podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
            v  pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a 
                  v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v  Domě s pečovatelskou službou, 
nám. Svobody 1570, Úvaly pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v ulicích – Atlasová, Bezručova, Bohu-
mila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, 
Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do  Hodova, Doktora 
Strusky, Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücks-
mannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, 
Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K  Há-
jovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, 
Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova, 
Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svo-
body, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod 
Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Skácelova, Slavíčkova, 
Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, 
Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, 
U Horoušánek, Vaculíkova, Vrchlického, Vydrova, Zálesí

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, 
Vítězslava Nováka 372, Úvaly pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k  trvalému pobytu v ulicích – 28.října, Alešova, 
Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova, 
Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, 
Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, 
Šrámkova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava No-
váka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v  Základní škole, nám. Arnošta 
z Pardubic 8, Úvaly pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu v ulicích – 5.května, Arnoštova, Bendlova 
stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořá-
kova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčického, 
Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališnická, Kladská, 
Komenského, K Viaduktu, Lipanská, Lužická, Milíčova, Mo-
ravská, Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, 
Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Roky-
canova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, 
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaber-
ny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Za-
hradní, Želivského.

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. Volič, který je občanem ji-
ného členského státu, prokáže po příchodu do volební míst-
nosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na 
žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

5.     Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehod-
lá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden, může požádat příslušný obecní úřad o vydání 
voličského průkazu osobně nejpozději 2 dny přede 
dnem voleb, tj. ve středu 22. května 2019 do 16,00 
hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. v pátek 17. května 2019 (v  lis-
tinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v  elektronické podobě zaslané pouze 
prostřednictvím datové schránky voliče).

Petr Borecký, starosta
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Poděkování města
vlastníkům pozemků 

Město Úvaly i v  letošním roce realizuje výkup pozemků 
pod komunikacemi za  účelem sjednocení vlastnických 
práv a povinností. Děkujeme všem vlastníkům za vstřícný 
přístup při jednáních a  řešeních tohoto problému. Zej-
ména bychom rádi poděkovali těm vlastníkům, kteří své 
pozemky pod komunikacemi městu darovali: manželům 
Tomášovi a Andree Kutalovým z Úval a Akciovému pivo-
varu LIBERTAS, a.s.                                               Vedení města

NABÍDKA
VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Město Úvaly přijme pečovatelku pro Pečovatelskou 
službu Úvaly, nástup možný od 1. 6. 2019 nebo doho-
dou. Jedná se o práci v terénu, podmínkou je ŘP sk. B 
a  příjemné vystupování. Výhodou je kurz pracovníka 
v  sociálních službách. Nabízíme dobré pracovní pod-
mínky a benefity. Bližší informace na tel. 723 040 530. 

Jana Tesařová
tajemnice MěÚ Úvaly

POZVÁNKA
Zveme občany 

na vzpomínkové shromáždění 

a kladení věnců,

které se bude konat

v pondělí 6.května 2019
v 17 hodin

na hřbitově u památníku 
padlých.

zprávy z města

Paní Hošková, od roku 
2006 v Úvalech 
velmi dobře funguje 
pečovatelská služba, 
komu je primárně 
určena?

Pečovatelská služba 
je určena podle zákona 
108/2006 Sb. osobám, kte-
ré mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, nemo-
ci, zdravotního postižení či 
se ocitli v obtížné sociální 
situaci. Podmínkou pro po-
skytování péče je sepsání 
žádosti a následně uzavře-
ní smlouvy o  poskytování 
pečovatelské služby.

Kolik máte v současné 
době klientů?

Služby teď poskytujeme 
cca 140 uživatelům z Úval 
a spádových obcí.

O které služby z nabídky 
je mezi klienty 
pečovatelské služby 
největší zájem ?

Jednoznačně jsou to obě-
dy, které rozvážíme prak-
ticky 365 dnů v  roce, bez 
ohledu na  víkendy nebo 
svátky, následuje žehlení 

a  praní prádla, donáška 
nákupů nejen potravin, ale 
i oblečení a potřeb do do-
mácnosti, velký zájem je 
i o dovoz a doprovod k  lé-
kaři, úklid   domácnosti 
a  co do obliby a pravidel-
nosti je to osobní hygiena, 
tzv. „koupání“ ve středisku 
osobní hygieny v DPS Úva-
ly. Vana i koupací sedátko 
jsou plně hydraulicky ovla-
datelné, je možné zvolit 
různé programy koupele. 

Koupací vana, která je 
v  budově DPS, je velkou 
pomocí, protože hygiena 
bývá největším problé-
mem tam, kde v  rodinách 
pečují o nepohyblivé seni-
ory. Nikdo asi při výstavbě 
rodinného domu či bytu 
nepočítá s  možnou kom-
plikací ve stáří a nebuduje 
prostorné WC a  koupelnu 
vybavenou madly a  dveř-
mi šíře 90 cm pro invalidní 
vozík, to vím teď z  vlastní 
zkušenosti.

Ano, máte pravdu, vana 
je velká pomoc a  získali 
jsme ji v roce 2010 z dota-
ce ze Středočeského kra-
je a  byla nám poskytnuta 

částka ve  výše 300.000,- 
Kč.

O které další služby je 
ještě zájem, jaké můžete 
nabídnout?

Jsme schopni poskytovat 
fakultativní služby, jako 
je např. rašelinový zábal 
na  prohřátí tkáně nebo 
parafínový zábal rukou, 
a to vše za dostupné ceny. 
Ceny za  veškeré služby 
jsou stanoveny vyhláškou 
č. 505/2006 Sb.

Kde je možné zjistit 
kompletní nabídku 
služeb a eventuálně 
službu objednat?

Nejprve musí proběh-
nout sociální šetření 
u  klienta v  domácnosti, 
abychom zjistili situaci 
a  dohodli se na  službách, 
které klient  bude požado-
vat, tzn. že žadatel nebo 
rodina kontaktuje sociální 
pracovnicí na MěÚ v Úva-
lech na  správním odboru 
na  tel. 281  091  529 nebo 
723 308 432 a ta na zákla-
dě šetření pak posoudí, 
zda poskytovaná služba 

bude v souladu s posláním 
pečovatelské služby tak, 
aby nedocházelo ke  zneu-
žívání služeb. Následně je 
možné si domluvit a služby 
objednat přímo u pečova-
telek na  tel. čísle pečova-
telské služby 281  011  632 
nebo 721 912 263.

V jakém personálním 
obsazení poskytujete 
tak širokou škálu 
služeb?
Čtyři pečovatelky a  0,5 

úvazku mám já, jako so-
ciální pracovník.

Jaké máte vybavení 
k provozování tak 
rozsáhlé činnosti v tak 
malém počtu lidí?
  Vzhledem k  tomu, že 

jsme pečovatelská služba 
s  dobrými výsledky a  stát 
i  kraj věnují pečovatel-
ské službě velkou pozor-
nost,  máme k  dispozici 2 
auta, hydromasážní vanu, 
zvedák do  vany, mandl, 
pračku i  sušičku, žehlič-
ky...... vše, co potřebujeme 
k zajištění nabízených slu-
žeb.

Jak funguje pečovatelská služba v Úvalech?
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Milí spoluobčané,
v  letošním roce se sešlo 

několik významných výro-
čí. Patřil mezi ně i 12. bře-
zen. Toho dne před dvaceti 
lety Česká republika  při-
stoupila k Severoatlantické 
smlouvě. 

Na  jiném místě v  tomto 
čísle spolu s kolegy připomí-
náme patnácté výročí vstu-
pu do  Evropské unie. Obě 
tyto události, v  návaznosti 
na  „sametovou revoluci“ 
z  r. 1989, pomohly navrátit 

naši zemi do  civilizačního 
okruhu, kam patřila před-
chozích více než tisíc let 
a  odkud byla načas vytrže-
na tragickými společenský-
mi otřesy dvacátého století. 
Mladší z vás to už asi pova-
žují za  samozřejmé, a  to je 
dobře. Naopak se mezi námi 
najdou i  někteří, kterým se 
směřování naší země nelíbí. 
Právo mít a  šířit svůj názor 
však patří ke svobodě. 

NATO je nepochybně nej-
silnější vojensko politické 

uskupení všech dob a  člen-
ství v  něm přináší našemu 
státu v  dějinách naprosto 
unikátní míru ochrany před 
vnějším ohrožením. Svět to-
tiž byl, je a bude nebezpeč-
né místo a slabí osamoceně 
přežijí jen tak dlouho, dokud 
se silní nerozhodnou je pod-
manit či pohltit.  

Je však potřeba nejen 
čerpat výhody z  našeho 
členství v alianci, ale i plnit 
závazky, které jsme v  pří-
stupových smlouvách při-

jali. Bohužel je zatím ani 
my, ani mnozí naši partne-
ři, stejně jako my  členové  
Evropské unie, neplníme. 
Někteří se vezeme a spolé-
háme na USA, že to nějak 
zařídí jako vždy, jiní si mož-
ná naivně myslíme, že když 
jsme v  EU, tak se nám už 
nic nemůže stát. 

Tak vám přeji pěkné dny 
a mějme na paměti, že čím 
lépe se máme, tím více toho 
můžeme ztratit. 

Josef Martinovský

L etos 1. května uplynulo 15 let, 
kdy Česká republika a  spo-
lu s ní obyvatelky a obyvatelé 

Úval vstoupili na  základě výsledků 
celonárodního referenda do  Evrop-
ské unie. Uskutečnili jsme tak „ná-
vrat do  Evropy“, ze které jsme byli 
vytrženi nejprve nacistickou a  ná-
sledně komunistickou diktaturou. 

Jedná se o  15 nejúspěšnějších let 
novodobé české historie. V roce 2007 
jsme vstoupili do  Schengenského 
prostoru a dnes můžeme téměř všu-
de po Evropě jezdit bez hranic a pra-
covat jako doma. HDP na obyvatele 
vzrostl po očištění o inflaci o více než 
60% a  od  zemí Evropské unie jsme 
získali o  téměř 700 miliard Kč více, 
než jsme do ní přispěli. Za tyto pení-
ze jsme zvelebili naši zemi, dobudo-
vali z větší části infrastrukturu našich 
měst a zlepšili stav našeho životního 
prostředí. Jistě, někdy se kradlo. Jis-
tě, ne vždy byly peníze z evropských 
fondů investovány účelně. Ale byla 
to vina Evropské unie? Neměli by-

chom si zde sáhnout do svědomí? 
Vstup ČR do  Evropské unie stabi-

lizoval Česko ve  světě. Kultivoval 
naše národní prostředí, museli jsme 
přijmout určité normy a způsob cho-
vání, politici a občané se museli učit 
jazyky. A  také pochopit, že některé 
věci není možné dělat. Bližší spolu-
práce zemí EU a jejich vzájemné pro-
vazování i  nadále zmenšuje rizika 
válek na našem kontinentu.

Samozřejmě přicházejí i  těžkosti 
a  negativa. Příkladem jsou mnohdy 
nesmyslné evropské regulace, které si 
navíc kreativitou vlastních představi-
telů státu zbytečně zpřísňujeme. Dlu-
hová krize v Evropě zdaleka nebyla vy-
řešena a do budoucna zůstává jednou 
z  hrozeb. Neschopnost nastavit pro 
migraci ze zemí třetího světa pravidla 
ohrožuje samotnou další existenci EU. 

EU má prostě své chyby a  nedo-
statky, tak jako je mají státy a náro-
dy, které ji tvoří. Jsme však přesvěd-
čeni, že rozpad EU by byl pro Evropu 
v  konečném důsledku neštěstím. 

Případné vystoupení ČR z EU, ke kte-
rému někteří politici a  občané na-
bádají, by poškodilo především naši 
zemi a v konečném důsledku i naše 
město. Ekonomicky, geopoliticky 
i v otázkách sociálních. 

Je mnoho věcí, na  které máme 
různý názor, ale na  jednom se my, 
níže podepsaní shodujeme. Věc ne-
stojí tak, že je Evropská unie a my. 
My, obyvatelé a obyvatelky ČR, Úva-
lačky a Úvaláci, jsme Evropská unie 
a národním zájmem je, abychom byli 
i nadále její platnou součástí. 

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se 
konají volby do  Evropského parla-
mentu. Využijte proto své právo se 
těchto voleb zúčastnit a spolu s dal-
šími 600 miliony občanů a občanek 
Evropské unie rozhodnout, kam se 
má EU dále vydat. Přijďte k volbám.

Petr Borecký,
Jan Černý,

Petr Petržílek,
Josef Martinovský,

Pavel Arazim

A jak je to s finančními 
prostředky?

Každým rokem se finanční 
dotace z kraje zvyšuje, začí-
nali jsme s dotací 600 000 Kč 
na rok, teď máme dotaci cca 
1,5 mil. Kč.

 Dostali jsme i  finanč-
ní dar ve  výši 20  000 Kč 
od jedné společnosti.

Takže s výší finančních 
prostředků jste spoko-

jeni, neříkejte mi ale, že 
byste se nechtěli rozšiřo-
vat, že by pečovatelská 
služba „nic“ nepotřebo-
vala?!

To víte, že ano, vždycky 
se dá něco zlepšovat, po-
souvat se dál, nápady by 
byly, uvidíme časem.

 A co se týká tzv. materiálně 
– technického vybavení- 
DPS, kde pečovatelské služ-
ba sídlí, funguje od  roku 

2002 a  prakticky bez ně-
jaké velké údržby, takže 
v  nejbližší době by mělo 
dojít k  částečné rekon-
strukci objektu, tedy opra-
vit kabát a  teprve potom 
budeme modernizovat to, 
co máme uvnitř.

Paní Hošková, dovolte mi, 
abych vám i pečovatelkám 
poděkovala nejen za sebe, 
ale i jménem všech, kteří 

služeb pečovatelské služ-
by využívají, popřála vděč-
né klienty a  věřím, že se 
podaří získat finanční pro-
středky na nutnou opravu 
a  že i  nadále budete mít 
podporu města.

S paní Ilonou Hoškovou, 
sociální pracovnicí správ-
ního odboru, oddělení so-
ciální péče rozmlouvala 

Dana Poláková

Dvacáté výročí vstupu České republiky do NATO

15 let Česka a Úval v Evropské unii
– společné prohlášení představitelů stran a spolků úvalského zastupitelstva 
k volbám do Evropského parlamentu
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R ekonstrukce ulice 
5. května je jednou 
z  největších rekon-

strukčních akcí ve  městě 
v letošním roce. Přinášíme 
proto průběžnou informa-
ci o postupu prací. 

Dne 18.3.2019 proběhlo 
předání stavby a byly zahá-
jeny stavební práce. Bylo 
provedeno vykácení stro-
mů a  keřů dle projektové 
dokumentace. Dále bylo 
provedeno skrytí stávají-
cích konstrukcí komunika-
ce a  přilehlých chodníků 
v  úseku km 0,020 – 0,190 

(od ulice Riegerova po uli-
ci Arnoštova). Následně 
byly provedeny provizorní 
chodníky a  provizorní ko-
munikace pro bezpečný 
provoz dotčených nemovi-
tostí. 

V  tomto úseku byla pro-
vedena kamerová zkouš-
ka stávajícího zatrubnění 
potoka a  stávající dešťové 
kanalizace. Dále byly pro-
vedeny sondy stávajících 
přípojek splaškové kana-
lizace a  přípojek plynu 
pro ověření jejich hloubky 
a sklonu tak, aby nekolido-

valy s novým kanalizačním 
řadem dešťové kanalizace. 

Na základě skutečně zjiš-
těných průběhů stávajících 
přípojek dochází k  finální 
úpravě výškové nivelety 
nové dešťové kanaliza-
ce projektantem, která 
bude hotova v  nejbližších 
dnech. Také byla prove-
dena pasportizace stáva-
jících přilehlých objektů 
a  plotů včetně objízdných 
tras. V současné době pro-
bíhá vybudování chodníku 
a  mlatových cest kolem 
hřbitova.

V průběhu května bude-
me realizovat především 
práce na  pokládání nové 
dešťové kanalizace, pře-
ložky vodovodu a  inženýr-
ských sítí, tedy nejvíce ob-
těžující stavební práce. 

Omlouváme se vám za 
nepříjemnosti, které stav-
ba působí, a prosíme o to-
leranci k  probíhající stav-
bě. 

Děkujeme za pochopení. 

