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Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
dovolte mi, abych začal slovy klasika – 

„Léto budiž pochváleno!“. Nastává obdo-
bí prázdnin, které patří k nejoblíbenější 
části roku našich dětí a mnohdy těžkých 
hlav rodičů, jak vyplnit dětem program 
a skloubit to s prací a dovolenou. 

V Úvalech to budete mít letos jedno-
dušší tím, že se po  čtyřleté přestávce 
znovu otevírá úvalské koupaliště. Nákla-
dy na jeho rekonstrukci byly dle očeká-
vání vysoké, ale věřím, že výsledek stojí 
za to. Chtěl bych na tomto místě podě-
kovat Petrovi Maturovi a  jeho kolegům 
a  kolegyním z odboru investic a panu 
místostarostovi Josefovi Polákovi, že 
celý projekt rekonstrukce bazénových 
van a technologií dotáhli do úspěšného 
konce, a  koupaliště tak můžeme opět 
otevřít pro veřejnost. 

A  když už se vykoupete, tak můžete 
každý čtvrtek k  házenkářské hale pod 

náměstím Arnošta z  Pardubic zamířit 
na promítání letního kina s bezkonku-
renčně největším plátnem v širém okolí. 
Zde se sluší poděkovat Markétě Rydva-
lové a Sokolu Úvaly v zastoupení pana 
Jiřího Drába, díky kterým si můžete letní 
kino na  daném místě užít. Věříme, že 
nabídka filmů, které jsme pro vás vybra-
li, vás zaujme. 

Nezaujme – li ani kino, ani koupa-
liště, pořád zůstává mnoho možnos-
tí – příměstské tábory organizované 
MDDM Úvaly, vycházky a výlety po okolí 
(i  v  okolních obcích organizují zajíma-
vé akce!) nebo atraktivní nabídka úval-
ských hospod a šenků. 

V  létě nás čekají samozřejmě i  věci, 
které budou trochu obtěžující. I nadále 
pokračuje rekonstrukce ulice 5. květ-
na, zde zatím vše vypadá tak, že práce 
skončí výrazně dříve než v červnu roku 
2020. Další dopravní stavba nás čeká 

v  jižní části města – ulice Škvorecká 
v úseku od světelné křižovatky až po ko-
nec Úval získá zcela nový povrch. Uleví 
se tak všem obyvatelům, kterým nedají 
otřesy od  návěsů náklaďáků na  hrbo-
lech po  stavbě kanalizace spát. Zde je 
nutné vyslovit poděkování Krajské sprá-
vě a údržbě silnic a Středočeskému kra-
ji, že na základě jednání s městem Úvaly 
pro stavbu realokovaly potřebné pení-
ze. Stavba bude probíhat v červenci.

A do  třetice na závěr získají konečně 
rozumnější povrch komunikací z válco-
vaného recyklátu obyvatelé ulic Tovární 
a Nad Koupadlem. Stavební práce bu-
dou probíhat v červenci letošního roku. 

Je nám všem na radnici jasné, že prů-
běh staveb bude pro vás obtěžující, 
prosíme však o  trpělivost, výsledkem 
budou opět o něco hezčí Úvaly.

Přeji vám krásné léto!
Petr Borecký, starosta města

Slovo starosty

Měsíčník pod názvem Život Úval – periodický tisk územně správního celku města Úvaly. Vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: 
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová 
adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 60, č. 7-8. Měsíčník vychází vždy 
nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2 800 kusů. Distribuce ve městě Úvaly. Povole-
no oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registrač-
ním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), 
Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Alena Janurová, Mgr. Milan 
Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Pří-
spěvky se přijímají výhradně na e-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy 
se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskár-
na Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad 
Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – poda-
telna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo 
podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě 
a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mes-
touvaly.cz v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka zářijového vydání je v pátek 16. 
srpna 2019. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v zářijovém vydání otištěny. 

N a  tento okamžik mnozí z  vás čekali skoro 4 roky 
a nyní je zde. Zrekonstruované úvalské koupaliště se 
opět na konci června otevřelo. Samozřejmě, zázemí 

ještě není kompletní, nejsou dokončená sportoviště, ale voda 
v bazénech má již nyní 26°C, a  tak věříme, že si koupaliště 
i tak užijete.

Oproti minulosti je několik změn v přístupových trasách:
1)    Hlavní přístupová trasa ulicí Mánesova je určena pro chod-

ce a cyklisty, parkování na  loukách a podél ulice nebude 
možné. Porušování bude měst-
skou policií kontrolová-
no, a to i o víkendech!

2)  Podél koupaliště je při-
pravena cyklostezka pro-
pojující areál koupaliště 
jak směrem do  Hodova 
a  na  sever města, tak 
i  do  centra Úval. Odložit 
kola bude možné u stojanů 
u vchodu do koupaliště. 

3)    Pro motorizované návštěv-
níky je určena velká plocha 
u  Jirenské silnice, kde bude 
parkování zdarma a z parko-
viště je to ke koupališti 5 mi-

nut chůze. Pozor, tento přístup není v úseku cca 
50 metrů zcela bezproblémový pro rodiny s ko-
čárky (asistence dvou dospělých nutná – schází 
se po schodech a s kopce).

Jak pro chodce, tak pro motorizované ná-
vštěvníky budou připraveny velké navigační 
značky, které je ke koupališti dovedou.

Josef Polák, místostarosta

Upozornění pro pisatele
Příspěvky prosím zasílejte výhradně 
elektronicky na email redakční rady 
zivotuval@seznam.cz
Termín uzávěrek na 2. pololetí 
roku 2019:
Srpen  – uzávěrka 16. 8. 2019
Září  – uzávěrka 13. 9. 2019
Říjen  – uzávěrka 11. 10. 2019
Listopad  – uzávěrka 15. 11. 2019
Prosinec  – uzávěrka 13. 12. 2019 

Úvalské koupaliště se otevřelo v sobotu 29. června v 10:00
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Ulice Škvorecká se dočká nového povrchu

O byvatelům Slovan 
se ulehčí – díky 
dlouhodobě dob-

ré spolupráci mezi městem 
Úvaly a  Krajskou správou 
a údržbou silnic se dočká 
již letos (!) nového povrchu 
ulice Škvorecká v  úseku 
od  světelné křižovatky až 
na konec Úval.

Pomůže se tak mno-
ha obyvatelům bydlícím 
v  okolí této komunikace, 
kteří trpí otřesy aut na ne-
rovnostech povrchu.

Průjezd ulicí bude po 
dobu uzavírky uzavřen. 
Objízdná trasa na  Škvo-
rec povede po silnici I/12 
a  dále přes Přišimasy 

do Škvorce. Rezidenti, kteří 
bydlí přímo u  komunika-
ce Škvorecká se do  svých 
domovů dostanou vždy 
na  základě operativní do-
hody s vedoucím stavby.

Průjezd ulicemi Rus-
ká, Srbská, Chorvatská, 
U  Hostína a  Bulharská 
bude umožněn pouze 
rezidentům a  městská 
policie bude dodržování 
tohoto zákazu hlídat.

Stavební práce potrvají 
od 22. července do 11. srp-
na.

Pro více informací sleduj-
te web a facebook města.

Petr Borecký, 
starosta města

Otevírací doba koupaliště bude od 9 do 20 h
Ceník vstupného

 celý den od 16 hodin  10 vstupů za cenu 7
Dospělí 120,00 Kč 70,00 Kč 840,00 Kč       
Studenti 80,00 Kč 50,00 Kč 560,00 Kč
Děti do 150 cm 70,00 Kč 40,00 Kč 490,00 Kč
Děti do 100 cm zdarma zdarma zdarma
Senioři nad 65 let,  
držitelé průkazu ZTP 70,00 Kč 40,00 Kč 490,00 Kč
Rodinné vstupné 2+2 děti  290,00 Kč 150,00 Kč 2 030,00 Kč
Rodinné vstupné 1+2   děti 240,00 Kč 100,00 Kč  1 680,00 Kč

MUDr. MaříkováMUDr. Maříková
Prázdninová pracovní doba:

 PO 8.00  – 13.00

 ÚT 8.00  – 13.00

 ST 12.30 –17.00

 ČT 8.00   – 13.00

 PÁ 8.00  – 12.00

DOVOLENÁ
 1. – 4. 7.     V akutním případě ošetří  

MUDr.  Těšíková

 5.  – 18. 8.     V akutním případě ošetří  

MUDr.  Karásková

 19. – 23. 8      V akutním případě ošetří  

MUDr. Těšíková

Přejeme všem krásné léto.

MUDr. KaráskováMUDr. Karásková
DOVOLENÁ

29. července – 2. srpna
Akutní případy během dovolené ošetří MUDr. Maříková.

19. – 23. srpna
Akutní případy během dovolené ošetří MUDr. Schmidtová. 

2. – 12. září
Akutní případy během dovolené ošetří  MUDr. Maříková.

17. – 20. září
Akutní případy během dovolené ošetří  MUDr. Schmidtová.

29. – 30. října
Akutní případy během dovolené ošetří  MUDr. Maříková.

Ordinační hodiny v červenci a srpnuOrdinační hodiny v červenci a srpnu
Pondělí 12 – 17

Úterý – čtvrtek 8 – 13
Pátek 8 – 12

zprávy z města
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V kalendáři událostí se vyskytnou i  neplánované a  spontánní 
akce a nejen 28. 5. Co 14 dní patří úterek demonstracím Milion 
chvilek pro demokracii na náměstí Arnošta z Pardubic. Tento-

krát s diskusí a několika transparenty, kdy narůstající počet občanů 
ocenil pan starosta i svolavatel pan Kala. Setkání občanů se organizu-
je v různých městech a vždy další úterek na Václavském náměstí. Soci-
ální sítě zaujímají hlavní místo v informacích o shromažďování. Lidé se 
obávají o osud justice a vadí jim střet zájmů. Ten se projevuje kolem 

nás, kam se podíváte, 
a  nemusí to být jen 
místa nejvyšší, kde 
to ovšem bije nejvíc 
do  očí. Sebereflexe 
od premiéra by moh-
la spustit lavinu. Ov-
šem dialog se dnes 
nenosí, což masa lidí 
může změnit.

Jednu z „chvilek“ za-
znamenala a fotila 

A. Janurová

V minulém čís-
le mě zaujal 
článek o  opra-

vě lávky v  Králičině. 
I na druhé straně Úval 
(v  Hodově) máme 
svou lávku a  i  ta se 
občas stane terčem 
vandalů. Naposledy 
byla poškozena letos 
na  jaře. Chtěl bych 
proto poděkovat Pet-
rovi Voseckému a Pe-
trovi Marešovi za  její 
opravu. Lávka u čistič-
ky byla postavena a je 
udržována jen dobro-
volníky a já jsem rád, že se v Úvalech najdou lidé, kte-
rým není líto času ani peněz na to, aby udělali něco 
pro ostatní. Ještě jednou díky, Petře a Petře.

Jiří Mareš

Voda nad zlato II.

P rvní zastávkou na  naší „vodní 
cestě“ budou vodní zdroje, ze 
kterých pochází pitná voda do-

dávaná do úvalských domácností.
Zdroje surové vody k výrobě vody pit-

né se obecně dělí na povrchové a pod-
zemní. Jako povrchové zdroje si můžete 
pro zjednodušení představit vodní ná-
drže nebo řeky, podzemními zdroji jsou 
studny nebo vystrojené vrty.

Téměř celé Úvaly (kromě Radlické 
čtvrti, která má vodu ze Želivky) jsou 
zásobovány z  vodního zdroje Káraný. 
Obec Káraný leží na  soutoku řek Labe 
a Jizery, asi 20 kilometrů severovýchod-
ně od Prahy.

Úpravna vody Káraný je první vo-
dárnou, jejíž výstavba od  roku 1908 
(a zprovoznění v roce 1914) zabezpečila 
obyvatelstvu Prahy kvalitní a  zdravot-
ně nezávadnou vodu. Káranská vodár-
na je strategickým zdrojem pitné vody 
nejen pro hlavní město Prahu, ale také 

pro centrální část Středočeského kraje. 
Do Prahy a  jejího okolí dodává Káraný 
velmi kvalitní pitnou vodu o  objemu 
asi 1 000 litrů za vteřinu. Komplex ká-
ranské vodárny je i  dnes krásnou ar-
chitektonickou dominantou na  břehu 
Labe. Je tvořen čtyřmi čerpacími stani-
cemi na břehu Jizery a hlavním areálem 
u Labe, ve kterém je hlavní čerpací sta-
nice, nová stanice na odželeznění vody 
a administrativní a obytná budova.

Surová voda se z  Jizery a Pojizeří zís-
kává třemi způsoby. Prvním způsobem 
je tzv. břehová infiltrace. Jedná se o vyu-
žití přirozeného vsakování jizerské vody 
do štěrkopískových náplavů a její čerpá-
ní prostřednictvím soustavy 680 vrta-
ných studní podél řeky Jizery. Druhým 
způsobem je čerpání tzv. artéské vody. 
Jde o zdroj mimořádně kvalitní podzem-
ní vody, která přitéká v hlubokém pod-
zemí do  oblasti Káraného ze  severní 
části geologického útvaru „Česká křída“, 

je jímána ze 7  ar-
téských vrtů a  její 
stáří je odhadová-
no na  16  000 let. 
Její složení po  jed-
noduché úpravě 
(odželeznění) od-
povídá požadav-
kům na  kojenec-
kou vodu. Třetím 
způsobem je tzv. 
umělá infiltrace. 
Mohutné vrstvy 
vodárensky vhod-
ných štěrkopís-
ků jsou využity 
k  jejich umělému 
doplňování před-
čištěnou vodou 
z  řeky Jizery. Tím-

to způsobem jsou intenzivně oboha-
ceny přirozené zásoby podzemní vody 
v terénu, a tak se bez použití chemikálií 
vyrábí z povrchové jizerské vody voda 
se všemi parametry a vlastnostmi vody 
podzemní. 

