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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rád bych na počátku tohoto slova ještě jednou poděkoval těm z vás, kteří jste
se zapojili do dubnového úklidu Úval.
A těm z vás, kteří i nyní neváháte věnovat svůj volný čas pro zkrášlení našeho
města a pro zlepšení života v něm. Ať již
je to péčí o předzahrádky vašich domů,
výsadbou květin do veřejného prostoru
nebo organizací akcí pro děti i pro dospělé. Je vás docela dost a tato vaše aktivita proměňuje město k lepšímu.
Moc vám všem za toto děkuji. A jsem
rád, že je vás více a více. Radost mě
však přechází nad chováním některých
Úvaláků a Úvalaček a zde bez váhání vynechávám přídavné jméno „milý“.
Takže vy, Úvaláci a Úvalačky, kteří
v době dostupného sběrného dvora vyhazujete do lesa svůj odpad. Proč si jej
nevyhodíte na zahradu? Aha … ono by
to asi nebylo hezké, že… A v lese je to
hezké?
Vy, milovníci kávy ze Starbucks, kteří

vyhazujete kelímky z okna auta, proč si
je nevyhazujete doma? Aha, vy byste to
museli uklidit … A někdo jiný to má uklízet za vás?
Jaký příklad dáváte svému okolí vy,
kteří neváháte své auto zaparkovat
do čerstvě vysázeného záhonu s květinami? Také si parkujete auto ve svých
záhonech na zahradě? Asi ne, že ano.
Tak proč to děláte u veřejného prostranství?
Také si, někteří kuřáci, odhazujete
doma vajgly od cigaret na podlahu? Ne?
A není vám to blbé dělat to samé ve veřejném prostoru?
Doma by vám to vadilo, ale ve veřejném prostoru, který je domovem nás
všech, vám to nevadí. Takže mám pro
vás jediné ... Jste sobci!
Stejně jako vandalové ničící dennodenně lavičky, značky, odpadkové koše.
Každý takový zničený předmět znamená, že jeho opravu a náhradu musíme
zaplatit. A že lidé, kteří by mohli dělat

užitečnější věci, musí napravovat to, co
zničíte, a tento čas jim pak chybí.
Nejde však jen o binec a destrukci,
které za sebou zanecháváte, jde o to, že
tím do společnosti šíříte povědomí, že
nemá smysl dělat věci hezké a udržovat
pořádek, protože to zase někdo zničí.
Proto se s vámi a s vaší morálkou musí
bojovat. Abyste se nad svým chováním
zamysleli a třeba i zastyděli. Abyste nedávali špatný příklad našim dětem.
Protože u dětí to začíná. Protože děti
a my všichni musíme vidět, že náš domov
není jen vyleštěný byt či dům se zahradou
s udržovaným trávníkem. Ale že je to také
naše město, park, náměstí či ulice, kudy
děti chodí do školy a my do práce. Abychom si uvědomovali, že pokud někdo
něco dělá pro své okolí, tak není směšný
podivín, ale člověk hodný uznání.
Pokud nás takových bude co nejvíc,
bude potom i naše město zase o něco
příjemnějším místem pro život.
Petr Borecký, starosta města

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 25. 4. 2019

P

oslední čtvrtek v dubnu se opět sešli v jednacím sále domu
s pečovatelskou službou
úvalští zastupitelé ke svému
dalšímu řádnému jednání.
Nejprve starosta obsáhle informoval přítomné o činnosti
rady města za uplynulé období. Rada města projednávala
mimo jiné výběrové řízení
na ředitele technických služeb, rekonstrukci úvalského
koupaliště, problematiku pozemku Českých drah u nádraží, komplikace kolem výstavby
svazkové školy, připravovanou rekonstrukci úvalských
rybníků.
První bod jednání se týkal transformace úvalské
základní školy do podoby
školské právnické osoby. Ředitel ZŠ pan Mgr. Lukáš Kunc
a další kompetentní diskutující pohovořili o výhodách
a očekávaných přínosech
této významné změny v živo-

tě úvalské školy. Zastupitelé
následně souhlasili se změnou právnické formy z příspěvkové organizace města
na „školskou právnickou
osobu“. Dokumenty budou
schvalovány na červnovém
jednání zastupitelstva.
Zastupitelé vzali na vědomí
žádost občanů proti používání plošného postřiku ulic herbicidem. Technické služby
Úvaly používají na plošný postřik ulic herbicid Glyfo Klasik
Strong v povolené koncentraci. Názory odborníků, ale
i laiků na používání tohoto
prostředku se různí, stejně
tak jako názory na způsoby likvidace plevele ve veřejném prostoru. Po delší
diskusi zastupitelé vyslovili
souhlas s omezováním používání chemických herbicidů
a jejich postupné nahrazování šetrnějšími metodami
a současně vyzvali občany
Úval k šetrné likvidaci plevele

svépomocí na komunikacích
bezprostředně přiléhajících
k jejich nemovitostem.
Zastupitelé dále schválili
uzavření kupní smlouvy mezi
městem Úvaly a soukromými osobami k prodeji pozemků (chodník) v Radlické čtvrti
č. 3825/5, 3841/180 a 3841
o celkové výměře 179m2
za celkovou cenu 5000 Kč.
Zastupitel Mg. Gloc následně seznámil přítomné se zápisem z jednání
finančního výboru ze dne
8.4.2019. Finanční výbor se
v uplynulém období zabýval
i kontrolou nákladů města
spojených s čerpáním kontokorentu, městem zadanou
dle usnesení č. Z-65/2016
z 23. 6. 2016 a kontrolou –
namátkové prověření dotačního programu po procesní
a administrativní stránce
– MŠ Cukrovar, zadanou
usnesením č. Z-3/2014 ze
dne 30.1.2014.

V návaznosti zastupitelé schválili návrh smlouvy
o úvěru ve výši 30 000 000 Kč
s Komerční bankou, a.s. Základní parametry přijímaného úvěru jsou následující:
výše úvěru 30 mil. Kč, doba
čerpání úvěru v období
26.4.2019 až 25.4.2021, tzn.
2 roky. Úvěr bude úročen pohyblivou sazbou referenční
sazba (3M PRIBOR) + pevná
odchylka 0,50 % p.a. po dobu čerpání úvěru. (Pozn.:
k 14.4.2019 = 2,02 %). Předpokládaná doba splácení je
od 26.4.2021 do 25.4.2034
(tj. s odkladem 2 roky a následně doba splácení 13 let).
Tento úvěr lze použít pouze
k investičním akcím města.
Počínaje dnem čerpání hradí město úroky z úvěru, a to
čtvrtletně, vždy k 25. v měsíci, úvěr je možno předčasně
splatit.
V návaznosti na to zastupitelé delší dobu diskuto-
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vali a nakonec schválili rozpočtové opatření č. 1/2019
ve výši příjmy a výdaje
232 539 601 Kč.
Zastupitelé rovněž vzali
na vědomí podnět občanů
z lokality Hodov (viz níže).
Delší debata se rozproudila i k bodu rozšíření úvalského zdravotního střediska. Zastupitelé následně souhlasili
s uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby mezi městem Úvaly a společností Jiří
Mareš, s.r.o. Pan MUDr. Jiří
Mareš seznámil přítomné
s tímto projektem. Současná
kapacita stávajícího zdravotního střediska v ulici Pražská
je z hlediska prostorového
v podstatě vyčerpána. Je proto nezbytné zajistit rozšíření
podlahové plochy pro poskytování zdravotnických služeb v Úvalech. Spolu s tím je
třeba středisko vybavit moderními technologiemi pro
diagnostiku a pro poskytování služeb lékařských oborů,
které nejsou zatím v Úvalech
dostupné. Studie předpokládá výstavbu nové přístavby ke stávajícímu objektu
zdravotního střediska a tím
i rozšíření jeho podlahové
plochy o cca 630 m2. Toto

rozšíření by umožnilo rozšířit spektrum poskytovaných
zdravotních služeb v Úvalech
zejména v tomto rozsahu:
2x praktik, 2x pediatr, 1x zubař, 1x oftalmolog, 1x kožní,
1x chirurgie (+ rentgen), 1x
ortoped, 1x orl, 1x neurolog, 1x alergolog, 1x geriatr,
1x psychiatr. Pokud se týká
realizace a financování projektu, jednalo by se o projekt
tzv. PPP (Private Public Partnership). Tento spočívá tom,
že soukromý partner města
navrhne a postaví přístavbu zdravotnického střediska
v rozsahu dle studie. Objekt
bude ve vlastnictví investora,
pozemek bude i nadále patřit
městu. Hranicí investice soukromého partnera je výstavba objektu až po přípojky
jednotlivých médií. Samotná
podoba objektu bude konzultována s městem a realizována ve vzájemné koordinaci s ním.
Dále zastupitelé schválili
rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018: Základní
škola Úvaly, hospodářský
výsledek za rok 2018 ve výši
257 414,32 Kč (do fondu odměn 200 000 Kč, do fondu re-

zerv 57 414,32 Kč) a Mateřská
škola Úvaly – hospodářský výsledek 443 621,76 Kč (do fondu odměn 200 000 Kč, do fondu investic 243 621,76 Kč).
Zastupitelé také po delší diskusi, ve které se řešila
zejména dopravní obslužnost náměstí Svobody, výška
staveb, výšky stropů ve veřejných prostorách v rámci
stavby a počty parkovací stání, schválili uzavření plánovací smlouvy mezi společností
Náměstí svobody Úvaly, s.r.o.
a městem Úvaly. Společnost
se zavazuje zajistit své závazky ze smlouvy bankovní zárukou na částku 35 mil. Kč. Tato
bankovní záruka, poskytnutá
společností Náměstí svobody Úvaly, s.r.o., byla rovněž
schválena.
Zastupitelé v posledním
bodě jednání vzali na vědomí
opakovanou žádost společnosti JaroReal, s.r.o., ve věci
požadovaných změn územního plánu v developerské
oblasti v Radlické čtvrti a uložili městskému úřadu urychlit
přípravu nového územního
plánu města. Zastupitelé tak
nepřímo vyslovili nesouhlas
s pořízením změny územního plánu ve zkráceném řízení

3

dle stavebního zákona, a to
na pozemcích č. 3841/208,
3841/209, 3841/210, 3841/211,
3841/237, 3841/238, 3841/239
a 3841/240 dle žádosti společnosti JaroReal, s.r.o., (developerský projekt ve východní
části Radlické čtvrti).
Dotazy, které zazněly v sále,
se týkaly závlahy travnatých
ploch na budoucím zrekonstruovaném koupališti, aktuálních personálních problémů
Městské policie Úvaly a parkovacích zón v další části města. Přítomní občané z lokality
Hodov vyjádřili v delší diskusi
své obavy a nesouhlas s příjezdovou cestou k zamýšlenému
sezonnímu parkovišti pro úvalské koupaliště u stávající ČOV
za koupalištěm a s dočasnou
deponií recyklátu pro opravy
úvalských vozovek.
V 0:45 hod. nejdelší jednání úvalských zastupitelů
po téměř sedmi hodinách
skončilo.
Videozáznam z řádného jednání ze dne 25.4.2019 je zde:
http://www.youtube.com/
watch?v=hdIW_cIgH8w
(délka jednání 6:41 hod.)
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)

Park v Jiráskově ulici prošel revitalizací

K

e křižovatce ulic Jiráskova
a Na Spojce v Úvalech neodmyslitelně patří park. Dlouhá
léta se mu však nedostávalo péče, kterou by si zasloužil a stal se tak jedním
z míst, které zahradní architekt města
Lukáš Štefl navrhl k revitalizaci, aby se
zabránilo jeho postupnému rozpadu
a odumření.
V uplynulém roce proto pan Lukáš
Štefl zpracoval ve spolupráci s odborem
životního prostředí projekt revitalizace,
v jejímž rámci jsme skáceli nemocné

a neperspektivní stromy a dosadili jsme
stromy a keře nové. Celkem jsme vysadili
10 nových stromů, 70 keřů a ošetřili jsme
8 stromů stávajících. A protože k parku
patří i ptáci, osadili jsme pro ně 3 ptačí
budky.
Kácení stromů provedly Technické
služby města Úvaly, samotnou revitalizaci plochy pak realizovala společnost
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o.
Celkové náklady akce činily cca
200 000 Kč, které z 80% kryje dotace
Státního fondu životního prostředí.
Věříme, že Úvaly tak budou opět
Nová ředitelka
o něco hezčí.
Renata Stojecová,
Technických
odbor životního
služeb Úvaly
prostředí

Rada města Úvaly dne 23. 4. 2019
jmenovala na doporučení výběrové komise paní Markétu Řepkovou
do funkce ředitelky Technických
služeb Úvaly, a to s účinností od
1. 5. 2019.

Přejeme Markétě Řepkové v její práci hodně úspěchů a nám všem, aby
technické služby poskytovaly kvalitní služby jak městu, tak především
jeho občanům.
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná

ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.
5/28/19 12:11 AM
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Transformace úvalské základní školy a rozšíření zdravotního
střediska dostaly zelenou

Z

astupitelstvo města
na svém zasedání
25. dubna kromě
jiného schválilo i dva důležité projekty. Prvním je
transformace úvalské základní školy a tím druhým
je rozšíření zdravotního
střediska.
Transformace
základní školy odstartuje od 1.7.
a od 1. ledna 2020 získá
škola právní samostatnost
a úplnou nezávislost na politice města. Díky transformaci pak škola bude mít
ve svém rozpočtu ročně
o cca 7 milionů Kč více, což
jí umožní realizaci mnoha

důležitých projektů zaměřených na vzdělávání.
Na projektu rozšíření zdravotního střediska jsme společně s investorem pracovali
několik let. Bylo potřeba
vyřešit vícero právních,
technických i finančních
problémů, ale jak se zdá,
vyřešili jsme je.
Zastupitelstvo města
proto dalo na svém zasedání dne 25. dubna
tomuto záměru zelenou
s tím, že finální dokumenty k oběma projektům bude schvalovat
na svém červnovém zasedání.

Pokud vše půjde dobře,
dočkáme se rozšířeného
a modernizovaného střediska s rentgenem, moder-

ními ordinacemi a zázemím
do cca 2–3 let.
Petr Borecký,
starosta města

Řekněte nám to napřímo!