Petr Matura, 
vedoucí odboru investic

Informace o průběhu rekonstrukce ulice 5. května

Všimli jsme si … 
a chválíme

Ve městě jsou už přes 
měsíc rozpohybované 
informační tabule, oficiálně Digitální 
úřední deska, pro lepší pochopitelnost 
– digitální dotykový informační panel, 
skoro chytrý iPod, kde se na třech mís-
tech v Úvalech – u nádraží, u zdravot-
ního střediska a  samozřejmě u  rad-
nice – můžete dozvědět cokoliv, co je 
na  webových stránkách města umís-
těno. Je to jeden z výborných nápadů, 
jak přiblížit i těm, kdo ještě nemají in-
ternet, přístup na tyto stránky. Po pár 
minutách se střídají nabídky akcí měs-
ta a můžete se proklikat i na zápisy ze 
zasedání zastupitelů. Netřeba se bát, 
že se něco pokazí. Ovšem, když jde 
proud …

Pěkné jsou i kvetoucí záhonky na kra-
ji chodníků, dozvídáme se, že budou 

stále něčím kvetoucím či 
zeleným překvapovat, jen 
jsme trochu nechápali to 
vybetonované vyspravová-
ní okrajových kostek, ale 
bohudík, byla to jen výztu-
ha proti borcení a beton je 
odsekaný a  rostliny mají 
šanci žít v zemině, ne v ko-
rýtku. Jen slzíme nad vytr-
hanými již rostoucími ke-
říky nebo květinami, které 
někdo schválně ničí …

Všimli jsme si … 
a nechápem

Proč je žulové ko-
rýtko znečištěné, ne-
odtéká a pumpa ne-
funguje, za  to snad 
nemůže škodolibý 
občan ani vyšší moc.

Všimli jsme si … 
a jsme rádi

Od 23.4. začínají trhy. Zjišťuji, že už 
týdnem předtím se naši zelináři roz-
hodli, že přijedou, jsou vítáni …a ráno 
prý od 7 hodin byla fronta na zabijač-
kové dobroty.

Všimli jsme si … 
a žasneme

Jak děti a  řidiči chápou přednost. 
Přednost v provozu na chodnících a ko-
munikacích. Na přechodech perfektně 
hlídají městští strážníci, děti je zdraví, 
oni zase zdraví kolemjdoucí a pečlivě 
regulují ranní chaos v Husově, na ná-
městí i u „cukrovaru“. Co ale Riegero-
va? Děti jezdí po  chodníku na  kolech 
a  koloběžkách, na  silnici to není bez-

pečné. Na  chodníku ale také ne. Jak 
přesvědčit děti, aby měly oči všude, 
jak řidiče, aby předpokládali cokoliv? 
Jak ještě více nabádat řidiče, že mají 
zodpovědnost a  zákonné povinnosti. 
Jak také naučit děti, aby nejezdily jed-
nosměrnými ulicemi, např. u  MDDM 
v protisměru nebo dávaly pozor na kři-
žovatkách, kde nemají přednost. Jedou 
a vůbec se nerozhlédnou. Navíc řidiči 
často za  jízdy telefonují a naznačovat 
změnu směru jízdy? To je nějak zdržu-
je. Předjíždějí i v zatáčce u cukrovaru, 
i když v zrcadle vidí protijedoucí auto. 
Velká většina je ale ohleduplných, dají 
automaticky přednost na  přechodu 
u  náměstí a  vůbec nejsou netrpěliví 
a skutečně již zdáli zpomalí, když tuší 
chodce. 

Ve středu 10.4. kolem 10h na křižo-
vatce u Penny zase nepozornost vyvo-
lává srážku houkající a blikající sanitky 
s osobním autem, po chvíli siréna bur-
cuje hasiče, je slyšet policii a záchra-
náře.

Na cestách po Úvalech 
zaznamenává, i co si lidé říkají, 

Alena Janurová

Všimli jsme si
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Na utržených kalendářních lístcích z března nacházím 
22.3. Cestoviny s  Jiřím Tučkem tentokrát z New Yorku 
v DPS od 18 hodin. Opět vydařená beseda s promítáním 

a sdělením mnoha informací z Velkého jablka či Města, 
které nikdy nespí, převážně tentokrát z ostrova Manhattanu, 
plavby kolem něj po řece Hudsonu, s pozorováním okolních 
městských částí. Pozorováním i života lidí na ulicích a zachy-
cením jejich chování a pocitových momentek na fotografiích. 
Působivým vyprávěním nás už profesionální průvodce Jiří 
Tuček zaujal na podzim roku 2017, kdy přednášel o Fran-
cii. Má v Úvalech své příznivce, kteří se třeba chystají na své 
„cestoviny“ do USA. Jiří Tuček zprostředkoval návštěvníkům 
sálku DPS nejen neobvyklé pohledy na známá místa, včetně 
nové stavby One World Trade Center v místě Ground Zero 
a památníku teroristického útoku, včetně pohledu na New 
York z  letadla před přistáním a trochu i ze sochy Svobody, 
ale i připomněl historii vzniku tohoto města směsice všech 
národností.

O pár dní později lístek v kalendáři ukazuje na svátek prů-
vodců našimi životy zhruba od 6 do 15 let – 28.3. v soko-
lovně – Den učitelů, kterým město poděkovalo jako kaž-
doročně a právem všem současným i bývalým učitelům (viz 
článek věnovaný podrobněji oslavě).

Lístky z kalendáře úvalských akcí, nejen kulturních 
a společenských

V sobotu 6. dubna proběhla 
v našem městě již tradiční jarní 
akce – Ukliďme Úvaly. 

Oficiálně bylo nahlášeno 6 stanovišť 
(u Mateřské školky Pražská, Slovany, 
Radlická čtvrť, před vchodem do  zá-
kladní školy, před plaveckým bazé-
nem Natrix na parkovišti, U Horoušá-
nek, ale uklízeli jste i v různých dalších 
částech města Úvaly. Zejména podél 
ulice Pražská, podél silnice na Jirny, 
V Setých, podél silnice Dobročovická, 
u Homolky, v  lese na  Vinici a  u  roz-
hledny.

Letos byla zřejmě rekordní účast. 
Odhadem se vás zúčastnilo přes 220 

– občané Úval, děti z  Aikida, mladí 
hasiči, iniciativa Zachraňme koupališ-
tě, Junák, zástupci města, městského 
úřadu, technických služeb 
atd.

Nasbírali jste cca 110 pyt-
lů odpadů a  10 pneumatik. 
V neposlední řadě dobrovol-
níci na  uklízecí after party 
snědli cca 120 buřtů, dvě kra-
bice sušenek a  krabici bon-
bónů ☺

Všechna stanoviště s  odlo-
ženými pytli odvezli zaměst-
nanci našich technických slu-
žeb. 

Ještě jednou děkujeme a díky vám je 
teď našem město a jeho okolí čistší!

Daniela Jahnová

Uklidili jste Úvaly – děkujeme vám!

kveten_2019N.indd   8kveten_2019N.indd   8 4/30/19   12:04 AM4/30/19   12:04 AM



ŽIVOT ÚVAL 5/2019
9KULTURA A VOLNÝ ČAS

28.3. Tak jsme dneska testovali nový stroj pro Technické 
služby v Úvalech, který by mohl začít v Úvalech čistit ulice již 
od června … píše starosta P. Borecký na webu.

Již trhám lístky z dubna – 6.4. uklízíme Česko – tedy naše 
Úvaly, a  jak zmiňuje web města, úspěch se dostavil. Bylo 
sebráno cca 110 pytlů separovaného i směsného odpadu 
a 10 pneumatik. Potkávali jsme se navzájem křížem krážem 
cestami Úval, počasí nám přálo.

10.4. – Mimochodem nevíte, kde se konalo české kolo Ge-
lato festivalu, ze kterého dva soutěžící postoupili do evrop-
ského kola? Podle webových stránek Novinky.cz prý dopo-
ledne v Úvalech. Na videoreportáži vidíme moderní výrobní 
prostory a  spoustu úžasných nadýchaných kopců zmrzlin 
všech chutí a originálních ozdob. Sliny se sbíhají, jenže … 
pátrala jsem a zjistila, že to byla nominace na mistrovství 
Evropy na příští rok v Itálii. Sice se konalo v našich Úvalech, 
ale jaksi v  neveřejných prostorách úvalské firmy Almeco 
a bez možnosti si nabrat na  lžičku a vychutnat … nicméně 
suroviny pro cukráře, zmrzlináře ad. jdou z Úval do „světa“.

12.4. v „65“ Za kouzlem a  ta-
jemstvím DNA – poutavá před-
náška s  hudebním odlehčením 
– tak zní pozvánka na tento ve-
čer v Centru volnočasových akti-
vit – Co vše dnes umí forenzní 
genetika. Nejen o  té krimi ta 
velice zajímavá přednáška byla. 
Pro ucho laika zcela přitažlivá 
a  pochopitelná. Tolik podrob-
ností srozumitelně a  lidsky po-
daných nenastuduji ani z  knih 
určených široké veřejnosti. Co 
jsme všechno netušili a  „nebá-
li se zeptat“. Kromě podpůrné 
promítané vysvětlující prezenta-
ce vědeckých postupů a poznat-

ků nám povídání Haliny Šimkové (šestnáct let pomáhala 
chytat vrahy, násilníky a  lupiče. A to vše ze své laboratoře 
v Kriminalistickém ústavu. Je totiž forenzní genetička a umí 
strhujícím způsobem vyprávět o  tom, co všechno lze vy-
číst i z miniaturního vzorku lidské kosti, tkáně, krve, slin či 
spermatu – tolik z jejích internetových stránek) zpříjemnila 
svými originálními a trefnými texty, padnoucími k předná-
šenému tématu, nám dobře známá zpěvačka Jana Rychte-
rová. Myslím, že málokdo z přítomných věděl, že naše lidská 
DNA je nejméně rozdílná mezi živými tvory na planetě. Kolik 
my lidé máme společného. V sále jsme měli společný určitě 
skvělý pocit.

13.4. opět DPS a  Pomlázková – velikonoční posezení 
hlavně pro seniory s hudbou Jaromíra Jansy a malým po-
hoštěním. Probíhalo tradičně v dobré náladě za návratu zim-
ního počasí venku za okny, i když jsme už měli letní teploty 
a ve městě nám kvetou záhonky s narcisy a tulipány. Jaro nám 
ale připomněl dárek od města – žluté petrklíče v květináčku 
a  samozřejmě mazanec. Další pochoutku – dvě bábovky – 
jsme dostali od manželského páru z Českého Brodu, který se 
náhodou vyskytl v DPS v minulém roce a akce se mu tak líbila, 
že přijel opět, když si přečetl upoutávku na stránkách města. 
Všem se tancovačka moc líbila, bylo velmi veselo.

Lístky z kalendáře trhala 
Alena Janurová

Jak dlouho vám trvalo 
Světáky nastudovat?

Světáky jsme s  přestáv-
kami zkoušeli v  podstatě 
celý rok, ale „prokládali“ 
jsme je přípravou progra-
mu na  oslavy 100. výročí 
republiky, které v  Úvalech 
proběhly v  říjnu minulého 
roku. Oproti našim před-
chozím inscenacím se jed-
nalo o kus, který je obecně 

známý, takže 
se herci tro-
chu obávali, 
že je diváci 
budou srovná-
vat s  filmovou 
verzí a že mož-
ná neobstojí 
jako zpěváci. 
Partů se nic-
méně zhosti-
li s  chutí, dle 

reakcí diváků velmi dobře. 
Vyzdvihla bych zejména 
vystoupení Martina Kušty 
a  Jany Trávníčkové, kteří 
jsou jakýmisi hudebními 
průvodci celým předsta-
vením. O  výsledku asi 
nejlépe svědčí vyprodané 

divadlo v  Horních Počerni-
cích, plný sál u  Zálabských 
ve  Škvorci a  potlesk vesto-
je na  premiéře v  Úvalech. 
Ohlasy diváků byly pokaždé 
velmi spontánní a nadšené 
– tímto bych jim za celý sou-
bor chtěla moc poděkovat 

Úspěch úvalského amatérského divadla OUDIV
– další vyprodané představení v Horních Počernicích – přímo vybízí si připomenout 
jejich několikaletý vývoj
Úvalský divadelní spolek OUDIV oslavil na podzim minulého 
roku 3. výročí své existence uvedením v pořadí již třetí insce-
nace, hudební komedie Světáci. Objeví se v ní všichni kme-
noví členové ansámblu i zcela nové tváře, mimo jiné Simona 
Mašatová, která dosud fungovala jen jako režisérka souboru. 
Jí jsem se zeptala, jak je hra úspěšná a co dalšího chystá spo-
lek do budoucna.
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C elkem s  velkým očekáváním 
sledujeme plakátky upoutáva-
jící na  přednášku. Zdůrazňu-

jeme, že o  islámu jsme ještě mnoho 
neslyšeli a osobní přítomnost u Ka´by 
uprostřed muslimského svátku nikdo 
v Úvalech ještě asi nezažil, kromě pana 
Stehna …

Přednáší poprvé a nápomocen mu 
prý bude i  známý úvalský „cestova-
tel“ pan Kala, který možná některé 
informace doplní. Znalostí mají oba 
přehršli.

Bude se podávat káva – zelená arab-
ská s kardamomem – už jsme na be-
sedách ochutnali leckteré cizokrajné 
nápoje, nenechte si prosím proto ujít 
tuto další jedinečnou příležitost. Bu-

deme dokonce ekolo-
gičtí, popíjet budeme 
z  malých papírových 
kelímků (žádný plast), 
sladit třtinovým cuk-
rem, smetana bude 
snad jediným drob-
ným prohřeškem.

Kdo je pan Steh-
no? V Úvalech se sice 
nenarodil, ale žije tu 
již 70 let. Váží si klid-
ného života ve  městě a  má je rád. 
Ovšem také rád cestuje a  na  svých 
cestách došel k  mnohému poznání 
a pravdě, zejména, že všude žijí dobří 
lidé. Bude nám v sálku DPS vyprávět 
o  svých pobytech v  Saudské Arábii 

a  zážitku z  muslimské pouti – malé 
UMRA a velké pouti HADJ, které dopl-
ní promítáním snímků z cesty. 

Takže si prosím poznamenejte 
17.5.2019 od 18 hod v sálku DPS na ná-
městí Svobody 1570.

Alena Janurová

Mekka a Medina

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

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

DPS 
od 18 hodin

15. 6. 2019 Na vlně letního slunovratu 
– koncert komorního sboru Christi

Pětašedesátka 
od 18 hodin

květen 
– červen

Podlipanské hudební slavnosti – o koncertech 
v okolí Úval budeme informovat.
V Úvalech proběhne: 
31. 5. od 17 hodin v Pětašedesátce koncert 
souborů školy „Zuška ve městě“
9. 6. od 18 hodin v Pětašedesátce Komorní 
koncert – Komorní orchestr Vox Bohemica

červenec 
– srpen

Letní kino Úvaly

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková

za jejich chválu a dlouhodo-
bou přízeň.
Objevily se během 
zkoušek nějaké 
problémy?

Světáci pro nás byli vý-
zvou – je zde hodně postav, 
na  třináct herců připadá 
sedmnáct rolí, takže někdo 
má dvojroli, v  jednom pří-
padě dokonce trojroli. Ve-
dle spousty textu a  zpěvu 
bylo třeba vyřešit také časté 
změny scény, včetně jasné-
ho označení jednotlivých 
prostředí, možnost přichá-
zet na  scénu oknem a  ce-
lou řadu zdánlivě drobných 
technických zapeklitostí, na-
příklad opakované trhání ru-
kávu panu profesorovi nebo 
vzplanutí ubrusu na  scéně. 
Díky našemu šikovnému ku-
lisákovi a rekvizitáři Vaškovi 
Nepilovi, skvělým nápadům 
naší dvorní výtvarnice Kač-

ky Novákové a také autorovi 
okna Milanu Trávníčkovi se 
nám to, myslím, podařilo.
A jak se vlastně rozdělují 
role ve hře?

Role rozděluji intuitivně 
a  samozřejmě vzhledem 
k  naturelu herců. Počítám 
s  tím, že po  první čtené 
zkoušce se uvidí. Zatím to 
ale vždycky zafungovalo 
dobře.
Co plánujete 
do budoucna?

V  průběhu roku plánu-
jeme několik zájezdových 
akcí – v  květnu budeme 
hrát Světáky v Měříně, v říj-
nu v Luhačovicích a předtím 
znovu v  divadle v  Horních 
Počernicích. Při přípravě 
programu na  100. výročí 
republiky jsme také obje-
vili scénáristický talent na-
šich dvou členů, Přemysla 
Iry a  Petra Klusáka, a  rádi 

bychom ho v  budoucnu 
více využili, mimo jiné při 
chystaných oslavách výro-
čí úvalského fotbalu letos 
v  červnu. V  blízké budouc-
nosti máme v plánu se vrá-
tit i k dětskému publiku, víc 
bych zatím nechtěla prozra-
zovat. A samozřejmě bude-
me dále hrát Světáky v Úva-
lech a okolí.
Co myslíte, že vás celkem 
rychle vyneslo na nynější 
úroveň? Chybělo Úvalům 
divadlo? Cítíte se 
pokračovateli tradice?