K  zajištění stálé hladiny pro odběr 
povrchové vody byl na řece Jizeře vybu-
dován pohyblivý jez, odkud surová jizer-
ská voda teče samospádem do čerpací 
stanice surové vody, kde jsou osazeny 
sítové filtry. Čerpací stanice následně 
dopravuje surovou vodu do  úpravny 
vody, která v tomto případě představu-
je pouhou mechanickou filtraci na  24 
pískových rychlofiltrech. Takto filtro-
vaná voda se pak čerpá do  systému 
15 mohutných vsakovacích nádrží, kde 
probíhá další stupeň úpravy vody – fil-
trace přes pomalý filtr tvořený přírod-
ními vrstvami štěrkopísků, který tvoří 
dno nádrží. Další proces - zvýšení tvr-
dosti vody, vyrovnání teploty atd. probí-
há v podzemí v horninovém prostředí, 
mezi vsakovacími nádržemi a  jímacími 
objekty. 

Pro jímání vody jsou použity dva 
způsoby jímání podzemní vody 24 be-
tonových spouštěných studní (kopané 
studny vypažené skružemi o  průměru 
4 m a hloubce 18 – 20 m se dvěma ho-
rizontálními sběrači o délce 60 m) a 165 
vrtaných trubních studní ((hlubokých 10 
– 12 m, rozdělených na 7 násoskových 
řadů (násoska je jednoduché zaříze-
ní, které slouží k  přečerpávání kapali-
ny z nádob, v nichž je hladina kapaliny 
výše, do nádob, kde je hladina kapaliny 
níže)), zaústěných do spouštěných stud-
ní.

Ze studní je pak voda přečerpávána 
do  hlavní čerpací stanice v  Káraném, 
kde se míchá s  vodou z břehové infil-

Milion chvilek Opravy lávek v Úvalech

Úpravna vody Káraný (zdroj https://www.metro.cz/vodarna-v-
-karanem-dodava-prazanum-vodu-uz-cele-stoleti-p1j-/praha.
aspx?c=A131231_101621_co-se-deje_rab)
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trace a  artéskou vodou a  dále po  zá-
kladním chlorování je pouštěna do vo-
dovodních řadů zásobovaných měst 
a obcí. Pitná voda vyrobená v podstatě 
přírodní cestou je velmi kvalitní.
Často diskutovaným tématem u pit-

né vody je právě její chlorování (jeden, 
nikoliv jediný ze způsobů dezinfekce 
pitné vody). Pamatujte si, že dezin-
fekce má při výrobě pitné vody vr-
cholnou prioritu a bez ní by nebylo 
možné zajistit, aby vyrobená pitná 
voda, která se až do vašich domác-
ností dopravuje někdy i desítky ki-
lometrů, byla skutečně zdravotně 
nezávadná a pitná. 

Výroba pitné vody je technologicky 
velmi náročný proces, který se neustále 
zdokonaluje. Na dodavatele pitné vody 
jsou dnes kladeny čím dál vyšší nároky 
jak ze strany právních předpisů, tak ze 
strany odběratelů. Naopak kvalita i vy-
datnost zdrojů surové vody se postup-
ně zhoršuje, ať už díky intenzivnímu 
hospodaření na  půdě, stále rostoucí-
mu používání chemických prostředků 
ve  všech odvětvích, zpevňování ploch, 
ubývání přirozených zásob podzemní 
vody atd., což samozřejmě komplikuje 
i prodražuje výrobu kvalitní pitné vody. 
Případy, kdy některé zdroje přestaly být 
zcela využívány, nejsou ojedinělé.

Úvaly mají to štěstí, že jsou blízko tak 
velkých (a kvalitních) zdrojů jako je Ká-
raný a Želivka. Na druhou stranu mají 
velkou nevýhodu v  tom, že jsou zce-
la závislé na  „cizích“ zdrojích a  jsou až 
na konci vodovodního přivaděče, který 
zásobuje obce po cestě z Prahy do Úval. 
Obrovský nárůst obyvatel v okolí Prahy 
i skutečnost, že nároky na odběry pitné 
vody jsou nejen díky vysokým teplotám 
a nízkému úhrnu srážek stále vyšší, už 
dnes významně komplikuje zásobování 
úvalských domácností.

Pokud se bude opakovat situa-
ce z  loňského roku (tropické počasí 
a  minimální srážky) a  odběry pitné 
vody nebudou pro některé účely 
omezeny, lze s  jistotou říci, že ně-
které části města Úvaly budou v let-
ních měsících ve spotřební špičce bez 
vody. Zkuste se pokaždé, předtím, 
než začnete zalévat zahradu nebo 
dopouštět bazén vodou z vodovodu, 
zamyslet, zda je to opravdu nutné 
a zda to nemůžete udělat jinak (např. 
využít vodu z domácnosti, dešťovou 
vodu nebo vodu ze studny).

Veronika Jáglová, 
odborný zástupce 
provozovatele VaK

Technické služby města Úvaly, p.o.

… Úvaly se topí v záplavě vděčných růží, předzahrádky 
opět zdobí na 100%.

… Seniorům prý chybí lavička v Husově ulici, přejí si 
její obnovení v místech, kde je nyní jednoduchý stojan 
na  kola. Dříve jim pomohla překonat obtíže při chůzi 
vlevo do dolní části náměstí. Cesta od  lavičky u závor 
a u lékárny k další u platanu je přece jen pro hůře po-
hyblivé dlouhá. Jinak oceňují, že laviček je po  městě 
hodně. V neděli v pozdním odpoledni ve vedru bylo do-
konce náměstí dost živé a využívající laviček, ale ve stí-
nu. Na slunci neseděl nikdo.

Lavičku by rádi také in-line bruslaři v lese za hřištěm 
u krásné asfaltky do Klánovického lesa.

… Poránu místo vody se hrne mlha z  fontány. Je to 
čistící proces? Má tryskání nějaký řád od do?

… Osázené sudy/květináče zdobí zatím mladé 
převislé muškáty, molice a  salvie, vybrané vhodně 
na  velice slunná místa. Na mostě v Riegerově jsou 
závěsné truhlíky. Sesazené různobarevné květiny – 
létají na ně dokonce motýli - snášející rovněž plné 
slunce, jen je občas nenechavec vyškubne (ať se mu 
ručička osype).  Ovšem o  týden později jsou už ba-
revná kvítka nahrazena muškáty, které jsou motý-
lům šuma fuk. 

… Mobiliář a do-
pravní značky 
slouží leckdy jako 
zarážky pro auta, 
někdo to rád otlu-
čené …

… Záhonky se 
zelenají a  kvetou, 
někde osazena 
dřevitá třezalka, 

Všimli jsme si

Zdroj: http://www.vodarnakarany.cz/
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V šichni jsme jako malí 
rádi jezdili na  kole. Ně-
komu to vydrželo až 

do pozdního mládí, někdo je rád, 
že může učit své děti. Ale učíme 
své děti opravdu všemu, co mají 
umět a vědět a na co si mají dát 
pozor? V průběhu let se změnilo 
mnoho a i povinné vybavení jízd-

ního kola a všechny náležitosti, 
které k  němu patří, prochází 
změnami.  Dříve stačilo sednout 
na kolo a člověk se rozjel s vět-
rem o  závod a  ani myšlenkou 
nezavadil o  helmu, kterou po-
užívali pouze závodníci Tour de 
France.

Dnes je tomu jinak. Dbá se 

Léto na kole s dětmi

žlutě kvetoucí keř, vyžadující propustnou půdu, 
trochu zastínění a velký jarní řez, jinak je nená-
ročná. To čerstvě zasazené keříky v Husově bez 
zalití hynou …

… Další chemická dávka na náměstí, ve středu 
12.6. v 7:15 jsou postřikovány platany proti hou-
bové chorobě těchto odolných stromů, kromě pár 
občanů, co si stihli přečíst informaci na webu měs-
ta, nikdo netuší, co se jim snáší ve větru na hlavy. 
Zelináři narychlo překrývají část zeleniny, obcho-
dy rychle zavírají dveře. Děti jdou do školy …

… Zkouší město už nějakou fázi snižování 
nočního světelného smogu? Zhruba v půl jed-

né je na ulicích tma a dokonce od 8.6. se 
snad nesvítí celou noc. Slunce je blízko 
pod obzorem a není temná noc. Příroda 
to jistě ocení. Ovšem 10.6. už se zase svítí 
od šírání …

… Firma Sates dosypává a vmetá deštěm 
vyplavený nový drobný štěrk mezi kostky 
dláždění v Husově ulici a na náměstí, prý to 
bude i tlumit hluk …

Z denní chůze a jízdy středem Úval pozo-
rovala a zaslechla 

A. Janurová

ze zápisníku policie

na  větší bezpečnost jak 
dospělých, tak hlavně 
dětí. Mnoho lidí mávne 
rukou nad používáním 
helmy na  prvním odrá-
žedle. Vždyť ten prcek je 
rád, že se udrží, tak proč 
mu to znepříjemňovat 
ještě helmou. Odpověď 
je velmi jednoduchá, 
čím dříve si na  ni zvyk-
ne, tím dříve se mu tato 
skutečnost stane běž-
nou a osvojí si ji tak, že 
ji bude používat i v poz-
dějším věku zcela auto-
maticky. 

Helma je povinná do 
věku 18 let. A  to i  při 
jízdě na  koloběžce, pro-
tože na  koloběžku zákon 
nahlíží stejně jako na jízd-
ní kolo a platí pro ni stejná 
pravidla. Při výběru je nut-
né si vždy helmu vyzkou-
šet a vybrat vhodný typ.

I když k řízení kola není 
potřeba žádného opráv-
nění, řídí se cyklista zá-
konem o  pozemních 
komunikacích. Je tedy 
nutné, aby děti, které 
v  teplých měsících pou-
žívají jízdní kolo nebo ko-
loběžku k dopravě např. 
do školy, znaly aspoň zá-
kladní pravidla, kterými 
by se měly řídit. 

V  době internetu není 
problém se dostat k  po-
třebným informacím tře-
ba na WWW.IBESIP.CZ kde  
každý účastník silničního 
provozu najde spoustu 
užitečných informací.

Městská policie Úva-
ly přeje všem mnoho 
krásných letních cyklo- 
výletů bez nehod.

Tereza Vejvančická, 
Městská policie Úvaly

Jaké kulturní akce chystáme?

če
–

2

18

li
2

Za Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka Foučková
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17.5. se konala v Kulturním sále města Úvaly v DPS přednáš-
ka úvalského občana pana Antonína Stehna na téma MEKKA 
A MEDINA.

Spíše než o přednášku cestovatele se jednalo o vyprávění 
věřícího člověka, který se jako poutník dostal do míst, kam 
se nikdo z nás nemá možnost podívat. Jeho líčení organiza-
ce a atmosféry, která na pouti do Mekky panuje, i vyprávění 
o zajímavých místech v okolí, doplněné ochutnávkou místní-
ho tradičního nápoje, bylo přinejmenším zajímavé a poučné. 
Určité formální nedostatky vystoupení mu tak lze, i k věku vy-
pravěče, jistě prominout. Je fajn, že jsou mezi námi lidé, kteří 
ještě neztratili ideály. Za postřeh děkuji Ladě Holubové.
18.5. ráno – zájezd Klubu přátel přírody a historie Úval 
a okolí do Vyšehořovické tvrze a do kostela ve Štolmíři – 
viz článek pořadatele J. Psoty.
18.5. od 11 h do večera  III. Highland Games Úvaly 2019 
–  hřiště na Slovanech, přítomna od 14,30 jsem stihla mnoho 

zaznamenat , 
i to, že všechny 
známé tváře se 
podílely na po-
ř a d a t e l s t v í , 
od  her, přes 
haggis po  péči 
o zdraví a hygi-

enická zařízení, know-how neprozradím. Mohu však sdělit, že 
úspěch se dostavil ve všech bodech. Malá statistika od  Jany 
Horové: 292 registrovaných soutěžících  – to je pro měřené 
disciplíny, tj. dospělí + junioři. Menší děti jsme letos pro velký 
počet závodících ani neregistrovali, ani nepočítali (pro srovná-
ní – na vyhlášeném a komerčním Sychrově jich měli jen 150 
☺); vydané pásky - dospělí 1 349,  děti 153,  ostatní 150 (organi-
zátoři, vystupující, Kládaklan, atd.) celkem lidí  1 652 + malé děti. 
To je fakt hustý, že? Nehledě na přípravy, které začínají už 
koncem roku předchozího, hledají se kapely, shání se tech-
nická podpora, zvučení … a dobrovolníci pořadatelé. Všech-
ny klobouky v Úvalech smekněme. Nejen Jonatáne, všichni 
pořádající a pořadatelé, dobrovolníci, jen tak dál, ale pozor 
na zdraví, ať se nám nevyčerpáte …
21.5. oslavil Domov seniorů dubnové výročí 20 let svého 
trvání od  otevření programem a  Dnem otevřených dveří. 
Pracovnicím pomohl zabavit seniory i  z.s. Zachraňme kou-
paliště. Mezi hudební produkcí a  občerstvením vzpomínali 
přítomní ve společenské místnosti na známá i méně známá 
přísloví. Spolek ZK přispěl i přepisem nahrávky z otevření DS 
20.4.1999.
23.5. v MDDM si děti z  divadelního kroužku zahrály hned 
dvě pohádky, jednu kratičkou, jejíž autorkou je jedna z ma-
lých hereček, a druhou, s klasickým názvem a netradičním 
pojetím včetně závěrečné písně, Perníkovou chaloupku. K ro-
lím se přidružily myšky a kočička, v dvojrolích i rázný tatínek 
a starostlivá maminka. Zdravě se stravující Jeníček s Mařenv-

kou přelstili šik ježibabu 
a malinkatý divák proje-
vil pochopení textu vlast-
ním vstupem. Simona 
Mašatová udržuje tradici 
v tradičně úspěšném Do-
mečku. Potlesk, kytičky 
a společné foto.
24.5. noc kostelů Úvaly 
– kostel Zvěstování Pan-
ny Marie poskytl prostor 
pro několikahodinový program (mše; krásný koncert dětí 
ZUŠ – 8 skladeb pro varhany, trombon, housle; historie kos-

tela; čtení  z knihy faráře A. Dostála) 
v přestávkách s možností si prohléd-
nout kostel a věž se strmým dřevě-
ným schodištěm bez zábradlí. Záži-
tek vrcholil ve dvou třetinách věže. 
Viděli jsme naše zvony – Arnošt 
z Pardubic, menší Kašpar-Melichar-
-Baltazar, nejmenší umíráček.