P

aneb Výjezdní setkání rady města s občany

odobně jako v minulých letech, i letos bychom se rádi
potkali s vámi – občany našeho města, abychom se
dozvěděli, co vás právě ve vaší čtvrti pálí, co chybí, co
se naopak líbí nebo co byste navrhovali udělat pro lepší život ve vaší čtvrti a vašem městě. Nemusíte kvůli tomu chodit
na radnici, přijdeme za vámi!
A kdy a kde se s námi můžete potkat?
Pondělí, 10. června, 18:30, Guth – Jarkovského, zahrádka
u restaurace na tenisových kurtech, Pařezina
Úterý, 11. června, 18:30, Jirenská, parkoviště u bazénu Natrix, V Setých a Hodov

Středa, 12. června, 18:30, Radlická čtvrť, křižovatka Táboritská x Rokycanova
Pondělí, 17. června, 18:30, K Hájovně u křižovatky s ulicí
Smrková, Hájovna - Zálesí
Úterý, 18. června, 18:30, křižovatka Šámalova a E.E. Kische,
U Horoušánek
Pondělí, 24. června, 18:30, Nachlingerův park, Úvalák a centrum města
Úterý, 25. června, 18:30, Dětské hřiště v Chorvatské, Slovany
Petr Borecký, Alexis Kimbembe, Josef Polák,
Lída Milerová, Miloslav Kolařík

Náměstí Svobody se promění

J

iž přes rok se ve spolupráci se soukromým
investorem
připravuje
projekt proměny horní části náměstí Svobody. Zmizí

stávající objekt, ve kterém je
pošta, a zmizí vyasfaltovaná plocha, která dnes slouží
jako parkoviště.
Nahrazeny budou bytovými a polyfunkčními
objekty. I do budoucna se zde počítá s prostory pro Českou poštu, restauraci a menší
obchod. Město Úvaly
Každého z nás, kdo ho znal, se
pak získá 500 m2 tolik
dotkla velice smutná zpráva o nápotřebných
nových
hlém a nečekaném odchodu toprostor využitelných
hoto úvalského občana, patriota
jako taneční a spolenašeho města. Jaroslav Vorlíček
čenské a kulturní sály.
byl v Úvalech známý nejenom jako
Projekt prošel rozšikovný sklenář, ale především
sáhlou veřejnou disjako čtivý spisovatel s ohromnou
kusí, připomínkovali
znalostí Úval, jejich příběhů a vztajej rovněž městský
hů. Zároveň to byl člověk širokého
a zahradní architekt
srdce, který uměl užívat života se
a doznal celkem 11
vším, co přináší.
variant. Velmi důležitá
Na jeho osobnost si jistě rádi
byla i debata o volbě
i po letech vzpomeneme.
stavebních materiálů
Čest jeho památce.
a mobiliáře.
Vedení města Úvaly

Zemřel
Jaroslav Vorlíček
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Oproti původním záměrům byly na základě připomínek veřejnosti objekty sníženy, zmenšil se počet bytů,
zmizela velkoplošná prodejna a rovněž nebude realizován projekt podzemního par-

koviště, který vadil některým
občanům v lokalitě bydlícím.
Další část Úval tak v příštích
několika letech změní svoji
tvář směrem k modernímu
městu příjemnému pro život.
Petr Borecký, starosta města

5/28/19 12:11 AM
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Jaké projekty ve městě připravujeme?

J

ednou ze součástí práce na radnici
je, že vlastně nikdy není hotovo. Jedny projekty skončí a další se hned
připravují k realizaci. I v současnosti
máme v Úvalech v různé fázi přípravy
několik projektů, se kterými bychom
vás rádi seznámili nebo dali informace
o tom, co nového.
První takovou oblastí je školství. Zde
se jedná o tři projekty. O prvním z nich,
transformaci úvalské základní školy,
píšeme v samostatném článku, zde se
zaměříme na další dva. Prvním z nich
je projekt rozšíření Mateřské školy
v Cukrovaru o další dvě třídy s kapacitou pro celkem 50 dětí. Zde se nám podařilo dotáhnout do konce projektovou
dokumentaci a získat stavební povolení.
Vzhledem k nákladům stavby sahajícím
ke 20 milionům Kč je zřejmé, že se zde
neobejdeme bez dotačních peněz. Bohužel, v současné době nejsou žádné
nové výzvy v této oblasti vypsány, ministerstvo pro místní rozvoj však vzhledem
k tomu, že v minulé dotační výzvě bylo
schopno uspokojit minimum zájemců,
přislíbilo, že vypíše další výzvu. Pro Úvaly je realizace této přístavby naprosto
nezbytná, protože po několika letech se
nám opět objevil významný převis poptávky na místa ve školkách oproti počtu nabízených míst.
Dalším projektem v oblasti školství
je výstavba nové svazkové školy.
O tomto projektu jsme psali podrobněji
již v lednu, takže jen krátká aktualizace
– podařilo se odstranit některé administrativní překážky ve výstavbě, další však
stále přetrvávají. O zpoždění projektu jsme již debatovali s ministerstvem
školství a v současné době hledáme
cestu případných alternativních řešení,
která bychom měli v záloze, pokud by
z nějakého důvodu nebylo možné tyto
překážky odstranit. O jaké překážky se
jedná? Jde především o přeložení rádiového paprsku Českých radiokomunikací, který zasahuje dotčenou oblast,
o přeložení vedení vysokého napětí
elektřiny a o vydání územního rozhodnutí pro II. etapu výstavby projektu Hostín. Moudřejší budeme zhruba za tři
měsíce.
A posledním projektem, který máme
v oblasti školství v realizaci, je stavba
zcela nových učeben fyziky, přírodních věd a chemie na naší základní
škole. Úvalské děti tak získají v dané oblasti nejmodernější vybavení pro svoji
výuku. Součástí projektu je i zavedení
robustní internetové konektivity pro
naši školu. Náklady projektu činí 6,7 mil.
Kč, z toho 85% je kryto dotací Evropské
unie. Projekt bychom chtěli dokončit letos v červnu.
Jiné projekty připravujeme v oblasti životního prostředí. Na sklonku léta
začne výstavba nového vlastního sběr-
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ného dvora města Úvaly u silnice
směrem na Přišimasy. Díky této stavbě získají občané Úval moderní sběrný
dvůr a město nezávislost na externích
dodavatelích. Náklady této akce budou
činit 14 milionů Kč, 90% máme krytých
dotací Evropské unie.
Do oblasti životního prostředí patří i provoz čistírny odpadních vod.
Město již v minulosti několikrát čistírnu
rozšiřovalo, přesto vše již nyní naráží
na hranici svých kapacit. Úvaly budou
muset v nejbližší době rozšířit kapacitu čistírny odpadních vod až na 10 000
obyvatel. Náklad této akce bude činit
částku cca 60 milionů Kč a jen projektová dokumentace bude stát něco kolem
4 milionů Kč. Opět se nám tak vrací jako
bumerang velmi velkorysé nastavení

zastavitelných ploch Úval z doby zhruba
před deseti lety.
V oblasti dopravy připravujeme projekt výstavby autobusového terminálu u nádraží a další rozšíření
parkovací infrastruktury pro cyklisty,
abychom nabídli cestujícím občanům
alternativní možnosti dopravy, než je
jen auto. Velkým problémem je zde
odkoupení potřebného pozemku (je
tam dnes provizorní parkovací plocha)
od Českých drah. Jednání se táhnou
již sedmým rokem a přestože jsme již
doufali, že smlouvu letos budeme moci
uzavřít, prodej vedení Českých drah doposud neschválilo.
Paralelně vedle přípravy projektu
přestupního terminálu připravujeme
zavedení regulace parkování v okolí

Start 4. etapy v neděli 2. června v 8.00 na náměstí Arnošta z Pardubic,
přidat se může každý na kousek, jednu etapu nebo celou trasu.
5/28/19 12:11 AM
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úvalského nádraží. Principem je zavedení časově omezeného stání po dobu
maximálně 5 hodin. Rada města již podnikla nezbytné legislativní kroky a samotné zavedení regulace parkování tak
lze očekávat do konce letošního roku.
Podrobnější informace včas zveřejníme.
Současně s tím připravujeme i další posílení autobusové dopravy nejen
v Úvalech, ale i okolních obcích, které bychom ve spolupráci s ROPIDem
a okolními obcemi chtěli spustit v září
letošního roku. V rámci posílení autobusové dopravy začneme letos ve spolupráci s ŘSD budovat nové autobu-

sové zastávky včetně přístupových
chodníků na silnici I/12 u Penny Marketu. Tyto zastávky budou do budoucna sloužit pro rychlé autobusové linky
vedené jednak přímo z Úval do Prahy
a směrem na Kolín a dále pak pro autobusové linky vedené z nádraží kolem
zdravotního střediska a školky směrem
Slovany a Škvorec. Podobná linka pak
bude vedena kolem zdravotního střediska směrem do severních částí města
(Hodov, Zálesí, U Horoušánek).
Nezapomínáme ani na uliční síť. Letos ani příští rok nebudeme mít na budování ulic k dispozici tolik peněz jako

v předchozích letech, ale i tak chceme
ve zlepšování stavu uliční sítě v Úvalech
pokračovat. Půjde především o budování ulic z válcovaného či prostříkaného živičného recyklátu, který má po uježdění
podobný povrch jako živičné vozovky
(příkladem mohou být ulice Rašínova
nebo Diamantová). Soustředit se budeme především na ulice v okrajových
částech města.
Pro více informací sledujte web nebo
facebook města, případně neváhejte
zavolat k nám na radnici či nás přijít navštívit.
Za vedení města Petr Borecký, starosta

Ztemníme noční oblohu v Úvalech?
„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou
není vidět…“
Touto větou začíná známý rozhovor Malého prince
se ztroskotavším pilotem
v poušti. Mohli by jej však
vést i dnes?
Za normálních okolností
může člověk na severní polokouli vidět cca 5 000 hvězd.
V realitě dnešní České republiky je to však jen necelých
2 000 - 2 500 hvězd na opravdu temných místech. V okolí měst je to často jen pár

desítek hvězd. Tak velký je
dnes u nás světelný smog.
Nedávno vydaný Nový světový Atlas světelného znečištění uvádí, že Mléčnou dráhu
nevidí šedesát procent Evropanů, a Evropa je zasažena
na téměř devadesáti procentech území světelným znečištěním. Tma se prostě stala
vzácností.
Uvažovali jsme proto, co by
se stalo, kdybychom trochu
toho světelného smogu ubrali. Jedním z jeho významných
zdrojů je veřejné osvětlení.
Napadlo nás proto ... zkusit

v noci zhasnout. Na začátek
na zkoušku jen v době od 1.00
v noci do 4.00 ráno, kdy stejně
drtivá většina lidí spí.
Co si o tom myslíte? Je to
dobrý nápad? Nebo vám to
přijde jako nesmysl? Budeme
rádi za vaši zpětnou vazbu
(můžete psát na mail starosta@mestouvaly.cz, na městský facebook či web, případně i do Života Úval).
Mimochodem, velmi častý
argument pro svítící veřejné
osvětlení v noci je, že je prevencí kriminality nebo nehodovosti. Seriózní studie pro-

vedené ve Velké Británii tyto
argumenty vůbec nepotvrzují, spíše naopak. Pro zájemce
přidáváme odkaz v angličtině zde: (http://www.celfosc.
org/biblio/seguridad/atkins.
pdf a https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK316511/)
P.S. Ne, opravdu nám nejde o to, že by Úvaly neměly
na elektřinu :-)celková úspora bude v rámci celého rozpočtu města marginální záležitost.
Za vedení města
Petr Borecký, starosta

Rekonstrukce koupaliště finišuje
Vážení spoluobčané,
rekonstrukce koupaliště jde do finále! Dnes, to je 15. 5. 2019, byla
dokončena pokládka folií v bazénu i v brodítkách. Ještě tento týden
bude zahájena pokládka travního
koberce, ale tady jsou práce trochu
závislé na počasí. Počítáme s tím, že
s napouštěním bazénu se začne kolem 27. května, a to pouze v nočních

hodinách. Po napuštění bazénu bude
spuštěn zkušební provoz.
Rád bych vám sdělil datum slavnostního otevření zrekonstruovaného koupaliště, ale vzhledem k termínu vydání
a doručování našeho časopisu až k vám
domů, doporučuji , sledujte web města
a obvyklé vývěsky a informační tabule.
Josef Polák,
místostarosta

zprávy z města

Voda nad zlato

V

oda je nedílnou součástí našeho
života, většinu našeho těla tvoří
právě voda. Bez vody to prostě nejde. O vodě se stále více mluví a poslední
dobou začíná být i velmi oblíbeným politickým tématem, ale málokdo ví, jak to
u nás s vodou vlastně je a jak celý systém
vodárenství opravdu funguje.
Benjamin Franklin, americký státník
a diplomat, kdysi řekl: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna.“ To
(bohužel) platí i dnes, a to nejen o vodě,
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ale i o lidech, kteří ve vodárenství pracují.
Vzhledem k tomu, že v médiích se
stále více objevují zavádějící informace, které staví vodárenství do špatného
světla a vykreslují budoucnost vodních
zdrojů velmi černě, nastal podle nás čas
seznámit laickou veřejnost s taji vodárenství.
Tento článek je úvodem k „Seriálu
o vodě“, ve kterém vás budeme postupně každý měsíc seznamovat s ces-

tou vody od zdroje až k domácnostem
a zase zpět do přírody.
Ne náhodou se název tohoto „seriálu“
shoduje s názvem oblíbené pohádky.
Jistě si vzpomenete na rozhovor krále (v podání Jana Wericha) a Marušky
(mladičké Mileny Dvorské) na téma, jak
ho má ráda? Tentýž rozhovor by se dal
symbolicky vést mezi dvěma pomyslnými tábory, které existují v přístupu
k vodě.
Pan král by se svými slovy: „Vody je
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všude habaděj. Vody má každý dost,“
mohl bezpochyby představovat tu část
společnosti, která si vody neváží, přístup k vodě řeší až na úplně posledním
místě a nebere v potaz fakt, že vodní
zdroje nejsou neomezené a že kvalita
a množství vody, které máme k dispozici, je velmi závislé na našem chování.
A na druhé straně je tu to, co říká
Maruška: „Vody je zapotřebí“, to by odpovídalo názorům a způsobu života té
části společnosti, která si vody cení nad
zlato a snaží se o to, aby vody byl dostatek nejen pro potřeby lidí, ale i pro
potřeby přírody a celé planety vůbec.
V minulosti lidé putovali za vodou a osidlovali místa blízko vodních
zdrojů. Když voda došla, přesunuli se
jinam. Dnes je to u nás přesně obráceně. Lidé si vyberou místo pro život
a automaticky počítají s tím, že voda
jim bude přivedena „až do kuchyně“
a běda, pokud se to někde zadrhne.
Česká republika je jedním z mála států, kde je voda národním bohatstvím
a nakládání s ní je veřejným zájmem.
Vodu u nás nelze vlastnit. Není možné
si ji koupit nebo s ní obchodovat (pokud
nemluvíme o vodě stáčené do lahví).
Navíc máme tu výhodu, že většina řek,
která naší zemí protéká, pramení právě
u nás a pak odtéká k sousedním státům. Díky tomu u nás voda není důvodem svárů a válek jako např. v zemích
Blízkého východu.
Víte, že i v současnosti na naší planetě

více než miliarda lidí trpí nedostatkem
pitné vody?
My máme obrovské štěstí, že velmi
kvalitní pitná voda (za podprůměrnou
cenu v porovnání s ostatními státy Evro-

py) až do domu stejně jako splachovací
záchod jsou u nás samozřejmostí, a to
i přesto, aniž by si lidé uvědomovali, kolik lidské práce se za tím skrývá.
Je však jen otázkou času, kdy se tato
samozřejmost stane výsadou.
Pokud budeme nadále
– ubírat vodě prostor pro její návrat
zpět do přírody,
– dávat přednost zpevněným plochám
před zelení,
– znečišťovat půdu a vodní zdroje odpadem a chemickými látkami,
– osidlovat místa s nedostatkem vodních zdrojů,
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– nevhodně hospodařit na orné půdě,
– likvidovat lesy a louky,
– odvádět dešťovou vodu kanalizací namísto jejího zasakování v místě jejího
vzniku
– a bezohledně zneužívat pitnou vodu
pro automatické zavlažování dokonalých „anglických“ trávníků a velkých zahradních bazénů bez ohledu
na vydatnost vodních zdrojů v dané
lokalitě,
čeká nás krušná budoucnost „na suchu“. Přestože patříme k suchozemským tvorům, bez vody nepřežijeme,
a proto o ni musíme pečovat.
Nejde o to urputně šetřit vodou
za každou cenu, už tak je spotřeba
vody v České republice jednou z nejnižších v Evropě. A musíme si také
uvědomit, že čím menší bude spotřeba pitné vody, tím dražší bude její
dodávka, protože vodárenské systémy
a technologie něco stojí a náklady na jejich provoz se rozpočítávají na množství
distribuované vody.
Ale jde především o to, abychom
si byli vědomi toho, že voda je nenahraditelné bohatství, je sice obnovitelným, ale nikoliv nevyčerpatelným
zdrojem, a jako takovou, musíme chránit a ctít a vážit si té každodenní samozřejmosti, o kterou můžeme vlastní
vinou přijít.
Technické služby města Úvaly, p.o.
Ing. Veronika Jáglová
Odborný zástupce provozovatele VaK