Na  nynější úroveň nás 
vynesl za prvé velmi známý 
titul – Světáci, ale hlavně si 
myslím, že je za tím obrov-
ská chuť celého týmu hrát 
divadlo a  dávat do  toho 
srdce. Jestli Úvalům chybě-
lo divadlo? Myslím, že ano, 
svědčí o  tom návštěvnost 
a  ohlasy, které jsou pozi-

tivní. A to i přesto, že pod-
mínky pro hraní a  zkouš-
ky jsou velice polní. Chybí 
nám tu stálá scéna, mož-
nost uložení kulis a  po-
dobně. Určitě bychom rádi 
zvali na  hostování i  jiná 
ochotnická či profesionální 
divadla, ale bohužel není 
kam. Pokračovateli tradice 
se úplně necítíme. Hraní 
nás především baví a moc 
nás těší, že naši diváci se 
při našich představeních 
očividně baví také.
A já k tomu dodávám, že 
i první představení pro 
děti Třetí sudba a posléze 
Podhorský penzion pro 
dospělé, hraný a viděný 
v hotelu Budka, už jsme 
pochválili, a už tenkrát 
zjistili, že soubor nám 
umělecky roste.

S chutí vedla rozhovor 
Alena Janurová
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V měsíci květnu a  začát-
kem června proběh-
nou prezentace dětí 

z  kroužků MDDM. Začínáme 
divadélkem 23. května v  18 
hod. v  galerii MDDM. Taneč-
níci se připravují na akademii 
26. května od 15 hod. v Salesi-
ánském divadle. Klavír a housle 
se rozezní 28. května od 18:30 
hod. v  koncertním sále Rie-
gerova 65. Kytary to rozjedou 
30. května v sále DPS v 18:30 
hod. Krásnou atmosféru 
nám vytvoří sboristé z  Voca-
li 2. června od 18 hod. v sále 
DPS. Výtvarníci a  keramici 
budou mít vernisáž 9. června 
v  galerii MDDM. Tradiční ša-
chový turnaj Memoriál Jaro-
slava Novotného se uskuteční 
12. června v  MDDM. Flétny 
uslyšíme 13. června v  taneč-
ním sále MDDM. Angličtináři 
nebudou mít vystoupení, ale 

své nabyté znalosti si v reálu 
prozkouší s  rodilou mluvčí. 
Na  poslední lekci angličti-
ny nás navštíví 16letá Andre 
Rabb ze Seattlu. 

Pro rodiče a všechny, kte-
rým záleží na dobré výživě, 
jsme připravili na 16. května 
přednášku „Výživa dětí od 
1 roku do  18 let“ od  18:30 
hod. v  galerii MDDM. Mi-
roslava Tichá nás zaujala 
v  televizní reportáži a velmi 
nás potěšilo, že je ochotna 
u nás udělat besedu. Má vy-
studovaný obor nutriční te-
rapeut na  Jihočeské univer-
zitě v  Českých Budějovicích 
a  své vzdělání si doplňuje 
na Filozofické fakultě Karlo-
vy Univerzity „Psychologie 
pro každý den“. V současné 
době pracuje v Olivově dět-
ské léčebně.

Jana Krejsová

J ako už tradičně patřila 
jedna jarní sobota v úval-
ské sokolovně šachovým 

nadějím. 23. března se k nám 
sjelo celkem 69 dětí z oblasti, 
kterou na západě ohraničují 
Úvaly a na východě Poděbra-
dy, aby sehrály pátý turnaj 
základního kola Krajského po-
háru mládeže. Čekalo na ně 
celkem 7 kol napínavých bojů 
ve třech kategoriích.

Nejpočetnější byla jako ob-
vykle kategorie mladších žáků. 
Mezi 43 účastníky vynikal svojí 
hrou (a vlastně i výsledkem) na-
dějný a první nasazený Tomáš 
Sedmihradský z ŠK Spartak Če-
lákovice, který vyhrál všechny 
(!) partie, a zaslouženě tak ob-
sadil první místo. Na druhém 
místě skončil jeho oddílový 
kolega Bruno Topenčík, který 
prohrál jen s vítězem a získal 
tedy celkem 6 bodů. Třetí mís-
to pak díky lepšímu pomocné-
mu hodnocení patřilo s 5 body 
Lukáši Ocelákovi z Šachového 
klubu JOLY Lysá nad Labem. 
Kompletní výsledky najdete 
na http://chess-results.com/
tnr425149.aspx?lan=5&art=1

V kategorii starších žáků se 
vítězství opět stěhovalo do Če-

lákovic. Antonín Pešek získal 
ve společně hraném turnaji 
s juniory (kterých se sjelo málo 
na to, aby hráli samostatný 
turnaj) 5,5 bodu. Na druhém 
místě skončil Daniel Kubíček, 
také z  ŠK Spartak Čelákovice 
s 5 body a na bronzovém stu-
pínku se umístil Vojtěch Ham-
sa ze Sportovního klubu Slavoj 
Čáslav se 4,5 body.

Mezi juniory turnaj nejlé-
pe vyšel Kryštofu Pechánkovi 
(ano, opět z ŠK Spartak Čeláko-
vice ☺), který získal 6,5 bodu. 
Na druhém místě skončil nej-
lepší úvalský hráč Vít Štěpánek 
s 5,5 body a je skvělé vidět, jak 
se rok od roku zlepšuje a stou-
pá tabulkou turnajů, kterých 
se účastní. Třetím mezi junio-
ry nakonec byl Tomáš Gruml 
z DDM Kolín, který získal 4,5 
bodu. Kompletní výsledky 
společného turnaje obou 
nejstarších kategorií najdete 
na http://chess-results.com/
tnr425150.aspx?lan=5&art=1

Krajský pohár ještě zakončí 
dva poslední turnaje (v Kolíně 
a Českém Brodě), po kterých 
následuje závěrečný finálový 
turnaj v závěru školního roku.

Petr Slavík

Co nás čeká v MDDM

Mladí čelákovičtí šachisté 
vyloupili Úvaly
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A kvarely, pastely, barevné dře-
vořezy nebo olej na papíře bylo 
možné spatřit na výstavě Kláry 

Stodolové ve dnech 12. až 14. dubna 
2019 v galerii MDDM. O výstavě s ná-
zvem Rozloučení s  číslem 555 řekla: 
„Je to jen výběr z obrazů vytvořených 
během posledních patnácti let, inspi-
rovaných pohledem z oken domu, kde 
bydlím. Ale vzniklo jich mnohem více. 
Na západě je výhled do skupiny boro-
vic a z té strany pochází nejméně čtyři 
obrazové cykly, na severu a severový-
chodě ovocné stromy sousedů, na vý-
chodě a jihu vzdálené horizonty Vinice 
a polí. A  také příběhy květin na para-
petu a ve váze. Výstava shrnuje obdo-

bí vázané na dům číslo 
pět set padesát pět, 
s nímž se loučím.“

Klára Stodolová 
absolvovala Výtvar-
nou školu Václava 
Hollara v  Praze 
a  Akademii vý-
tvarných umění 
v  Praze v  gra-
fickém ateliéru 
prof.  Kokolii. 
Od roku 2000 
představila své 
práce na  sedm-
nácti samostat-
ných a  čtyřiadva-

ceti společných výstavách s dalšími 
výtvarníky nejen u nás, ale i v  Ja-
ponsku a Itálii. V roce 2017 obdr-
žela v soutěži Grafika roku 2016 
1. cenu v kategorii „tisk z výšky“.

Tvoří díla, v  nichž vyjadřuje 
blízký vztah k  přírodě. Něžné 
obrazy jsou plné snové poeti-
ky. Částečně v nich stírá rea-
litu, ale pouze tak, aby nepo-
tlačila krásu přírody ve všech 
jejích podobách.

Vernisáž výstavy zpříjemnily 
hrou na klavír Kateřina Pokor-
ná a Bety Šlesingrová.

Text a foto 
Vladislav Procházka

P rvní soutěže, první zážitky natěšených rodičů a první 
srovnání našich sil s ostatními tanečními skupinami 
jsou tady – pro Rytmus a REC Úvaly z MDDM začíná 

taneční sezona 2019.

První soutěž 17.3. v  České Lípě znamenala pro některé 
tanečníky start do taneční kariéry a úplně poprvé si vyzkou-
šeli atmosféru na parketu před zaplněným sálem. Startova-
lo celkem 7 formací a dovezli jsme 6 skleněných zvonečků 
za 1. a 2. místa.

Naše umístění:
1. místo  RI A  Červánky Alena Navrátilová
1. místo  RII disko Indiáni Monika Bukačová
1. místo RIV A Grow up Tereza Rothová
1. místo  RIII disko Let the beat drop Tereza Rothová
2. místo RIII B Shadows Alice Pechová
2. místo RIV B  Alone in the crowd Jana Maroušková
5. místo RIB  Červená růžičko Alena Navrátilová

Postupové regionální soutěže Taneční skupina roku 
v Praze 23.3. se účastnila naše streetová skupina Rhythm 
Elitte Crew dospělých s choreografií Davida Procházky Ma-
macita. Svým 4. místem v početné konkurenci si zajistili po-
stup na mistrovství Čech do Chrudimi.

Postupové regionální soutěže Taneční skupina roku 
v Mostu 24.3. se účastnila v disciplíně Profi Show Dance 
Art naše skupina moderního tance Rytmus IV A dospělých 
s choreografií Grow up Terezy Rothové a svým 2. místem si 
zajistila účast na mistrovství Čech v Praze.

Sobota 30.3. se dvěma významnými soutěžemi a 16 star-
ty našich skupin nám vynesla 16 medailí a stala se jed-
ním z nejúspěšnějších víkendů v historii. 

Startovali jsme v Kladně na regionální soutěži CDO s po-
stupem na mistrovství Čech s pěti týmy a všichni se umís-
tili na medailových pozicích a zajistili si postup. Porota navíc 

Obrazy inspirované přírodou

Hurá, soutěže jsou tady….
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navrhla dvěma skupinám zařazeným do  soutěže začínají-
cích hobby týmů postup do II. ligy.

Naše umístění:
1. místo Hobby ART RIII B Shadows

Alice Pechová
1. místo Contemporary II liga RIII A Dark side

Sarah Kubaričová
1. místo  Contemporary II liga RIV A Grow up

Tereza Rothová
2. místo Hobby ART RIV C So close

Barbora Stočesová
3. místo  Street dance REC Mamacita 

David Procházka

Druhou soutěží v tento den byla pohárová soutěž Děti 
v  akci na  Chodově, kde startovalo 11 týmů a  4 z  nich 
na soutěž přijely z Kladna. Bývá už tradicí, že na  této akci 
i při zařazení mezi pokročilé a profi týmy získáváme přední 
umístění a děti i rodiče se na soutěž vždy těší.

Naše umístění:
1. místo  RI A  Červánky Alena Navrátilová
1. místo RIII A Dark side Sarah Kubaričová
1. místo RIII B Shadows Alice Pechová
1. místo  RIII disko Let the beat drop Tereza Rothová 
1. místo RIV A Grow up Tereza Rothová 
1. místo RIV B  Alone in the crowd Jana Maroušková
2. místo  RII  Only love can save us Anna Poupová
2. místo RII disko Indiáni Monika Bukačová
2. místo RII street Story without story  Helena Prchalová
3. místo RIB  Červená růžičko Alena Navrátilová
3. místo RIII street Warriors of science Helena Prchalová

Středočeský pohár se konal v  pátek 5.4. v  Poděbradech. 
Jedná se o velmi početně obsazenou soutěž školských za-
řízení v diskotékových a streetových disciplínách. Některé 
kategorie měly až 14 vystoupení. Nám se skutečně dařilo, 
získali jsme 3 poháry a 2 postupy na krajské kolo. Vyhlášeni 
byli vždy jen 3 nejlepší a postupy byly jen za první a některá 
druhá místa.

Naše umístění:
1. místo       RII SD – Story without sto-

ry /malá skupina/  
postup na krajské kolo

2. místo  RII DD – Indiáni /formace/
postup na krajské kolo

3. místo       RIII SD – Warriors of sci-
ence /formace/

Dancefonie – pohárová soutěž 
v Poděbradech 6.4.
Hojně zastoupená soutěž pro 
všechny taneční styly prokázala 

kvalitu našich zkušenějších týmů, ale neztratili se ani za-
čátečníci.

Naše umístění:
2. místo RII  Only love can save us Anna Poupová
2. místo RII street Story without story Helena Prchalová
2. místo RIII street Warriors of science Helena Prchalová
3. místo RII DD Indiáni Monika Bukačová
3. místo RIII DD Let the beat drop Tereza Rothová
5. místo RI A  Červánky Alena Navrátilová
7. místo RI B  Červená růžičko Alena Navrátilová

Regionální kolo Festivalu tanečního mládí pořádané 
Svazem učitelů tance se konalo 13.4. ve sportovní hale 
v Lužinách v Praze. Nejlepších 5 choreografií v každé disci-
plíně postupuje na mistrovství republiky. Účastnili jsme se 
s 13 choreografiemi a 12 z nich si účast na MR zajistilo.
Naše umístění:
1. místo RII  Only love can save us Anna Poupová
1. místo  RIV A Grow up Tereza Rothová
1. místo RIII street Warriors of science Helena Prchalová
1. místo REC Mamacita David Procházka
2. místo RIB Červená růžičko Alena Navrátilová
2. místo RIV B  Alone in the crowd Jana Maroušková
2. místo RII DD Indiáni Monika Bukačová
2. místo RIII DD Let the beat drop Tereza Rothová
2. místo RII street Story without story Helena Prchalová
3. místo RI A  Červánky Alena Navrátilová
4. místo RIII A Dark side Sarah Kubaričová
4. místo RIV C So close kolektiv
6.–10. místo RIII B Shadows Alice Pechová

Děkuji všem svým trenérům a  trenérkám – choreografům 
za  krásná vystoupení. Za  jejich choreografiemi se skrývá 
obrovská píle, kreativita, trpělivosti v práci s dětmi a mláde-
ží. Je vidět, že do přípravy dali celé své srdce, a navíc tvoří 
jednotný navzájem se podporující tým a já si toho moc vá-
žím. Těším se na další soutěže a přeji všem hodně úspěchů 
a uznání od poroty a rodičů. Rodičům děkuji za obětavost 
při účasti na soutěžích a vedení MDDM za podporu taneční 
skupiny a  trenérů. Sezona začala a hodně nás toho ještě 
čeká, tak hurá do toho.                                     Alena Navrátilová
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D vacátého osmé-
ho března, přesně 
427 let od  naro-

zení Jana Amose Komen-
ského uspořádala školská 
komise za podpory vedení 
města už III. setkání uči-
telů. Na  malé oslavě se 
sejdou ti, kteří  působili 
a působí ve školských  zaří-
zeních v Úvalech, v mateř-
ských i základních školách, 
městském domě mládeže.

Letošní setkání proběh-
lo stejně jako předcházejí-
cí roky v  místní sokolovně, 
o  pohoštění se postarala 
restaurace „Na dobrým mís-
tě“, sladkosti tradiční nepře-
konatelné chuti   cukrárna 
„Pod kaštany“.

Na zdraví a úspěchy v dal-
ší práci si učitelé s vedením 
města připili vínem z místní 

vinotéky. O program se sta-
raly jako vždy úvalské děti. 
Učitelé tak mají možnost vi-
dět je i trochu jinak než v la-
vicích.

Letos se nám o  zábavu 
postaraly zpěvem a umělec-
kým tancem i  paní učitelky 
Zuzana Písaříková a  Ane-
ta Šrolerová ze soukromé 
školky Sofia school. Nejvíce 
si ale všichni užili soutěžení 
ve vědomostním kvízu, který 
vedla paní Simona Mašato-
vá. Své pěvecké umění před-
vedla i  Gabriela Reinerová 
a  Pepa Helfer. Měli jsme 
možnost zhlédnout taneční 
vystoupení skupiny Rytmus 
IV, které získalo prvenství 
na  mistrovství republiky 
v roce 2018 a naopak premi-
éru nové choreografie sku-
piny Rrytmus III, se kterou 

bude soutěžit v  soutěž-
ním ročníku 2019. 