2.6. v  18 h v DPS Vocali – radost ze zpěvu mělo dvanáct 
úvalských žen, které samy poděkovaly své sbormistryni Lucii 
Prokopové za možnost si jednou týdně jít zazpívat v MDDM. 
Na koncertě ženského pěveckého sboru Vocali zazněly písně 
lidové, hebrejské melodie a skladby Jaroslava Ježka (Život je 
jen náhoda zpíval, 
kdo uměl), na závěr 
Oh Happy Day mu-
sel sbor opakovat. 
Sólo zpívala Marké-
ta Kulhavá.
9.6. 17 h – vý-
stava v  MDDM – 
Budoucnost – práce dětí v kroužcích – předpokládám, že 
v Domečku mají v podzemí „pramen nápadů“ a chodí si se 
džbánem několikrát do roka loknout. Viz dále článek a foto 
Vl. Procházky.
9.6. 18 h – koncert – radost z hudby – kouzlo třinácti smyčců 
v provedení amatérsko – profesionálních hudebníků Komor-
ního smyčcového orchestru Vox Bohemica z Českého Brodu 
v  Centru volnočasových aktivit „65“ v  rámci Podlipanských 
hudebních  slavností; hrál se Malát, Vivaldi, Suk – veselé, 
něžné, jásavé i skočné skladby potěšily v horkém podvečeru. 
Opět bylo vidět a slyšet, s jakým entuziasmem si spolu přáte-
lé zakoncertují …

15.6. – o týden 
později tam-
též. Komorní 
pěvecký sbor 
Christi před 
prázdninami 
pluje Na  vl-
nách letního 
s l u n o v r a t u . 

A do třetice hudebně opět radostně. Návštěvníci ocenili, že se 
sbor také věnuje veselým lidovým českým a slovenským a sviž-
ným písním vůbec. Milý slovní doprovod paní Evy Nádeníčko-
vé, která sbor řídila a hrála na klávesy, prolínal celým večerem. 
Sborový zpěv a sóla doplnili žáci základní školy přednesem Er-
benových básní a výběrem lidové poezie – Veronika Urbanová, 
Kristýna Vápeníková a Tomáš Javůrek jsou talentovanými reci-
tátory. Komorní sbor Christi je naše stálice, u které vždy cítíme, 
že zpěv je jejich srdeční záležitostí

Zaznamenala a fotografovala A. Janurová

Lístky z kalendáře událostí kulturních, sportovních, 
společenských, duchovních a spontánních akcí ve městě

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

červenec 
– srpen

Letní kino Úvaly

21. 9. Václavská – k tanci a poslechu hraje pan Jansa 
– Černý baron

18. 10. koncert vážné hudby Chorus Carolinus Kladno

listopad 
2019

oslavy sametové revoluce (výstava, Koncert 
svobody, setkání s pamětníky)

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková
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J ak si děti představují budoucnost? 
O tom se mohli přesvědčit návštěv-
níci výstavy prací výtvarných, kera-

mických a elektro kroužků, jejíž vernisáž 
proběhla v neděli 9. 6. v MDDM.

Již při vstupu do budovy se příchozí 
potkávali s tajemnými bytostmi nezvyk-
lého vzhledu. Tušení něčeho neobvyk-
lého potvrdil pohled do  galerie, kde 
výstava probíhala. Děti popustily uzdu 
fantazii a  téma budoucnosti zpracova-
ly podle svých představ. Kladly si otáz-
ky a  tvořily odpovědi. Jak bude člověk 
a příroda vypadat za mnoho let? Bude-
me žít v báječném světě? Nehrozí Zemi 
srážka s kosmickým tělesem a následná 
apokalypsa? Sledují nás nepozorovaně 
mimozemšťané a  vysílají k nám signá-
ly, které neumíme rozluštit? Odpovědi 
na  tyto a další otázky bylo možné na-

lézt například na  létajícím talíři v  síti 
zachycující návštěvu z vesmíru, na abs-
traktních obrazech vzdálených galaxií, 
na představě dosud neznámých druhů 
zvířat, nebo na květinách v květináčích 
zavěšených u stropu dnem vzhů-
ru (možná, že nás jiné civilizace 
tak vnímají). Základem někte-
rých výtvorů byly suché větvič-
ky, plastové nádoby nebo staré 
látky, z  nichž vznikly neobvyklé 
umělecké artefakty. Děti pod 
zkušeným lektorským vedením 
Ivy Fíkové, Jany Krejsové, Hany 
Novosádové, Aničky Sajdlové 
a  Pavla Sýkory předvedly širo-
ké tvůrčí schopnosti. Výstava se 
tradičně vyznačovala pracnou 
instalací ve smysluplný celek.

O vytvoření záhadných živých 

bytostí ve  stylu sci-fi se postaraly stu-
dentky oborů vlásenkář, maskér a  ka-
deřník Gymnázia bratří Čapků a střed-
ního odborného učiliště Praha 10.

Text a foto Vladislav Procházka

Budoucnost očima dětí

Dvojnásobné umístění našich „výtvarnic“ 
v  první desítce této soutěže považujeme 
za velký úspěch (Ela Krejsová uspěla na 9. 
místě a Lenka Stojecová na 10. místě). Jed-
ná se o druhou nejstarší celostátní soutěž 
v České republice, s velkým ohlasem a ob-
rovskou účastí. Každá škola může poslat 
pouze svých 5 nejlepších výtvorů v  dané 
kategorii a teprve z nich  odborná porota, 
složená z pedagogů uměleckých škol a gra-
fiků, vybírá vítězné práce. Letos svaz obdr-
žel celkem 2 455 prací.

Iva Fíková

Výtvarná soutěž 2019 
– Český zahrádkářský 

svaz

v
z
m
n
v

Přání bezvaPřání bezva
prázdnin z MDDMprázdnin z MDDM
Všem skvělým vedoucím jed-
notlivých oddělení, jejich bá-
ječným lektorům, dalším na-
šim milým spolupracovníkům 
a  zejména  všem dětem přeji 
krásné dny prázdnin. U  nás 
právě vrcholí příprava na  letní 
tábory a těšíme se, že se opět 
se spoustou pravidelných ná-
vštěvníků opět setkáme. Tábo-
rů máme ještě o dva více než 
loni, celkem 10, pro 337 dětí. 

Jana Krejsová

DEN DĚTÍ
V MDDM
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Konec taneční sezony

P rázdniny jsou za dveřmi a ta-
neční skupiny MDDM získaly 
poslední ocenění a medaile.

V druhé polovině května a v červ-
nu jsme se účastnili řady pohárových 
i postupových soutěží, kam jsme se 
probojovali z  okresních, krajských 
soutěží a mistrovství Čech.

Na Středočeském poháru v Mla-
dé Boleslavi se probojovala naše 
malá skupinka streetu ze 16 vystou-
pení až do finále a skončila na krás-
ném 4. místě. Velká skupina Disco 
dance skončila z 18 týmů na 8. místě.

Mistrovství republiky SUT FTM 
v České Lípě bylo pro všechny naše 
nominované skupiny úžasným zá-

žitkem, tančily zde 4 dětské a dva juniorské týmy. Do finále 
se dostaly čtyři z nich a dva skončily v semifinále těsně pod 
čarou jako první nepostupující. Ve  velké konkurenci taneč-
ních škol se nejlépe vedlo juniorskému streetu, který obsadil 
4. místo.

Pražského Grandfinále MČR pořádané CDO v Praze Hole-
šovicích se účastnily formace Contemporary juniorů a mlá-
deže. Nejlepší umístění v  celostátním kole získala skupina 
mládeže RIV A, která vybojovala 4. místo, na 5. místě skončily 
RIII A a RIV B.

Celorepubliková pohárová soutěž ve všech stylech tance 
1. 6. v České Lípě O cenu starostky ČL se nám i letos vydaři-
la. Startovalo nám zde 12 formací a ve velké konkurenci jsme 
obstáli velmi dobře. 

Naše umístění:
1. místo RII  Only love can save us Anna Poupová
1. místo  RIV A Grow up Tereza Rothová
1. místo RII DD Indiáni Monika Bukačová
1. místo mažoretky  Perfect Eliška Sedliská
2. místo RIB Červená růžičko Alena Navrátilová
2. místo RIII street Warriors of science Helena Prchalová
2. místo RIII A Dark side Sarah Kubaričová
2. místo REC Mamacita David Procházka
3. místo RIV B  Alone in the crowd Jana Maroušková
3. místo RII street Story without story Helena Prchalová
4. místo RI A  Červánky Alena Navrátilová
6. místo RIII B Shadows Alice Pechová

Mažoretky se účastnily s choreografií Perfect soutěže Má-
jová mažoretka v České Lípě, kde skončily na 2. místě.  Naše 
Mabely Rytmus Úvaly vystupovaly i na Kmochově Kolíně. 

Poslední soutěží sezony bylo MČR pořádané Českou asoci-
ací tanečníků v Jablonci n/Nisou ve dnech 7.- 9.6. Získali jsme 
zde 4 tituly mistra republiky, 5 titulů vicemistra ČR a další 
krásná finálová umístění v soutěžích sólistů a duet.

Naše umístění:
Urban Pop Dance formace:
1.místo RII disko  Indiáni Monika Bukačová

Urban Street Dance formace:
1.místo RII street  Story without story Helena Prchalová
1. místo RIII street Warriors of science Helena Prchalová

Contemporary Ballet skupiny a formace:
2. místo RI B  Červená růžičko Alena Navrátilová
2. místo RI A  Červánky Alena Navrátilová
2. místo RII Only love can Áňa Poupová
2. místo RIII A  Dark side Sarah Kubaričová
2. místo RIII Small team Weight in Gold Zuzka Špaková

Sólistky Contemporary Ballet:
Děti do 11 let: 8. místo  Anastásie Petrová
 15. místo  Anna Červenková
Juniorky do 15 let: 5. místo  Zuzana Špaková
 7. místo  Veronika Daníčková

Dua Contemporary Ballet:
Děti do 11 let: 1. místo  Simona Daníčková, Tereza Cónová
 4. místo  Eliška Nevoralová, Kateřina Davidová

Všechna umístění sólistek a  duet vzhledem k  vysokému 
počtu zúčastněných tanečnic z profitýmů tanečních škol jsou 
pro nás velkým úspěchem našich děvčat, zejména když si 
svoje choreografie děvčata postavila sama a v tanečních ško-
lách dětem cho-
reografie staví 
a s nimi nacvičují 
osobní trenéři.

Poslední akcí, 
kterou bych ráda 
připomněla, byla 
Akademie taneč-
ního oddělení, 
která proběhla 
26.5. v  Salesián-
ském divadle. 
Vystoupily zde 
všechny taneční 
kroužky MDDM, 
představily se 
taneční skupi-
ny, sólisté i  dua 
TS Rytmus, REC 
a  Mabely Úvaly. 
Akademie taneč-
ního oddělení 
prokázala vel-
ký zájem rodičů 
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K oncem května se počasí konečně umoudřilo a  léto 
jsme mohli prohlásit za  zahájené! Bez sluníčka ne-
jsou naše výlety ani oslava Dne dětí to pravé. Ale nám 

všechno vyšlo!
Výlety se vydařily na jedničku. Měli jsme možnost navštívit 

zajímavá místa, poznat nová zvířátka a seznámit se s histo-
rií. A kde jsme to všude byli?! Zážitky jsme si přivezli z výletu 

Chlumce nad Cidlinou, 
navštívili jsme zámky 
Žleby, Loučeň, Sloup-
no, zámek a dětský svět 
Berchtold, zaskákali si 
v  Mirakulu v  Milovicích, 
prošli se v  ZOO Liberec 
a Zooparku Radonice.

I  když děti spíše trávily čas 
venku nebo na  výletě, našel se 
čas i  na  divadélka. Naprosto 
profesionální představení Diva-
dla DOKOLA („Jak se Jíra mlyná-

řem stal“) si užily děti na bu-
dově Kollárova. Na budovu 
Bulharská zavítalo mobilní 
planetárium, děti na budo-
vě Pražská to „rozjely“ při 
africké kultuře.

Jednou z nejkrásnějších i nejdojemnějších událostí je lou-
čení s předškoláky, kteří školku opouštějí a nastupují do zá-
kladní školy. Za dobu svého pobytu si vytvořili vazby mezi 
sebou i s učitelkami a loučení s nimi je vždy těžké. A není to 
jen podání ruky mezi dveřmi! Učitelky vždy pro děti a s dětmi 
připraví zajímavý program a při společném podvečeru s rodi-
či proběhne slavnostní rozloučení. Rozlučkou ale nekončíme. 
V  červnu probíhá v rámci loučení i  tajemné spaní odcháze-
jících předškoláků ve  školce. Není nic tajemnějšího než se 
večer procházet ztichlou školkou s baterkou, hledat poklad, 
večer se zachumlat s oblíbeným plyšákem do spacáku a ráno 
si pochutnat s kamarády na snídani od maminek.

Ale protože legrace není ni-
kdy dost, slavili jsme s  dětmi 
i Den dětí. Školka se proměnila 
v zábavní park! Na děti čekala 
barevně nazdobená zahrada 
i  třída, užívaly si nejrůznějších 
disciplín a  vyzkoušely si, jaké 
je to být opravdovým hasičem. 
Tímto moc děkujeme úvalské-
mu hasičskému sboru za jejich 

Školko, hurá prázdniny!