Všimli jsme si
Všimli jsme si …
a děkujeme
V polovině dubna obcházejí příslušní pracovníci města
a odborný doprovod stromky na náměstí a v Husově ulici – žádný neuschl, prospívají,
zelenají se, a dokonce počátkem května kvetou. Skupina
kontroluje asi i opravená rabátka. Je už vyčištěno korýtko pumpy u magnólie, zatím
do něj žádná voda neteče,
ale koncem dubna déšť je
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znovu zaplnil čistou vodou,
asi odtékat nemá…
V květnu mění vzhled záhonky ve Dvořákově ulici,
kvetou ve skupinách vysoké
sasanky hupejské mezi travinami a dalšími kvítky … podívejte se

Všimli jsme si důsledků …
22. až 24.4. je velmi větrno,
sucho a velmi teplo, vlastní zahrádky zatím nejsou vyprahlé,
naopak zdobí Úvaly. Občané
vytrvale pečují, ale obavy trvají. Záhonky s keříčky po Úvalech se většinou zelenají nebo
také vyhlížejí lehce zdevastovaně, služba s kropícím vozítkem pilně zalévá, je to údržba
„s nejmenšími náklady“?
24.4. vlaštovky poprvé zavítaly na dvůr v „65“ a obsazují
hnízda v rozích oken zejména policejních a stavebního
úřadu.
25.4. do Česka zasahuje i písek ze Sahary, alergici
se trápí nejen pylem a prachem. Obří klíšťata se sápají

na cokoliv živého, co projde
kolem, mladé zatím nemají,
ale co není … drobounká se
hůř hledají; ozónová vrstva
se povážlivě tenčí, i úvalské sluníčko barví rychle
do bronzu, a tak se těšíme
na koupaliště, co se rýsuje
v našem údolíčku. Ve většině
zahrad již kvetou šeříky, příroda se předběhla o 3 týdny.
26.4. v noci zapršelo, deštík
spláchl prach a pyl, ochladilo
se, ale v sobotu je už odpoledne zase teplo, leckdo vyráží
odstraňovat plevel před domem na chodníku.
Střídá se chladné i teplé
počasí a studený máj vypadá
na ráj ve stodole. Úvaly leží
v jakémsi stínu, a když jde
déšť od západu, tak se před
námi rozdělí a jde na Labe
nebo na sv. Annu. Tentokrát
přicházejí mraky od jihozápadu a déšť trochu zlepšuje stav
spodních vod, a hlavně osvěžuje jak městskou zeleň, tak
zahrádky. Hezky kvetou tulipány kolem stromů, traviny

svěže zdobí okraje ulic, platany obrůstají a zviditelňují se,
lípa republiky se košatí…

Všimli jsme si …
a pochopme
Večer na VZZM 25.4. v DPS
kromě jiného zaznívá nesouhlas občanů s plošným
chemickým postřikem glyfosáty proti plevelům na ulicích a chodnících, mají obavy
z ohrožení zdraví zejména
dětí, živé přírody a z neznámých důsledků nadužívání
chemie. Navrhují jiné techniky, které pan starosta připouští a slibuje, že zkusí. Zaznívá možná výzva, směřující
k občanům a spolkům – jako
ukliďme Česko/Úvaly – tak
vytrhněme plevel na svém
chodníku, připojit by se mohl
každý, kdo má obavy o budoucnost planety a je fyzicky
schopen takového úkonu.
Jiný, zdravý, by mohl pomoci.
Zkusme začít u sebe. Každá
drobná akce pomůže přírodě, kterou musíme chránit.
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Jiná skupina občanů se
obává na Hodově dalšího
provozu deponie recyklátů,
případně stavby parkoviště
pro koupaliště, což povede
k znehodnocení ulice Muchova, jejich majetku a zhoršení
bezpečí provozu na úzké vozovce. Jejich dopis zastupitelům rozumně vysvětluje nevhodnost takových záměrů.

Všimli jsme si …
a věříme
že se všichni snad jednou

ŽIVOT ÚVAL 6/2019

naučí třídit a pochopí, že petka není papír.

Všimli jsme si …
a nezmění se
Je to 100 let, co se ženy
v Československu staly rovnoprávnými, co se týká volebního práva, tak si letošní
volby, dívky a ženy, užijme.
Všimli jsme si …
a očekáváme
Na náměstí se objevují obří nádoby, které se vzhledově neliší,
jen tvarem, od třídících
košů na odpadky. Však
už hned jeden z deseti
má v sobě bioodpad,
později i jiný. Jsou to
květináče! Po „zmrzlých“ budou osázeny.
Jsme zvědavi čím? Těšíme se, že budou zdobit

a nebudou přitahovat nenechavce, snad se v horku
nebudou rozpalovat a přehřívat se.
V Riegerově ulici na bývalém odstavném místě pro
kontejnery jsou také květináče – betonové, ulice vypadá lépe. Opravuje se fasáda
podloubí u „65“. Bude v čele
nápis PĚTAŠEDESÁTKA?
V ulici 5. května se pracuje … pokračují práce podle

harmonogramu nebo jsou
v předstihu? U hřbitova jsou
hotové suchovody.
Na hřbitově by bylo dobré ošetřit zdobné buxusy
u pomníku, aby je zavíječ
zimostrázový neohlodal dokonale, jsou totiž lehce postižené. Existuje i ekologický
olejový postřik.
Na ulici a od občanů
zaznamenala
Alena Janurová

Nová publikace Pátrání po hrdinech

S

pisovatel Jan Psota z Hradešína sepsal ke 100.
výročí vzniku republiky
výpravnou kolektivní regionální
publikaci Pátrání po hrdinech,
kterou vydal škvorecký Spolek
sousedů v roce 2018. Kniha mapuje přeživší i padlé bojovníky
za první světové války a předválečný, válečný a poválečný život v některých obcích blízkého

okolí Úval. Kniha na 96 stranách
a za užití bohatého fondu historických fotografií přináší badatelský objev 48 pozapomenutých
padlých hrdinů, jejichž jména
byla doplněna na památníky
ve 12 obcích regionu. Za tuto činnost a publikaci získal autor vysoké státní ocenění – plaketu ministra obrany ČR za péči o válečné
hroby. Prolog knihy otevírá in

memoriam scénárista a znalec
osobnosti prezidenta Tomáše G.
Masaryka, profesor Zdeněk Mahler, čestný občan města Úvaly.
Pokud máte o knihu zájem
a rádi byste si ji obstarali, navštivte podatelnu-informační
centrum
Městského úřadu
Úvaly, Arnošta z Pardubic 95,
kde je v prodeji za 70,- Kč.
Knihovnice

kultura a volný čas

Lístky z kalendáře úvalských událostí
přelom dubna a května – kultura, městské akce, akce spolků
Přírodovědná vycházka do Škvorecké obory
14. 4. 2019 od 7 hod. na konečné autobusu na sídlišti Rohožník (Újezd nad Lesy), komentovaná procházka, pořádal a prováděl Honza Grünwald, účast byla komorní.
Závody kočárků
14. 4. 2019 od 14 hod. hřiště na Slovanech
Strollering – 8. ročník celonárodního závodění na 100 kroků
kočárků s „vodiči“. Záměrně neuvádím s rodiči, asi běžel, kdo
mohl. Výtěžek startovného jde vždy pro nějakou neziskovou
organizaci či na konkrétní handicapované děťátko. V Úvalech
se běhalo na Slovanech, upoutávky visely dlouho předem.
16. 4. v „65“ setkání učitelů, vedení ZŠ Úvaly a zastupitelů s vedením ZŠ z Karlovarska, seznámili se s projektem změny školy z příspěvkové organizace na školskou právnickou osobu (ŠPO), co přináší? Jiné, přímé
financování a zvýšenou odpovědnost vedení školy.
Malování kraslic
18. 4. od 9 hod. v MDDM – velikonoční dílnička pro nejmenší.
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Odpoledne Zelený čtvrtek na DM – posezení s dobrým pivem
a pochoutkami.
Tom Petty 52
26. 4. restaurace Homolka, koncert od 20:30, organizoval patrně majitel.
13. čarodějnický běh
27. 4. 2019 od 9 hod. hřiště pod kostelem, sice chladno, ale
nepršelo, tak se snad běhalo dobře. 2 a ½ letí chlapečci vítězili
na trati, kterou bych ani nedokončila. S medailemi si nevěděli
rady. Nejdelší trať byla pro muže, myslím, že 3600 m, kratší
o jeden okruh pro ženy, dívky
a chlapci nepatrně jinou cestou absolvovali start – cíl s přehledem, jen málokdo se trápil.
V poledne zakončili závod právě
muži, ale nastal další běh – úklid
fáborků označujících tratě. Bylo
vidět, že to mají pořadatelé ze
spolku Jonatán do detailu vychytané. Vše odsýpalo, nikdo
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netuhl na startu, nikdo nezabloudil. I ty vstupy na bednu si
děti i dospělí užili. Prostě vydařené, trochu vymrzlé sportovní
dopoledne, kde pochvalu zaslouží všichni.
Obří plakáty zvou na svatojakubskou noc a pálení
čarodějnic s programem
– Čarodějnice pro malé
i velké
30. 4. Hřiště pod kostelem – Město ve spolupráci
s MDDM pořádalo tradiční

upalování čarodějnice. Nechyběla dotyčná na hranici
ani podpálení. Silnější vítr
rozdmýchal pěkně oheň,
ale hasiči z SDH byli v pohotovosti. I security dávala pozor
na blízkost k ohni a na celém prostoru. Organizátorům opět
patří velký dík za zabezpečení technického zázemí i hygieny.
Stanoviště MDDM, která vždy srší novými nápady, byla v ne-
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ustálém dětském a rodičovském obležení. Odměn a buřtíků od města pro děti byl plný stánek a placené občerstvení pro dospělé nikoho určitě nezklamalo. Večerním
(až blízko do půlnoci) završením byly koncerty. Walda
gang potěšil známými písničkami, ohňovými a kouřovými efekty a pěkně vyrýsovaným „křovím“. Medvěd 009
uzavřel akci jako obvykle skvělým výkonem.
Pořadatel prý objednal i počasí a dodavatel smlouvu
dodržel. Sluníčko svítilo, bylo tak akorát na hrátky, hřiště
neprášilo, bylo svěže v přírodě i na duchu.
K odpoledni bych ráda dodala, že málokdo si uvědomí, kolik
dobrovolné práce dá uspořádat takovou veřejnou akci, a pořadatelé jsou rádi, když se vydaří. Odměnou je velká účast.
Takže dík opět všem.
6. května – slavnostní položení květin na hřbitově u pomníku úvalských obětí 2.světové války. Oba místostarostové se zhostili s úctou pietního
aktu, který navštívili zástupci
města, školy a občanů.
Na
pomníku
padlých
ve druhé světové válce není
jméno občana narozeného v Úvalech, ale padlého
za heydrichiády v bydlišti,
kam za války patřil. Proto
dnes připomínám ještě pana
Jaroslava Cmírala (do roku
1939 bydlel v Nerudově ulici
čp.136).
21.5. utrhneme lístek s pozvánkou odloženou na lepší počasí,
oslavu 20 let Domova seniorů. Pocity a nálady popíší účastníci v dalším čísle Života Úval.
Lístky odtrhává Alena Janurová
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Večer na téma Arnošt z Pardubic – historie spojená s hudbou

V

zpomínkový
večer
s názvem „Arnošt
z Pardubic, otisk
slavného jména,“ proběhne
22. června v Centru volnoča-

sových aktivit při příležitosti
150. výročí odhalení sochy
významné středověké osobnosti v Úvalech. Připomene
osobu prvního pražského

arcibiskupa a také rádce
a diplomata, který hájil zájmy císaře a krále Karla IV.
ve všech oblastech. Kromě
vyprávění historiků bude
promítnuto poselství
Dominika Duky občanům a návštěvníci budou moci zhlédnout
videopořad České televize z cyklu Světci
a svědci. Na doprovodné výstavě bude možné spatřit kopie písemností z období přípravy
a následné realizace
sochy v Úvalech v roce
1869, její stěhování
a rekonstrukci v letech
1996 a 1997, snímky
z opravy náhrobku
Arnošta z Pardubic
v Kladsku a řadu dalších dokumentů, které
se vážou k této historické osobě.

Součástí večera bude vystoupení hudebního souboru Querela, jenž ve své
tvorbě čerpá z nejrůznějších
zdrojů včetně starých sborníků. Repertoár zahrnuje
autentické lidové písně od
13. do začátku 19. století, ať
už v původním znění nebo
v českém překladu. Ke koncertům samozřejmě patří
i odpovídající kostýmy a repliky historických nástrojů.
Querela obvykle vystupuje
v počtu čtyř hudebnic v nástrojovém složení: cistra/
kytara, fidula/housle, flétny
a buben. Všechny dámy zpívají buď sólově nebo ve vokálním doprovodu.
Středověká lidová hudba, která je úderná, veselá
a energická, vhodně doplní
vzpomínkový pořad.
Vladislav Procházka

ČRO Region: Úvaly, země neznámá

M

nozí z vás jste si mohli všimnout, že Úvaly v několika posledních letech navštívilo bílé
vozidlo s logem Českého rozhlasu Region s redaktorkou Markétou Vejvodovou. Ta přijela do Úval natáčet několik
dílů oblíbeného pořadu Česko – země
neznámá. Povídání o Úvalech jste mohli zaslechnout denně po 13.00 hodině
v rádiu nebo na webu Českého rozhlasu, kde je z každé návštěvy Markétou
pořízena drobná reportáž s fotografiemi.
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Bývalá koncertní klavíristka, absolventka Pražské konzervatoře a hudební fakulty AMU po několik let
trvání pořadu vyhledává na území
Čech nevšední zajímavosti a turisticky přitažlivá místa, až ji na jaře 2017
zlákaly i Úvaly. Nejprve Markétu zaujal Přírodní park Škvorecká obora,
kudy ji provedla paní Mirka Borecká z Úval. Reportáž byla odvysílána
6. června 2017.
Další čtyři díly natočila Markéta Vejvodová v Úvalech se spisovatelem Ja-

nem Psotou z Hradešína, který ji pozval
za dalšími krásami města. Poprvé se
s Markétou vydali od Prokůpkova mlýna
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na rozhlednu Vinice s vyhlídkou na panorama severočeských hor (vysíláno 7. listopadu 2017). Poté se vydali
k čerstvě opravené Květnické studánce do Škvorecké
obory (7. června 2018), navštívili klasicistní kamenný
mostek s ledolamy přes Výmolu (7. ledna 2019) a prošli se u rozhledny na Vinici Alejí úvalských dětí, již roku
2012 za součinnosti města Úvaly vybudoval Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí (5. dubna 2019). Z původně jedné reportáže se vyvinula zajímavá spolupráce
a dvojice Markéta Vejvodová a Jan Psota již natočili 10
dílů v regionu (zámek Škvorec a socha sv. Donáta, velkoryse řešená fara Tuklaty, obecní kostel Rostoklaty, lom
Chrástnice u Břežan II a kostel ve Štolmíři).
Reportáže si můžete přehrát na https://www.janpsota.cz/rozhlas/
Jan Psota
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Jaké kulturní akce chystáme?
15. 6. 2019 Na vlně letního slunovratu
– koncert komorního sboru Christi