Hudební tečkou bylo 
vystoupení skupiny 
The Jack. Den uči-
telů organizuje-
me jako malou 
formu poděko-
vání i  odměny 
učitelům, kteří 
se věnují svému 
poslání a  snaží se 
vychovat zvídavé mladé lidi 
s přehledem, rozvíjejí jejich 
talent a  pomáhají jim ori-
entovat v  našem složitém 
světě.

Už za několik měsíců bu-
deme ve školské komisi při-
pravovat další ročník Dne 
učitelů a budeme hledat za-
jímavý program. Věřím, že  
úkol to nebude nijak těžký, 
protože děti chtějí předvést, 

co umí a  je až s  podivem, 
kolik talentů v  tolika pěvec-
kých, hudebních i  sportov-
ních oborech město naší ve-
likosti má.

Za vedení města i za škol-
skou komisi všem učite-
lům, trenérům, cvičitelům, 
vedoucím kroužků děku-
ji za  jejich práci s  dětmi 
a mládeží.

Předsedkyně školské komise 
Dana Poláková

B řezen bývá již od roku 1955 nazýván Měsíc knih. I my 
ve školce jsme se v tomto čase knihám věnovali. Ne-
jen, že jsme si četli, což děláme stále, ale děti si do-

nesly a představily ostatním svou oblíbenou knihu, sezná-
mily se s tím, kdo je to spisovatel, ilustrátor, a připomněly 
si i pravidla zacházení s knihou. Nedílnou součástí byla také 
návštěva předškoláků úvalské knihovny. Tato návštěva je 
pro naši školku již tradiční a u dětí vzbudí vždy velký ohlas. 
Poznají tajemství knih, jejich příběh, seznamují se s nabíd-
kou knihovny a objevují krásné příběhy a ilustrace. V jejich 
objevování jim pomáhá i milý přístup paní knihovnic, které 
pro děti mají vždy připravený program, dílničky a pohádku.

Začátkem dubna 
začíná pro malé 
předškoláky pře-
lom. Probíhá zápis 
a  z  našich malých 
dětí se stávají vel-
cí školáci, kteří 
od září začnou cho-
dit do „velké“ školy. 

Věříme, že děti při zápisu 
využily všechny dovednosti 
a schopnosti, které ve škol-
ce získávaly.

Ještě než vypuknou ty pravé 
velikonoční svátky, vyzdobily 
si děti celou zahradu školky 
jarní velikonoční tematikou. 
A protože zahrada je veliká, 
zapojili jsme všechny rodiče 
a  připravili pro děti, rodiče 

a učitelky velikonoční odpoledne, při kterém jsme vyráběli 
velikonoční dekorace, barvili a zdobili vajíčka, tvořili zajíčky 
a spoustu dalšího. Především jsme však strávili odpoledne 
v příjemné atmosféře, bavili se děti i rodiče. A jaké to bylo 
nadšení, když se nám stromy a  keře barevně „rozsvítily“ 
a rozveselily celou školku.
 
Školku rozveselily 
i  další akce, které 
jsme si pro děti při-
pravili. Na  budově 
Kollárova to bylo 
mobilní planetári-
um, při kterém se 
třída díky obrov-
skému nafukovací-
mu stanu promění 
ve  vesmír a  děti 
jsou malí kosmonauti, dále pak divadlo O písničce, O  za-
mčeném štěstí, výlet do divadla v Českém Brodě nebo krás-
ný výlet do Takonína na Pěnkavův dvůr. A  jaké by to byly 
Velikonoce bez návštěvy skanzenu v Přerově nad Labem?!

Na budově Pražská se představilo oblíbené divadlo Koloběž-
ka s pohádkou „Na návštěvě v Broučkově“ a Divadlo Ze skříně 

„Jak Anča skříně 

Den učitelů v Úvalech – III. ročník

Jaro přišlo do školky

Velikonoční dílny 
s rodiči

Výlet Takonín

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

Provozní zaměstnanec (uklízeč-/ka) / Výpomoc v kuchyni
Hledáme spolehlivého provozního zaměstnance na úklid a zajištění dalších pomocných činností v rámci provozu a kuchyně MŠ. 
Poloviční úvazek (0,5), výkon práce budova Bulharská 1900.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA:  info@mskollarova.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY

„Jak Anča s Barčou stavěly pec“. Páteční březnové odpoledne 
se konala na zahradě budovy Pražská brigáda rodičů ve spo-
lupráci s Výborem rodičů. Za pomoc všem moc děkujeme!

Za představením „Neposedná pomlázka“ se děti z budovy 
Bulharská vydaly autobusem do divadla Horní Počernice. 

Na pohádku Divadla Ze skříně „Jak Anča s Barčou stavěly 
pec“ nikam jezdit nemusely a užily si jich na svých třídách.
Nyní se již všichni moc těšíme na Velikonoce, protože máme 
připravený velice hezký program. Budeme tvořit, zdobit, 
péct perníčky, plést pomlázky a chystat velikonoční den.

Jana Hájková

V e středu 13. 3. se na Kladně uskutečnilo krajské kolo 
házenkářů. Už popáté za  sebou z něj odešla vítěz-
ně úvalská škola. Letos se konečné vítězství nero-

dilo vůbec snadno. Jádro našeho týmu tvořili zejména žáci 
sedmých ročníků, kteří však ukázali, že se mohou měřit se 
staršími žáky z ostatních škol. Družstvo ukázalo charakter 
zejména v zápase s domácí školou ZŠ Moskevská Kladno, 
kdy po strašidelném průběhu utkání 1:4 dokázalo ve dru-
hém poločase drtivým finišem přesvědčivě zvítězit. Dlouho 
byl vyrovnaný i rozhodující duel turnaje se ZŠ Všenory. Na-
konec koncentrovaným týmovým výkonem jsme dokázali 
v závěru odpor soupeře zlomit.

Výsledky: ZŠ Úvaly 8:4 ZŠ Amálská; ZŠ Úvaly 10:5 ZŠ Mos-
kevská Kladno; ZŠ Úvaly 9:6 ZŠ Všenory; ZŠ Úvaly 6:2 ZŠ Ne-
tvořice

Celkové pořadí: 1. ZŠ Úvaly; 2. ZŠ Všenory; 3. ZŠ Moskevská 
Kladno; 4. ZŠ Netvořice; 5. ZŠ Amálská

Naši školu reprezentovali: 
Vojtěch Korbelář (6. B); Matěj Trapek (7. A); Jaroslav Špa-

ček (7. A); Matyáš Jura (7. B); Tomáš Kroc (7. B); Lukáš Tis-

cher (7. B); Lukáš Negru (8. B); Alexis Kimbembe (8. B); Jan 
Viktora (9. A); Marek Zendulka (9. A); Jakub Havel (9. B); Da-
vid Šveňha (9. B)

Mgr. Petr Horák

Házenkáři naší školy opět nejlepší ve Středočeském kraji!

Co nás čeká v květnu?
 7. 5. Skanzen Přerov nad Labem – výlet pro žáky 4. B, 4. D

  Na Film! – historie kinematografie – pro 4. A
 9. 5.      Toulcův dvůr – program Teče voda, teče – pro-

gram pro 3. C
        Kudy chodí písničky – oblastní kolo pěvecké 

soutěže v Úvalech
 13. 5.      Poznej zahradu – návštěva ekocentra Prales 

v Praze – 3. D
 14. 5. Návštěva MŠ Kollárova v 1. třídách
 15. 5. Pohádka – Kulturní dům Svět – pro žáky 1. E

  O Rusalce – Divadlo Minaret – žáci 1. A, 1. B
      Úvalské veršování – školní kolo recitační soutěže 

v Úvalech
  KMD – Divadlo Na Fidlovačce

 17.–20. 5.        Výchovně-vzdělávací kurz – STAN – Out-
door Březová – Strážce buše –  pro žáky 5. A

 20. 5. Toulcův dvůr – program pro žáky 4. A
 21. 5.     Jak vzniká krajina – výukový program v Didaktickém 

centru geologie v Říčanech – pro žáky 9. A
      Toulcův dvůr – Superhrdinové mezi rostlinami 

– program pro 3. A
 20.–24. 5.     Výchovně-vzdělávací kurz v Horním Maršově 

pro 2. D, 3. C
 23. 5.  Toulcův dvůr – program Krtek a kalhoty pro žáky 5. B
 24. 5.      Zajímavosti o zvířatech chovaných v  ZOO 

– návštěva horní části pražské 
  ZOO s průvodcem – pro žáky 3. D

 27. 5. Návštěva knihovny v Českém Brodě – 3. D
 27.–31. 5. Výchovně-vzdělávací kurz – 5. C
 28. 5.     Divadlo Gong – představení Elektrický Emil pro 

žáky 3. B
 29. 5     KMD – MINOR – představení Hon na jednorožce, 

beseda, prohlídka divadla
 31. 5.     Školní den dětí pro 1. a 2. třídy – organizováno 

žáky školního parlamentu
 1. 6.     Den dětí – učitelé školy ve spolupráci s MDDM or-

ganizují od 14 hodin Den dětí na hřišti
Mgr. Lenka Foučková
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V letošním roce se naše 
škola zapojila v  rám-
ci projektu Šablony II 

do  výuky s  využitím metody 
CLIL. CLIL je z anglického Con-
tent and Language Integrated 
Learning označující integrova-
nou výuku předmětu a cizího 
jazyka. Tato metoda je zalo-
žena na výuce školního před-
mětu prostřednictvím cizího 
jazyka. Žák si osvojuje znalosti 
a dovednosti v obou předmě-
tech současně.

Cílem projektu je prohlou-
bit znalosti pedagogických 
pracovníků „nejazykářů“ v an-
gličtině a zároveň zvýšit jejich 
kompetence ve  využívání 
metody CLIL při výuce nejazy-

kových předmětů. Pedagog, 
který vyučuje cizí jazyk, vede 
dva své kolegy nejazykáře, 
kteří si prohlubují a  upevňu-
jí komunikativní dovednosti 
v jazyce a připravují se na za-
vedení metody CLIL do výuky. 
Ve  vybraných třídách v  sou-
časné době probíhají první 
minilekce, a tak si děti mohou 
vyzkoušet své znalosti ang-
ličtiny například v  hodinách 
matematiky, výtvarné výchovy 
a tělocviku. Věřím, že využití ci-
zího jazyka, který je v součas-
né době požadován v mnoha 
profesích a zaměstnáních, se 
rozšíří i do dalších tříd a před-
mětů.                     

Olga Fernando (anglický jazyk)

I v  tomto školním roce 
2018/2019 pokračuje 
škola v  pořádání večer-

ních seminářů pro rodiče 
našich žáků. Dle aktuálních 
trendů a poptávky vybíráme 
témata a  zveme osobnos-
ti, které se problematikou 
zabývají. Hned v  září jsme 
začali tématem Nebojme 
se učit jinak, kde lektorka 
PhDr.  Jitka Michnová ho-
vořila o  výuce matematiky 
a  metodě prof.  Hejného. 
V prosinci jsme nabídli téma 
Šikany: týká se to i mého dí-
těte? Lektorka Mgr.  Helena 
Vlčková mimo jiné předsta-
vila publikace, které mohou 
rodiči s  dětmi číst doma. 
Následovalo téma prezen-

tované Kpt.  Bc.  Pavlem 
Schweinerem o  nebezpečí 
na internetu. Poslední semi-
nář, který proběhl 2. 4. 2019, 
se zabýval tématem školní 
zralosti. Rodiče budoucích 
žáků se přišli informovat 
o  tom, jak svého předško-
láka co nejlépe na  školu 
připravit. Toto téma, před-
nesené Mgr. Ilonou Mrzílko-
vou Susovou, sklidilo velký 
úspěch, proto ho plánujeme 
pravidelně opakovat. V dal-
ších seminářích pro rodiče 
budeme pokračovat i v příš-
tím školním roce 2019/2020, 
a to díky podpoře v rámci vý-
zvy OP VVV Šablony II.

Školní psycholožka ZŠ Úvaly 
Michaela Pejchalová 

ZŠ Úvaly – CLIL ve výuce

Semináře pro rodiče v ZŠ Úvaly
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D ne 22. 3. 2019 se 
na  naší základní 
škole uskutečnilo 

setkání školních psycholo-
gů a  školních speciálních 
pedagogů Středočeského 
kraje. Jedná se skupinu, 
která se pravidelně schází 
a metodicky pracuje v rám-
ci projektu I  KAP (Imple-
mentace Krajského akčního 
plánu) Středočeského kraje 
a  jejíž součástí jsou i školní 

psycholožka M. Pejchalová 
a  školní speciální pedagož-
ka I. Havlová ze ZŠ Úvaly. 
Účastníci na setkání v Úva-
lech diskutovali o  nových 
i  osvědčených metodách 
a  formách práce se žáky 
a třídami. Chválili si příjem-
né přivítání, malby na  stě-
nách školy i přírodu za  její-
mi okny.

Školní psycholožka ZŠ Úvaly 
Michaela Pejchalová

V sobotu 6. 4. se sbor dobrovolných ha-
sičů zúčastnil akce „Ukliďme naše Úva-
ly“. Sešli jsme se v 8:45 hod. u hasičár-

ny v počtu 17 dětí z  kroužku mladých hasičů 
a 6 dospělých členů sboru. U Mateřské školy 
Pražská jsme dostali pomůcky a pokyny, kde 
máme uklízet. Prošli jsme les za školkou a po-
dél hlavní silnice šli dál ke Klánovickému lesu 
a pak k  fotbalovému hřišti. Bylo pěkné poča-
sí, tak nám práce šla rychle od ruky. Nakonec 
jsme se vydali na hřiště pod školou, kde se se-
šli všichni dobrovolníci a společně jsme si tam 
s nimi opekli vuřty.

Alena Tesařová, SDH Úvaly

E DUbus, prostě bus?! 
Ani náhodou! EDU-
bus je mobilní poly-

technická laboratoř. Jedná 
se o  ojedinělý vzdělávací 
projekt, který umožňuje po-
pularizaci polytechnických 
oborů a  snaží se podnítit 
zájem žáků o  chemii, fyzi-
ku či biologii formou práce 
s moderními technologiemi 
a  prostřednictvím zajíma-
vých pokusů. A  naše škola 
u  toho zase byla a  žáci za-
žili fantastickou „výuku“! 
A  co konkrétně? Děti měly 
možnost zkusit si práci se 
suchým ledem. Pomocí ně-
kolika pokusů zjistily, z čeho 
se suchý led získává, jaké 
má vlastnosti a  jak s  ním 
zacházet. Všechny informa-
ce si žáci jako správní vědci 
zaznamenali na  připravené 
pracovní listy. V  druhé ho-
dině se seznámili s malými 
roboty Ozoboty, kteří byli 

naprogramovaní, aby plnili 
jejich úkoly a  jezdili po  růz-
nobarevných čarách. 

U  projektu mobilní poly-
technické laboratoře EDU-
bus nemohli chybět ani naši 
učitelé. I  pro ně si jeden 
den přijel autobus na „výlet 
do budoucnosti“. Pro učitele 
byl připraven program a po-
kusy týkající se vhodnosti 
využití cloudu v  kombina-
ci s  tablety a  ukázka práce 
v  aplikacích umožňujících 
využití výstupů v cloudových 
softwarech, měření teploty 
a hluku PASCO v propojení 
na  tablet nebo Lego WeDo, 
což je jednoduché skládá-
ní stavebnice dle návodu 
a  programování úlohy pro 
vytvořené dílo.

Za zprostředkování a per-
fektní realizaci děkujeme 
Janě Havlíkové a  Jiřímu Ha-
vlíkovi.

Lukáš Kunc

Hasiči uklízeli naše Úvaly

EDUbus

Setkání školních psychologů 
a speciálních pedagogů 
v ZŠ Úvaly

organizace a spolky
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O víkendu, který pro nás začal již 
v  pátek 22. 3. odpoledne, se 
náš dívčí skautský oddíl Safira 

opět rozhodl vydat do neznáma a za-
žít další dobrodružství. Naše další kro-
ky mířily tentokrát do Vlašimi. Město, 
kam jsme vyrazily strávit další společný 
víkend, se nachází poblíže Benešova. 
Jely jsme jak jinak než námi oblíbeným 
vlakem.

Cestu jsme zvládly a  všechny pře-
stupy se nám vydařily na  výbornou. 
V  pátek v  podvečer už jsme nakupo-
valy něco dobrého na následující den 
v místním obchodě a vesele putovaly 
dál do našeho cíle.  Naší cílovou des-
tinací byla klubovna místních skautů, 
uprostřed Měsíčního údolí. Někdo do-
razil do  základny dříve, zatopil a  při-
pravil příjemnou atmosféru, někdo se 
dostavil o něco později, zato s nakou-
penou pestrou snídaní v batohu na zá-
dech a pár kilometry v nohách. 