Výlet na zámek Žleby

Výlet na zámek Berchtold

Divadlo DOKOLA („Jak se Jíra  
mlynářem stal“)

Rozloučení s předškoláky (třída Jablíčka)

Den dětí (bud. Bulharská)

o  vystoupení dětí, bylo 
zcela vyprodáno do  po-
sledního místa. Děti tančily 
s  radostí a elánem. Diváci 
se mohli na vlastní oči pře-
svědčit o  kvalitách našich 
dětí a  poznat tváře těch 
nejúspěšnějších lektorů. 
Nejvíce nás pobavil tým 
Helči Prchalové s připrave-
ným překvapením, zaujalo 
nás speciálně vytvořené 

scénické vystoupení RIV B Jany Marouškové a vrcholem byla 
tradičně choreografie RIVA Terezy Rothové. Tanečníci se 

po  úspěšné 
sezoně se 
svými lek-
tory loučili 
na  jevišti 
a  děkovali 
za jejich péči 
a  úsilí vyna-
ložené při 
výuce. Po-
chvala patří 
všem exter-
nistům, kteří 
velice kva-
litně zvládli 
organizačně 
n á r o č n o u 
akci a přípravu dětí. 

V  závěru bych chtěla poděkovat všem lektorům za  jejich 
úžasnou práci, tanečníkům za snahu být co nejlepší a užít si 
každé své vystoupení, rodičům za trpělivost a vstřícnost při 
zajišťování dopravy dětí na akce a  tréninky. Velký dík patří 
paní ředitelce Janě Krejsové za podporu tanečního oddělení, 
zejména soutěžní sekce skupiny Rytmus a REC, bez které by 
naši tanečníci jen těžko mohli úspěšně reprezentovat MDDM 
a město Úvaly.

Alena Navrátilová

školství
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D íky programu Erasmus + ve spo-
lupráci s  naší školou SOŠ pro 
administrativu EU jsem měla 

možnost absolvovat odborné praxe 
v Irsku v Dublinu. Po dobu 4 týdnů jsem 
pracovala pro soukromou poradenskou 
a účetní firmu Business Consulting Hub, 
která se zabývá převážně poskytováním 
rad v oblastech účetnictví, marketingu 
a podpory IT a správních systémů. 

Moje pracovní úkoly byly velmi roz-
manité a rozhodně nemůžu říct, že bych 
se v práci nudila, a to jsem pracovala 8 
hodin denně. Jedním z  mých hlavních 
úkolů bylo zaznamenávání účetních vý-
kazů do přednastavené tabulky pro vy-

počítávání DPH (v Irsku VAT). Často jsem 
také kompletovala překlady oficiálních 
dokumentů. Nejčastěji to byly rodné 
listy, výpisy z trestního rejstříku, vysvěd-
čení a  diplomy. Vyhotovené 
překlady jsem poté odesíla-
la poštou klientům. Dalším 
mým úkolem byla například 
úprava webových stránek 
a vytvoření obsahu, který se 
na ně bude zveřejňovat. 

V  průběhu stáže jsem se 
zdokonalila v práci v progra-
mu Excel a  naučila jsem se 
používat interní programy. 
Měla jsem možnost využít 

své odborné znalosti ze školy v  praxi. 
Rozšířila jsem si odbornou slovní zá-
sobu, lépe rozumím mluvenému slovu 
a zlepšila jsem se v psaném projevu. 

V sobotu 1. 6. pořádali zaměst-
nanci základní školy spolu s do-
mem dětí zábavně sportovní 

odpoledne pro děti. Společně připravili 

dvě velká sportoviště. Na startu se děti 
mohly posilnit – dostaly pití a  vyrazi-
ly. Získávaly razítka za  splněné úkoly. 
Stanovišť bylo opravdu hodně, tak si 

mohly vybrat. V cíli byly odměněny 
za  své výkony. Dostaly sladkosti, 
balónky i další dětské ceny. Moh-
ly si také zaskákat v nafukovacím 
hradu. 

Mám radost z toho, kolik lidí po-
máhalo, ať dárkem ve  formě od-
měn nebo pomocí na stanovištích 
(v sobotu odpoledne). Je moc fajn, 
když spojí síly různé organizace 
ve městě. 

Děkujeme za spolupráci zaměst-
nancům domu dětí i  technických 
služeb. Také všem 
aktivním mamin-

kám, tatínkům, babičkám, dědečkům, 
zkrátka všem, kdo děti přivedli, věnova-
li jim svůj čas a vytvořili dobrou náladu 
a společné pěkné odpoledne.

Lenka Foučková

Barbora Branyšová, Business Consulting Hub, Irsko, Dublin

Den dětí v Úvalech

vstřícnost a  předvedení 
„hasičského umění“ dětem.

Velice děkujeme i  p.  Jiří-
mu Vomáčkovi za IT pomoc 
při organizaci a  zajištění 
online prázdninového při-
hlašování na  prázdninový 
provoz školky.

Ačkoli by se zdálo, že naše práce koncem června končí, roz-
hodně tomu tak není a školka příliš odpočívat nebude. Téměř 
každý den se bude něco dít – malovat, modernizovat vybave-
ní, uklízet a  je třeba vše řádně naplánovat. Práce týkající se 
údržby zahrady se budou provádět na budově Pražská. 

Tak jako tak školní rok utekl jako voda a  já moc děkuji 
za pracovní nasazení všem zaměstnancům, rodičům a dětem 
přeji krásné prázdniny, hodně sluníčka a letních zážitků.

Jana Hájková
Den dětí (bud. Pražská)
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V letošním roce na naší škole proběhlo 29. dubna další 
kolo anglické soutěže pro děti ze 4. a 5. tříd. Celkem 
se zúčastnilo 25 žáků a  do  dalšího kola postoupili 

vždy dva nejúspěšnější žáci z ročníku – Šárka Karpišová a Hy-
nek Novák z 5. tříd, Bořík Floriánek a Marek Bádal ze 4. tříd. 
Všichni tito žáci skvěle reprezentovali naši školu v oblastním 
kole v Zelenči. Šárka získala skvělé 1. místo! V celkovém hod-
nocení se naše škola umístila na 1. místě z celkového počtu 
15 škol.

Chtěla bych poděkovat dětem za  skvělou reprezentaci, 
píli a nasazení a pogratulovat jim za krásná umístění.

Mgr. Olga Fernando 
anglický jazyk

Soutěž v angličtině 
– 1. stupeň ZŠ Úvaly

K oncem srpna 2018 
jsem se stal novým ře-
ditelem úvalské základ-

ní školy. Začátek nebyl vůbec 
jednoduchý. Jed-
nak jsem přebí-
ral vedení školy 
po  Jaroslavu Bře-
zkovi, kterého si 
velice vážím a kte-
rý byl výborným 
ředitelem, a navíc 
právě proběhla 
nepříjemná kau-
za, která vyžadovala 
značné časové nasa-
zení.

Vše jsme vyřeši-
li a  mohl jsem se 
„vrhnout“ na  sezna-
mování se s  novou 
školou. Vzhledem 
k velikosti naší školy 
není její poznání nic 
jednoduchého, a  to 
jak z  hlediska ma-
teriálního, prosto-
rového, finančního, 
tak i  personálního. Musím 
v tuto chvíli poděkovat všem 
kolegům, kteří mi byli v této 
etapě obrovskou oporou. 
Za  významný úkol každého 
ředitele považuji zajištění 
„kvalitních“ zaměstnanců 
s  odpovídající odbornou 
i osobnostní kvalifikací a na-
stolení korektních a  přátel-
ských mezilidských vztahů. 
Nastavení „týmovosti a sou-
držnosti“ celé školy je mou 
prioritou. V  tomto ohledu 
proběhlo nespočet osobních 
setkání, schůzek, hospitací 
a společných akcí. 

Velice mi záleží i na vnější 
komunikaci v hlavních třech 
pilířích školy, a to škola - rodi-
če - zřizovatel. Vážím si toho, 
že se na  mě rodiče nebojí 
obrátit a  můžeme společně 
otevřeně komunikovat.

Dalším důležitým směrem, 
kterým jsem se vydal, byl 
rozvoj školy, nastavení inves-
tičního plánu, zapojení školy 

do  nejrůznějších projektů, 
soutěží, zahraničních stáží, 
digitalizace školy apod. Bylo 
uspořádáno velké množství 

přednášek a setkání s rodiči 
na aktuální témata. Jsem ve-
lice rád, že jsme spustili Face-
book školy a  můžeme tak 
naši školu představit z jiného 
úhlu. Samozřejmě již pracu-
jeme na dalších krocích a no-
vinkách, které se budeme 
snažit co nejdříve představit. 
Velkou výzvou bude pro nás 
i přechod školy na  školskou 
právnickou osobu.

Cílem veškerého našeho 
snažení je provádět kvalitní 
výuku s kvalitními pedagogy 
pro nadšené děti, nabízet 
jim adekvátní podněty v pří-
jemném přátelském fair play 
prostředí. Naší prací je utvá-
řet osobnost dítěte a  kvalit-
ního člověka, který bude mít 
v životě dobrý směr a doká-
že si poradit v  různých si-
tuacích. V  tomto ohledu již 
všichni poznali, že se nebudu 
chovat nevšímavě a nebudu 
přehlížet kázeňské prohřeš-
ky našich žáků. 

Můj první rok na ZŠ Úvaly
Všechna svá osobní před-

sevzetí a  úkoly, se kterými 
jsem poprvé odemykal dve-
ře ředitelny, se mi daří po-

stupně plnit, a  to zejména 
díky neskutečnému zapojení 
a  podpoře mých kolegů, ať 
již z  řad pedagogů, vycho-
vatelek, administrativních 
pracovníků nebo pracovnic 
kuchyně. Všem moc děku-
ji, jsem na  ně velice hrdý. 
Největším hnacím motorem 

jsou samozřejmě žáci, kteří 
utváří atmosféru školy a pro 
které to všechno děláme. 
Velice rád se účastním akcí 

školy, při kterých pro naše 
žáky nejsem pouze ředite-
lem, ale i  parťákem. Vní-
mám, že je důležité, abych 
se více zapojoval do  „ži-
vota školy“ a byl blíže jak 
žákům, tak i pedagogům.

Pro další období připra-
vujeme spoustu akcí, pro-

jektů a  změn zaběhnutých 
standardů, kterými bychom 
naši školu rádi posunova-
li stále dopředu, aby se zde 
žáci cítili příjemně, chodili 

do  školy rádi, hodiny je 
bavily a  škola získala po-
stavení, které bude vní-
máno jako prestižní. Již 
dnes byly z  nejvíce vidi-
telných akcí dokončeny 
práce na budování medi-
tační zahrady, výstavba 
a vybavování učeben fyzi-
ky a  chemie, byl opraven 
plot kolem školní jídelny 

a o spoustě dalších věcí jed-
náme.

Přeji všem: pedagogům, 
žákům i  rodičům krásné 
prázdniny, hodně odpočinku 
a prima letních zážitků a  již 
nyní se na všechny těším prv-
ní školní den před školou! :-)

Mgr. Lukáš Kunc

Z grantu jsem měla hrazené ubytová-
ní s polopenzí, výdaje na MHD a  leten-
ky. Bydlela jsem v  útulném domečku 
v předměstí Dublinu u velmi milé paní, 
která se o mě ochotně starala. Ve vol-
ném čase jsme podnikali výlety po Du-
blinu a jeho okolí. Vyjeli jsme například 
na poloostrov Howth, který nás uchvátil 
svými útesy. 

Před odjezdem na stáž jsme se účast-

nili přípravného kurzu v Nové Vsi u Jab-
lonce nad Nisou, kde jsme měli jak 
výukové hodiny, tak teambuildingové 
aktivity. Vzdělávala jsem se v programu 
OLS, kde jsem si vyzkoušela spoustu 
cvičení pro získání slovní zásoby, zlep-
šení se v gramatice a poslechu. 

Stáž je velkým přínosem pro můj bu-
doucí studijní a  pracovní život. Získa-
la jsem zkušenosti s prací v  zahraničí, 

zlepšila jsem si jazykové dovednosti 
a  osamostatnila se. Naučila jsem se 
pracovat pod tlakem a  zvládat streso-
vé situace. Vykonávání praxí v zahraničí 
jsem si užila a cítím, že mi to dalo více 
než praxe u nás. 

Barbora Branyšová
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J iž od doby, kdy jsem na-
stoupila, mě napadla 
myšlenka, že by mohlo 

být dobrým zpestřením jak 
pro kuchařky, tak pro děti, 
kdybych pozvala do kuchyně 
na výdej obědů pana ředite-
le. Bohužel bylo stále co řešit 
a  na  naplánování takovéto 

akce nezbýval čas.
A  tak jsem si jed-

noho dub-
n o v é h o 
d n e 
ř e k l a : 

„Dost zbytečných odkladů, jde 
se na věc. Takto by se to ne-
zrealizovalo nikdy.“ Šla jsem 
za  panem ředitelem s  ná-
padem uspořádat pro děti 
na Den dětí „malé překvape-
ní“, kdy místo paní kuchařky 
bude dětem vydávat oběd 
právě on. ☺ Pan ředitel byl 
z této myšlenky nadšený. Do-
ladili jsme malé detaily a akce 
mohla začít. 31. 5. nastal den 
D. Kuchařky vyzdobily jídelnu, 
aby byl tento den slavnostní. 
Již v  11.30 do  naší kuchyně 
zavítal i  pan ředitel, rychle 

se naobědval a  výdej 
obědů mohl začít. 
V 11.40 přišli první 
nicnetušící stráv-
níci. Pro někoho 
to bylo veliké pře-
kvapení a  strnuli 
údivem. To bylo 
radosti, když jim 
oběd naservíro-
val sám pan ředi-
tel a popřál všem 

dobrou chuť. ☺ Tento den dě-
tem snad i víc chutnalo, pro-
tože přídavků bylo nespočet, 
nebo to bylo tou rajskou, kte-
rou děti milují? Pan ředitel byl 
moc šikovný, sám si vyzkoušel 
např. jaké to je, když děti ne-
nosí čipy a musí se ručně za-
pisovat do terminálu. Viděl, co 
a jak se dělá při samotném vý-
deji, i mnohá úskalí, která nás 
provází v kuchyni.

Myslím, že jsme si tento den 
všichni opravdu užili a nasmáli 
jsme se. A to jak děti, tak i za-
městnanci a v neposlední řadě 
i my všichni při výdeji v kuchy-
ni. ☺ S úsměvem jde vše lépe 
a  naši malí i  velcí spokojení 
strávníci jsou 
toho důkazem.