CVA č. 65
od 18 hodin

květen
– červen

Podlipanské hudební slavnosti
V Úvalech proběhne:
31. 5. od 17 hodin v DVA č. 65 koncert souborů
školy „Zuška ve městě“ – zde lze získat program
o všech koncertech v Úvalech a okolí
9. 6. od 18 hodin v DVA č. 65 Komorní koncert
– Komorní orchestr Vox Bohemica

červenec
– srpen

Letní kino Úvaly

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková

zprávy z MDDM

Národní finále CanSat
I ty největší sny se plní po dosažení malých
postupných krůčků.
Sníte-li o prozkoumávání vesmíru či
vyslání vlastního satelitu, proč nezačít
s CanSatem?
Tato hesla motivovala kluky z kroužku
elektroniky k sestavení vlastní malé družice,
se kterou v lednu postoupili ze semifinále
společně s 12 týmy do národního finále, které se uskutečnilo 25. a 26. 4. 2019 na Letišti
v Erpružicích a Centru robotiky v Plzni.
Kluci si vedli výtečně. Zjednodušeně, jejich vyrobená družice velikosti plechovky
od limonády měla jako sekundární misi
hledat mimozemský život. Do takto malé
družice se musely vejít všechny základní
systémy od baterie, přes vysílací zařízení
až po samotné senzory. CanSaty totiž mají
za cíl, stejně tak jako jejich velké vzory, získat určitá data pro další analyzování. Data
se získávají po vystřelení raketou nebo

vypuštěním z jiného nosiče (např. letadla
či balonu) do přibližně kilometrové výšky
a při následném řízeném sestupu s pomocí padáku a bezpečném přistání. V našem
případě kluci vynesli svůj CanSat (OuSat =
ouvalský satelit) obřím dronem, podařilo
se jim skutečně potřebná data přijímat, následně je také vyhodnotit a odprezentovat.
Konkurenční týmy byly velmi profesionální,
ovšem nakonec se Úvaláci s OuSatem vyšplhali na 7. místo z 11. Pro kluky, kteří
ještě nechodí ani na střední školu, je to obrovský úspěch. Lví podíl má jejich mentor
Pavel Sýkora. A pak vy, protože jste prakticky za 24 hod. na jejich logo poslali přes 550
hlasů, a i toto bylo bodováno. Děkujeme
všem za podporu. Zároveň gratulujeme
vítěznému týmu Charles the Fourth z Pardubic, který postupuje do evropského finále, a posíláme velký pozdrav ESERO Česká
republika za náročnou, ale skvělou soutěž.
Jana Krejzová

Ohlédnutí za ČARODĚJNICEMI z MDDM

Stanoviště pro
malé děti,
rozdáno 512
startovních lístků, další atrakce
pro mládež a dospělé
navštívilo cca 540 zájemců. Děkujeme městu za zajištění odměn v cíli a na jednotlivá stanoviště. Všem našim
spolupracovníkům obrovský dík, že
tento nápor skvěle zvládli.
Jana Krejsová
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Do tance dáváme vše

O

brovská snaha, velké nasazení, skvělé výkony a následně radost, když se na soutěži zadaří. Většinou se
našim tanečníkům a jejich trenérům jejich pilná práce na choreografiích vyplácí, ale na postupových soutěžích se
setkávají se stále lepšími týmy z celých Čech a Moravy, a tak
je získání dobrých umístění stále těžší.
Do soutěží se již zapojily i mažoretky pod vedením Elišky
Sedliské, které 19. 4. v Děčíně i 27.4. na Chodově vybojovaly 4. místo a medaile jim unikla jen o vlásek. Duo Marušky Kořínkové a Terezky Váchalové si ale z Prahy dovezlo
stříbrné medaile.
Mistrovství Čech soutěže Taneční skupina roku probíhalo pro umělecké ART disciplíny v Praze 20.4. a naše elitní
skupina dospělých RIV A zde vybojovala krásné 5. místo
a postup na MČR, pro streety se konalo MČ 5.5. v Chrudimi
a skupina dospělých se dostala až do semifinále,
což
ale na postup
nestačilo.
Mistrovství
Čech pořádané
CDO probíhalo pro streety
v Praze 27.4.,
ale i přes velké nasazení se
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REC neumístilo na postupovém místě – z 24 skupin si vybojovat postup bylo velmi obtížné.
Větší radost měly týmy ART disciplín na MČ CDO 4.5.
v Chomutově. Všechny týmy se umístily na postupových místech a pojedou na Grand finále MČR do Prahy
koncem května. Juniorky RIII B Aličky Pechové skončily 8.,
juniorky RIII A Sarah Kubaričové se probojovaly až do finále a skončily na 5. místě. Velký důvod k oslavě měl tým
„dospělých“ Báry Stočesové a Týny Bredové RIV C, který
i po přeřazení do extraligy získal 3. místo, a ještě větší
úspěch slavil tým Terezky Rothové RIV A, který zvítězil
a bral zlato.
V sobotu 11.5. se konaly soutěže dvě. Ta první, Čelákovická duběnka byla určena pro kroužky, co nesoutěží v CDO
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a zúčastnilo se ho 7 skupin. Je moc fajn,
že medaile si odnesli všichni, 1x bronz a 6x zlato
… to už vážně stojí za to.
Naše umístění:
1. místo RI B
1. místo RI A
1. místo RII
1. místo RII DD
1. místo RIII street
1. místo RIII DD
3. místo RII street

Červená růžičko
Červánky
Only love can save us
Indiáni
Warriors of science
Let the beat drop
Story without story
Helena Prchalová

Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Anna Poupová
Monika Bukačová
Helena Prchalová
Tereza Rothová

O hodně těžší to měly naše týmy mládeže – dospělých na MČR v Litoměřicích, kam
se nominovaly z regionu v Lužinách. Z předkola parketových kompozic se do semifinále
těsně nedostal tým Báry a Týny RIV C, větší štěstí
měl tým Jany Marouškové RIV B, který nakonec skončil na krásném 7. místě. Rytmus IV A pod vedením
Terezky Rothové se dostal až do finále, skončil 3.
a stal se druhým vicemistrem ČR.
Ve streetových formacích se do finále probojoval i REC Davida Procházky a skončil na krásném
5. místě.

školství

Školka a její jarní zážitky

V

e školce se nikdy nenudíme. Aktivit máme neustále velké množství a témata jsou vždy zajímavá a díky
perfektnímu zpracování našich učitelek vždy pro děti
poutavá.
Jaro je téma samo o sobě, ale my jsme se zabývali především probouzející se přírodou, mezilidskými vztahy a v neposlední řadě to byly velikonoční svátky a oslava čarodějnic.
Velikonoční dny na třídách se
nám s dětmi povedly na jedničku. Kluci měli připravené
parádní pomlázky a říkanky,
holky zase plné košíky pomlázkových dobrot a mašliček. Kluky hodování bavilo
a ani učitelky s kuchařkami
nám neuschnou!☺
A než jsme uklidili po velikonočním veselí, už jsme začali připravovat vše potřebné na pořádný čarodějnický rej. Snad
všechny děti měly čarodějnický kostým, nechyběly klobouky,
kouzelné hůlky nebo krysy
na ramenou. Naštěstí jen
plyšové! I když to nejdříve
vypadalo, že nám počasí
nedovolí oslavit tento svátek venku, ráno se mraky

rozehnaly a my mohli uspořádat alespoň pořádné čarodějnické řádění před školkou
za doprovodu těch nejlepších
a nejbláznivějších písniček.

cerven.indd 13

Takovou slavnostní událostí
pro školku je i zápis. Samotnému zápisu předcházel
koncem dubna Den otevřených dveří, na kterém otevíráme „brány“ školky všem,
kteří si chtějí školku prohlédnout, poznat se s naším kolektivem a osobně se na vše
zeptat. K tomu všemu je vždy
připraveno malé pohoštění a pro nejmenší návštěvníky malý
dáreček s ukrytou sladkostí.
Samotný zápis proběhl začátkem května a zúčastnilo se ho
116 zájemců.
A žilo si i kulturními
pořady na třídách.
Na budově Kollárova
celé dětské i dospělé
publikum roztančilo africké duo svými
bubny a rytmy.
Na budově Bulharská si
děti pozpěvovaly u hudebního představení pana Kubce na téma „Velikonoce,
aneb Jaro vítej“.
Velice příjemnou sobotu
jsme strávili s rodiči na jarní brigádě na budově Bulharská. Za jejich pracovní nasazení
a nadšení, za jejich materiální podporu a čas, který školce věnovali, moc děkujeme!
Jana Hájková
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Jarní brigáda v MŠ Úvaly na budově Bulharská

D

ne 27.04.2019 se konala jarní
brigáda na budově Bulharská.
Sraz byl v 9:00 hod na školní
zahradě. Před začátkem akce to vypadalo, že počasí nám nebude přát, ale
nakonec z oblohy přestalo pršet, mraky
rozehnal vítr a všichni zúčastnění se dali
do práce.
Rodiče udělali velký kus práce: vytvořili záhony kolem vzrostlých stromů,
do kterých vysadili různé druhy květin,
vykopali díry kolem předního plotu, kde
zasadili okrasné keře, přispěli i vlastní-

mi stromy, které až vyrostou, vytvoří
stín pro děti na zahradě v jarním a letním období, upravili terén u vstupních
branek pro dřevěné truhlíky, do kterých
vložili textilii a nasypali hlínu, stříhali
živé ploty a vytrhávali plevel a provedli přípravu pro natírání herních prvků
a laviček.
Děti budou nové truhlíky využívat
po celý školní rok. Na jaře si zasadí hrášek, bylinky, okrasné rostlinky.
My všichni tímto děkujeme všem rodičům, kteří v tento den přišli pro své děti

zkrášlit školní zahradu mateřské školy,
dále paní Kovárníkové za nákup květin
a odborné konzultace, panu truhláři
Zelinkovi za výrobu dvou dřevěných
truhlíků a paní Harasymové ze Zahradního centra v Úvalech
za darované okrasné
květiny a hnojiva.
Petra Trojková,
Petra Drábková,
Jana Hájková

Den Země na ZŠ Úvaly – 24. dubna

L

etošní Den Země jsme částečně
věnovali tématu velmi významnému, a to je VODA. Voda patří mezi
základní podmínky pro život. V současné době se v naší republice potýkáme
s jejím nedostatkem a dopady sucha.
Promyšleným chováním a správnými
návyky je ovšem možné situaci alespoň
částečně zlepšit.
Dalším nabízeným tématem byla
Ochrana mořských želv, o kterém se třídy 7. a 9. ročníku více dozvěděly na lednové besedě od bioložky, která se této
práci v Indonésii věnuje.
Pro zpracování témat jsme zvolili
metodu vrstevnického učení, při němž
výuku vedli žáci 2. stupně. Žáci 8. ročníku lektorovali téma voda a žáci 7. C
zpracovali téma ochrana mořských
želv. Vyučující 1. stupně dostali nabídku

se do tohoto projektu zapojit. Programů na téma voda se zúčastnilo 10 tříd,
aktivity přibližující ochranu mořských
želv absolvovalo 6 tříd. Lektoři měli třídy na starosti po dobu 1–2 vyučovacích
hodin.
Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o problémech životního prostředí
a souvislostech s potřebami a chováním člověka. Tématu vody byly věnovány také vyučovací hodiny přírodopisu
na 2. stupni, a tak si troufám říct, že letošní Den Země byl také dnem, kdy si
většina žáků mohla uvědomit, že myslet na Zemi a životní prostředí jen jeden
den v roce prostě nestačí.
Z ohlasů účastníků vrstevnického učení vyplývá, že tento projekt zaujal jak
lektory, tak malé žáčky. Lektoři si cení
toho, že mohli předat mladším spolu-

žákům důležité informace, přičemž si
sami více zapamatovali, a že si mohli vyzkoušet vést vyučovací hodinu a např.
také naučit se zvládat trému. Potěšily je
kladné odezvy dětí i dohlížejících vyučujících. Žáci mladších ročníků považovali
tento způsob výuky za zajímavý i zábavný a při hodnocení zaznívalo, že by si jej
někdy rádi zopakovali.
Většina dětí ze ZŠ Úvaly již ví, proč a jak
ŠETŘIT VODOU, budeme rádi, když je
v tom podpoříte a přidáte se ☺.

Za spolupráci na projektu děkuji kolegyním Růženě Kondelíkové, Stanislavě Daňkové, třídním z 1. stupně, kteří
se do vrstevnického učení přihlásili,
a všem lektorům z 2. stupně.
Jana Šetková

Úspěch na poli biologie

G

ratulujeme Janu Ratajovi ze 7. C k postupu do krajského kola
biologické olympiády. Honza v porovnání s ostatními
soutěžícími zabodoval především v určování živočichů,
vysoké bodové ohodnocení
získal také za testové otázky a vypracování vstupního
úkolu, ve kterém se věnoval
pozorování borky stromů.
Dalšími řešiteli v kategorii D
(6. a 7. ročník a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií)
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byl Jiří Gebelt ze 7. B a Tereza
Fliegelová z 6.A.
V kategorii C (8. a 9. ročník
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se nejlépe
umístil Matěj Ira. Dalšími reprezentanty školy byli Adam
Kořínek a Alexis Kimbembe,
všichni ze třídy 8. B.
Všechny žáky chválíme
za práci nad rámec svých
školních povinností a oceňujeme za kvalitní reprezentaci
školy.
Jana Šetková
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Kampaň obyčejného hrdinství
aneb Milion malých změn může být více než jedna velká

Z

Š Úvaly se v týdnu od
24. 4. do 30. 4. zapojila do výzvy Kampaň
obyčejného hrdinství. Organizátorem výzvy bylo vzdělávací centrum Tereza. Šlo
o 7 malých výzev na 7 dní
pro každého, kdo chce pomoci zlepšit svět.
Cílem bylo ukázat, že
běžné každodenní chování může být cestou vedoucí k udržitelnému rozvoji
na naší planetě. I my jsme
chtěli plněním výzev bojovat
proti klimatickým změnám.
Výzvu přijali žáci a učitelé devatenácti tříd. Některé
děti zapojily i členy své rodiny či známé. Výzvy měly
různou obtížnost. Každý si
vybral jednu či více výzev,
které plnil.
Která výzva pro nás byla
nejsnadnější?
Nenechávej

téct vodu při čištění zubů!
Přijalo ji 407 osob, které
zvládly hospodárné čištění
zubů celkem 5 384krát. Kdo
si takto vydrží čistit zuby celý
rok, ušetří osm plných van
vody.
Druhou výzvu Zasaď kytku! přijalo 244 osob. Zasadily 677 bylin a 119 stromů.
Rostliny absorbují oxid uhličitý, jeden ze skleníkových
plynů. Jeden hektar lesa odstraní z ovzduší 15 tun oxidu
uhličitého.
Pohyb venku zlepšuje náladu, imunitu a paměť. Třetí
výzva zněla 1 hodina tvého
času! Splnili ji ti, kteří byli
venku v přírodě alespoň
hodinu v jenom dnu. Výzvu
přijalo 366 lidí. Venku strávili
3 007 hodin ve svém volném
čase a 1 073 hodin během
výuky.