V  sobotu jsme se vydaly do  centra 
dění a navštívily místní paraZOO, na-
koupily potřebné potraviny a prohlídly 

si zámek ve Vlašimi. Starší a zdatnější 
děvčata, zatímco ostatní poznávala 
okolí, připravila všem skvělý oběd. Celá 
výprava se nesla v  duchu odpočívání 
a vítání jara. Proto jsme oběd a část od-
poledne strávily vyhříváním se na slu-
níčku pod širým nebem. Navečer jsme 
si zahrály akční hru, rozdělaly oheň 
a náš večer s opékáním buřtů, topinek, 
a hlavně námi oblíbe-
ných marshmallownů 
mohl začít! Protože 
energie máme na roz-
dávání a  dobrodruž-
ství to je naše, čekala 
nás noční hra. Sobota 
tak byla náročná, ale 
vcelku velmi pěkný 
den. Pořádně jsme se 
tak po sobotě prospa-
ly ve  vyhřáté klubov-
ně. Ráno si pomalu 
zabalily, připravily 
oběd na cestu, uklidily 
a rozloučily se s krás-
ným a  velkým areá-

lem, kam se určitě plánujeme v blízké 
době vrátit. Cesta domů se nemohla 
vydařit lépe. Myslím, že po  tomto ná-
vratu si můžeme říkat profesionálové 
v  dobíhání vlaku. Celý tento víkend 
jsme si užily, pro všechny z nás to bylo 
krásné zpestření jara a těšíme se, kam 
se příště vydáme za poznáním. 

Anna Rubešová

Z atímco naši kamarádi 
uklízeli Úvaly, dorost 
vyrazil v  sobotu 6. 4. 

do  Jablonce na první letošní 
závody ve  stovkách. Jediné 
závody v  ČR, které se kona-
jí pod střechou, navíc první 
v sezoně, takže se tam každo-
ročně sjíždí závodníci z  celé 

republiky, a tak je tam v pod-
statě největší možná konku-
rence u nás. Na stometrové 
trati na kluky- dorostence če-
kala 170 cm vysoká bariéra, 
kladina a  práce s  hadicemi, 
dívky potom měly bariéru 
jen 70 cm vysokou. Ráno za-
čaly nejdříve soutěžit doros-

tenky- my jsme měli 
zastoupení až v  ka-
tegorii starších, kde 
běželo 97 závodnic. 
Naše Klárka Klímová 
v  novém osobním 
rekordu obsadila 
47. místo, při svém 
prvním startu Anič-
ka Šimůnková do-
běhla na  52. místě, 
Barča Korbelová pak 
na  70. místě a  Jana 
Králová na  72. mís-
tě. Pak přišla řada 
na mladší dorosten-
ce, kde jsme měli 
také dva zástup-
ce mezi celkem 50 
závodníky. Ondra 
Sommer a  Tomáš 
Geisler získali svou 

první závodní zku-
šenost na  stovkách 
a doběhli na 25. a 35. 
místě. V  neděli 7. 4. 
se do  Jablonce vrátily 
dorostenky a  s  další-
mi členy nastoupily 
do závodu dospělých. 
První na start se mezi 
97 závodníky postavil 
Petr Zetek, který i přes 
úplně nevydařené po-
kusy vybojoval v  prv-
ním závodu sezony 
celkové 8. místo. Mezi 
118 závodnicemi se 
nejlépe umístila na 39. 
místě Alena Tesařo-
vá, Klára Klímová pak 
na  83. místě a  Jana 
Králová na  93. místě. 
Závody v  jablonecké 
hale bereme jako ost-
rý trénink a dobrý test 
a  máme v  plánu své 
výkony ještě o dost vy-
lepšit. Poděkování pa-
tří také Ádě Votočkové 
za vydařené fotky.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Dobrodružství Safiry
skautky a světlušky tentokrát ve Vlašimi

Jablonecká hala dorostu 
a dospělých
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V šechny srdečně zveme na hudebně-sportovní den 
do  sportovního areálu na  Slovanech. V  letošním 
roce se nám podařily tři velmi zajímavé novinky. 

Tou první je koncert kapely Selfish Murphy, což je veselá 
partička ze zahraničí hrající (jak oni sami říkají) keltskou/
irskou muziku ve stylu punk rock. Do Úval si zaskočí za-
hrát mezi koncerty v Německu. Druhou novinkou pak je 
zařazení HG Úvaly do  české národní ligy siláků, tzv. 
Kláda Cup. Tím pádem budete mít šanci vidět v akci zkuše-
né závodníky, kteří jezdí reprezentovat ČR. No a nakonec, 
pokud všechno vyjde, tak by měla být zařazena také sou-
těž juniorů. Uvidíme, pro kolik disciplín se podaří připra-
vit „juniorské nářadí“. Každopádně budou mít svoji kládu, 
valoun a zátěž pro farmářský běh. Zátěž pro dospělé pro 
ně opravdu není myslitelná a chápeme, že polystyrenové 
kameny je neuspokojují.

Můžete se dívat, můžete se aktivně zapojit do siláckých 
disciplín, můžete poslouchat, můžete si zatančit, můžete 
se najíst a můžete se i dobře napít. V každém případě se 
na vás těšíme.

Spolek Jonatán

Novinky pro letošní ročník 
Highland Games Úvaly
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OKÉNKO KNIHOVNY

Arnošt z Hostinné, z Pardubic
Narodil se roku 1297, nebo před rokem 1310 v obci Hos-

tinná neboli Hostinka u České Skalice? Zemřel 30. 6. 1364 
v Roudnici.

Jeho socha byla v Úvalech instalována před 150 lety.

Rodina
Arnošt společně se třemi bratry žil ve východních Čechách 

na rodinných statcích Hostinná a Stará, také v dnešním pol-
ském Kladsku, kde otec, nevýznamný český šlechtic Arnošt, 

pracoval pro českého krále jako prostý man a potom purk-
rabí.

Pardubice připadly rodu až po r. 1332.

Vzhled podle životopisce Viléma z Lestkova
Arnošt „byl vzrůstu vysokého, tváře pěkné, mravuov velmi 

příjemných, Bohu i lidem vzácný.“ Měl tedy jemné vytříbené 
chování, sklon k asketismu, oplýval dobročinností. Vilém jej 
přirovnává „k hvězdě, která uprostřed mraků skvělými pa-
prsky září.“

Vzdělání
Základní vzdělání se Arnoštovi dostalo v Kladsku v církevní 

škole u kostela sv. Jana, vyšší vzdělání absolvoval v klášterní 
škole v Broumově a v Praze. 14 let strávil na univerzitách 

Pomník Arnošta z Pardubic
Před 150 lety byla odhalena socha Arnošta z Pardubic, Před 150 lety byla odhalena socha Arnošta z Pardubic, 
domnělého rodáka z Hostína u Úval. Toto výročí si domnělého rodáka z Hostína u Úval. Toto výročí si 
připomeneme v červnu vzpomínkovou akcí přímo připomeneme v červnu vzpomínkovou akcí přímo 
u sochy na náměstí.u sochy na náměstí.

historie

V minulém čísle Života Úval 
jsme vám představily nový 
projekt naší knihovny Ko-

nečně svoboda!, kterým si chceme 
připomenout letošní 30. výročí sa-
metové revoluce. Jedná se o literární 
a  výtvarnou výzvu pro všechny ge-
nerace Úvaláků – předškoláky, žáky 
a studenty, dospělé i seniory. Veselé 
logo, které bude po celou dobu akci 
doprovázet, vytvořila mladá výtvar-
nice Lucka Modřanská. Děkujeme!

Chceme, aby ve vašich dílech ožila 
vyprávění těch, kteří události osobně 
prožívali, ať už zpovzdálí nebo přímo 
v centru dění. Můžete sepsat vlastní 
vzpomínky na listopadové dění nebo 
zaznamenat vyprávění svých rodičů 
či prarodičů. Otevíráme ale prostor 
i  těm z  vás, kteří se raději zamyslí 
obecněji nad ideály a odkazem boje 
za svobodu a demokracii, třeba for-
mou krátké povídky nebo několika 
drobných veršů. Bližší podmínky 
najdete na konci článku. Na podzim 
2019 vybrané texty a  výtvarné práce 
představíme na  výstavě a  zařadíme 
je do  výročního sborníku. Pokud se 
o své vzpomínky nemáte s kým podělit 

a  na  psaní vlastního textu si netrou-
fáte, ale přesto byste rádi přispěli, či 
máte-li jiné dotazy, přijďte se za námi 
poradit do knihovny nebo nám napište 
email na mek.uvaly@seznam.cz. 

V průběhu roku vám také budeme 
představovat knihy z našeho fondu, 
které se z  různých stran a  napříč 
žánry věnují tématům (ne)svobody 
a demokracie. Naše doporučení na-
jdete v  Životě Úval, na  Facebooku 
a  Instagramu knihovny nebo si 
o ně můžete říct osobně, až přijde-
te do knihovny. Budeme také rády, 
když se s  námi podělíte o  vlastní 
tipy! Tentokrát bychom vás chtě-
ly upozornit na  komiksovou sérii 
Češi od  historika Pavla Kosatíka, 
která v  celkem devíti dílech neo-
třelým způsobem ztvárňuje klíčové 
okamžiky naší národní historie 20. 
století od  vzniku Československa 
v roce 1918 až po okamžik, kdy se 
Československá republika v  roce 
1992 rozpadá. Atmosféru zlomo-
vých týdnů na konci roku 1989, kdy 
„po  letech komunistické totality 
vzniká něco nového, není ale úplně 
jasné co“, přibližuje osmá část série 
s  názvem Jak se Havel stal prezi-

dentem. Vhodná je pro čtenáře od 15 
let do 99+ let.

Krásné tvůrčí jaro! 
Knihovnice MěK Úvaly 

Konečně svoboda

Konečně svoboda! Literární a výtvarná výzva 
Můžete nám přinést nebo poslat:

(i)      osobní vzpomínkové vyprávění o událostech z  roku 1989 v Úvalech a nejbližším 
okolí – buď formou vlastního memoárového textu nebo jako rozhovor s pamětní-
kem, rodičem či prarodičem;

(ii)      povídku, báseň, fejeton, komiks nebo jiný literární útvar na téma „co je to svoboda“;
(iii)    výtvarné dílo na téma „co je to svoboda“.

Texty by neměly přesáhnout 2 strany (3600 znaků), výtvarné práce formát A2, prosto-
rové objekty maximálně 20 cm³. Zúčastnit se mohou děti i dospělí, jednotlivci i kolektivy. Vaše výtvory přijímáme 
do 15. září 2019.
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v  Bologni a  Padově, kde přede-
vším studoval kanonické právo. 
Arnošt byl ovlivněn italskou kul-
turou se začínajícími prvky hu-
manismu. Po studiích se pohybo-
val v Avignonu u papežské kurie.

Zájmy
Celý život obdivoval názory cír-

kevního otce sv. Augustina, jeho 
studiem se seznámil s  raným 
křesťanstvím i  antickou kultu-
rou. Arnoštův zájem o  literaturu 
se projevoval podporou kniž-
ní malby pod italským vlivem, tzn. s náznaky perspektivy, 
s modelací postav. Podporoval překlady liturgických knih 
do  češtiny – např. část Nového zákona a pasionál (sbírka 
legend, životní příběhy světců a jejich umučení). Objednával 
rukopisy v Bologni.

Stavební či zakladatelská činnost
Arnošt z Pardubic založil augustiniánské kláštery v Klad-

sku, Jaroměři, Sadské, Rokycanech a v Roudnici, kde dosta-
věl gotický most. Obehnal hradbami biskupská města Český 
Brod, Horšovský Týn a Roudnici. Postavil hrad v Příbrami. 
Dokončil kostel sv. Jiljí v  Praze. Zakládal rybníky, v Kyjích 
a v Žerčicích jsou dochovány dodnes.

Povolání
Před r. 1338 se stal kanovníkem a  krátce děkanem ka-

pituly v Sadské, je zmiňován i  jeho kanonikát ve Vratislavi, 
r. 1339 byl potvrzen kanovníkem kapituly pražské. R. 1343 
byl zvolen biskupem, 1344 prvním pražským arcibiskupem. 
Byl jmenován kancléřem Karlovy univerzity. V  Čechách 
i krátce v Sieně zastupoval císaře jako vikář, tedy jeho zá-
stupce.

Od počátku vlády Karla IV. Lucemburského patřil do tzv. 
císařské rady, kde spoluvymýšlel a realizoval Karlovy smě-
lé plány jako diplomat evropského formátu, jako neúnavný 
manager. Ovládal latinu, češtinu, němčinu, italštinu, možná 
francouzštinu, ale také jízdu na koni.

Uskutečněné projekty Karla IV., jež Arnošt realizoval
1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskup-

ství. První arcibiskup Arnošt z Pardubic se stal primasem 
českým s  právem korunovat českého krále. Podléhalo 
mu biskupství olomoucké a  nově zřízené litomyšlské. 
Byl jmenován papežským legátem pro biskupství míšeň-
ské, řezenské a bamberské. Připojení dalších biskupství 
k pražskému arcibiskupství, hlavně ve slezské Vratislavi, 
založení dalších biskupství, např. v lužickém Budyšíně, se 
nezdařilo.

Arnošt organizoval výstavbu gotické katedrály sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha, kde ředitelem stavby byl vždy člen praž-
ské kapituly. Např. Bušek Linhartův z Kouřimi, potom kroni-
kář Beneš Krabice z Weitmíle. Kámen se těžil v Nehvizdech. 
Stavba se platila z desátku kutnohorské urbury (příjmu krá-
le ze stříbrných dolů).

1348 byla založena Karlova univerzita se čtyřmi fakulta-
mi. Arnošt uvedl UK do života.

Arnošt uložil duchovenstvu Království českého zvláštní 
daň a koupil statky – např. v Počernicích, z  jejichž výtěžku 
byli placeni magistři, zaplacen dům pro studenty a další.  

Jako kancléř rozhodoval spolu s magistry o přijetí dalších 
učitelů, rozhodoval o udělení akademických titulů. Obhajo-

by se uskutečnily v  biskupském 
dvoře u  Kamenného mostu 
na Malé Straně.

1348 byl založen hrad Karl-
štejn, jenž byl po Karlově koru-
novaci v Římě 1355 přebudován 
na  pokladnici říšských klenotů 
včetně císařské koruny a  po-
kladnici křesťanských relikvií. 
R. 1348 bylo založeno Nové 
Město s mnoha kostely a klášte-
ry nabízejícími pro klerus volné 
prebendy. 1357 se začal budovat 
Karlův most. Arnošt opět vyzý-

val duchovenstvo k peněžitým sbírkám pro vybudování čás-
ti důležité obchodní cesty Evropou.

Arnošt pomáhal se znovuobnovením bohoslužby ve slo-
vanském jazyce. Klášter Emauzy byl určen pro benedik-
tiny, kteří byli pozváni z Dalmácie, byl obnoven kult Cyrila 
a Metoděje. Karel IV. koupil tzv. remešský evangeliář, vzni-
kaly legendy o sv. Prokopu, rostl kult sv. Václava. Získané 
relikvie byly společně s korunovačními klenoty ukazovány 
týden po Velikonocích na Dobytčím trhu, dnešním Karlově 
náměstí.

Arnošt jako právník pomáhal při sestavování českého zá-
koníku Maiestas Carolina, který pro odpor šlechty nebyl 
přijat. Alespoň prosadil v  soudnictví zákaz božích soudů 
a povinnost předkládání důkazů.

1356 byla prosazena Zlatá bula, tzv. říšská ústava, pla-
tící do konce Říše římské roku 1806, která jasně stanovila 
volbu císaře sedmi kurfiřty včetně českého krále, papež měl 
volbu jen potvrdit. Zákoník stanovil mnoho práv pro české-
ho krále a České království vůči říši.

Císař Karel IV. a  Arnošt z  Pardubic vyhráli staletou při 
o nadřazenosti papeže nad císařem. Pro císaře a arcibisku-
pa bylo vládnutí službou Bohu, službou lidem bez použití 
násilí. Uvažoval Karel IV. o Arnoštovi jako o papeži? Kolem 
roku 1600 se připravovalo Arnoštovo blahořečení.

Vlastní náplň práce arcibiskupa
Arnošt dokončil organizaci církve v Čechách. 9 krajů (ar-

cijáhenství) bylo rozděleno na děkanáty a  ty na  jednotlivé 
farnosti, kde se mohly číst příkazy a oznámení, např. zákaz 
hraní v kostky v den Narození Páně nebo příkaz obehnat 
hřbitov zdí. Arcibiskup pořádal pravidelné synody ducho-
venstva.