Chtěla bych 
poděkovat panu 
řediteli, že se 
této akce nebál 
a  byl ochotný 
za  námi do  ku-
chyně přijít. Ku-

chařkám děkuji za dokonalé 
zvládnutí tohoto dne. 

Doufám, že tato naše spo-
lečná akce nebyla poslední 
a  že si ji v  příštím školním 
roce opět zopakujeme. ☺

Pavlína Stehlíková
vedoucí školní jídelny

A máme tu vytoužené prázdniny. 
Děti se nám rozutekly do svých 
domovů, na  tábory, k  moři 

nebo jen tak lenoší někde u rybníka či 
na hřišti. V kuchyni se nevaří, ale už nyní 
se vše chystá na příští školní rok, aby se 
u nás strávníci cítili dobře. 

Od té doby, co jsem psala naposledy 
do  ŽÚ, už nějaký měsíc uplynul a  my 
jsme toho za tu dobu v kuchyni mnoho 
zažili. Připravovali jsme opět jídla krajo-
vá a zahraniční. V dubnu kuchařky vařily 
pro děti pokrmy z Moravy a od května 
děti mohly ochutnat v naší jídelně pokr-
my z Rakouska, Itálie, Bulharska, Velké 
Británie, Slovenska a Řecka.

Ve  čtvrtek 30.  5. k  nám do  kuchyně 
zavítal pan kuchař Lukáš Uher, který je 
specialista a odborník v oblasti gastro-
nomie. Bohužel byl pozván na poslední 
chvíli, kdy už jsem měla jídelníček na kvě-
ten hotový a děti už měly obědy objed-
nané. Musel proto spolu s kuchařkami 
vařit oběd, který byl již naplánovaný. 
Na  jedničce se vařilo rybí filé po novo-
hradsku s  vařenými brambory a  rata-
touille. Na dvojce to byla cizrna po ital-
sku. Velké překvapení nastalo před 13. 
hodinou, kdy společně s  panem ředi-
telem přišel navštívit jídelnu i pan sta-
rosta. Jsem ráda, že i on přišel ochutnat 
oběd z naší školní kuchyně a pochvala 

od  pana sta-
rosty, pana ře-
ditele, zaměst-
nanců a  snad 
nejvíce od dětí 
nás vždy po-
těší a  zahřeje 
u srdce.

Celý den strá-
vený s  panem kuchařem byl příjem-
ný. U  výdeje byl perfektní, komunikoval 
s dětmi tak, jak to má být. Doufám, že se 
i on s námi cítil tak dobře jako my s ním ☺ 

Přeji všem krásné léto ☺
Pavlína Stehlíková 

vedoucí školní jídelny

Zprávičky ze školní jídelny

Pan ředitel v akci

M artin Vobiš, žák 9. A, nám 
představil při  příležitosti 
slavnostního ukončení škol-

ní docházky sbírku svých básní. Celé 
ladění je melancholické, autor se za-

mýšlí nad realitou a sny, obdobím do-
spívání, které není vždy snadné a při-
náší kromě výzev i bolest a zklamání 
z  prvních lásek, touhu někam patřit 
a obavu o své kamarády, kteří expe-

rimentují směrem, který není vždy 
vhodný. Z  jeho tvorby tu na vás čeká 
báseň s názvem Minulost.    

Mgr. Alice Javůrková

Literární koutek

Minulost
Martin Vobiš

Nevím, jestli můžu zase snít
Potom, co se stalo, nedokážu nic říct
I přesto všechno myslím na ni
Pořád otáčím se zpátky
A proto píšu tyhle řádky 
Přemýšlím nad sebou

Nemůžu se nadechnout
Tak se otočím zády
Přestávám vnímat ty řady 
vzpomínek, které tam byly 
Ale teď nejsou tady 
Už dokončuju ty řádky 
Čtu si diář, který jsem psal pár týdnů zpátky 
Tou dobou jsem nevěřil, že se obrátí karty 
Ze smutku nemám slov a čas se krátí 
Byly to krásné chvíle, které už nikdo nevrátí...
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D ruhého června 2019 
krátce po  15. hodi-
ně jsme naposledy 

zamávali rodičům a  vyrazili 
plně naloženým autobusem 
vstříc novým zážitkům. Kro-
mě 37 úvalských žáků pře-
vážně z 8. a 9. tříd a trojhla-
vého dozoru s námi jelo 15 
žáků z  benešovské základ-
ní školy se svým učitelem 
a paní průvodkyně. Před se-
bou jsme měli minimálně 20 
hodin cesty. Štěbetání po ce-
lou cestu téměř neutichalo 
a do spánku se pohroužili jen 
ti neodolnější (rozuměj neju-
navenější).

Kolem poledne následující-
ho dne jsme konečně dorazili 
do prvního cíle našeho pro-
gramu – Londýna. Po  pro-
jížďce nadzemní drahou jsme 
navštívili Tower a  vraceli se 
lanovkou zpět k  O2 aréně, 
kde na  nás čekal autobus, 
aby nás zavezl na místo se-
tkání s hostitelskými rodina-
mi. Očekávání a  zvědavost 
byly veliké. Druhý den nás 
čekal dlouhý přesun auto-
busem do  Walesu, zastáv-
ka v  překrásném městečku 
Chester a  seznámení s  dru-
hými hostitelskými rodinami. 
Přijetí z jejich strany bylo vel-
mi vřelé a předání – v porov-
nání s londýnskými rodinami 
– mnohem organizovanější. 

Následující den byl velmi 
intenzivní – na  programu 
byla návštěva dvou hradů 

(Conwy a  Caernarfon), za-
stávka v  národním parku 
Snowdonia u  Vlaštovčích 
vodopádů, v městečku s nej-
delším názvem na  světě 
(Llanfairpwllgwyngyllgoge-
rychwyrndrobwllllantysilio-
gogogoch) a  den jsme za-
končili v  letovisku na  břehu 
Irského moře. Anglické poča-
sí dostálo své zasloužené po-
věsti – pláštěnky nejrůzněj-
ších barev a střihů a deštníky 
se staly běžnou a nezbytnou 
výbavou – zatímco v  Londý-
ně nás sem tam zastihl déšť 
a mezitím se ukázalo i slunce, 
po  travnatých svazích Wale-
su se povalovaly chuchvalce 
mlhy, vzduch byl nasáklý vo-
dou a  jediné, co se měnilo, 
byla intenzita deště. Bylo pro 
nás těžké uvěřit, že zatím-
co se choulíme v  mikinách, 
nepromokavých bundách 
a  pláštěnkách, v  Čechách 
stoupá ručička teploměru 
k  třicítce. A mnozí se mohli 
na  vlastní oči přesvědčit, že 
sousedovic tráva je opravdu 
zelenější. Dříve nepřetržité 
hovory v  autobuse pomalu 
slábly a  my se vraceli zpět 
k waleským hostitelům.

S  tím, jak ubývaly bohaté 
domácí zásoby jídla, se mno-
žily hlásky, že ty naše mamin-
ky přece jen opravdu dobře 
vaří. Ve většině rodin se k ve-
čeři podával quiche (ohřívaný 
v  mikrovlnce) s  bramborem 
nebo pizza (ohřívaná v  trou-

bě), dezert (kupovaný), salát 
(bez zálivky), případně čaj 
a sušenky. Sendviče k obědu 
se nám už třetí den docela 
zajídaly. 

Pátý den ráno jsme zamíři-
li zpět k Londýnu a cestou se 
zastavili ve  filmových studiích 
Warner Bross – nejen pro děti 
to byl mimořádný zážitek. Tři 
hodiny strávené v  kulisách 
z  filmové série o Harrym Po-
tterovi utekly neuvěřitelně 
rychle. I nás dospělé uchváti-
la autentičnost kulis a  filmo-
vých triků a  přiznám se, že 
Zapovězeným lesem jsem se 
prošla hned třikrát. Následo-
valo předání dětí londýnským 
rodinám, které se bohužel 
neobešlo bez nepříjemných 
komplikací.

Předposlední den jsme 
opět strávili v Londýně – ten-
tokrát jsme při přesunech 
po městě vyzkoušeli jak me-
tro, tak i typický červený dou-
bledecker. Dopoledne bylo 
deštivé, a tak jsme prohlídku 
města raději zahájili návště-
vou muzea (Natural History 
Museum). Muzeum bylo plné 

místních školáků v tradičních 
školních uniformách a rodičů 
s dětmi, podpora vzdělanosti 
ve formě bezplatných vstupů 
nese viditelné ovoce. Pomalu 
se začalo vyčasovat a my si 
mohli projít nejznámější lon-
dýnská místa – Trafalgarské 
náměstí, náměstí Picadilly, 
Buckinghamský palác, West-
minsterské opatství, budovu 
parlamentu a další.

Ve  čtyři hodiny odpoledne 
nás čekala netrpělivě vyhlíže-
ná atrakce – London Eye. Lodí 
jsme se vrátili k autobusu, na-
koupili zásoby jídla na  cestu, 
utratili poslední libry a vyrazili 
k domovu. Po napínavém vy-
čkávání před Eurotunelem, 
který byl z  technických dů-
vodů dočasně uzavřen, jsme 
se v  pozdních nočních hodi-
nách konečně dostali zpátky 
na kontinent. Autobus se rych-
le pohroužil do  ticha, ozývalo 
se jen pravidelné oddycho-
vání. Utrmácení, ale spokoje-
ní jsme se krátce po poledni 
šťastně vrátili domů.

Za organizátorky akce
 Mgr. Milada Boháčková

Poznávací zájezd do Velké Británie a Walesu

P ři druhém sběru v tomto školním roce dovezli žáci se 
svými rodiči celkem téměř 6 tun druhotných surovin. 
Za toto množství utržila škola 13 794 Kč. Peníze bu-

dou využity pro potřeby dětí. Děkujeme všem, kteří papír 
střádali a dovezli či donesli. 

Děkuji též ochotným a pracovitým pomocníkům z 9. roč-
níku, bez kterých by sběr nebylo možné realizovat.

Jana Šetková

Ž áci 5. ročníku si 27. 5. 2019 vyzkoušeli řešit zajímavé, 
logické a matematické úlohy v  okresním kole v Zelen-
či. Za 60 minut měli vyřešit 15 úloh. Za každou správ-

nou odpověď obdrželi jeden bod. V okresním kole uspěli 
naši žáci Kryštof Komínek , Šimon Charvát , Adam Jakub, 
Vojtěch Formandl a Babeta Zavoralová. Naši páťáci se v sil-
né konkurenci cca 30 škol neztratili a úspěšně naši základní 
školu reprezentovali. Gratuluji k pěkným výsledkům.
 Hezké prázdniny přeje  Zdeňka Křížová

Květnový sběr papíru

Matematická soutěž 
PYTHAGORIÁDA
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Signál slýcháme v Úvalech v poslední 
době dost často. Přiměje mě se dívat 
po okolí, zda někde nestoupá dým, ale 
pak si uvědomuji, k jakým situacím jsou 
dnes hasiči, a  i  naše Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH), voláni.

Je dobře, že se v měsíčníku Život Úval 
každý měsíc dočteme o mladých hasi-
čích – hasítkách – o které SDH pečuje. 
Oproti 90letům, kdy kontroly z  okre-
su konstatovaly malý zájem mládeže 
o účast ve spolku, kritizovaly nezvolení 
velitele jednotky a absenci preventisty, 
se situace obrátila, což dokazuje účast 
dětí na řadě soutěží a počet členů SDH 
zapsaného pobočného spolku Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a  Slezska (SH 
ČSM). Členská základna má 89 členů, 
z  toho 44 mladých hasičů od 6 do 18 
let. Členové SDH nevyjíždějí k požárům 
a nehodám, ale pořádají akce a účastní 
se soutěží, jsou zájmovou organizací. 
Sbor se řídí Stanovami SH ČSM. Nejvyš-
ším orgánem je valná hromada. Výkon-
ným orgánem je výbor sboru, který je 
tvořen starostou sboru, náměstkem, 
velitelem sboru, jeho zástupcem, ve-
doucím strojníkem, referentem pre-
vence a výchovné činnosti, jednatelem, 
hospodářem, vzdělavatelem, kultur-
ním referentem, vedoucím mládeže, 
referentkou žen, kronikářem, referen-
tem ochrany obyvatelstva, předsedou 
kontrolní a revizní rady a dvěma členy 
výboru. 

Kroužek mladých hasičů funguje 
už 21. rokem. Na  každotýdenních 
schůzkách se připravují na  soutě-
že nebo mají jinou náplň. Vedoucí 
pracují v osobním volnu bez nároku 
na  odměnu a  věnují svůj čas dětem 
i  o  víkendech. Prázdninové víkendy 
tráví vedoucí stavbou tábora, kte-

rý je na  přelomu 
července a  srp-
na zaplněn dětmi 
i  ze širší veřej-
nosti. Kroužek má 
i  své facebookové 
stránky a  všechny 
fotografie z  akcí 
lze najít na  strán-
kách hasičů www.
hasiciuvaly.rajce.
idnes.cz. 

O  historii úval-
ských hasičů se dozvídáme z knihy Úva-
ly v  průběhu staletí (2004), o  hasičích 
píše podrobně i kniha Úvaly jindy a nyní 
(1929). Ta opisuje záznam z  kroniky 
z roku 1874 a 1876 a hovoří o zaklada-
telích a podporovateli starostovi Bedři-
chu Mickovi.

Hasičům se zase pěkně a  příhodně 
říká opět hasiči a ne požárníci dle sovět-
ského vzoru z dob totality. 