Čtvrtá výzva se týkala nakupování. Kolikrát za týden členové všech rodin zapojených
do výzvy Buď věrný! využili
látkovou tašku při nákupech?
Celkem 667krát. Plastové
a papírové tašky používané
jednorázově zatěžují životní
prostředí. Proč i papírové?
Na výrobu papírové tašky se
spotřebuje více energie než
na výrobu tašky plastové.
Pátá výzva Neprodukuj odpad! byla obtížná. Cílem je produkovat co nejméně odpadu.
Ne týden, ale stále. Průměrný
Čech vyprodukuje ročně asi
320 kilogramů odpadu (13 %
tvoří tříděný odpad). Za týden
je to přes 6 kilogramů odpadu
na osobu. A jak uspěli ti, co
výzvu přijali? Vyprodukovali
o 74 % odpadu méně.
Šestou výzvu Nejezdi autem! přijalo 175 lidí. Využíva-

Den Země na ZŠ Úvaly

D

vacátého čtvrtého dubna jsme oslavili Den Země již tradičně úklidem
v okolí školy, v Úvalech i blízkém
okolí. Na úklidu se podílelo kolem 730 dětí
se svými učitelkami a učiteli. Sebrali jsme
přibližně 32 pytlů netříděného odpadu. Tato
aktivita má velký význam jak pro současnost, tak hlavně pro budoucí život dětí, které
si uvědomují, kam patří odpad, a mnohé se
podle toho dokážou chovat a být příkladem
ostatním.
Další velmi důležitou součástí bylo téma
voda. Uvědomujeme si, že vody máme stále
méně a musíme se zaměřit na to, co můžeme dělat v současnosti pro budoucnost.
Žáci zhlédli dokumenty zaměřené na problematiku vody. Velmi přínosné bylo vrstevnické učení, kdy se žáci ze 7. C a 8. ročníku
věnovali žákům z prvního stupně.
Lektoři ze 7. C seznamovali mladší spolužáky s ochranou mořských želv.
Lektoři z 8. ročníku se zaměřili na problematiku vody. Současně informovali své spolužáky o akci „Zapoj se do 7 malých výzev
po dobu 7 dní“. Vrstevnické učení se líbilo
nejen těm mladším, ale velmi dobrý pocit
měli i naši lektoři. Nabídku na vrstevnické
učení využilo celkem 16 z 23 tříd.
Žáci z prvního stupně si mohli také prakticky ověřit vlastnosti vody v pokusech, které
pro ně připravily Ing. Misárková a Mgr. Kondelíková.
Věřím, že takto prožitý den přinesl dětem
nejen pocit z dobře vykonané práce, ale
i nové zážitky a informace, které dokážou
ve svém životě využít.
Mgr. Růžena Kondelíková a Mgr. Jana Šetková
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li kolo, koloběžku, hromadnou dopravu, chodili pěšky.
Pokud potřebovali výjimečně jet autem, pak jeli plným.
Dosáhli tím stejného efektu,
jako by zasadili 42 stromů.
Pokud by člověk tuto výzvu
přijal na celý rok, vyrovnalo
by se to zasazení 16 stromů.
Do poslední výzvy Nejez
maso! se zapojilo 116 jedinců, kteří byli celkem 271 dní
bez masa. Cílem této výzvy
není nejíst maso, ale snížit
jeho spotřebu, a tím snížit
produkci skleníkových plynů
dobytkem.
A tak jsme bojovali proti
klimatickým změnám v duchu s mottem celé akce.
Velké změny začínají od nejmenších!
Napsala
Ing. Stanislava Daňková,
foto Veronika Čápová

Co nás čeká v červnu?
1. 6.
2.–8. 6.
1.–7. 6.
1. 6.
1. 6.

10. 6.
11.–15. 6.
12. 6.
13. 6.
13.–14. 6.
14. 6.
16.–21. 6.
18. 6.
18.–21. 6.
19. 6.

20.–23. 6.
21. 6.
25. 6.
26. 6.

Den dětí – odpoledne soutěží a her od 14 hodin na hřišti
u školy
Poznávací zájezd do Velké Británie
Výchovně-vzdělávací kurz – 1. C, 3. A – Českosaské
Švýcarsko
Hydrobiologie – výukový program ve škole a okolí pro 7. A
Dílny pro budoucí prvňáčky
Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR – členové školního
parlamentu
Klub mladého diváka – Divadlo Na Vinohradech – představení Pygmalion
Toulcův dvůr – program pro 4. A
Výchovně-vzdělávací kurz – 3. B, 3. D – Jizerské hory
Úvalské veršování – oblastní kolo recitační soutěže
Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd
Noc ve škole – pro žáky 4. E
Divadlo Minor – představení Klapzubova jedenáctka pro žáky
5. A a 5. B
Výchovně-vzdělávací kurz – 4. A, 4. E – Krkonoše
Energie – budoucnost lidstva – program pro9. A, 9. B
Pasování čtenářů – program v Městské knihovně Úvaly pro
žáky 1. A, 1. B, 1. C
Výchovně-vzdělávací kurz – 8. B – Jizerské hory
Mirákulum – výlet 4. D, 5. B
S lesníkem do lesa – program pro 1. A
Pasování čtenářů – program v Městské knihovně Úvaly pro
žáky 1. D, 1. E
Výchovně-vzdělávací kurz – 4. B, 4. C – Jizerské hory
První letní den na Klepci – přírodovědná vycházka pro 3. D
Ochrana obyvatel při mimořádných událostech – celoškolní projekt
Fakescape – úniková hra (mediální gramotnost a kritické
myšlení) – 8. A, 8. B, 9. A
Národní divadlo – představení Jeníček a Mařenka pro 1. C
Roadshow moderních technologií – školení pro pedagogy
(doteková zařízení, robotická zařízení, laserové technologie,
rozšířená realita, virtuální realita, levitrony…)
Mgr. Lenka Foučková
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Klavírní trio bude reprezentovat ZUŠku
v celostátním kole!

Ú

žasného úspěchu dosáhli žáci základní umělecké školy. Do krajského kola národní soutěže ZUŠ v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů postoupily dva
naše soubory.
Klavírní trio I., ve složení Johanka Kochová-housle, Antonín
Koch-violoncello, Jakub Mikulec-klavír, obsadilo 1.místo s postupem do celostátního kola. V krajské konkurenci uspělo i Klavírní
trio II. Anička Personová-housle, Antonín Koch-violoncello, Alenka Trojanová-klavír, které získalo 2.místo ve své kategorii.
Vyučující těchto nadaných žáků jsou paní Jana Kolomá,
Martina Sasková a pan Jiří Čmugr.
Všem našim dětem a jejich pedagogům moc gratulujeme!
Celostátní kolo se uskuteční 17.–19. 5. 2019 v Jindřichově
Hradci. Držíme palce!
Za vedení školy Tomáš Charvát

organizace a spolky

Memoriál L. Báči v Čelákovicích

V

sobotu 27. dubna nás čekala první letošní soutěž v požárních útocích dětí a dorostu. Postavili jsme
družstva ve všech kategoriích a také
okolní sbory se činily, konkurence byla
zase obrovská. Mladších žáků závodilo
15 družstev. Naši nejmladší svěřenci
svůj první pokus zvládli s drobnými chybami celkem rychle a ve druhém po-
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kusu se ještě dokázali zlepšit. S časem
24, 91 sekund obhájili loňské vítězství
a putovní pohár si zase odvezli domů.
Potom závodili starší žáci, kterým konkurovalo dalších 13 družstev. Čas pod
30 vteřin po mladších kamarádech sice
napodobili, ale stačilo to „pouze“ na
3. místo. Medailovou sbírku potom doplnilo družstvo dorostenek, které se

umístilo na druhém místě mezi 5 startujícími družstvy. Pro polovinu družstva
dorostenek to byly vůbec první závody za družstvo dorostu. Dětem i jejich
vedoucím patří velké gratulace, že se
hned na začátku sezony dokázali všichni kvalitně připravit.
Alena Tesařová
SDH Úvaly
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Okresní kolo Hry Plamen

O

víkendu 11.–12. května se konalo v Čelákovicích okresní kolo
celostátní Hry Plamen. Vezli
jsme tam družstva mladších a starších
žáků. Oproti minulým letům klesl počet
zúčastněných družstev, ale i tak byla kvalitní konkurence. V sobotu všechny čekala štafeta 4 x 60 m s překážkami a štafeta dvojic, odpoledne pak starší žáci ještě
závodili ve štafetě CTIF a požárním útoku
CTIF. Po prvním dni pak v celkovém součtu mladší žáci přenocovali na děleném

2. místě a starší žáci dokonce na místě 1.,
i když se ne všechno vyvedlo na jedničku. V rámci utužení kolektivu jsme
všichni přenocovali v úvalské hasičárně
a v neděli ráno zase společně vyrazili
do Čelákovic na závěrečnou disciplínupožární útok. Byla zima a pršelo. Požární útoky se nám obecně moc nevyvedly,
umíme je lépe a nepředvedli jsme to, ale
i tak nám horší umístění v útocích nepokazilo celkové umístění. VŠICHNI JSME SI
PŘIVEZLI MEDAILE! Mladší žáci stříbrné

a starší dokonce ty nejcennější, zlaté.
Starší žáci navíc postoupili do krajského
kola, takže je v následujících týdnech
čeká plno dřiny, aby se zlepšili hlavně
ve všem. Krajské kolo se bude konat
21.–22.6. v Mladé Boleslavi a postoupili
jsme tam po čtyřech letech. Velká gratulace všem, kteří náš sbor reprezentovali,
a velké poděkování všem dospělým hasičům, kteří se tréninku dětí věnují.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Dobrodružství Safiry – výprava do Kutné Hory

O

víkendu 3. – 5. 5. se náš dívčí skautský oddíl Safira vydal
na další výpravu. Tentokrát
jsme navštívily Kutnou Horu, kde nás
zaujalo jak centrum města, tak i okolní
příroda. V pátek odpoledne jsme vyrazily z Úval vlakem. Čekaly nás dva přestupy, které na sebe hezky navazovaly.
Jak už to tak bývá, ne vše je vždy tak, jak
byste si přáli. Jedno zpoždění za druhým vykouzlilo z hodinové cesty krásnou dvou a půlhodinovou cestu. My
jsme i přesto zůstaly optimisty. Ve vlaku jsme si povídaly a měly skupinkovou
hru. Cesta nám rychle uběhla. Když
jsme naplnily naše hladové žaludky,
tak jsme si zahrály hru, při níž jsme
zjišťovaly, jaké významné osobnosti
byly nebo jsou skauty. Václav Havel,
Nelson Mandela, Barack Obama, Aňa
Geislerová, Václav Vorlíček, Jaroslav Fo-
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glar, David Beckham nebo třeba Paul
McCartney… Ti všichni jsou nebo byli
skauty! Celodenní únava na nás spadla
hned poté, tak jsme se vydaly do říše
snů. V sobotu ráno jsme vyrazily na výlet po Kutné Hoře. Držely jsme se turistické stezky a po cestě jsme si četly
legendy, které jsou s Kutnou Horou
spjaty. Ty jsme si ale vyhledaly samy
před cestou. Během výletu jsme si
také opekly špekáčky a zahrály drobné
hry. Když jsme se vrátily do klubovny,
ve které jsme přespávaly, začalo pršet.
Dokonce pršelo tak moc, že jsme byly
opravdu rády, že nás tento déšť nepřekvapil na cestě. Naším dalším cílem
bylo odvést si z výpravy vlastnoručně
ušitou hračku. Nejprve si každý musel

vymyslet, co ušijeme, a pak následovalo samotné šití. Všechny nás bavilo
a máme nejen originální hračku, ale
také vzpomínku na celý život. V sobotu
večer jsme si zkusily ztvárnit pohádky
jako Popelka, Červená Karkulka nebo
12 měsíčků po věkových skupinách.
Měly jsme ale do této scénky zapracovat i vtip a současný život. Tolik smíchu
a zábavy jsme si dlouho neužily. Večer
jsme zakončily zpíváním s kytarou, čtením knížky Povídky podivných, které
nás také moc bavily. V neděli nás čekaly dodělávky hraček, úklid a balení věcí
domů. Celou výpravu jsme si moc užily
a moc se těšíme na další, ale hlavně na
letní tábor, který už se nám blíží.
Kristýna Štafenová (Kitty)
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Oprava Lávky Pepy Beneše
v Králičině

D

ne 10. května 2019 byla pomocí několika členů
spolku Otevřené Úvaly (a dvou ratolestí) opravena „Lávka Pepy Beneše“ v Králičině. Lávka přes
říčku Výmolu, pojmenovaná po občanovi Úval – vodohospodáři Ing. Josefu Benešovi (*1940 – †2011) byla realizována členy spolku Otevřené Úvaly na podzim roku
2011. Za téměř 8 let provozu již některá prkna na lávce
dosloužila, a byla tak nahrazena novými kusy. Lávka byla
též značně poškozena při červnové povodni v roce 2013.
Věříme, že tento přechod přes významný vodní tok Úvalska bude i nadále sloužit návštěvníkům Přírodního parku
„Škvorecká obora – Králičina“ a naučné stezky.
Marek Mahdal
Otevřené Úvaly

Závod kočárků
Počasíčko, tys nám dalo,
14. dubna 2019 – kapky deště poslalo.
Na kočárkové závody
nebylo potřeba vody...
Ale vody je třeba,
tak jako soli a chleba.
Jejda, co to blábolim.
Je potřeba strollering.
Pohyb s celou rodinkou, s mamkou, taťkou,
prarodiči, to se nám to pěkně fičí.
Co to zase blábolim...
Vlastně fičelo
Akce byla již dokonána,
měli radost všichni, co byli s náma.
Za to, že jste přišli k nám,
dárek vám byl věnován.
Nasbírána částka byla – 950 Kč,
do klubu modelářů zamířila.
Ať jsou stále na nebi
vidět létat modely.
Rádi jsme tak přispěli.
Autorka rýmovaček strollerka Soňa
cerven.indd 18
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Závěrečná taneční show frekventantů v Salesiánském divadle
a nová sezona v Danceportu

T

aneční a pohybové studio Danceport každoročně organizuje
závěrečnou show frekventantů
dětských a mládežnických kurzů, kterou
ukončuje nabitou taneční sezonu.
I letos v pátek 10.5. jsme se sešli v prostorách krásného Salesiánského divadla
v Kobylisích, kde děti pod vedením svých

lektorů předvedly své secvičené choreografie a sestavy.
Tančilo se, tleskalo a rozdávaly se i diplomy za odvedenou
celoroční práci. Nechyběla
ani ukázka standardního tance lektorů z našich tanečních
kurzů. Závěr patřil našim seniorům
Klub
Show
Dance.
Všem lektorům
velice děkujeme
za jejich vynikající práci, přípravu choreografií.
Na
novou
sezonu
od září pro vás máme
opět připravené kurzy
MTV, latiny a roztleskávaček pro děti, dále cvičení
pro ženy, kde novinkou
bude PowerYoga/zdravá
záda. Chybět nebudou

ani tradiční taneční pro dospělé v různých stupních pokročilosti nebo kurz
tanečních pro mládež. Více informací
o všech kurzech naleznete na webu
www.danceport.cz.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se
opět od září 2019.
Helena Wojdylová

Činnost TOP 09 v Úvalech
Vážení občané,
před volbami jsme v Úvalech obnovili činnost TOP 09
a sešla se tak skupina přátel,
kterým není lhostejná naše
budoucnost, a chceme jí čelit
zodpovědně. Chceme se podílet na zlepšení budoucnosti
města a pracujeme, kde se
jen dá. Začali jsme postupně. Ve volbách jsme získali
10,77 %, a tím jeden mandát
zastupitele, přičemž nám druhý unikl jen o pár hlasů. Dostali jsme se i do komisí rady
města a výborů zastupitelstva města, které slouží jako
poradní orgány nebo některé
oblasti přímo spravují.