Arnošt se především snažil o  novou a  vyšší mravnost 
kněží i kleriků. Káral nemravný život, vyžadoval osobní pří-
tomnost kněží ve svěřené farnosti, tedy na pracovišti, pře-
depsaný věk a vzdělání při obsazování církevních hodností. 
Vykonával kontroly neboli vizitace. Hrozil odnětím beneficií, 
ale proti papežskému fiskalismu byl bezmocný. (V Avignonu 
se za peníze dalo koupit vše.)

Arcibiskup Arnošt zavedl seznam nově svěcených kněží 
a  uvedených do  kněžského úřadu (libri confirmatorium), 
které zmiňují dva kněze z Ouval. Farář Jakub Matěj se při-
pomíná roku 1359 a kněz Jan byl ustanoven roku 1415 ple-
bánem v Litni. Arnošt nechal vypracovat soupis všech far 
a církevních obročí, což ovšem umožnilo lepší výběr církev-
ního desátku. Církevní poplatky z Čech byly zasílány papeži. 
Arnošt zavedl soudní akta arcibiskupské konzistoře. Ducho-
venstvo mohlo být souzeno jen církevními soudy. U církev-
ního majetku byly zavedeny pozemkové knihy nadační, kde 
byly zapsány povinnosti poddaných, takže nemohlo dojít ze 
strany úředníků k jejich navyšování.

kveten_2019N.indd   23kveten_2019N.indd   23 4/30/19   12:05 AM4/30/19   12:05 AM



24
ŽIVOT ÚVAL 5/2019

HISTORIE

N a konci května let 1946 a 1948 
se v  Úvalech, tak jako v  celé 
Československé republice, 

volilo. V  těch prvních volbách se vybí-
rali členové místních národních výbo-
rů, tedy zastupitelstev obcí a poslanci 
Ústavodárného národního shromáž-
dění. Dnes bychom mluvili o poslanec-
ké sněmovně. V roce 1948 se jednalo 
pouze o parlamentní volby, při kterých 
byli navíc voliči ušetřeni složitého roz-
hodování, komu dát hlas. Kandidovali 
totiž, jak bylo oficiálně prezentováno, 
jen ti pokrokoví zástupci pod jednot-
nou kandidátkou Národní fronty.

Tyto „svátky demokracie“ od  sebe 
dělily pouhé dva roky, a  i  když došlo 
k dotvoření nedemokratické a autori-
tativní vlády, řada věcí tyto volby spo-
jovala. O volbách v roce 1946 se zpra-
vidla hovoří jako o  na  dlouhou dobu 
posledních demokratických. Ty z roku 
1948 pak představují jednu z  epizod 
etablování „komunistického zločin-
ného režimu“. Nicméně se nejednalo 
o  antagonické obrazy dobra a  zla či 
pravdy a  lži. V  roce 1948 byla podle 
oficiálního výkladu dokonána jednota 
československého národa, který bude 
postupovat v  jednotě v  budování so-
cialismu, jelikož je zbaven německé 
a  částečně i  maďarské páté kolony, 
kolaborantů a dalších zrádců, zpáteč-
níků, reakcionářů a  veškerých poslu-
hovačů imperialismu. Slovník byl teh-
dy vskutku bohatý, ale od  roku 1945 
až do hloubky 50. let šlo o jeden jediný 
proces nastartovaný už za  válečného 
exilu. Mohli bychom ho pojmenovat 
jako národní i  politickou očistu státu 
s cílem vytvoření národně i ideově ho-
mogenní československé společnosti.

Přestože se volby v  roce 1946 v  in-
tenzitě propagace jednotlivých stran 
podobaly těm prvorepublikovým, o zá-

kladních pilířích poválečného uspořá-
dání se nediskutovalo. Tím hlavním 
pilířem byla iluzorní představa, že 
příslušníci jednoho národního spole-
čenství mohou ve prospěch celku táh-
nout za  jeden provaz. Národní vláda 
proto bude ušetřena otravné opozice 
a  všechny strany tedy po  předvoleb-
ním souboji v nerozlučné jednotě, tedy 
tzv. Národní frontě, povedou národ 
ke  světlým zítřkům. Už tehdy byl za-
veden pojem lidově-demokratického 
zřízení a světlou socialistickou budouc-
nost si malovala drtivá většina českého 
obyvatelstva.

Volby v roce 1946 byly demokratické, 
avšak s  podstatným omezením, pro-
tože aby se dosáhlo mantry jednotné 
Národní fronty, byla omezena politická 
soutěž. Řada prvorepublikových stran 
v čele s tzv. agrárníky nebyla po válce 
povolena. A soutěž se omezila na čtyři 
české a čtyři slovenské strany, přičemž 
tři české ideově vycházely ze socialis-
mu. Pokud se s tímto volič neztotožnil, 
mohl využít institutu protestního hlasu 
a vhodit do urny tzv. bílý lístek. 

V  českých zemích v  roce 1946, a  to 
zejména v  Čechách, drtivě zvítězila 
komunistická strana. Na  Slovensku 
však ještě drtivěji porazila soupeře de-
mokratická strana. V  Úvalech dopad-
ly volby poněkud rozpačitě. Ve  volbě 
do Národního shromáždění v Úvalech 
těsně zvítězili národní socialisté před 
komunisty. V  rámci komunální poli-
tiky však úvalští voliči svěřili důvěru 
komunistům. Místní národní výbor se 
po  volbách skládal ze 30 členů. Dva-
náct mandátů drželi komunisté, z  je-
jichž řady byl rovněž zvolen starosta, 
v tehdejší terminologii předseda MNV, 
a  to Václav Lhoták. Devět mandátů 
připadlo národním socialistům, jejichž 
předseda, Josef Chalupecký, zastával 

funkci místopředsedy MNV. Šest osob 
pak zastupovalo sociální demokraty 
a tři lidovce.

Po  smrti Václava Lhotáka v  roce 
1947, který v Úvalech požíval autority 
i  pro svou legionářskou minulost, se 
vůdčí postavou úvalských komunistů 
stal Antonín Víšek, který z  toho titu-
lu převzal také funkci předsedy MNV. 
Za  jeho vedení pak Úvaly procházely 
obdobím politických turbulencí počát-
ku roku 1948. To, co komunisté slibo-
vali, bylo rychlé a rázné vyřešení všech 
problémů. V  poválečné poškozené 
zemi s  vybydleným pohraničím, kte-
rou navíc v letech 1946 a 1947 postih-
lo silné sucho a neúroda, se radikální 
hesla ujala. Nejen v Úvalech se jednalo 
vskutku rychle. Na jaře 1948 byly zná-
rodněny poslední větší úvalské podni-
ky a do nich dosazeni národní správci. 
Zároveň byla prostřednictvím Akčních 
výborů Národní fronty prováděna „oči-
sta“ společnosti, která se dotkla i  ve-
dení městečka. Ovšem desetičlennou 
radu MNV, která byla pro chod obce 
podstatnější než třicetičlenné plénum, 
se poúnorové čistky příliš nedotkly. Pět 
míst drželi dále komunisté a  zbytek 
proporčně národní socialisté a sociální 
demokraté.

Únor roku 1948 v sobě skýtal obrov-
ské nadšení a pochopitelně také rov-
něž zklamání a pocit bezvýchodnosti. 
Záleželo na hodnotiteli a situace nebyla 
černobílá. Kupříkladu tisíce národních 
socialistů se zapojilo do odporu anebo 
odešlo za hranice, v desetitisících však 
vstupovali do komunistické strany. Ani 
mezi komunisty nelze generalizovat. 
Řada mladých nadšených komunistů 
z počátku padesátých let se kupříkladu 
po krachu liberalizace v roce 1968 ocit-
la na druhé straně pomyslné barikády. 
V obou případech byli přesvědčeni, že 

Úvaly a poválečné volby nevolby

Smrt
Při služební cestě v Budyšíně přepadla Arnošta zimnice. 

Jeden z nejvzdělanějších mužů své doby zemřel po převozu 
do Roudnice 30.6. 1364. Je pohřben ve farním kostele Pan-
ny Marie v milovaném Kladsku do hrobky vytvořené hutí 
Petra Parléře.

Životní cíl
Jako diplomat věrně bránil zájmy Českého království 

a  cíle císaře a  krále Karla IV. Lucemburského, byl jeho 
věrným rádcem. Jako kárající arcibiskup prosazoval opro-
ti žebravým řádům, františkánům a dominikánům, ideu 
hluboké zbožnosti. Velmi vzdělaný Arnošt zasvětil život 
prosazování a uskutečňování křesťanské ideje v  lidském 
životě. Dobré mravy podporující arcibiskup se řídil zása-
dami. „V mravech chci být prostý. Rozkoší mého ducha je 
dobré svědomí. A dbej vždy, abys svým bližním v ničem 

nedal zlý příklad. Hleď, abys nečinil sám, co jiným zapo-
vídáš.“ 

Pomníky a vyobrazení arcibiskupa Arnošta z Pardu-
bic, jenž se nenarodil v úvalské Hostýni

Gotická freska v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Klečící 
arcibiskup Arnošt na votivním obraze Madony kladské, ko-
lem r. 1344, dnes ve Státním muzeu v Berlíně.

Iniciála A s klečícím Arnoštem adorujícím Krista, dále gradu-
ál (zpěvník) A. z Pardubic z r. 1363, dnes v knihovně pražské 
kapituly. Arnošt klečící před oltářem a adorující Nejsvětější 
Trojici, rukopis Orationale Arnesti, před r. 1364, uchováno 
v  knihovně Národního muzea. Busta v  triforiu chrámu sv. 
Víta. Madona s Ježíškem a ptáčkem na zvonu Arnošt a klečící 
socha ve farním kostele Panny Marie v Kladsku, dále socha 
v Pardubicích v kostele sv. Bartoloměje a stojící pískovcová 
socha v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic.

 Podle Václava Chaloupeckého zpracovala PhDr. Lenka Mandová
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Někoho napadne otázka: „Má člověk žít proto, aby dosáhl 
co největšího úspěchu, anebo aby co nejméně trpěl?“
Na  tuto otázku odpovídá Bible. Ohledně úspěchu nene-
chává žádné pochyby. „Jaký prospěch bude mít člověk, zís-
ká-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ (Matouš 16,26).
Vskutku, žít pro úspěch je sobecký život. Znamená to dá-
vat stranou Boží lásku a hluboký smysl svědectví, které 
nám o ní zanechal Kristus.
Je třeba se utrpení vyhýbat za každou cenu? K tomu jsme 
nakloněni. Ale Bůh to po nás nežádá. Písmo sv. mluví o utr-
pení, protože to tvoří část Božího plánu ve vztahu k našemu 
životu na zemi. Ovšem Bible je poselství soucitu, nemající-
ho sobě rovného, pro všechny, kdo procházejí utrpením. 
Cílem našeho života má být Bůh sám, a nikoliv to dobré, 
které nám prokazuje, ani utrpení, které dovoluje.
Buďme vděčni za vše, co nám může ulehčit utrpení, a měj-
me na  paměti, že to skutečné dobro spočívá v  životě 
ve spojení s Bohem.

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe 
Hospodin žádá:

jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.“

Micheáš 6,8:
Mgr. Jitka Pokorná

farářka CČSH v Úvalech

Opět od nového školního roku vyučujeme křesťanskou ka-
techezi: 
1.     Předškoláky uvádíme do křesťanství formou obrázkové 

Bible, vyprávěním, scénkami, kreslením, vytvářením
2.     Školáci jsou seznamováni s biblickými příběhy formou 
četby s Bible, vyprávěním s  výkladem, scénkami, tvoře-
ním, výuku zpestřujeme soutěžemi i tvořením …

Naší výukou se snažíme dětem přiblížit duchovní hodnoty, 
církevní tradici a prohlubovat poznání krásy a pravdy evan-
gelia.

Rodiče mohou své děti přihlásit v úterý až čtvrtek 17 – 19 
hodin na adrese: Husova kaple, Pražská 180, Úvaly.

Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

Květnové Květnové 
zamyšlenízamyšlení

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
církev

pracují pro dobrou věc, ale jak je zná-
mo, dobro či pravda jsou kategorie re-
lativní a subjektivní. Nadšení nelze ko-
munistům v prvých letech monopolní 
moci upřít, ovšem bylo doprovázeno 
agresivitou a  také nekompetentnos-
tí. Jak je například kulantně zapsáno 
v  úvalské kronice k  roku 1949, co se 
týče  působení poúnorového vedení 
městečka v  čele s Antonínem Víškem: 
„někdy se věc nepodařila, ale vždycky 
byla myšlena dobře.“

V literatuře se občas tvrdí, že komu-
nisté zinscenovali politický puč, jelikož 
jim průzkumy volebních preferencí 
předpovídaly pokles hlasů. Už od  vo-
leb z roku 1946 se komunisté intenziv-
ně připravovali na převzetí monopolní 
moci, ale v  únoru ve  skutečnosti jen 

využili takticky nezvládnuté minister-
ské demise. Další problém tkví v tom, 
že žádné takové průzkumy se ani ne-
přímo nedochovaly a  patrně nebyly 
prováděny. A fakt, že únorové převzetí 
moci proběhlo vlastně hladce a jedině 
komunisté dokázali masově mobilizo-
vat veřejnost, interpretaci poklesu je-
jich obliby příliš nenahrává.

Postoj či odevzdanost veřejnosti tak 
lze, i  když s dávkou obezřetnosti, de-
monstrovat na  květnových volbách 
roku 1948. Přesněji na  poměru ode-
vzdaných hlasů pro jednotnou kandi-
dátku a  bílých lístků. Bílý lístek, tedy 
protestní hlas, prosadili do voleb v roce 
1946 komunisté, a to navzdory nesou-
hlasu národních socialistů a  lidovců. 
O  dva roky později se komunistům 

bílé lístky zrovna nehodily, ale zrušeny 
nebyly. A  tak probíhaly přirozeně ne-
povolené opoziční letákové kampaně 
na podporu bílých lístků podporované 
tehdy ještě nerušenými zahraničními 
rozhlasovými stanicemi, BBC a Hlasem 
Ameriky. Na druhou stranu komunis-
té ukazovali, že se neostýchají politic-
kých represí, a  zároveň přesvědčovali 
voličstvo, že hlas pro Národní frontu 
je vlasteneckou povinností. Po samot-
ných volbách se ukázalo, že byly loka-
lity, kde bílé lístky směle převažovaly, 
ovšem celorepublikový průměr tvořil 
zhruba 13,5 % protestních hlasů. Úva-
ly patřily v tomto srovnání mezi mírně 
loajálnější obce, bílých lístků se napočí-
talo jen 10 %.

Milan Bednář
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N áznaky vzniku fotbalového 
klubu SK Úvaly se datují již 
do  roku 1918, avšak oprav-

dový počátek klubu a  fotbalu v Ou-
valech byl v roce 1919.

Vše začalo oficiálně schůzkou v ne-
děli 30.března 1919 ve 14.30 v hotelu 
Křovák.  Cílem bylo vytvořit sportovní 
klub, kde by každý pravidelným mě-
síčním příspěvkem pomáhal k tomu, 
aby bylo možno zakoupit alespoň je-
den kopací míč a později snad i další 
potřeby nutné pro provoz kopané. 
A  tak bylo po  dlouhé debatě usta-
noveno „komité pro založení spor-
tovního klubu v  Ouvalech“. Komité 
pak na  další schůzi upravilo název 
na Sportovní klub Ouvaly. 

V srpnu 1919 pronajalo obecní za-
stupitelstvo klubu pozemek u  lesa 
na dobu deseti let. Denně se pra-
covalo na  úpravě hřiště, aby 
mohlo být oficiálně otevřeno 
dne 19. 10. 1919. 

13. 1. 1925  byl klubem 
uspořádán 1. karneval 
sportovců, jehož tradice tr-
vala s  několika pauzami až 
do  roku 2016, a  doufáme, 
že se ještě obnoví. V  tom-
to roce se také velkou mě-
rou dobudovalo hřiště a  pro-
dloužila se nájemní smlouva 
do roku 1935.

Do  roku 1928  hrál fotbalový klub 
jen přátelské zápasy a teprve v tom-
to roce se rozhodl vstoupit do mis-
trovské soutěže. Byl také změněn 
název obce na Úvaly, a tak i klub se 
přejmenoval na S.K.Úvaly.