Ale vraťme se k jednotce a zvuku siré-
ny. Ráda bych ujasnila všem, v čem jsem 
sama neměla utříděný pohled, a proto 
jsem zašla za  starostou SDH panem 
Miroslavem Šindelářem, abych získa-
la přehled o činnosti jednotky a sboru. 
Proč tak často zní „svolávací“ siréna? To 
tolik hazardujeme s ohněm? Nebo je to-
lik karambolů? Dvouhodinová diskuse 
mne přesvědčila, že se musím o dojmy 
podělit a vysvětlit většině občanů, že … 
dle zákona o požární ochraně je v Úva-
lech město zřizovatelem JSDH a jmenu-
je velitele Jednotky – je jím nyní P. Rytina 
ml. Jakmile vyjedou k zásahu, stávají se 
„zaměstnanci“ města (Dohoda o člen-
ství v Jednotce sboru dobrovolných ha-
sičů města Úvaly). Někteří členové SDH 
jsou zároveň členy jednotky. Nemají 
hodnosti, ale funkční označení. Jednot-

ka SDH Úvaly čítá 
23 členů.

Jak na  volání 
o pomoc hasiči re-
agují? V  případě 
mimořádné udá-
losti se dovoláte 
na  operační stře-
disko Hasičského 
záchranného sbo-
ru (tel.: 150 nebo 
112). Operační dů-
stojník od vás pře-
vezme veškeré in-
formace o události 
a dle předurčenos-
ti jednotek (požární 
poplachový plán) 

datovou cestou vyhlásí poplach přísluš-
ným jednotkám. Po  přijetí systémem 
Fireport se rozhouká siréna na  naší 
hasičské zbrojnici (používání sirény 
v  případě poplachu je dle příslušných 
zákonů). V  témže okamžiku je systé-
mem poslána na mobilní telefon všem 
hasičům z výjezdové jednotky informa-
ce o poplachu a přes aplikaci jednotliví 
členové potvrzují, že vyjedou nebo od-
mítnou (jsou mimo město atd). V přípa-
dě potvrzení výjezdu se co nejrychleji 
musí dostavit do HZ (hasičské zbrojnice) 
a převléknout se do zásahového oděvu, 
nastoupit do vozidla a vyjíždí k zásahu. 
Velitel ve  vozidle má k dispozici infor-
mace o zásahu na displeji tabletu, kde 
se objeví místo události s přesnou navi-
gací k místu, která vyžaduje zásah hasi-
čů nebo i společných dalších složek IZS. 
Operační středisko má přehled o vyjíž-
dějících jednotkách a početních stavech 
hasičů na výjezd. Naše jednotka je za-
řazená do kategorie JPO III/2 s předur-
čeností na zásahy u dopravních nehod 
a je povinna vyjet k mimořádné události 

Úvalští hasiči – pomocníci v nouzi
Co se vám vybaví, když slyšíte zvuk sirény a není první 
středa v měsíci a právě 12 hodin. Středeční je zkušební 
tón, nepřerušovaný, trvající 140 vteřin. Signál požárního 
poplachu je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 
dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 
25 vteřin trvalý tón).
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do 10 minut od vyhlášení poplachu. Technika je vždy dokonale 
připravena a hasiči musí být psychicky odolní a připraveni ře-
šit ty nejhorší možné situace. Disponují vozidly: CAS 20 TATRA 
TERRNO, CAS 32 TATRA 148, DA Ford Transit a  Jeep Cherokee 
a další technikou potřebnou pro různé zásahy, umístěnou v jed-
notlivých vozidlech.

Tolik upřesnění opět ústy starosty pana Šindeláře. 
Z  celé návštěvy u hasičů jsem pochopila hlavně, že systém 

ochrany životů a majetku se vývojem technologií velmi prudce 
mění a narůstá i počet situací, ke kterým jsou povoláni spolehli-
vě moderním, ale i tradičním způsobem.

P oslední květnový víkend se 
tradičně konala okresní kola 
v požárním sportu na Praze- vý-

chod. V sobotu závodili dospělí a v ne-
děli dorost. V  sobotu jsme postavili 
družstva mužů a  žen mladších, která 
postoupila v září loňského roku z okr-
skového kola. V  kategorii mužů se 
utkala tři družstva, to úvalské závodilo 
sice se ctí a mnohaletými zkušenost-
mi, ale už v běhu jednotlivců na 100m 
s překážkami začalo mírně ztrácet, pak 
stačila smůla ve štafetě a chuť nespra-
vil ani požární útok. Kluci tak skončili 
na  krásném třetím místě. V  kategorii 
žen stoupla konkurence na 5 zúčast-
něných družstev. V  úvodních “stov-
kách” holky zaznamenaly těsné druhé 
místo, pak se ale přehnaly před všech-
na družstva ve štafetě a o konečném 
pořadí měl rozhodnout požární útok. 
Ten se však nevyvedl, ale nevyvedl se 

ani soupeřkám z Tehova a ženy z Úval 
tak po třech letech postoupily z první-
ho místa do krajského kola! Nutno do-
dat, že za družstvo žen závodily také 
4 statečné dorostenky, které závodily 
i v neděli v těch stejných disciplínách. 
Nedělní soutěž dorostu zahájilo druž-
stvo dorostenek štafetou, v níž po vzo-
ru žen také zvítězilo. Kluci- dorostenci 
jednotlivci nejprve psali testy z požár-
ní ochrany. Oni a pak i děvčata testy 
napsali bez chyby. A  pak mohl začít 
závod jednotlivců v  běhu na  100m 
s překážkami, kde oproti kategorii do-
spělých závodí na okresním kole celé 
družstvo- 7 členů. V součtu časů úval-
ské dorostenky zvítězily i v  této disci-
plíně. Na požární útok holky nastupo-
valy už s  jistotou celkového vítězství, 
tedy bez nervů a  nutnosti útoky vy-
hrát. A  nepovedly se ani jim. Doros-
tenci- jednotlivci během požárních 

útoků závodili ve dvojboji. V celkovém 
pořadí se nejlépe umístil Tomáš Gei-
sler na  3. místě, Tomáš Zoubek na 
5. místě a Max Kocek na místě 6. v ka-
tegorii mladších dorostenců. V  kate-
gorii středních dorostenců vybojoval 
3. místo Jára Štekl. Družstvo doroste-
nek tedy zvítězilo a  také postoupilo 
po vzoru starších žáků a žen do kraj-
ského kola. Letos je to nebývalá se-
zona úvalských hasičských sportovců, 
tři postupy do  krajského kola! Jak se 
nám tam bude dařit, se milí čtenáři, 
dozvíte až v  zářijovém čísle ŽÚ, pro-
tože všechna krajská kola proběhnou 
až po  červnové uzávěrce. Ještě dříve 
se ale s výsledky a průběhem soutěží 
pochlubíme na našem facebooku Mla-
dí hasiči SDH Úvaly a  také na novém 
instagramu hasiciuvaly.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Zlatý víkend úvalského požárního sportu

Ještě k  dokreslení cti a  vážnosti práce 
sborů hasičů: 

Hasičské desatero
1)    Nehledej v dobrovolném sboru hasič-

ském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen po-
vinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2)      Jsi – li hasičským dobrovolníkem, buď 
jím celou duší a celým tělem, 

3)      Nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovol-
níkem a jsi dobré věci na obtíž.

4)      Buď obětavý a  statečný, ale jednej 
vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej 
se v nebezpečí a dbej v činnosti hasič-
ské svého zdraví.

5)     Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad 

jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, 
očekávají od  tebe činnost zvýšenou 
a všechny přednosti těla i duše.     Bra-
try své považuj za  rodné, jsi-li vzdě-
lanějším, nepohrdej jimi, ale hleď se 
jich povznést.

6)     Pamatuj, že na hasičském dobrovol-
níku se žádá povaha přímá, šlechetná 
a  vlastenecká, v pospolitém jednání 
počestná a vlídná.

7)      Užitečnost hasičského zřízení do-
kazuje se lépe skutky než slovy, ale 
zájmy hasičské dlužno vždy a všude 
slušným způsobem hájit.

8)       Nevyvolávej ve  spolku různic, spo-
rů a  pohoršení, ale přičiň se kvůli 

dobré věci, abys všelijaké neshody 
přátelským způsobem zamezil nebo    
usmířil.

9)       Máš – li na sobě čestný stejnokroj ha-
sičského dobrovolníka, pamatuj, že 
nevhodným způsobem a  chováním 
nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zříze-
ní, jehož odznak nosíš.

10)      Jsi-li členem hasičské dobrovolnos-
ti, pak se tímto desaterem řiď a pak  
budeš dobrým hasičským dobrovol-
níkem.

Važme si jich. Ať jim patron Florián 
pomáhá, přeje 

Alena Janurová
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Fotbalová meruna, ba-
revné míčky, malé „pingpongá-

če“ i  tenisáky... Na  fotbalovém hřišti 
na Slovanech se to 26. května hemžilo míči 

všech velikostí i barev. Již popáté se zde konala 
akce Koulohraní, zorganizovaná spolkem Mámy 

v Úvalech. Sportovních hrátek se zúčastnilo více než 
šedesát kluků a  holek, převážně předškolního věku. 

„Děti měly za úkol se pustit do sedmi disciplín: vyzkouše-
ly petangue i strefování kuželek, hledaly bonbony ve vanič-

ce plné míčků, mířily do útrob velké plechovky, svou hbitost 
prokázaly při průběhu opičí dráhou a trpělivost zase při no-
šení pingpongových míčků na lžíci. Navíc si zahrály i na hráče 
kopané, když vstřelovaly góly do branky – s  touto disciplínou 
nám pomohl Patrik Kafuněk, trenér malých úvalských fotbalis-
tů, kterému bych tímto ráda poděkovala,“ uvedla Iveta Šístková 
z pořádající organizace. Účastníci soutěží dostali za splnění všech 
disciplín kulatá jablíčka, zdravé dobroty od značky Thermomix, 
které připravil Tibor Dinka, a drobné dárečky od firmy Silic Me-
dia, navíc na ně čekal doprovodný program v podobě malování 
na obličej, megabublin a opékání špekáčků na místním ohništi 
u altánu. „Myslím, že se akce povedla, tentokrát se nám poda-
řilo dobře naplánovat i počasí,“ usmála se Lenka Švehlíková ze 
spolku Mámy v Úvalech při vzpomínce na předchozí ročník 
zkropený prudkou přeháňkou. Tentokrát naštěstí slunce 
zářilo stejně jako úsměvy přítomných dětí a nic nenaruši-
lo hladký průběh akce. „Rády bychom poděkovaly všem 
členkám spolku, které se na zábavném dětském odpo-

ledni podílely, a doufáme, že příští rok se sejdeme 
na slovanském hřišti opět v hojném počtu!“ vzka-

zují pořadatelky.
Za Mámy v Úvalech Tereza Křivská,

foto: Iveta Šístková

Odpoledne plné míčků

V požárních útocích se kromě 
postupových soutěží a různých 
místních memoriálů běhají 

také ligy. Družstva přihlášená do  ce-
lého seriálu musí objezdit několik kol 
a  jsou pak hodnocena celkově. Mimo 
to se však jednotlivých kol ligy mohou 
zúčastnit i jiná družstva, která mají chuť 
si zazávodit. A tak jsme si přesně jeli za-
závodit my na Podlipanskou ligu k na-
šim hasičským kamarádům do  Kříž-
kového Újezdce. Dopoledne soutěžila 
družstva madších a starších žáků, pro 
obě naše družstva to byla na  “Podli-
pance” premiéra, konkurence byla ve-
liká, družstva z několika okresů a navíc 
vytrénovaná hlavně na požární útoky. 

Nicméně se naše děti zúčastnily se ctí. 
Byly vidět nervy, bylo znát, že jsme ne-
měli ideální sestavy družstev, ale i  tak 
se mladší žáci umístili na  krásném 
6. místě a starší žáci na místě 9. a vět-
šinu družstev z našeho okresu porazili. 
Odpoledne přišla na řadu družstva žen 
a dorostu. Naše ženy složily opět kom-
binované družstvo z žen a dorostenek 
a letos se Podlipanské ligy účastnily už 
podruhé. A tentokrát se holkám dařilo! 
Výsledné časy bývají hodně těsné, klid-
ně i 5 družstev se může vejít do  jedné 
sekundy, takže o vítězi rozhodují i ne-
patrné detaily. A  naše holky si tento-
krát přivezly pohár za třetí místo! První 
pohár z ligy, velký úspěch a skvělý pří-

slib konečně povedeného útoku před 
krajským kolem. Jen tak dál!

Alena Tesařová

Ligové útoky v podání SDH Úvaly
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K lub přátel historie 
a přírody Úval a okolí 
uspořádal 18. května 

2019 druhý ročník autobu-
sového zájezdu s  názvem 
Perly architektury Českob-
rodska a  k  naší potěše byl 
opět velmi rychle vyprodán! 
Jak podnázev vlastivědného 
cyklu napovídal, nezaměřil 
se klub na proslulé a zvučné 
destinace nebo státní hrady 
a  zámky, ale zprostředková-
vá poznávání významných 
stavitelských a  umělecky 
hodnotných památek doslo-

va za humny – v okolí města 
Úval. Tentokrát jsme spo-
lečně navštívili renesanč-
ní tvrz ve  Vyšehořovicích 
s  dochovanou podzemní 
vodní nádrží, do níž dodnes 
svádí vodu prastaré smrko-
vé potrubí. V prostorné tvrzi 
se dochovala řada architek-
tonických prvků (kamenná 
okenní a  dveřní ostění, re-
konstruovaná brána do  tvr-
ze, místnosti hospodářské-
ho zázemí). Výletníky nejen 
po  tvrzi, ale i  po  památko-
vém centru obce (románsko-

-gotický a barokní kos-
tel) provedl náš kolega 
a  historik Mgr.  Martin 
Hůrka. Po  prohlídce 
jsme přejeli do  Štolmí-
ře, kde jsme se zúčast-
nili ochutnávky čerstvě 
napečeného žitného 
chleba v místní veřejné 
peci, vychutnali domácí 
zelňačku, guláš, kuřecí 
salát nebo pivo z obno-
veného českobrodské-
ho pivovaru. Po posíle-
ní chuťových buněk se 
stal naším dalším zasta-
vením barokní kostel 
sv. Havla ve  Štolmíři. 
Mohutná stavba, kte-
rou bychom pro prvky 
monumentální archi-
tektury očekávali spíše 

Perly architektury Českobrodska podruhé

L etní měsíce jsou časem prázdnin 
a  dovolených a  spolu s  nimi tře-
ba i  příležitostí přečíst 

si pěknou knížku. Tentokrát 
jsme proto pro vás vybraly pár 
tipů na  letní čtení z  knižních 
novinek v městské knihovně. 