V rámci místních organizací
(dále jen MO) spadáme spolu
s členy ze Šestajovic a Jiren
do MO Úvalsko. TOP 09 má
momentálně v Úvalech 5 členů a několik spolupracovníků,
kteří nejsou členy. V dubnu
se sešli členové MO, aby si
zvolili nové předsednictvo,
kde se předsedou stal Pavel
Arazim (Úvaly), místopředsedou Miloš Ulrich ml. (Úvaly)
a členem předsednictva Jan
Lehečka (Jirny). Když zůstaneme u vnitřní struktury strany,
je potřeba zmínit, že máme
i své zástupce na regionální
úrovni. Členové naší MO jsou
členy regionálního výboru

pro Prahu-východ a máme
i zástupce v revizní komisi,
která kontroluje hospodaření
RO a dodržování stanov. Regionální výbor se schází pravidelně každý měsíc a každé
setkání organizuje jiná MO.
Dubnový sněm regionálního
výboru se konal v Úvalech.
A co tedy TOP 09 dělá
v Úvalech? Zejména tu je
pro občany, kteří se mohou
na členy TOP 09 kdykoliv
a s čímkoliv obrátit. Nabízíme kvalitní lidi, kteří jsou
ochotni pomáhat a poradit.
Také pořádáme v Úvalech
setkání se zajímavými lidmi. Jmenujme například akci

Na pivo s Markétou, kde
jste se měli možnost setkat
s poslankyní a 1. místopředsedkyní TOP 09 Markétou
Pekarovou Adamovou. Další
takovou akcí byla dubnová
beseda s Pavlem Šafrem,
šéfredaktorem internetového deníku Forum 24.
Aktuální informace o naší
činnosti můžete sledovat
na FB profilu „TOP 09 Úvaly“.
V případě jakýchkoliv dotazů
či připomínek se na nás neváhejte obrátit.
Miloš Ulrich ml. /TOP 09/,
místopředseda
TOP 09 Úvalsko

okénko knihovny

Seznamte se s Tritiem! MěK Úvaly má nový knihovní systém

V

posledních týdnech se v městské
knihovně urodila spousta novinek.
Především od 1. května pracujeme v novém knihovním systému Tritius.
Našim čtenářům přinesla změna zejmé-
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na jiný vzhled katalogu. Tritius funguje
na principu klasických vyhledávačů, jako
jsou Google nebo Seznam, a oproti původnímu Claviu umožňuje především
jednodušší vyhledávání v jediném řádku.
Ostatní funkce a služby, na které jste zvyklí, zůstávají zachovány. Ze svého čtenářského konta můžete nadále kontrolovat
a prodlužovat výpůjčky, půjčovat si e-knihy, nově například můžete přečtené knihy hodnotit. Věříme, že si na nový vzhled
katalogu brzy zvyknete a oceníte jeho výhody. Pokud si s ním nebudete vědět rady
nebo máte-li jiné dotazy, rády vám je zodpovíme osobně v knihovně nebo emailem

na knihovna@mestouvaly.cz. Rády bychom se ještě jednou dodatečně omluvily
za nedostupnost čtenářských kont v průběhu května, kterou způsobil právě přechod na nový systém.

Objednejte si knihu, my ji pro vás
přichystáme
Nový moderní systém nám umožnil zavést novou službu pro registrované čtenáře: objednávání knih, které jsou aktuálně
dostupné v knihovně. Dosud bylo možné
rezervovat si pouze knihu, kterou měl
zrovna vypůjčenou jiný čtenář. Čekajícímu
čtenáři jsme ji připravily u pultu hned, jak
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se kniha vrátila. Teď si ale z domova můžete prostřednictvím svého konta objednat
i knihu, která v danou chvíli leží v knihovně. Zajistíte si tak, že vám ji neodnese nikdo jiný dřív, než stihnete do knihovny přijít. Objednaná knížka na vás u pultu počká
až pět dní.

na Facebooku a Instagramu. Dozvíte
se tu o našich plánech, připravovaných
akcích, o událostech v knižním světě
a především o novinkách v našem fondu. Chceme s vámi sdílet doporučení
na dobré čtení a budeme rády, když se
s námi o své tipy také podělíte.

Sledujte nás i na Facebooku
a Instagramu
Zprávy z knihovny si můžete přečíst

Přijďte si pro novinky
Od května jsme rozšířily nabídku
periodik: pro dospělé čtenáře máme

nově Respekt a Literární noviny, pro
děti jsme začaly odebírat Rozmarýnku plnou tvořivých nápadů pro malé
i velké. A z mezinárodního knižního
veletrhu Svět knihy 2019 jsme přivezly čtyři tašky nových knih, které si už
brzy budete moci v knihovně půjčit.
Malou ochutnávku posíláme na fotografii a doufáme, že se vám budou
líbit!
Vaše knihovnice z MěK Úvaly

Konečně svoboda! Literární a výtvarná výzva
Můžete nám přinést nebo poslat:
(i) osobní vzpomínkové vyprávění o událostech z roku 1989 v Úvalech a nejbližším
m,
okolí – buď formou vlastního memoárového textu nebo jako rozhovor s pamětníkem,
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, prostorové objekty maximálně 20 cm³.
Zúčastnit se mohou děti i dospělí, jednotlivci i kolektivy. Vaše výtvory přijímáme do 15. září 2019.

historie

135 let školní budovy

N

enápadná
budova
s popisným číslem 7,
která se nachází v dolním rohu náměstí Arnošta
z Pardubic, nemůže vzhledem
soupeřit se sousední novorenesanční kráskou z roku 1912.
Od jejího otevření v roce 1884
se v ní učilo několik generací
dětí a stále slouží 135 let svému
účelu. Stavbu a otevření nové
školy zaznamenává dobový zápis v Pamětní knize obce Úval.

Zdánlivý původ školy ouvalské se od roku 1783 počítá, má
se ale za to, že dříve již se v Ouvalech vyučovalo. V roce 1877
z jednotřídní byla rozšířena
na dvojtřídní. Obé dobí nebylo
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dostatek místa ve staré škole
čís. 44 i místo to za nezpůsobilé uznáno a jelikož obec
v tísni byla, najali místnosti
v čís. 9 v prvním patře. Když
rok od roku dítek přibývalo, pomyšleno na stavbu školy, a tak
konečně v roce 1884 1. dubna se stavbou školy započato.
Stavba ta vyžadovala 15 000 zl.
mimo místa, nebo místo samé
stálo 400 zl.
Dne 12. června t. r. vsazen kámen, do kterého uložené jsou
pamětní a jiné spisy a časopisy, též rozličné mince. Kámen
ten jest pod deskou mramorovou v hlavní chodbě na pravé
straně naproti dveřům. Při obřadech těch, které se slavnost-

ně provedly, bylo přítomno
obecní zastupitelstvo, místní
školní rada, učitelstvo, spolek
živnostenský a družstvo hasičské, školní mládež a veškeré
občanstvo.
Na další straně zápis v pamětní knize pokračuje:
Stavba školní budovy, kterou
ve veřejné dražbě pronajal pan
Tomáš Molek, stavitel z Polné,
a která, jak již dříve zmíněno,
započala 1. dubna, dokončena byla koncem měsíce srpna
a dne 31. téhož měsíce byla
škola také slavnostně vysvěcena.
Již v sobotu 30. srpna počalo
městečko bráti se v slavnostní
háv; domy se okrašlovaly zeleným chvojím a prapory a v neděli ráno,
v den slavnosti, vlálo téměř z každého
domu několik praporů vesměs v barvách
národních. Před školní budovou postavena byla slavobrána
upravená ze zelené
chvoje a ozdobena
kvítím a praporečky,
ve středu ní pak umístěn byl nápis:“Bohu –
vlasti – králi“. Rovněž
vkusně ozdobeny byly
i ostatní domy, zvláště
dům p. starosty Bilanského, kdež shro-

mážditi se měly okolní spolky,
deputace okolních zastupitelstev a zdejší prozatímně zřízený spolek zpěvácký, a dům
p. Chlapce, starosty spolku živnostenského, kdež sejíti se měl
spolek živnostenský. Na domě
pana starosty vítal příchozí nápis: „Zpěvem k srdci, srdcem
k vlasti“ a na domě pana Chlapce: „Vítejte nám!“. Slavnost tato
byla spojena též s uvítáním
a instalováním nového pana
faráře P. Frant. Holady.
O jedné hodině dáno střelbou z hmoždířů znamení,
že slavnost počíná a tu vyšla
shromážděná mládež školní
a obecní zastupitelstvo novému panu faráři vstříc na nádraží, kdež jej starosta jménem
ostatních řečí přiměřenou uvítal. Odtud doprovozen byl pan
farář do fary, kdež se zatím četné duchovenstvo okolní s panem vikářem sešlo.
Z opačné strany počaly již
v touž dobu blížící se zvuky
hudby oznamovati příchod
spolků ze Škvorce: zpěváckého
„Smiřický“ a živnostenského.
Za těmi přitáhl za nedlouho hasičský sbor přišimasský rovněž
s hudbou. Mimo to naplnilo se
náměstí četným obecenstvem
domácím i okolním. O druhé
hodině počal seřaďovati se
průvod před domem pana starosty. Napřed školní mládež,
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za ní hasičský sbor přišimasský,
dámy úvalské, zpěvácký spolek
úvalský a škvorecký, deputace okolních sborů učitelských,
obecní zastupitelstvo a místní
školní rada spolu s deputacemi okolních zastupitelstev
a místních školních rad okolních, živnostenské spolky úvalský a škvorecký, obecenstvo
a domácí sbor hasičský uzavíral průvod. Průvod takto sestavený ubíral se ku faře, kdež
připojilo se do středu četné duchovenstvo s panem vikářem
a novým panem farářem. Odtud ubíralo se vše v náležitém

pořádku k nové školní budově.
Tam rozestavili se na vykázaná
jim místa a spojené spolky zpěvácké zapěly slavnostní píseň,
načež veledůstojný pan vikář
vykonal přiměřené obřady
venku i uvnitř. Po vykonaném
svěcení vystoupil na práh školní budovy starosta pan Frant.
Bilanský a shromážděné oslovil. Po řeči té byla škola k volnému prohlédnutí otevřena.
O 6. hodině večer uspořádána byla v hostinci „u dráhy“
slavnostní akademie, při níž
oba spolky zpěvácké přednesly velmi pěkně některé sbory.

Zdařilá tato akademie a taneční zábava byly veselým ukončením slavnosti tak veledůležité.
Výstavba a otevření nové
školní budovy byly v roce 1884
pro poklidné městečko neobyčejnou a výjimečnou událostí.
Přesto si tehdejší kronikář v zápisu postěžoval:
Škola téhož roku (1884)
byla ještě dvojtřídní. Vynesením veleslavné cís. kr. zemské
školní rady ze dne 12. května
povoleno v zásadě, aby při
škole zdejší byla třída třetí.
Nežli však místní školní rada

21

oznámiti mohla c. k. okresní
školní radě, že místnost pro
třetí třídu již od začátku roku
školního úplně připravena
bude, byl již rozpočet vydání
na školy uzavřen, čímž se stalo, že otevření třídy třetí státi
se téhož roku nemohlo, nýbrž odloženo na rok příští, až
třída třetí do rozpočtu přijata
bude. Věc ta byla zvláště proto
nemilou, že dvě třídy byly žactvem přeplněny, kdežto třetí
k vyučování úplně připravena
prázdná zůstala.

Podle Pamětní knihy obce Úval
zpracoval Vladislav Procházka.

Český národ svému prvnímu arcibiskupovi aneb

Odhalení Arnoštovy sochy od sochaře Jindřicha Čapka 30. června 1869

V

roce 1864 vzpomenula římskokatolická církev 500 let od úmrtí prvního pražského arcibiskupa Arnošta
z Pardubic, Čecha, domnělého rodáka ze
dvora Hostín poblíž Ouval. Úvalští začali
vedle oslav přemýšlet o jeho soše v Úvalech.
Úvalský farář František Soukup nabádal
k postavení Arnoštova pomníku „na dědině Hostín nebo jiném přiměřeném
místě blíže Hostína.“ Byly sepsány stanovy a do výboru pro postavení arcibiskupova pomníku byli zvoleni čtyři duchovní
z blízkého okolí včetně F. Soukupa a šest
osob z místních občanů (Hugo Netwall, c.
k. okresní v Českém Brodě, horní ředitel
v Ouvalech František Charbuský, jednatel,
starosta v Ouvalech Antonín Lašman, pokladník, Josef Strnad, Josef Moravec, František Řezáč, rolníci z Ouval). Předsedou
výboru byl zvolen farář F. Soukup, který
společně s důlním ředitelem Františkem
Charbuským nese velkou zásluhu na pořízení sochy. Charbuského pojednání o dějinách pomníku bylo vloženo 15. května
1869 do základního kamene.
Protektorství přijal Ludvík, svobodný
pán z Malovců, jehož rod byl pokrevně
spřízněn s rodem oslavence. Místodržitelství v Praze povolilo konání sbírek již
21. října 1864. Farář Fr. Soukup sepsal provolání do novin v jazyce německém a českém a následně posílaly krejcary či zlatky
spolky, školy, obce a vikariáty, peníze posílala šlechta, bohatí velkostatkáři i obyčejní
jednotlivci, Češi i Němci z celé naší země.
Rok 1865 byl ale velmi suchý a v roce 1866
vypukla prusko-rakouská válka.
Výbor vypsal konkurs na zhotovení sochy s prémií 100 zlatých. Komise výtvarného umění Umělecké besedy posoudila
předložené návrhy v arcibiskupském paláci, kde byl vybrán model akademického
sochaře Jindřicha Čapka z Prahy. Smlouva
z 16. července 1867 obsahovala zadání
na pískovcovou sochu arcibiskupa v nadživotní velikosti včetně podstavce za 2 100
zlatých.
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Do roku 1869 bylo sebráno 2 747 zlatých
a 82 krejcarů, ale výbor od počátku věděl,
že socha z litiny by byla finančně nedostupná.
Výbor, jenž poskytl na vlastní náklady
materiál k podstavci, povozy a lešení, se
obrátil na majitele škvoreckého panství
knížete Jana z Lichtensteina se žádostí, aby
poskytl pozemek pro umístění pomníku.
Kníže vyšel ochotně vstříc, a tak prostor
na okraji Úval vpravo od železniční trati
směrem na Kolín byl upraven nákladem
384 zlatých. Celkové náklady na postavení
sochy včetně parkové úpravy podél přístupové cesty dosáhly výše 3 338 zlatých a 12
krejcarů.
Socha z jemnozrnného pískovce je vysoká 555 cm, zpodobňuje prvního pražského arcibiskupa v bohatě zřaseném rouchu
s lemováním včetně biskupské pokrývky
hlavy a na prsou jednoduchého latinského kříže zavěšeného na řetězu. Arnošt
drží v levé ruce listinu. V čelním poli pod
sochou je umístěna mitra a pod ní zkřížená berla s jetelovým křížem, na nich podle
heraldické důležitosti, vpravo z hlediska
sochy, erb pražského arcibiskupství (zlaté
břevno na černém poli) a erb pánů z Pardubic (stříbrný přeseknutý kůň se zlatou
uzdou na červeném poli), pod erby lze číst
české jméno Arnošt z Pardubic. Po stranách je vytesáno německy Dem Ernst von
Pardubic, latinsky Ernesto de Pardubic,
vzadu nápis Vděčná vlasť 1869. Socha stojí na třístupňovém podstavci, ten spočívá
na třech schodech. Jistě se jedná o symbol
svaté Trojice. Předposlední stupeň pod
nohama Arnošta z Pardubic je lemován
novogotickými zdobnými oblouky.
30. června 1869, v den arcibiskupova
úmrtí, byla socha Arnošta z Pardubic odhalena. Do slavnostně vyzdobené obce s červenobílými prapory, znaky české země
a zeleným chvojím a věnci i na židovské
synagoze zavítali zástupci duchovenstva
vedeného pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem, který za asistence 33 kněží a dvou bohoslovců sloužil