V  roce 1930  bylo přikročeno 
ke  stavbě klubovny, která byla dne 
23. 5.  dokončena. V tomto roce po-
stoupilo mužstvo do  II.třídy ,ve kte-
ré vydrželo šest let.V  roce 1936 po-
stoupil úvalský fotbal do  I.B třídy 
a zde s malou přestávkou vydržel až 
do roku 1952.

Od začátku okupace musely všech-
ny spolky žádat o povolení k činnosti 
a  nebylo vůbec jednoduché shánět 
prostředky na  činnost klubu. Přes 
všechny útrapy se ale život v našem 
klubu nezastavil. Přišla doba, kdy pů-
vodní kabiny přestaly vyhovovat ka-
pacitě provozu. Díky značnému úsilí 
úvalských funkcionářů získal v  roce 
1947 klub dřevěný objekt v Litomě-
řicích po německých vojácích. Kabi-
ny sloužily svému účelu až do  roku 
2006.

Tuto dobu silně poznamenaly také 
politické změny. Uchopení moci jed-

nou politickou stranou způsobilo 
velké změny i  ve  sportu a  úvalský 
fotbal ztratil po  třiceti letech trvání 
svůj název SK a byl nahrazen názvem 
Sokol.

V  padesátých letech se nad úval-
ským fotbalovým hřištěm začíná 
blýskat na  lepší časy.  Mužstvo po-
stupuje z  B třídy do  A  třídy a  klub 
tak pokládá základ pozdějším úspě-
chům. Každá sportovní organizace 
musela mít svůj patronátní podnik, 
který určoval i název. Funkci patro-
na plnila Masna a  název klubu byl 
od této doby Slavoj.

Na  prahu pátého desetiletí exis-
tence SK se začíná nebývale dařit. 

V areálu probíhaly úpravy hrací plo-
chy, vyrostla nová tribuna a  u  lesa 
byla postavena legendární časomí-
ra. V roce 1964 slaví klub jeden z nej-
větších úspěchů ve své historii, a  to 
postup do třetí nejvyšší soutěže v re-
publice – krajského přeboru. 

Počet návštěvníků se neustále 
zvyšoval a  na  zápasy s  týmy, jako 
byl Český Brod, chodilo na  dnešní 
dobu nepředstavitelných 2500 lidí. 
Bohužel tato euforie trvala pouze 
do roku 1967, kdy mužstvo sestoupi-
lo a v roce 1970 se propadlo až do B 
třídy.

Období sedmdesátých let nebylo 
po  sportovní stránce moc úspěšné 
a mužstvo sestupuje až do okresní-
ho přeboru. Dochází ke  generační 
výměně hráčů i funkcionářů. Provoz 
klubu zajišťuje neustále patronátní 
závod Masna, obětavá práce a  bri-
gádní činnost funkcionářů a hráčů.

Osmdesátá léta se dají nazvat ob-
dobím “sláva mládeži“, protože to 
byla právě mládežnická mužstva, 
která postoupila až do  krajského 

přeboru. Naopak A mužstvo se i díky 
reorganizaci ocitá až ve  třetí třídě 
okresu. Ale dochází ke  zvelebování 
areálu, bylo uděláno oplocení a  re-
konstrukce tribuny. Dokonce byl 
zpracován projekt na  výstavbu no-
vých šaten, ale k  realizaci nedošlo. 
Do  Úval přijíždí mužstvo Amfory 
a  sportovní areál byl opět poctěn 
návštěvou 2500 diváků. 

Porevoluční změny se promítly 
i do  života v našem klubu. Vracíme 
se k původnímu názvu SK Úvaly, byl 
vytvořen znak v  klubových barvách 
a  později začíná vycházet fotbalový 
buletin Úvalák. A další velkou novin-
kou je, že do  klubu přicházejí prv-
ní sponzoři. Ale areál dále bohužel 
chátrá a je za hranicí své životnosti.

Od  roku 1997 začalo docházet 
po  určité stagnaci k  velkým změ-

nám. V  roce 2001 se začalo bu-
dovat hřiště v nynější podobě, 

v  roce 2006 byly postaveny 
nové kabiny a v roce 2009 hři-
ště s umělou trávou a osvět-
lením a sportoviště pro veřej-
nost u  lesa. V  tomto období 
bylo proinvestováno v  areá-
lu 25 milionů korun. V  roce 

2014 byl vydán vzpomínkový 
almanach, který mapuje his-

torii úvalského fotbalu v  období 
1919-2000. Po  sportovní stránce se 
v posledním dvacetiletí velice dařilo, 
mládežnická družstva hrají pravidel-
ně krajské soutěže a první mužstvo 
postupovalo z  III. třídy, přes krajské 
soutěže a  zakotvilo v  roce 2012 až 
v divizi. 

Od  letošního roku hraje krajskou 
I.A třídu, což se někomu může zdát 
málo. Ale není všem dnům konec, 
budeme se snažit předat klub v  co 
nejlepší sportovní i ekonomické kon-
dici dalším generacím, které již samy 
rozhodnou, kterou cestou se vydají. 

Co říci závěrem. Klubem prošlo ti-
síce hráčů, trenérů a  funkcionářů. 
Těm všem je nutno poděkovat, že 
dokázali spolek udržet při životě, 
i když ne vždy to bylo úplně jedno-
duché, střídala se období úspěšná, 
méně úspěšná a  někdy se doslova 
jenom přežívalo. Ale díky obětavým 
členům a  funkcionářům, kteří věno-
vali tisíce hodin dobrovolné práce 
bez nároku na odměnu a uznání, se 
klub dožil letošní stovky.  

Za SK Úvaly
Josef Krutský

Krátce z historie SK Úvaly
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Jak je vidět z výsledků, tak radost nám dělají jen mladší 
žáci. Ostatní družstva setrvávají ve výsledkovém marasmu. 
Týká se to především dorostenců. Muži se snaží, ale k zá-
chraně podle mého názoru potřebují ze zbývajících 9 zápa-
sů získat minimálně 15 bodů.

Velmi pozitivní jsou informace na FB včetně dobrého vi-
deozáznamu. Přehled tak získají hlavně mladší ročníky, kte-
ré většinou městský web ani Život Úval nečtou.

 
Ing. Petr Jankovský

Rozpis zápasů a výsledky – jaro 2019 – fotbal

16. Ne 10.03. 14:30 Úvaly – Čelákovice 0:1 np
17. So 16.03. 15:00 Luštěnice– Úvaly 0:1
18. Ne 24.03. 15:00 Úvaly – Český Brod B 0:1
19. Ne 31.03. 15:00 Čáslav B – Úvaly 3:2 np (2:1)
20. Ne 07.04. 15:30 Úvaly – Záryby 2:0 (1:0)
21. So 13.04. 15:30 Pšovka Mělník – Úvaly 3:1
22. Ne 21.04. 16:00 Úvaly – Semice
23. So 27.04. 10:30 Rejšice – Úvaly
24. Ne 05.05. 16:30 Úvaly – Kosmonosy
25. Ne 12.05. 16:30 Úvaly – Divišov
26. Ne 19.05. 17:00 Vlašim B – Úvaly
27. Ne 26.05. 17:00 Úvaly – Pěčice
28. So 01.06. 17:00 Lysá n.L. – Úvaly
29. Ne 09.06. 17:00 Úvaly – Mnich. Hradiště
30. So 15.06. 17:00 Dolní Bousov – Úvaly

15. So 30.03. 10.15 Úvaly – Český Brod 2:7 (1:1)
16. So 06.04. 14.30 Čáslav B – Úvaly 6:1 (0:1)
17. So 13.04. 10.15 Úvaly – Pečky 0:7 (0:3)
18. Ne 21.04. 10.15 Velký Osek – Úvaly
19. So 27.04. 10.15 Úvaly – Jestřábí Lhota
20. So 04.05. 14.00 Kutná Hora – Úvaly
21. Ne 12.05. 10.15 Vrdy – Úvaly
22. So 18.05. 10.15 Úvaly – Uhlířské Janovice
23. Ne 26.05. 10.15 Suchdol – Úvaly
24. So 01.06. 10.15 Úvaly – Mukařov
25. Ne 09.06. 10.15 Mnichovice – Úvaly
26. So 15.06. 10.15 Úvaly – Štítarský SK

14. So 23.03. 10.15 Úvaly – Sibřina 2:4 (1:0)
15. Ne 31.03. 14.00 Brázdim – Úvaly 0:12 (0:8)
16. So 06.04. 10.15 Úvaly – Bášť 7:2 (2:1)
17. So 13.04. 10.15 Kostelec u Křížků – Úvaly 0:10 (0:1)
18. So 20.04. 10.15 Úvaly – Čestlice
19. So 27.04. 14.00 Jirny – Úvaly
20. So 04.05. 10.15 Úvaly – Líbeznice
21. So 11.05. 10.15 Klíčany – Úvaly
22. So 18.05. 10.15 Úvaly – Klecany
23. So 25.05. 09.30 Měšice – Úvaly
24. So 01.06. 10.15 Úvaly – Dobřejovice
25. So 08.06. 10.15 Úvaly – Vyžlovka B
26. So 15.06. 10.15 Struhařov – Úvaly

Muži krajská soutěž 1.A třída

Dorost krajská soutěž 1.B skupina

Mladší žáci okresní soutěž Praha východ – skupina B
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N árodní pohár představuje jeden ze 4 kvalifikač-
ních turnajů na Mistrovství České republiky JKA. 
I. kolo Národního poháru žáků a  juniorů se ko-

nalo 16. března v Praze. Jako obvykle jsme v žákovských 
kategoriích potvrdili svou kvalitu.

Výsledky:

Minižáci/Minižákyně
1. místo – Marek Sukalovský (kata, kumite)
2. místo – Tobiáš Martinovský (kata)
2. místo – Kadeřábek, Sigmund a Šebela (kata tým)
4. místo – Tobiáš Martinovský (kumite)

Mladší žáci/žákyně
1. místo – Magdaléna Havlíková (kata)
1. místo – Hurda, Sukalovský a Martinovský (kata tým)
2. místo – Martinovská, Havlíková a Brýdlová (kata tým)
3. místo – Magdaléna Havlíková (kumite)
4. místo – Matěj Hurda (kumite)
4. místo – Barbora Brýdlová (kumite)

Starší žáci/žákyně
1. místo – Karolína Kytková (kata)
1. místo – Tříska, Janík a Vašek (kata tým)
2. místo – Tomáš Tříska (kata)
4. místo – Adam Janík (kumite)
4. místo – Natálie Kadlubová (kumite)

Na  závodech se také uděluje oce-
nění „vítěz kombinace“. Titul vítěz 
kombinace získává závodník, který 
v kata a kumite vybojuje nejcenněj-
ší medailová ocenění.  Dosáhnout  
„kombinace“ je opravdu velice těžké 
a  závodník „vítěz kombinace“ si za-
slouží velkou gratulaci. Jsme proto 
rádi, že držiteli kombinace se stali čle-
nové našeho klubu Magdaléna Havlí-
ková a Marek Sukalovský. To ovšem 
neznamená, že by výkony ostatních 
nestály za pochvalu. Naopak. Konku-
rence byla opravdu veliká a  všichni 
do zápasů dali maximum sil.

Nekvalifikačním, ač prestižním závodem je Česká národní 
liga JKA . V turnaji, který je rozdělen do 3 kol, proti sobě sto-
jí týmy z různých klubů a soupeří formou „každý s každým“. 
ČNL je fyzicky i psychicky velmi náročný turnaj a naše aktuální 
příčka potvrzuje, že máme kvalitní závodníky. 1. kolo národní 
ligy reprezentovali: Sára Konečná, Filip Konečný, Ondra Char-
vát a Dominik Jakl.  Nutno vyzdvihnout výkon Sáry Konečné, 
která neprohrála jediný zápas a tým velmi podržela. 

Aktuální pořadí družstev ČNL:
1. místo – Sport Úvaly
2. místo –     SK Shotokan 

Neratovice
3. místo –   SKP Hvězda  

Karlovy Vary
4. místo – SKBU Hostivař
5. místo –    KK Kadaň a Klášterec

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat rodičům za vytváření výborné 
atmosféry a zázemí závodu, Han-
ce Kadlubové, Davidu Mackovi 
a Matyáši Brandovi za kaučování 
a Janě Konečné, Tondovi Brožíčko-
vi, Miloši Ulrichovi a Honzovi Hou-
žvičkovi coby rozhodčím. Velký dík 
patří i městu Úvaly za dlouhodo-
bou podporu klubu. 

Za Sport Úvaly, z.s.
Miloš Ulrich

I. kolo Národního poháru žáků a juniorů a I. kolo České národní 
ligy dorostenců a seniorů

V měsíci květnu se rozhoduje 
o  tom, jak dopadnou ligové 
soutěže mužů a  obou dorostů 

a  jestli bude sezona hodnocena jako 
úspěšná. Především tým starších do-
rostenců má obrovskou motivaci, neboť 
vstupuje do  posledních čtyř kol druhé 
ligy ročníku 2018/2019 s jednobodovým 
náskokem. Kluci tak mají vše ve svých ru-
kách a s nelehkou rolí favorita se budou 
muset vyrovnat. V domácím prostředí se 
v květnu představí již jen v  jednom zá-
pase. A bude to zápas s nejtěžším mož-
ným soupeřem. Bělá pod Bezdězem je 
tradičně pro tuto kategorii nepříjemným 
protivníkem, v  podzimní části soutěže 

jsme ztratili body právě a pouze v Bělé. 
K postupu do nejvyšší soutěže musíme 
zvítězit nejen v tomto, ale i ve zbývajících 
zápasech. Zveme všechny fanoušky a fa-
nynky na toto utkání, které se uskuteční 
v sobotu 11.5. od 16:00. 

A-tým mužů má v posledních kolech 
možnost dokázat, že výsledky v  jarní 
části soutěže druhé ligy nebyly náhod-
né a zlepšující se výkonnost má trvalý 
charakter. V posledním zápase před do-
mácím publikem se muži představí stej-
ně jako oba dorosty v sobotu 11. května 
a za soupeře budou mít od 18 hodin tým 
ze Strakonic. Mladší dorostenci budou 
hrát ve stejný den od 14 hodin rovněž 

se Strakonicemi. Vrcholem jara ale byl 
pro tuto kategorii a stejně tak pro starší 
žáky, mladší žáky a mini žáky velikonoč-
ní turnaj Prague handball cup, kterého 
jsme se letos zúčastnili s pěti týmy. Vý-
sledky byly známy až po uzávěrce toho-
to čísla ŽÚ a tak laskavé čtenáře odkáži 
na náš web www.hazena-uvaly.cz. Zde 
se dozvíte vše nejen o  tomto turnaji. 
Na našich stránkách najdete informace 
o dění v našem klubu, aktuality k  jed-
notlivým kategoriím a  mnoho dalších 
informací, například základní info o ná-
boru pro chlapce ročníku narození 2009 
a 2010.

Jiří Dráb

Ligové soutěže házenkářů finišují
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P o  zahájení kalendářního roku 2019 dětskou stáží 
v  Praze jsme opět (konkrétně o  víkendu 23. – 24. 
února) vyrazili do našeho hlavního města, tentokrát 

už bez dětí. Na  svou první stáž v  České republice dorazil 
ze Švýcarska pan Urs Aepli (6. dan Aikikai), kterého uvedl 
a v učení podpořil jeho dlouholetý kamarád a ředitel Tech-
nické komise ČAA pan Daniel Vetter (6. dan Aikikai).

Přestože jsou oba žáky našeho čestného Technického ře-
ditele Masatomi Ikedy šihana (7. dan Aikikai), Urs cvičil tro-
chu jinak, než jak jsme zvyklí. Ikedův styl tam však byl znát.

A  úvalští aikidisté 
se rozhodně ve sku-
pině aikidistů z  ně-
kolika evropských 
zemí neztratili.

Ve  druhé půlce 
března jsme opět 
vyrazili zkontrolovat 

sníh v  šumavském 
Zadově. Nejenom 
děti, ale i  někteří 
dospělí si vyzkou-
šeli pády mimo ta-
tami. Naštěstí se 
všechny „ukemi“ 
(pády) obešly bez 
zranění. 

Děti se opět uká-
zaly jako nezmaři a s energií sobě vlastní sjížděly obě sjez-
dovky až do tmy.

Počasí bylo víceméně už jarní, okolo sjezdovek všechno 
kvetlo a sluníčko opalovalo. 

V neděli před odjezdem proběhl dětský závod ve slalomu. 
Úvalští borci nezklamali a přivezli domů hned sedm zlatých 
medailí!