Děti školou povinné čeká 
o  prázdninách jistě spousta 
zážitků ve  skutečném světě, 
ale snad aspoň někteří si na-
jdou chvíli prožít dobrodruž-
ství na stránkách knížky. Třeba 
s pěticí kluků a holek z party 

Hrobaříků v  detektivní trilogii Pavly Ho-
rákové (Tajemství Hrobaříků, Hrobaří-

ci v  podzámčí, Hrobaříci 
a  Hrobaři), která je zave-
de do  tajuplného prostře-
dí rozlehlých Olšanských 
hřbitovů v  Praze. Naopak 
do  úplně neznámé země 
plné podivných bytostí 
se mohou vypravit spolu 
s Krisou a Prckem, hlavními 
hrdiny napínavého fantasy 
románu Tajemství obláz-
kové hory od Báry Dočka-

lové. Mezi novinkami najdou mladí čtenáři 
i Čarodějčina syna Kelly Barnhillové, au-
torky oblíbené knížky Dívka, která upíjela 
měsíc. Obě knihy jsou plné čar a kouzel, 
napětí, nástrah i  zkoušek odvahy. Milov-
níky komiksů mezi dětmi i dospělými po-
těší a rozesměje Marcelín Pivoňka nebo 
Raoul Taburin známého francouzského 
výtvarníka a  karikaturisty Jean-Jacques 
Sempého.

Pro čtenáře detektivek a  thrillerů jsme 
přichystaly například Stíny vraždy od Ann 
Granger s  dalším případem detektivů 
Meredith Mitchellové a Alana Markbyho. 

Prázdninové knižní tipy z městské knihovny

na  předměstí Vídně, patří 
doslova mezi barokní skvos-
ty Čech, přestože by si sva-
tostánek zasloužil generální 
opravu. Uvnitř se dochoval 
druhý nejvyšší oltář a  tře-
tí nejstarší (leč nefunkční) 
varhany v  republice, které 
společně s  dřevěnými lavi-
cemi a  kazatelnou přivezl 
na  37 vozech štolmířský 
farář ze Sázavského kláš-
tera. Ve  Štolmíři provedl 
výletníky pisatel těchto řád-
ků Jan Psota. Poděkování 
patří především našemu 
povídání bedlivě naslou-
chajícím výletníkům, obec-
ně prospěšné společnosti 
M‘am‘aloca, kolegům z  na-
šeho klubu a našemu řidiči 

Honzovi Grünwaldovi, kteří 
se podíleli na  přípravě zá-
jezdu. Společně s  námi se 
za poznáním vydali výletníci 
z Úval, Újezda nad Lesy, Ho-
roušan, Horoušánek, Limuz 
a dalších našich obcí.

Příští akcí, na  kterou by-
chom vás jménem našeho 
klubu rádi pozvali, bude ko-
mentovaná vycházka měs-
tem po vilách slavných rodá-
ků a osobností Úval, která se 
uskuteční v  sobotu 5. října 
2019 od 9.00 hodin. Podrob-
né informace i plakát najde-
te včas na  vývěsních štítech 
i na našem facebooku.

Jan Psota, předseda klubu
foto Alena Janurová a Jan Psota

Pozvánka na zájezd
Klubu důchodců v Úvalech

Klub důchodců v Úvalech pořádá dne 25.září 2019 (středa) 
zájezd do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře a do Kláš-
tera Klokoty. Odjezd od bývalého Městského úřadu v Úva-
lech (ul.Pražská) v 7.30 hod. s možností nastoupení v 7.15 hod. 
na zastávce Skeříkov a 7.20 hod. na autobusové zastávce u ná-
kupního centra PENNY v Úvalech (zastávka U Pivovaru). 
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu od 14.00 do 15.00 
hod. u p.Havlíkové v sálku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech(ne o prázdninách) nebo u p.Loskota na Slovanech. 
Za Klub důchodců srdečně zve                            Havlíková Eva

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

(i)      osobní vzpomínkové vyprávění o událostech z roku 1989 v Úvalech a nejbližším  
okolí – buď formou vlastního memoárového textu nebo jako rozhovor s 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“.

m,  

;

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.

Od nového školního roku 2019 vyučujeme křesťanskou katechezi:
1.     Předškoláky uvádíme do křesťanství formou obrázkové Bible, vyprávěním, scén-

kami, kreslením, vytvářením.
2.     Školáci jsou seznamováni s biblickými příběhy formou četby z Bible, vyprávěním 

s  výkladem, scénkami, tvořením, výuku zpestřujeme soutěžemi i tvořením …

Naší výukou se snažíme dětem  přiblížit duchovní hodnoty, církevní tradici a prohlu-
bovat poznání krásy a pravdy evangelia.

Rodiče mohou své děti přihlásit kterýkoliv den 17 – 19 h na adrese:
Husova kaple, Pražská 180, Úvaly – 601 344 038

církev

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V ÚVALECH

Ti tentokrát hledají spojení mezi dvěma 
vraždami, které od sebe dělí více než sto 
let. Detektiv Axel Steen v krimitrilogii dán-
ského spisovatele Jespera Steina má pro-
blém s drogami, manželkou i nadřízenými. 
Svérázný hrdina řeší nejprve složitý případ 
vraždy, do  něhož mohou být zapojeni 
i  členové policejního sboru (Neklid), po-
tom smrt neznámé znásilněné a uškrcené 
dívky (Sbohem ptáčku) a v posledním díle 
je nasazen v utajení do vyšetřování obcho-
du s kokainem (Fízl). Fanouškům původní 
české detektivky můžeme nabídnout tře-
ba Strašidla z Woodlandu od Jaroslava 
Kuťáka, v níž vyšetřovatelé pátrají po pa-
chateli série záhadných vražd na  golfo-
vém hřišti, nebo Když se rojí smrt známé 
autorky Jarmily Pospíšilové o  úkladné 
vraždě venkovského včelaře. Konspirač-
ní thriller ze současné Prahy Motýlí křik 
od  Jana Tománka přirovnávají někteří 
čtenáři ke knihám Dana Browna nebo Ste-
va Berryho. Televizní reportér Pavel Černý 
se v něm dostane do víru událostí, které 
vedou až do nejvyšších pater světové poli-
tiky a utajených mocenských skupin. 

Převážně asi ženy pak potěšíme vy-
datnou dávkou letní romantiky. Dva-
krát dva zamilované příběhy od Nory 
Roberts v  knihách Žhavé doteky 
a  Aféry privilegovaných, Kylando-
vo vykoupení od Mii Sheridan nebo 
Takoví jsme byli britské spisovatelky 
Juliet Ashton přinášejí ten správný 
oddychový mix naděje, touhy, vášně, 

bolesti, zklamání, a  hlavně osudové 
a nekonečné lásky. 

Plné emocí jsou i  novinky mezi histo-
rickými romány. Osud Kateřiny Parrové, 
šesté ženy mocného panovníka Jindřicha 
VIII., citlivě líčí Elisabeth Fremantle v Krá-
lovnině gambitu. Z pera stejné autorky je 
i životní příběh tří žen – Kateřiny a Marie 
Greyových a dvorní malířky, Leviny Teer-
lingové, které hledají lásku a klid Ve stínu 
trůnu posledních tudorovských panovnic. 
Na návštěvu za urozenými ženami dalších 
evropských aristokratických dvorů vás za-
vede Život s  korunou historika Kamila 
Rodana. Trochu z jiného soudku je histo-
rický román Alias Grace od nejvýznam-
nější kanadské spisovatelky současnosti 
Margaret Atwood. Vypráví skutečný pří-
pad dvojnásobné vraždy z první poloviny 
19. století, za který byla odsouzena mla-
dičká služebná Grace, jejíž vina však nikdy 
nebyla skutečně prokázána. 

Na  závěr ještě jedna lahůdka pro kaž-
dého, kdo se ve  vzpomínkách rád vydá 

na nostalgickou expedici do zdánlivě bez-
starostných časů (nejen) letních rekreací 
z doby československé normalizace. Třetí 
díl výpravné obrazové knihy Michala Pe-
trova Retro ČS s příhodným podtitulem 
Povolená dovolená se zaměřuje na  trá-
vení volného času a  podíváte se v  něm 
za  kamarády před barák, na  rekreační 
pobyt ROH i za zvednutou závoru pečlivě 
střežených státních hranic. 

Pokud nechcete na dovolenou vozit kufr 
plný knih, můžete využít služby e-výpůjčky. 
Nabídka e-knih je velice pestrá, najdete 
v  ní horké novinky i  časem prověřenou 
klasiku. Nevíte-li, jak na půjčování elektro-
nických knih, napište nám nebo se přijďte 
zeptat, rády vám poradíme. 

Máte-li také nějaký tip na dobré čtení, 
napište nám na knihovna@mestouvaly.cz 
nebo na náš Facebook.

Přejeme vám krásné léto! 
Knihovnice z MěK Úvaly

A prosím nezapomeňte! V červenci 
a srpnu bude jako obvykle zkráce-
na výpůjční doba!

Výpůjční doba
o prázdninách  

Pondělí 8.00 – 11.00
a 12.00 – 18.30

Sobota  8.00 – 11.30
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J eště nám pořádně 
neuschlo keikogi ze 
Stodu a už se přihlá-

sila další akce. O  víken-
du 13. – 14. dubna 2019 
zavítal do České Třebové 
šumperský sensei Tomáš 
Šalamoun (4. dan Aikikai). 
Přestože se jednalo o kla-
sickou regionální stáž, 
zkusili jsme s sebou vzít pár úvalských aiki-dětí. 

A dobře jsme udělali!
Tomáš dokázal celou stáž pojmout takovým způsobem, že 

si zacvičili úplně všichni a dětem se ani domů nechtělo, jak 
byly nadšené. Pro nás to byl jasný signál, že už se děti „chyta-
jí“ i na komplikovanější cvičení a nemusíme na ně brát příliš 
ohledy ;-).

O dva týdny později (konkrétně 27. 
– 28. dubna 2019) dorazil na národní 
stáž do Prahy sensei Gildo Mezzo (7. 
dan Aikikai) ze Švýcarska, který nás 
opět donutil oprášit zbraně a  kromě 
aikidó cvičil i Kašima šin rjú kendžucu. 

Součástí tohoto 500 let starého ja-
ponského bojového umění jsou cviče-
ní s  různými zbraněmi (meče, krátké 
a dlouhé tyče, kopí apod.) i beze zbra-
ní, přičemž sensei Mezzo (a skupinka 
nadšenců v  Aikido Kenkyukai Praha) 
cvičí s meči dřevěnými (bokutó) nebo 
bambusovými potaženými kůží (fuku-
ro-šinai).

Hned další víkend (4. – 5. května 
2019) zavítal do Prahy na svou obvyk-

lou stáž sensei Katsuaki Asai (8. dan Aikikai) a opět se tato vý-
znamná návštěva přímého žáka Ó-senseie Moriheie Ueshiby 
neobešla bez úvalského zastoupení.

O dva týdny později (18. – 19. května 
2019) přijel do Prahy na svůj seminář 
pro učitele a nositele danových stup-
ňů sensei Daniel Vetter (6. dan Aikikai) 
– ředitel Technické komise ČAA.

V sobotu dopoledne se věnoval uči-
telům od 3. danu Aikikai výše, na od-
poledne přibral ještě 2. dany Aikikai 
a v neděli si spolu zacvičili všichni no-
sitelé danových stupňů, ke kterým se 

přidali ještě kandidáti, kteří plánují na letošní letní nebo zimní 
škole skládat zkoušky na 1. dan Aikikai.

V sobotu 1. června jsme vyrazili na den dětí do Bříství. Míst-
ní hasiči pořádali pro děti různé atrakce a náš oddíl byl při-
zván, aby udělal ukázku aikidó. Choreografii připravil Libor 
a moderování se ujala Lucka (když už se ukázka konala v mís-
tě jejich bydliště a vlastně to s hasiči celé domluvili ;-)).

Začaly mladší děti, které před-
vedly pády. S  technikami na  ně 
navázali pokročilejší, které poté 
vystřídali dospělí. Ke slovu se do-

staly i  zbra-
ně – dřevěný 
nůž a  meč. 

Nakonec jsme nabídli příle-
žitost zablbnout si na  tatami 
i zájemcům z řad diváků.

Školní rok se nám pomalu nachýlil ke konci a s ním i naše 
aiki-sezona. Letos jsme dětské zkoušky naplánovali na neděli 
9. června 2019.

V  roce 2018-2019 v našem oddíle 
cvičilo celkem 27 dětí v hodinách za-
čátečníků a 15 dětí v pokročilých. Ta-
kový počet nadšených a nabuzených 
aikidistů nebylo možné odzkoušet 
najednou, tak jsme je museli rozdělit. 
Povedlo se nám je pouze v přestávce 
mezi zkouškami společně vyfotit.

Libor s Martou, Frantou a  Alešem od  16:00 prověřili za-
čátečníky (v  počtu 19 dětí), kteří přes rok cvičili v  pondělí 

a ve středu. Pavel s Libo-
rem pak prohnali pokro-
čilé ze čtvrtečních a  ne-
dělních tréninků. Sezonu 
nám zakončilo nově:

 sedm 7. kyu,
 dvě 9. kyu,
 jedenáct 10. kyu,
 devět 11. kyu,
 pět 12. kyu.

Všem moc gratulujeme!

Co nás ještě v nejbližší době čeká? O víkendu 15. – 16. červ-
na 2019 (tedy po uzávěrce tohoto čísla) vyrážíme do Prahy 
na zkoušky s dospělými členy našeho oddílu a  jako obvykle 
máme svá želízka v ohni. A pak v  červenci jedeme na hlav-
ní akci českého aikidistického roku, totiž týdenní Letní školu 
ČAA v Karlových Varech. Poté si budeme moci chvilku užívat 
klidu, aby se v září aiki-kolotoč rozjel znovu. 