pontifikální mši, při které účinkoval pěvecký sbor Ozvěna z Českého Brodu. Odpoledne přijel zvláštní vlak z Prahy, hosté byli
přivítáni hudbou a slavnostní střelbou. Přijeli zástupci pražské rady s purkmistrem
Dr. Klaudym, náměstky a rady Heinzem
a Pštrossem, zástupci Karlovy univerzity
doktory Schultte, Chlup a Jonák, zástupci
spolků Hlahol, Umělecká beseda, Jednota
pro dostavbu chrámu sv. Víta v čele s hrabětem Františkem Thunem, nechyběli občané Pardubic, Škvorce a Českého Brodu.
Ve tři hodiny odpoledne se odebral průvod o 8 000 účastnících k pomníku. V čele
kráčeli členové výboru, starosta, 70 kněží
včetně vyšehradského kanovníka Václava S. Štulce, vzácní hosté, pěvecké sbory,
mládež s učiteli, družičky, muži a ženy
z Úval a okolí. Po posvěcení sochy zazpívaly pěvecké sbory svatováclavský chorál
a po proslovech pátera Čeňka Bradáče,
faráře Františka Soukupa a starosty Antonína Lašmana se občané odebrali zpět
do kostela Zvěstování Páně za zpěvu staroslověnské písně Hospodine, pomiluj ny.
Uvedená fakta nás zavedla do druhé poloviny 19. století, kdy Češi žili v rakouskouherské monarchii a kdy při každé příležitosti zdůrazňovali své češství, svou touhu
po samosprávě: použitím českého jazyka,
zviditelněním symbolů Českého království,
staroslověnskou a staročeskými duchovními písněmi za účasti politiků, vlasteneckých kněží a zástupců celonárodních spolků. Odhalení sochy se stalo svátkem i pro
jinověrce a nevěřící, nikdo ten den v Úvalech nepracoval.
Pomník Arnošta z Pardubic zůstal za obcí
polozapomenut, nacismus a komunismus
nepřály církvi a vlastenectví. Socha trpěla
otřesy projíždějících vlaků, vandalismem,
byla pokryta mechem, na mnoha místech
došlo ke zvětrání kamene. Základy pomníku prorůstaly kořeny, celý pomník byl silně
mechanicky poškozen. Na špatný stav sochy upozorňoval úvalský kněz Karel Šubrt
pražské arcibiskupství a Památkový ústav
středních Čech až do 90. let. Vedení města
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Úvaly se starostou Ing. Ivanem Černým se
rozhodlo sochu opravit a přemístit na náměstí Arnošta z Pardubic.
V roce 1996 byla socha na původním
místě očištěna, potom rozebrána na 14
původních bloků a za pomoci jeřábu přenesena na náměstí mezi dvě vzrostlé lípy.
Oprava nejpřednější úvalské památky
vstoupila následujícího roku do druhé etapy. Akademičtí sochaři, oba absolventi AVU
v ateliéru Vincence Makovského, Jiří Kašpar
(nar. 1941) a Josef Vajce (1937-2011) a restaurátor Miloš Sokol z Úval znovu sochu
mechanicky a chemicky očistili. Zvětralá
místa byla zpevněna hydrofilním prostřed-

kem. Dochované kamenné doplňky, např.
uražená špička levé nohy, byly osazeny
na měděné čepy. Pod nohou sochy se
dochoval podpis sochaře. Praskliny byly
injekčně doplněny a scházející místa, část
palce a ukazováku, nos, spodní okraje roucha, byla domodelována umělým kamenem a přebroušena. Vrchní rudá barva, jíž
byla dříve restaurována písmena, byla odstraněna a písmo bylo kolorováno původní
cihlovou barvou. Nakonec byl celý pomník
lokálně barevně sjednocen a nakonzervován hydrofobním prostředkem.
Město Úvaly věnovalo na opravu Kč
50 000, Okresní úřad Praha-východ Kč

270 000, od občanů bylo zprvu vybráno
cca Kč 78 600. V poslední fázi opravy chybělo cca Kč 100 000. Vše se nakonec podařilo. Další oprava sochy proběhla v roce
2014. Socha Arnošta z Pardubic je po rekonstrukci náměstí roku 2018 orámována
vkusnými řetězy na osmi sloupcích a stojí
mezi dvěma platany před opravenou radnicí.
Použité zdroje: Úvaly jindy a nyní, Život
Úval z roku 1997, články Aloise Dostála
ve Sborníku historického kroužku, ročník
X, 1919, č. 3-4 (Český národ svému arcipastýři)
PhDr. Lenka Mandová, kronikářka

církev

Zamyšlení k svátku Hodu Božího
svatodušního

Vzpomínka na dobrého
člověka

O Jeruzalémských letnicích se zrodila církev, jejímž úkolem bylo a je
i nadále v síle Ducha svatého svědčit o Kristu. Poselství svátku Hodu
Božího svatodušního je aktuální bez hranic času a místa. Dává nám
jasný vzkaz, že národnostní, politické a názorové spory jsou řešitelné
jen v Duchu Ježíše Krista.
Každé poctivé úsilí o sblížení mezi národy je znamením působení
Ducha svatého, který vane, kam chce. Vytvářet pokoj je umožněno jen
tomu, kdo jej má, protože jej dostal od Ježíše Krista, jenž je knížetem
pokoje. A tak svědectví o Kristu nás křesťanů má být v síle Ducha sv.
věrohodné a přinášet pokoj v našich rodinách, mezi církvemi a státy.
Mír v nás i ve světě je nemyslitelný bez smíření s Bohem. Vzkříšený
Kristus jako dárce pokoje není přestávkou mezi dvěma válkami, ale dílem Ducha svatého vprostřed nás. Jemu patří chvála a čest, sláva a dík
na věky. Amen.
Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

Církev
československá
husitská v Úvalech se
připojuje ke vzpomínce
na sympatizanta, Úvaláka, spisovatele, člověka
skromného a přátelského, člověka s dobrým srdcem, zesnulého Jaroslava
Vorlíčka, který měl rád
život a vše, co souviselo
s Úvaly. To také zanesl do své tvorby, s kterou
jsme se mohli seznámit při setkání s ním v Husově kapli v Úvalech.
Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí! Amen.
Náboženská obec

sport

Rozpis zápasů a výsledky – jaro 2019 – fotbal
Muži krajská soutěž 1.A třída
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So

10.03. 14:30
16.03. 15:00
24.03. 15:00
31.03. 15:00
07.04. 15:30
13.04. 15:30
21.04. 16:00
27.04. 10:30
05.05. 16:30
12.05. 16:30
19.05. 17:00
26.05. 17:00
01.06. 17:00
09.06. 17:00
15.06. 17:00

Úvaly – Čelákovice
Luštěnice– Úvaly
Úvaly – Český Brod B
Čáslav B – Úvaly
Úvaly – Záryby
Pšovka Mělník – Úvaly
Úvaly – Semice
Rejšice – Úvaly
Úvaly – Kosmonosy
Úvaly – Divišov
Vlašim B – Úvaly
Úvaly – Pěčice
Lysá n.L. – Úvaly
Úvaly – Mnich. Hradiště
Dolní Bousov – Úvaly

0:1 np
0:1
0:1
3:2 np (2:1)
2:0 (1:0)
3:1
3:2 (0:0)
2:1 (1:1)
1:3 (1:2)
3:0

Dorost krajská soutěž 1.B skupina
15.
16.
17.
18.

So
So
So
Ne
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30.03. 10.15
06.04. 14.30
13.04. 10.15
21.04. 10.15

Úvaly – Český Brod
Čáslav B – Úvaly
Úvaly – Pečky
Velký Osek – Úvaly

2:7 (1:1)
6:1 (0:1)
0:7 (0:3)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

27.04. 10.15
04.05. 14.00
12.05. 10.15
18.05. 10.15
26.05. 10.15
01.06. 10.15
09.06. 10.15
15.06. 10.15

Úvaly – Jestřábí Lhota
0:5 (0:4)
Kutná Hora – Úvaly
9:1 (6:0)
Vrdy – Úvaly
6:0 (4:0)
Úvaly – Uhlířské Janovice
Suchdol – Úvaly
Úvaly – Mukařov
Mnichovice – Úvaly
Úvaly – Štítarský SK

Mladší žáci okresní soutěž Praha východ – skupina B
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

So
Ne
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

23.03. 10.15
31.03. 14.00
06.04. 10.15
13.04. 10.15
20.04. 10.15
27.04. 14.00
04.05. 10.15
11.05. 10.15
18.05. 10.15
25.05. 09.30
01.06. 10.15
08.06. 10.15
15.06. 10.15

Úvaly – Sibřina
Brázdim – Úvaly
Úvaly – Bášť
Kostelec u Křížků – Úvaly
Úvaly – Čestlice
Jirny – Úvaly
Úvaly – Líbeznice
Klíčany – Úvaly
Úvaly – Klecany
Měšice – Úvaly
Úvaly – Dobřejovice
Úvaly – Vyžlovka B
Struhařov – Úvaly

2:4 (1:0)
0:12 (0:8)
7:2 (2:1)
0:10 (0:1)
1:3 (1:0)
1:1 (1:1)
4:3 (2:1)
3:8 (0:5)
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Kdo v tomto období nezklamal, jsou opět pouze mladší
žáci. Ostatní družstva setrvávají ve výsledkovém marasmu.
Týká se to především dorostenců. Muži se snaží, ale k záchraně podle mého názoru potřebují ze zbývajících 6 zápasů získat minimálně 9 bodů, a to zdá se zcela nemožné.

23

Stále zlepšující jsou informace na FB včetně občasného vieozáznamu. Přehled tak získají hlavně mladší ročníky, které
většinou městský web ani Život Úval nečtou.
Ing. Petr Jankovský

Jaro ve Sport Úvaly

J

ara bývala probuzením po dlouhých zimách. V současné době však
kromě sněhu hledáme rozdíly mezi
jarem a zimou marně. To ale nelze říct
o naší závodní sezoně. Po odpočinku
v průběhu zimy jsme se vrhli na přípravné období a odjeli na naše tradiční
velikonoční soustředění k Máchovu
jezeru. Jedním z trenérů byla i Petra
Cífková, vicemistryně světa v kumite
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z roku 2014. Soustředění bylo náročné,
ale naše snaha byla vidět na následujících soutěžích. Na konci soustředění
oceňujeme děti, které udělaly během
soustředění největší práci, tzv. bojovníky soustředění. Letošním vítězem se
stal Lexa Štěpanovský, druhé místo obsadila Lucka Jaklová a třetí místo získala
Ema Bělohradová.
Zkouškou naší výkonnosti byl mezinárodní turnaj Grand
Prix Klášterce nad
Ohří, který se konal
27. dubna v Kadani.
Na tomto závodě byla velká konkurence
a podali jsme výborné výsledky. Prokázali
jsme, že v žákovských
kategoriích jsme silnými soupeři.

Medailová umístění:
Kumite jednotlivci Chlapci 7–9 let
2. místo: Matěj Hurda
3. místo: Marek Sukalovský
Kumite jednotlivci Chlapci 10–11 let
3. místo: Šimon Charvát
Kumite jednotlivci Chlapci 12–13 let
1. místo: Ondřej Charvát
Kumite jednotlivci Chlapci 16–17 let
2. místo: Filip Konečný
Kata jednotlivci Chlapci 7–9 let
1. místo: Tobiáš Martinovský
2. místo: Matěj Hurda
3. místo: Marek Sukalovský
Kata jednotlivci Chlapci 10–11 let
3. místo: Šimon Charvát
Kata jednotlivci Dívky 10–11 let
3. místo: Helena Přechová
Kata jednotlivci Chlapci 12–13 let
2. místo: Tomáš Tříska
3. místo: Ondřej Charvát
Kata jednotlivci Dívky 12–13 let
2. místo: Karolína Kytková
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Kata jednotlivci Chlapci 14–15 let
2. místo: Josef Macoun
Kata jednotlivci Chlapci 16–17 let
3. místo: Filip Konečný
Kata tým Chlapci 7–9 let
1. místo: Martinovský, Šebela, Kadeřábek
Kata tým Chlapci 10–11 let
1. místo: Zapletal, Sukalovký a Hurda
Kata tým Dívky 10–11 let
2. místo: Brýdlová, Havlíková,
Martinovská
Kata tým Chlapci 12–13 let
1. místo: Janík, Vašek, Tříska
Kata tým Dívky 12–13 let
3. místo: Csatlos, Mastná, Hrušková
V rámci turnaje se bojovalo i v kategorii „kumite teams“, kde klub postavil
týmy pěti závodníků (z každé věkové
kategorie 1 závodník) a soupeřilo se
po věkových kategoriích. Ač se nám tato
kategorie moc nevydařila, tak je nutné
vyzdvihnout nasazení našich závodníků,
kteří dali do zápasů maximum sil.
Celkové výsledky:
Dívky
1. místo: SK Shotokan karate Neratovice
2. místo: SKBU Hostivař A
3. místo: Karate klub Kadaň a Klášterec B
4. místo: Karate klub Kadaň a Klášterec A
5. místo: Sport Úvaly
6. místo: SKBU Hostivař B
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Chlapci:
1. místo: SKBU Hostivař A
2. místo: SKBU Hostivař B
3. místo: SK Shotokan karate Neratovice
4. místo: Karate klub Kadaň a Klášterec
5. místo: Sport Úvaly A
6. místo: Sport Úvaly B
Přebor Prahy, kvalifikační turnaj na
Mistrovství ČR, se letos konal 15. dubna v tělocvičně ZŠ Hornoměcholupské.
Turnaje se zúčastnili soutěžící z SKBU
Hostivař a Úvaláci. Jednalo se tedy
o přátelskou soutěž, kdy jsme si mohli navzájem porovnat síly. Nevedlo se
nám vůbec špatně, v žákovské kategorii
máme silné a schopné závodníky, což
se pak promítlo na získané medaile.
Medailové pozice:
Minižáci/žákyně
1. místo: Martinovský Tobiáš (kata)
1. místo: Sigmund Tadeáš (kumite)
2. místo: Sukalovský Marek (kata)
2. místo: Martinovský Tobiáš (kumite)
3. místo: Šebela Vojtěch (kata, kumite)
Mladší žáci/žákyně
2. místo: Hurda Matěj (kata)
2. místo: kata tým – žáci A
3. místo: Brázda Jakub (kumite)
3. místo: kata tým – žáci B
Starší žáci/žákyně
1. místo: Vašek Richard (kata)

1. místo: Kytková Karolína (kumite)
1. místo: kata tým - žáci
2. místo: Janík Adam (kata)
2. místo: Charvát Šimon (kumite)
2. místo: Kytková Karolína (kata)
2. místo: kata tým - žáci
3. místo: Janík Adam (kumite)
3. místo: Přechová Helena (kata)
Mladší dorostenci/dorostenky
1. místo: Charvát Ondřej (kata)
1. místo: Konečná Sára (kumite)
2. místo: Konečná Sára (kata)
2. místo: Vrbenská Anežka (kumite)
3. místo: Charvát Ondřej (kumite)
Starší dorostenci/dorostenky
1. místo: Konečný Filip (kumite)
2. místo: Konečný Filip (kata)
Junioři
3. místo: Konečný Filip (kata, kumite)
Senioři/seniorky
2. místo: Macek David (kata)
2. místo: Schmidtová Jana (kata)
Masters
1. místo: Schmidtová Jana (kata)
Medailistům z obou soutěží gratulujeme a všem závodníkům děkujeme
za vzornou reprezentaci klubu. Díky patří i našim rozhodčím, rodičům a fanouškům. Chceme poděkovat také městu,
které nás dlouhodobě podporuje.
Za Sport Úvaly, z.s.,
Miloš Ulrich

poznáte se?