Poslední březnový víkend se ještě velká skupina úval-
ských dětí vypravila do Stodu u Plzně na dětskou stáž 
pod vedením Pavla Rochly (3. dan Aikikai) a Emila Bara-
na (2. dan Aikikai). Cvičení překvapivě probíhalo pouze 

dopoledne, po obědě tedy byl prostor na zkoumání okolí 
a krás Stodu.

Všichni byli 
nadšení. Někte-
ří vyrazili takto 
do  světa poprvé 
a  ještě ani neby-
li doma a  už se 
ptali, kdy bude 
nějaký další „vý-
let“. 

I  organizátoři 
byli rádi, protože 
ze skupinové fotografie je poznat, že účastí úvalských aiki-
distů se počet účastníků téměř ztrojnásobil!

Od konce dubna víceméně až do kon-
ce školního roku nás čeká poměrně 
hodně aktivit (zájemci se mohou podí-
vat do kalendáře ČAA na adrese www.
aikikai.cz), o  kterých vás samozřejmě 
budeme informovat. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.
aikido-uvaly.cz) 

Autoři fotografií: Pavel Skalický, Petr Kar-
lach, Otakar Horejš, 

neznámý lyžař a manželka Emila Barana

Intenzivní aiki-jaro
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Z eme vás na  jedenáctý 
ročník  charitativní-
ho Běhu naděje, kte-

rý pořádá Masarykova ZŠ 
a Místní úřad Klánovice v ne-
děli 9. 6. 2019. 

Tratě dlouhé 1  000 – 
4  000 m jsou vhodné pro 
běžce, chodce, rodiče s  ko-
čárky či cyklisty (trasa 10 000 
m). Čeká na vás běh či pro-
cházka Klánovickým lesem, 
občerstvení, doprovodný 
program, hudební dopro-
vod, nebude chybět také ob-
líbený knižní bazar pořáda-
ný klánovickou knihovnou. 

Novinkou bude i  ukázka 
aktivit a  techniky dobro-

volných hasičů z místní or-
ganizace SDH.

Veškerý výtěžek z běhu 
bude předán na  výzkum 
a  léčbu rakoviny. Celostát-
ní výtěžek 500  000 Kč byl 
v loňském roce předán dět-
ské hematologii a onkologii 
Motol. Na našem běhu bylo 
vybráno téměř 24  000 Kč, 
což je trvale jeden z nejvyš-
ších republikových příspěv-
ků. 

Zápisy začínají od  8.30 
hodin ve  dvoře ZŠ Kláno-
vice, samotné běhy od 10 
hodin.

Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

Běh naděje opět i s ukázkami 
činnosti místní organizace 
hasičů
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N a prvního máje už dlouho ne-
chodíme do průvodu. Oslavu-
jeme svátek práce po  svém, 

jak kdo cítí. Nicméně památné fotogra-
fie zůstávají a na každém takovém prů-
vodu si každý našel něco svého pozitiv-
ního. Hlavně bylo veselo. S pochodující 
kapelou určitě. Šla městem. A to je prá-
vě ta otázka – kudy právě jde zhruba 
po  roce 1953 a  čí je hrající kapela??? 

Prvomájových fotografií máme hodně, 
ale většinou pochoduje úvalská STOv-
ka. Tento ojedinělý snímek zobrazuje 
zatím neurčený spolek. Na  odpověď 
a vaše nabídky památečných fotografií 
či negativů k  zapůjčení nebo archivo-
vání se těší alena.janurova@centrum.
cz Připomínáme, že nabízíme za zapůj-
čení rodinných památek, týkajících se 
Úval, předání DVD s jejich přepisem.

Pro ty z vás, kteří poznali náklaďáček 
u starých skladů u nádraží, ještě připo-
juji, že se jednalo o dopravní prostředek 
firmy pana Kubína, vozil zboží do neda-
leké továrny VEGA (rovněž firma Kubín, 
ale bratr) na dalším obrázku z té doby. 
Ještě jsou patrné staré malé závory 
a v pozadí komín a věž fabriky Petrolea, 
rok opět na snímku neuveden.

A. Janurová

Poznáte kde a kdo?

V neděli 12. května 
nebude v Klánovickém 
lese o dobrodružství 
nouze. Zážitkový závod 
dvojic zvaný Klánovický 
MiniAdventure, při 
němž se plní nejrůznější 
úkoly, nabízí skvělou 
zábavu i sportovní výkon. 
Závodí dospělé dvojice 
i kategorie rodičů s dětmi.

Závod se koná v  Kláno-
vickém lese a  jeho blízkém 
okolí, dvojice závodníků se 
pohybuje po  trase na  kole 

a  jejím úkolem je plnit růz-
né úkoly, které jsou kaž-
dý ročník jiné. V  minulos-
ti to byla například jízda 
na paddle boardech, luko-
střelba, slalom ve vypuště-
ném bazénu, jízda na kanoi 
nebo překonání BMX trasy 
se skoro 40 kilovým pytlem 
písku na  zádech. Jistá je 
pouze úvodní disciplína – 
řezání polena. Účastníci si 
sami určují svoji trasu a po-
řadí plnění úkolů. Do cíle je 
třeba se dostat v  časovém 
limitu tří hodin.

Závodí se v  kategoriích 
muži, ženy, smíšené týmy 
a nebo dítě s rodičem. Dětská 
kategorie plní úkoly v blízkém 
okolí startu a její časový limit 
je hodina a půl.

Pro účastníky je připra-
veno profesionální záze-
mí v  podobě šaten, sprch, 
úschovny zavazadel i  kol. 
Nabízí se i takový servis, jako 
je možnost umytí kola či ma-
sáží. Před vyhlášením vítězů 
se můžete těšit na  koncert 
americké kapely Freeride. 

Kapacita dospělého závo-
du je 222 dvojic, u  dětské 
varianty pak 99 týmů.

Klánovický MiniAdventure 

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

Další dva závody, které 
doplňují tuto trojici, jsou 
Újezdský duatlon, který se 
konal 14. dubna, a  MTB + 
Trail Run Úvaly v  sobotu 
16. června 2019.

Seriál 3+ má motto “Když 
zážitek je víc než výkon”. Je 
určen od absolutních hobíků 
až po zkušené sportovce, ro-
diny s dětmi, které chtějí zažít 
hezký den plný sportu. Více 
informací o MiniAdventure či 
celém seriálu závodů nalez-
nete na www.triprozdravi.cz.

Barbora Kalvach

Do Klánovic za zážitky

poznáte se?
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S por, který byl předmě-
tem článku pana Davi-
da Zapletala v minulém 

čísle, je tématem i tohoto člán-
ku. Tentokráte ovšem ze stra-
ny společnosti Tawesco Au-
tomotive, s.r.o., (dříve známé 
pod názvem ESSA Czech, spol. 
s.r.o.). Konkrétně reagujeme 
na  vyjádření pana Zapletala 
a  dlouholetý spor, který má 
svůj původ z dob předešlého 
španělského vlastníka.

Spory mezi sousedy jsou 
všeobecně vždy nepříjemná 
záležitost pro všechny zú-
častněné. Verze obou stran 
se liší v datech ohledně ná-
kupu pozemků i  výstavbě, 
ať už naší haly či rodinných 
domků našich sousedů. Dů-
ležité je ovšem zaměřit se 
na  aktuální situaci a  dojít 
k dohodě, která bude akcep-
tovatelná pro obě strany.

Je důležité podotknout, že 
o  domluvu se snažil již pů-
vodní španělský majitel spo-
lečnosti. Společnost od svého 
vzniku investovala stamilio-
ny korun do budov a strojů. 
Velkou investicí byl rovněž 
pozemek o  rozloze 50  000 
m2, zastavěno je však pouze 
6  500 m2. Přirozeným vývo-
jem chtěla společnost rozšířit 
své zázemí, nabídnout větší 
kapacity zákazníkům a  více 
pracovních míst svému okolí. 
Řada investic byla směřová-

na také na odhlučnění strojů 
samotných, které se stan-
dardně neaplikuje. Tato opat-
ření razantně hluk snižují. Za-
městnáváme 160 lidí z  Úval 
a okolí, z  toho mnohé z vás, 
našich sousedů, platíme 
daně a  pomáháme městu.  
Nehledě na  tyto skutečnosti, 
názor sousedů vyjádřením 
pana Zapletala je velmi ne-
gativní ve  smyslu „Nehlučte, 
zavřete to tady, my vás tady 
nechceme“.

V  roce 2017 koupil spo-
lečnost nový silný český 
vlastník s  názvem Promet 
Group, a.s. Vedení společ-
nosti je s  mateřskou spo-
lečností od začátku dohod-
nuto na vstřícném přístupu 
k městu i jeho okolí. To bylo 
prezentováno v  našem ča-
sopisu v  čísle 3/2018. Byla 
rovněž zahájena pravidel-
ná komunikace s  městem 
i  se sousedy, která bude 
pokračovat. S  městem se 
dohodnout daří, s většinou 
sousedů rovněž, což nás 
motivuje k  tomu, abychom 
našli ideální řešení pro spo-
lečné soužití.

Mrzí nás negativní přístup 
pana Zapletala k celé situa-
ci a  forma, kterou je názor 
prezentován. Dle článku 
z minulého čísla jde primár-
ně o protihlukový val, který 
sousedům přislíbil původní 

španělský majitel. Předmě-
tem článku pana Zapletala 
v  čísle 3/2019 našeho časo-
pisu je skutečnost, že spo-
lečnost nedokázala za  celý 
rok provést protihlukovou 
studii, zhotovit projekt, zís-
kat stavební povolení a na-
vozit 850 nákladních aut 
zeminy. Z ankety, která byla 
výstupem zářijového setká-
ní se sousedy za přítomnos-
ti pana starosty z minulého 
roku, však vyplývá, že ná-
zory vás, našich sousedů, 
se různí. Pro některé z  vás 
je val řešením, pro jiné na-
opak. Výsledky ankety na-
leznete na  webu naší spo-
lečnosti www.twsa.cz. Byli, 
jsme a  budeme nakloněni 
konstruktivní debatě o  ide-

V pondělí 25. března v podvečer 
proběhlo mnohými očekávané 
setkání občanů města s  před-

staviteli radnice ve věci vlastně již rea-
lizovaného kácení v lesíku na Úvaláku. 

Co jsme se dozvěděli?
Na  rozdíl od  dopisu pana starosty 

ze dne 12.3., kterým reagoval na  pe-
tici občanů a kde se psalo o nahodilé 
těžbě nemocných a  suchých stromů, 
lesní hospodář pan Sedláček a vedoucí 
odboru ŽP paní Stojecová uvedli, že se 
jednalo o plánovanou plošnou hospo-
dářskou těžbu stromů nejen suchých 
či napadených kůrovcem, nýbrž i stro-
mů zdravých a jejich dřevo bylo prodá-
no tzv. nastojato za cca 40 tis. Kč. 

Přítomní občané argumentovali, 
že se nejedná o  les hospodářský, ný-

brž o  les zvláštního určení uprostřed 
zástavby a  v  něm má každý zdravý 
vzrostlý strom penězi těžko vyčísli-
telnou hodnotu. Zejména mohutné 
modříny, které jsou dlouhověké a byly 
v  ideální fázi svého života, mohly tuto 
část města zkrášlovat možná ještě sto 
let. A hlavně svým stínem napomáhat 
přirozené obnově lesa, který jen stačilo 
zbavit od kůrovcem napadených smr-
ků či mediálně prezentovaného jedno-
ho jasanu.

Diskuse byla chvílemi velmi vzrušená 
z  obou stran a  zklidňovala se až po-
stupně po více než hodině trvání. 

Následujícího dne jsme obdrželi do-
pis od pana starosty s výčtem opatření 
a  pravidly následných postupů, které 
v podstatě dávají za pravdu argumentaci 

nespokojených občanů. Doufejme jen, že 
další kroky již budou prováděny odbor-
něji. Například oznámená výsadba se již 
raději odloží na příhodnější období roku, 
když k 10. dubnu zatím nebyla provede-
na. Uchycení sazenic by totiž nyní bylo 
již jen sázkou do loterie s tradičně velmi 
malou pravděpodobností výhry. Naopak 
bránit se alespoň trochu kůrovci lze té-
měř kdykoliv lapači a doufejme, že se jich 
pár v úvalských lesích objeví….

Výsledek občanské aktivity lze brát 
aspoň s trochou optimismu. Škoda jen, 
že těch zhruba 10 krásných a přitom 
zdravých modřínů, o které vlastně šlo, 
nám to už nevrátí. 

Z pohledu nespokojených 
zúčastněných občanů sepsal 

J. Zendulka

Společné soužití společnosti Tawesco Automotive a sousedů

Kácení na Úvaláku

álním řešení pro všechny 
zúčastněné. 

Vedení společnosti v rám-
ci skupiny Promet Group cílí 
na hledání optimální řešení 
pro ještě účinnější odhluč-
nění, které bude brát v potaz 
zájmy sousedů, města i spo-
lečnosti. Návrh řešení měl 
být prezentován na  před-
velikonočním setkání 13. 4. 
2019, které jsme byli nuceni 
z  důvodu nepříznivého po-
časí odložit na  18. 5. 2019. 
Přijďte se 18. 5. 2019 podí-
vat na naši výrobu a  jak to 
u nás vypadá. Velmi rádi se 
s vámi všemi potkáme a tě-
šíme se na společné sobotní 
odpoledne. 

Jan Maroušek, jednatel 
Tawesco Automotive, s.r.o.

květen 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Tobiáš Kret
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťastného občana našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
Milan Březina
Luboš Dupal
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených dětí, životní 
jubilea a  jména zemřelých v  rubrice Společenská kronika. Uvést 
jméno a příjmení je možné pouze s písemným souhlasem dotčené 
osoby, případně jejího zákonného zástupce. V  případě zájmu 
o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, na email ma-
rie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika
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OSOBNÍ

Hledáme distributory 
letáků a novin 

v této lokalitě, 
dobré fi nanční 

ohodnocení 

e-mail: roman.oralek@seznam.cz, 
tel. 602 321 261

inzerce

Oznamuji všem 
přátelům 

a známým, že 
12.4.2019 zemřela 
po těžké nemoci 

paní Ludmila 
Malá. 

Bylo jí 87 let. 
Kdo jste ji znal, 
věnujte jí tichou 

vzpomínku.
Magda Zemanová

Děkuji panu 
starostovi za 
blahopřání 

k mému
životnímu 

jubileu.
Helena Kopecká

Poděkování do Života Úval
Vážený pane starosto, pane Petře Borecký,
dovolte mi touto cestou poděkovat za milé písemné blahopřání k  mému životnímu jubileu. 
Potěšilo hned několikrát. V prvé řadě tím, že si i v době své maximální pracovní vytíženosti vz-
pomenete na již hodně letitou úvalskou občanku, děkuji. Následně i estetickým provedením 
gratulace, která je skutečně velmi elegantní a svým zpracováním opravdu reprezentativní. Jsem 
potěšena stylem Vaší práce, který spočívá nejen ve velkých městských projektech, ale i v těchto 
drobných maličkostech pro obyvatele. O této „službě“ píše velký Mahátma Gándhí: „Chápat život 
jako službu je umění všech umění a překypuje opravdovou radostí. Kdo chce sloužit, je prost zloby 
a hněvu a zůstává klidný, když je obtěžován. Jeho služba v sobě nese mzdu stejně jako ctnost.“

S poděkováním Marie Holíková

Dne 3. 4. 2019  oslavila pí  Zdenka 
Kašparová v  rodinném kruhu své 
106. narozeniny. I  ve  svém věku se 
zajímá o dění kolem sebe a udržuje 
se v duševní svěžesti. 
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

Vedení města

Nejstarší úvalská občanka 
oslavila narozeniny

Vážení a milí spolužáci!
V letošním roce uplyne 68 roků, kdy náš ročník 

1936 na škole v Úvalech ukončil základní 
školní docházku, a to závěrečnou zkouškou, 
která byla v tomto roce novinkou ve školství.

Tak jako každý rok sejdeme se poslední sobotu 
v květnu.

25. května 2019 v 16 hodin U Vinařů 
Havlíčkova ul. Úvaly

MB
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35INZERCE

KOMINICTVÍ
NĚMEC

čištění, revize,

opravy,

Telefon: 775 132 921

Česká přepravní společnost
hledá řidiče/ku dodávky do 3,5t  pro svoz balíkových zásilek v Praze a okolí.

Pracovní doba 10 – 15 hodin.
Mzda dohodou.

Telefon 603488722
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INZERCE

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

DOKONALÉ  ŠATNY

www.stopka.cz
Showroom Praha
Klimentská 46, Praha 1

NOVÁ KOLEKCE
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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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