Poznáte, kdo to je?
Na fotografii asi ne, ale vzpomínka na tatínka od syna
Pavla vám osvětlí otázku. Možná si někteří pamětníci
vybavíte zprávu o nehodě na trati, kdy se závory zdvihly, ale strojvůdce byl nepozorný … a tak si připomeňme
jednoho z řady lékařů z Úval očima nejbližšíma.
Úvalský lékař MUDr. Josef Holeka
MUDr. Josef Holeka (1910-1983) se narodil v Praze. Dětství prožil v Lázních Bělohrad, matčině rodišti. Domovské právo měl v Chrášťanech u Českého Brodu,
protože jeho otec pocházel ze starého
selského rodu působícího na Českobrodsku. Studium medicíny, přerušené
ve 30. letech několikaletým pobytem
v zahraničí a následným uzavřením
vysokých škol v období protektorátu, dokončil na Masarykově universitě
v Brně v listopadu 1945. Po předchozí
praxi medika
v lékařském
ambulatoriu
ve Dvoře Králové n/Lab.
(1939-1945)
a sekundárního lékaře
v
nemocnici v Českém Brodě
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(1946-1948) působil jako
praktický lékař zřejmě
od března 1948 v Úvalech u Prahy. Soukromou
ordinaci, později znárodněnou, měl v přízemí
domu v Husově ulici čp.
781, s manželkou Jaroslavou a synem
Pavlem bydlel v pronajatém bytě v ulici
Guth-Jarkovského čp. 658.
Dr. Holeka měl na starosti i řadu přilehlých obcí, kam rád a svědomitě dojížděl přiděleným sanitním vozem, který
sám řídil. Z návštěv nemocných
se vracel často až pozdě v noci.
Někdy s sebou brával i malého
syna, který na něho ve voze čekával. Ten dnes otcovu povahu
dokresluje vzpomínkou na chvíli,
kdy se sanitka v některé z vesnic
porouchala a oběma nezbývalo
než jít pěšky. Několik kilometrů
nenadálé pěší pouti chlapce zaskočilo, ale otcova dobrá mysl
spolu s tím, že všechny kroky
na cestě společně počítali, mu
pomohla k jejímu zdolání. Však
také heslem dr. Holeky bývalo
anglické úsloví „keep smiling“
(vždy s úsměvem).

Při jedné z takových cest odpoledne
8. 3. 1952 dr. Holeka čekal se sanitkou
u chráněného, leč nepřehledného přejezdu v Komenského ulici. Po zdvihnutí
závor vjel na přejezd, ale strojvedoucí
rychlíku jedoucího od Českého Brodu
přehlédl návěst stůj a v plné rychlosti
auto i s řidičem zachytil. Parní lokomotiva naštěstí vůz pootočila z boku do směru jízdy a vlekla ho před sebou asi 80
metrů. Při nárazu dr. Holeka utrpěl vážné poranění hrudníku, tj. mnohonásobné zlomeniny žeber, zlomeniny prstů
na ruce a otřes mozku. Ve chvíli střetu
s vlakem se však
sesul na vedlejší
sedadlo, což mu
zachránilo ži-
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vot. Jako památku na tuto událost uchovával doma nárazem v půli nalomený
a zcela zohýbaný volant.
Vzhledem k houževnaté povaze
dr. Holeka po rehabilitaci brzy opět pracoval a spolu s manželkou se také znovu zapojil do činnosti tenisového oddílu
úvalského Sokola. Brzy poté však musel
Úvaly nuceně opustit, když byl k 1. 11.
1953 přeložen do nového působiště
v OÚNZ Kralupy n/Vlt. Zprvu tam denně
dojížděl vlakem, později se sem po rozpadu manželství v roce 1955 trvale přestěhoval a založil tu novou rodinu, jejíž
součástí byl i syn Pavel.

O vztazích mezi dr. Holekou a jeho
úvalskými pacienty svědčí dochovaný
dopis spojený se zmíněným těžkým
úrazem v roce 1952. Je datován k jeho
svátku 19. 3. 1952:

U příležitosti Vašich ctěných jmenin dovolujeme si Vám přáti z hloubi srdce, vše
nejlepší, hlavně brzké a lehké uzdravení.
Milý a drahý náš pane doktore, teprve
nyní jsme poznali, co pro nás všechny
znamenáte.
První zprávy o Vás nebyly právě nejlepší
a nestyděli jsme se za slzy při jejich doslechu.

Odezva na rubriku Poznáte …?
Několik čtenářů mne oslovilo, že poznalo ulici, po které kapela pochoduje, avšak ta poznána nebyla, až …
… „nahlédl jsem dnes do nového Života Úval a všiml jsem
si vaší otázky. Myslím, že to bylo v roce 1953, kapela jde Husovou ulicí, před bývalou Spořitelnou. A „zatím neurčený spolek“ je banda házenkářů, kteří už léta před tím v podobném
složení chodívali o Velikonocích na koledu. Šlo o První máj,
kdy „kapelu“ odvezli na nákladním autu do Horoušan (k probuzení občanů tam hrála k tanci) a potom do Dobročovic, odkud už šla s dobročovickými účastníky oslav do Úval pěšky
(s muzikou).
Zleva doprava ti, kterým je vidět do obličeje, jsou: kytarista
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Dnes s radostí sledujeme postup Vašeho uzdravení a přejeme Vám, abyste
nadále byl ušetřen všech bolestí.
Přijměte to milý pane doktore jako projev úcty a lásky k Vám.
Rodina Skalických-Štarmanova a dalších 19 podpisů
Na vyžádání paní Mgr. Aleny Janurové
pro úvalskou kroniku zaznamenal
Pavel Holeka,
(ta předává informaci úvalským občanům v širším měřítku, prostřednictvím
Života Úval).

Jiří Bedrna, hráč na trombon je olympionik Láďa Kejř zvaný
Cucák, houslista František Rybák, trumpetista Miroslav Masák, klarinetisti Radoslav Pivoňka a Václav Henyš. Myslím, že
další fotky by měly být v Sokole“… napsal prof. M. Masák.
Ke vzpomínce pana profesora se připojili další, o něco
mladší, kteří pamatují ony velikonoční koledy s muzikou,
a také generace o trochu starší, která s tou tradicí začínala
(např. pan Jindřich Lízner – hrál na mandolínu …).
Další informace je k obrázku vedlejšímu, kde je vidět Petrolea, od paní Kumprechtové. Místo bylo nazýváno Na Hrobce
a dům vlevo je čp. 520 pana Limaxe v Čelakovského ulici.
Děkuje všem a těší se na další vzpomínky
alena.janurova@centrum.cz

názory čtenářů

Jak zatočit s plevelem aneb Glyfosáty ,,ano” či ,,ne”?

M

nozí občané si jistě
v minulých týdnech
povšimli
upozornění města o plánovaném
postřiku chodníků herbicidem Agro Glyfo Klasik. Tento přípravek, podobně jako
většina herbicidů, využívá
účinnou látku Glyfosát - kontroverzní látku, jež je v posledních letech předmětem
častých diskuzí. Látku, která
je ve stále narůstajícím počtu zemí zakázána pro své
možné karcinogenní a genotoxické účinky také u lidí.
Látku, která pravděpodobně
nežádoucím způsobem ovlivňuje složení vody, půdy, hubí
drobné organismy. Látku,
která však svou aplikací velmi
zjednodušuje život velkým
zemědělcům i firmám starajícím se o úpravu ulic a ploch.
Látku, jejíž účinky jsou doposud veskrze nejasné, neboť
různé odborné studie hovoří
o rizikových účincích, avšak
studie jiné, často podnícené
zainteresovanými firmami,
negativní dopady na člověka
a životní prostředí považují
za nepodložené.
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Ano, EU plánovala zakázat používání glyfosátů
do 12/2017;
Ano, EU nakonec prodloužila povolení užívání o 5 let,
tj. do r.2022;
Ano, od r.2016 nařízení
Evropské komise stanovuje omezení použití glyfosátu v citlivých oblastech
(parky, hřiště apod.);
Ano, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
(IARC), která je součástí
Světové zdravotnické organizace (WHO), označuje
glyfosát za pravděpodobně karcinogenní;
Ano, nedávný rozsudek
Federálního soudu v USA
uznal, že má glyfosát podíl
na vzniku rakoviny;
Ano, Evropský úřad pro
bezpečnost potravin (EFSA)
a Evropská agentura pro
chemické látky (ECHA),
o jejichž posudky se opírá
Evropská komise, považují
glyfosát za neškodný.
Opravdu v našich Úvalech potřebujeme používat
látku, jejíž účinky nejsou

čitelné? Takovou, která nemusí, ale může vyvolat jen
velmi obtížně vratné změny na životním prostředí
a potažmo i našem zdraví
a zdraví našich dětí? Opravdu si potřebujeme takovou
látku z našich ulic nosit
na podrážkách do našich
domovů? Není čas přijmout
zodpovědnost, říci STOP
a raději volit způsoby, které
jsou bezpečné a transparentní, byť méně pohodlné?
Skupina cca. 160, většinou úvalských, občanů podala otevřený dopis radnici,
ve kterém vyzývá ke hle-

dání jiných způsobů boje
s plevelem. Problematika
glyfosátu pak činila jeden
z bodů schůze zastupitelstva dne 25.4.2019. Radnice
zde rozhodla o postupném
omezení chemie ve městě
a současně vyzve občany
k podpoře údržby chodníků vlastními silami. Bude-li
se užívat chemie v našich
ulicích tedy záleží trochu
i na nás všech. Děkujeme
radnici za ochotu ke změně
a věříme, že své rozhodnutí
podepře činy.
Hana Šťastná Čapková,
Lucie Mitáčková

společenská kronika

červen 2019
Navždy jsme se rozloučili

Zbyněk Slavík
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 marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mobil 723 929 928.
Marie Černá – matrikářka
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Vzpomínka na Jardu Vorlíčka
Dne 23. dubna t.r. zemřel v nedožitých 64 letech Jaroslav
Vorlíček, mistr sklenářský, spisovatel, malíř a především
Úvalák. Pocházel z rodiny, kde se sklenářstvím živili jeho
rodiče i bratr Karel. Jarda byl tak trochu živel, kamarádský,
přímý a otevřený. Své názory neváhal říkat zpříma komukoliv
ve svém okolí. Měl rád Úvaly, jeho vztah k městu se naplno
projevil při psaní vzpomínkových knížek. Dokončil první dvě
knížky (Start 55, I. a II.díl), třetí měl rozepsanou. Knihy mají
i literární kvalitu, jsou zkrátka dobře napsané. Pro Úvaly
mají ale ještě další význam. Jarda v nich popisuje nejen
příběh své rodiny, mnohdy dramatický, ale také úvalské
reálie od 50. let minulého století. Jsou svědectvím doby,
kdy např. úvalské obchody byly stále umístěny v bývalých
soukromých obchodech, kdy např. mléko se prodávalo
(nalévalo) do přinesených bandasek apod. Jarda tak vlastně
zachytil období, které není až tak popsáno v jiných knihách
o Úvalech. Nejen za to mu stojí poděkovat. Jarda prostě
patřil k těm lidem, kteří vytvářeli v našem městě příjemné
sousedské prostředí a uměl to „dát na papír“. Takže Jardo,
děkujeme.
Ing. Ivan Černý
Odešel patriot
Z našeho světa se předčasně odebral na věčnost náš kamarád, rodilý občan Úval Jaroslav Vorlíček. Žádná slova nemohou zmírnit bolest z jeho odchodu. Vzpomeňme alespoň na
radost, vlídnost a vše krásné, co nám během svého života
přinášel.
J.T.
Ke vzpomínce na pana Vorlíčka připojuji dovětek. Rád,
kdykoliv jsme se potkali, se mnou probíral historické
informace a vážil si archivu městských kronik, kam přispěl
řadou poznámek při určování neznámých dokumentů.
Při křtu své knihy je zachycen s kamarádem na přiložené
fotografii z prosince 2016, kdy se cítil jistě šťastný.
Odešel příliš brzy.
Alena Janurová
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Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než
ostatní. Takovým výjimečným člověkem byl kamarád
a kolega Jaroslav Vorlíček. Když jsem ho před lety
potkala v Obci spisovatelů ČR, hned mi bylo jasné, že se
ve skvělém vypravěči ukrývá i dobrý autor. Měl úžasné
vidění světa, měl srdce na dlani – a to své upřímné
a dobrotivé srdce rozdával lidem, kterým dokázal trpělivě
naslouchat a pomáhat jim, kdykoli potřebovali. Věřím,
že ho na druhém břehu přivítali andělé s otevřenou
náručí. Dozajista se proměnil v jednoho z nich. K nám
se navždy bude navracet ve vzpomínkách, protože
na tak vzácného přítele není možné nevzpomínat.
Listuji knihami, které napsal, a opět si uvědomuji,
že se v nich odráží jeho humor, dobrota, nezištnost
a upřímné kamarádství. Přeji mu šťastnou cestu do
nového domova, kde končí radost i smutek, lásky
i nelásky, bolest či radost a začínají hvězdy. Je mi ctí,
že jsme byli přátelé. K mé vzpomínce se připojují
i další členové a kamarádi z Obce spisovatelů.
Jaroslava Pechová
Dne 3. 5. 2019 zemřela naše dlouholetá kolegyně, paní
Petra Štípalová. Jejími hodinami prošlo za ty roky mnoho
žáků, kterým se snažila laskavou, ale pevnou rukou
přiblížit bohatství historie. Práce s dětmi pro ni nebyla jen
zaměstnáním, přinášela jí radost i sílu v těžkých chvílích.
Byla nám dobrou a spolehlivou kolegyní i přítelkyní. Petro,
děkujeme za vše, nikdy nezapomeneme.
Kolegové ze Základní školy Úvaly
Dne 24. června
by se dožila 80 let paní
Mgr. Jana Braunsteinová.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem,
kdo jste ji znali.
přátelé

inzerce
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Obchodní společnost přijme dvě

UKLÍZEČKY
na úklid kancelářských
a provozních prostor.
Pracoviště: Český Brod
Pracovní doba – pracovní dny od 15 hodin.
Nástup od června 2019.
Přednost mají zájemci se středním odborným vzděláním.

Kontakt pro zájemce: 777 686 008

PALIVOVÉ DŘEVO
ŠTÍPANÉ
Stupice u Koloděj
Tel. 728272687,
776834911
e-mail:
pilastupice@email.cz

ŠŤASTNÝ A SYN
Provádíme obkladačské práce,
dlažby, ploty, stavby,
rekonstrukce.
Kontakt 723 109 951,
e-mail:
stavbyuvaly@seznam.cz

KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize,
opravy
Telefon
775 132 921

MONTÁŽE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRAHA A OKOLÍ
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce dohodou.
Výdělek záleží na zájmu na množství namontovaných zakázek. Jedná se o jednoduché
montáže ke kterým je potřeba pouze základní nářadí.
Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně. Se všemi zájemci pohovoříme.
Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz,
případně volejte 777 038 000.
Vhodné i jako přivýdělek.

PETR ZIKMUND
Elektromontážní práce
725 514 653

cerven.indd 27

5/28/19 12:12 AM

28

INZERCE

ŽIVOT ÚVAL 6/2019

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

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

TELEVIZE Ǟ TELEFON

=¼NODGQÈ
SĵLSRMHQÈ

9ØKRGQÄ
SĵLSRMHQÈ

9ØNRQQÄ
SĵLSRMHQÈ

%$6,&
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499,-

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

3RQRĵWHVHGRPXOWLPÄGLÈVOHGXMWH
YLGHDƬOP\SRVORXFKHMWHKXGEX
FHVWXMWHSRYLUWX¼OQÈPVYöWöVFHORX
svou rodinou.

CZK

CZK

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

CZK



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

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

=DYROHMWHDQHFKWHVLSRUDGLWRG]¼ND]QLFNÄSRGSRU\QDèÈVOH{{
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