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři fotografií: Pavel Skalický, Eva Hozová a neznámí fotografové

Ani nestíháme psát aiki-reportáže!
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Č tvrtou etapou se startem v  Úvalech pokra-
čoval 10. ročník cyklistické jízdy s  názvem 
Na  kole dětem 2019. Stejnojmenný nadační 

fond Josefa Zimovčáka na podporu malých pacientů 
s onkologickým onemocněním vznikl v roce 2010 jako 
benefiční součást mezinárodního sportovního pro-
jektu a cílenými aktivitami se snaží získat potřebnou 
finanční pomoc pro děti bojující se zákeřnou nemo-
cí. Motto této jedinečné sportovní akce zní: „My, kdo 
máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, 
kteří ho mají méně“. Mezi aktivní účastníky cyklojízdy 
každoročně patří významné osobnosti a  sportovci. 
Nejinak tomu bylo v neděli 2. června na náměstí Ar-
nošta z Pardubic, kde bylo možné na startu spatřit 
například jezdce na vysokém kole Josefa Zimovčáka, 
který nastoupil po pádu v předcházející etapě s jede-
nácti stehy na hlavě, profesora MUDr. Pavla Pafka 
nebo profesora MUDr. Jana Pirka. Spolu s početným 
polem cyklistů se vydali po 8. hodině na více než sto-
kilometrovou etapu přes Pečky a Kolín do cílové obce 
Veliny v Pardubickém kraji.

Text a foto Vladislav Procházka

Na kole dětem

V e dnech 25. 5. a 26. 5. se uskutečnilo 14. 
ME karate JKA mládeže a  veteránů 
v královském městě Kadani. 

Sport Úvaly zde měl mnohonásob-
né zastoupení, které reprezento-
valo svou zemi, svůj oddíl i město 
Úvaly více než úspěšně.

Již kvalifikace na  tento závod 
není snadná, naši svěřenci musí 
celoročně pilně trénovat, účastnit 
se závodů, prokazovat svou výkon-
nost, um a píli.

Jen 4 nejlepší z celé ČR v každé ka-
tegorii si tak mohou na závěr sezo-
ny připnout na kimono státní znak. 
Českou republiku za Sport Úvaly 

reprezentovali: Matěj Hurda, Majda 
Havlíková, Helena Přechová, Naty 
Kadlubová, Kája Kytková, Ríša Va-
šek, Tomáš Tříska, Adam Janík, Sára 
Konečná, Ondra Charvát, Josef Ma-
coun, Vojta Zvoníček, Filip Konečný, 
Zuzka Sokolová a Antonín 
Brožíček.

V  sobotu probíhala sou-
těž jednotlivců ve  všech 
disciplínách i  kategoriích. 
Hned první den jsme mezi 
šesti sty závodníky z  19 
zemí získali mnoho cen-
ných kovů.
1.  místo Magdaléna Havlí-

ková kata 10 let 
1.    místo Magdaléna Havlí-

ková kumite 10 let 
2.   místo Karolína Kytková 

kata 13 let
3.  místo Matěj Hurda ku-

mite 9 let

3. místo Karolína Kytková kumite 13 let
3. místo Tomáš Tříska kata 12 let

4. místo Adam Janík kata 12 let
4. místo Sára Konečná  kata 14 let

V neděli pokračovaly soutěže týmů 
opět ve všech kategoriích a disciplí-
nách a i zde zaznamenal Sport Úva-
ly velké úspěchy.
1. místo Magdaléna Havlíková a tým 
CZ kumite 10 – 11 let
1.      místo Karolína Kytková a  tým CZ 

kumite 12 – 13 let
1.      místo Adam Janík a tým CZ  kumi-

te 12 – 13 let 
2.       místo Filip Konečný a tým CZ ku-

mite tým 16-17 let 
3.       místo Janík, Vašek, Tříska kata 

tým 12 – 13 let
3.    místo Macoun, Zvoníček  

(+ Fabián) kata tým 14 – 15 let 

Celkově reprezentanti ČR vy-
bojovali 46 medailí: 18 zlatých, 
13 stříbrných, 15 bronzových, 
a  zařadila se tak celkově na 
2. místo v hodnocení zemí.

Radost nebrala konců a my jsme 
na děti patřičně hrdí a těší nás, že 
se můžeme podílet na  tělesném 
i duševním rozvoji našich nejmen-
ších. Děkujeme všem závodníkům 
za  odhodlání a  tvrdou přípravu.
Děkujeme trenérům za čas, který 
dětem věnují a  jejich trpělivost. 
Velké poděkování patří rovněž 
městu Úvaly za podporu a pomoc 
našemu klubu.  

Hana Kadlubová,
trenérka Sport Úvaly

Karate sport Úvaly na   Mistrovství Evropy mládeže 
a veteránů 2019

Prof. MUDr. Jan Pirk Prof. MUDr. Pavel Pafko
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Rozpis zápasů a výsledky – jaro 2019 – fotbal

16. Ne 10.03. 14:30 Úvaly – Čelákovice 0:1 np
17. So 16.03. 15:00 Luštěnice– Úvaly 0:1
18. Ne 24.03. 15:00 Úvaly – Český Brod B 0:1
19. Ne 31.03. 15:00 Čáslav B – Úvaly 3:2 np (2:1)
20. Ne 07.04. 15:30 Úvaly – Záryby 2:0 (1:0)
21. So 13.04. 15:30 Pšovka Mělník – Úvaly 3:1
22. Ne 21.04. 16:00 Úvaly – Semice 3:2 (0:0)
23. So 27.04. 10:30 Rejšice – Úvaly 2:1 (1:1)

24. Ne 05.05. 16:30 Úvaly – Kosmonosy 1:3 (1:2)
25. Ne 12.05. 16:30 Úvaly – Divišov 3:0
26. Ne 19.05. 17:00 Vlašim B – Úvaly 4:0 (0:0)
27. Ne 26.05. 17:00 Úvaly – Pěčice 1:3 (0:0)
28. Čt  30.05. 17:00 Lysá n.L. – Úvaly 1:5 (1:2)
29. Ne 09.06. 17:00 Úvaly – Mnich. Hradiště 1:7 (0:4)
30. So 15.06. 17:00 Dolní Bousov – Úvaly 1:2 np (0:0

Muži krajská soutěž 1.A třída

Družstvo skončilo na 12. místě ze 14.

Legenda se zrodila

P sal se březen 1919, kdy parta sportovních 
nadšenců založila Sportovní klub Ouvaly. 
Během několika měsíců, v potu tváře dob-

rovolníků, vzniklo hřiště, kde bylo možno fotbalo-
vé aktivity provozovati.  Od té doby, v proměnách 
času, započala se éra úvalského fotbalu, která tu 
s méně, tu s více úspěchy trvá dodnes. A právě v le-
tošním roce se celá éra zakulatila, a tak úvalský fot-

bal mohl na sklonku školního roku 2019 oslavit své 
kulaté, sté narozeniny. Velký dík patří všem dobro-
volníkům, hráčům, trenérům a funkcionářům, kte-
ří v průběhu tohoto století věnovali svůj volný čas 
a pomohli tak stvořit úvalskou fotbalovou legendu. 
A jak se oslavy vydařily, můžete posoudit z následu-
jící fotoreportáže. 

Josef Štěpánovský

Pro děti bylo připraveno Dětské 
odpoledne, kde děti mohly 
soutěžit o ceny. 

Po úvalské kapele Medvěd 009, 
zakončil sobotní program Ondra 
Novák se svojí kapelou Univers.Účast byla vskutku hojná. 

Kulturní program v sobotu zahájila 
dechová kapela Junior.

Sté výročí přišla oslavit 
i hvězda country Tomáš Linka.

Exkurz do počátků fotbalového 
klubu představil divadelní spolek 
Oudiv.
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poznáte se?

V Úvalech se nyní 
hodně mluví o  che-
mii v  životním 

prostředí. Chemii se nevy-
hneme, chemie je a  bude 
všude kolem nás. Hovoří se 
i o glyfosátu, který je znám 
svojí velmi malou akutní to-
xicitou (je známo, že krysu 
nezabije ani dávka 5 gramů 
na  kilogram živé váhy) až 
do  té míry, že jako chemi-
kálie byl zařazen do katego-
rie „netoxických látek“.  Ale 

ouha, najednou se zjistilo, 
že opakované působení, 
a  to i  velmi malých dávek 
známého výrobku Roun-
dup, jenž tuto chemikálii 
obsahuje, zdraví škodí a vy-
volává řadu poruch a  ne-
mocí, m.j. i  rakovinu, což 
soud  již několikrát potvrdil 
v  jednání poškozených pro-
ti výrobci glyfosátu firmě 
Monsanto (nyní Bayer). Při 
jednání vyšlo najevo i  to, 
že výrobce si najal „vědce“, 

kteří za  jeho peníze vypra-
covali studie o neškodnosti 
glyfosátu (aféra se jmenuje 
„Monsanto papers“). Stát 
Kalifornie byl první, kdo gly-
fosát na  svém území zaká-
zal. Mezinárodní agentura 
pro výzkum rakoviny (IARC) 
Světové zdravotní organiza-
ce (WHO) překlasifikovala 
glyfosát jako „pravděpo-
dobně rakovinotvorný pro 
lidi“ a  Evropský parlament 
již v  roce 2017 přijal rezo-

luci, požadující neschvále-
ní dalšího používání látky 
v celé Evropě, kterému však 
Evropská komise nevyhově-
la. Nakonec i  Ministerstvo 
zemědělství ČR vydalo dne 
17. 9. 2018 tiskovou zprá-
vu, ve které avizuje omeze-
ní používání chemické látky 
glyfosát v  zemědělství Čes-
ké republiky.

Stejně jako problematika 
očkování (podobně založená 
na  zfalšované studii o  škod-

Dobrý sluha začíná být zlým pánem

J en krátce k  fotogra-
fii. Byla mi zapůjčena 
od  obyvatelky Domu se-

niorů (nepřeje si být jmeno-
vána), protože slyšela a četla, 
že vyzývám pamětníky a  ro-
dáky k hledání stop minulos-
ti. Zkuste si alespoň tipnout 
kdy, kdo a kde to je nebo na-
jít své prarodiče. Výzva k vám 
trvá.

Napište, když tak prosím 
na adresu 

alena.janurova@centrum.cz

Poznáte, kdo …

názory čtenářů

???

Výsledky ukazují, že jediným družstvem, které lze za 
sezonu 2018-2019 pochválit, jsou mladší žáci. Já jsem se 
ze zdravotních důvodů nemohl jarních zápasů zúčastnit, 
a proto jsem byl nucen čerpat z webu SK Úvaly a webu 
FAČR.

Sezona 2019-2020 se z výše uvedených důvodů stává pro 

všechna družstva velkou výzvou vrátit fotbal v Úvalech tam, 
kam patří, a to je nejméně krajská úroveň. 

Stále zlepšující jsou informace na FB včetně občasného zá-
znamu. Bohužel ne pravidelné. Přehled tak získají hlavně mlad-
ší ročníky, které většinou městský web ani Život Úval nečtou.

 Ing. Petr Jankovský

14. So 23.03. 10.15 Úvaly – Sibřina 2:4 (1:0)
15. Ne 31.03. 14.00 Brázdim – Úvaly 0:12 (0:8)
16. So 06.04. 10.15 Úvaly – Bášť 7:2 (2:1)
17. So 13.04. 10.15 Kostelec u Křížků – Úvaly 0:10 (0:1)
18. So 20.04. 10.15 Úvaly – Čestlice 1:3 (1:0)
19. So 27.04. 14.00 Jirny – Úvaly 1:1 (1:1)
20. So 04.05. 10.15 Úvaly – Líbeznice 4:3 (2:1)
21. So 11.05. 10.15 Klíčany – Úvaly 3:8 (0:5)
22. So 18.05. 10.15 Úvaly – Klecany 2:4 (0:1)
23. So 25.05. 09.30 Měšice – Úvaly 2:0 (0:0)
24. So 01.06. 10.15 Úvaly – Dobřejovice 2:6 (0:0)
25. So 08.06. 10.15 Úvaly – Vyžlovka B 3:5 (2:2)
26. So 15.06. 10.15 Struhařov – Úvaly 0:4 (0:2)

Mladší žáci okresní soutěž Praha východ – skupina B

Družstvo skončilo na 7. místě ze 14.
Družstvo skončilo na 11. místě ze 13.

15. So 30.03. 10.15 Úvaly – Český Brod 2:7 (1:1)
16. So 06.04. 14.30 Čáslav B – Úvaly 6:1 (0:1)
17. So 13.04. 10.15 Úvaly – Pečky 0:7 (0:3)
18. Ne 21.04. 10.15 Velký Osek – Úvaly 3:6 (1:2)
19. So 27.04. 10.15 Úvaly – Jestřábí Lhota 0:5 (0:4)
20. So 04.05. 14.00 Kutná Hora – Úvaly 9:1 (6:0)
21. Ne 12.05. 10.15 Vrdy – Úvaly 6:0 (4:0)
22. So 18.05. 10.15 Úvaly – Uhlířské Janovice 4:2 (2:0)
23. Ne 26.05. 10.15 Suchdol – Úvaly 5:1 (2:1)
24. So 01.06. 10.15 Úvaly – Mukařov 8:1 (2:1)
25. Ne 09.06. 10.15 Mnichovice – Úvaly 2:0 (0:0)
26. So 15.06. 10.15 Úvaly – Štítarský SK 4:9 (3:7)

Dorost krajská soutěž 1.B skupina
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V měsících minulých se v  našem 
městě z  iniciativy několika lidí 
začalo řešit plošné používání 

herbicidů na  veřejných prostranstvích 
města, a  to konkrétně na  chodnících. 
Na  téma jejich škodlivosti pro lidi i  zví-
řata se již řeklo a napsalo mnoho. Také 
díky  otevřenému dopisu občanů proti 
plošnému používání herbicidů se zastu-
pitelstvo k tématu vymezovalo na schůzi 
zastupitelstva dne 25.4.2019. Rozhod-
lo se schválit usnesení, ve  kterém bere 
na vědomí žádost občanů proti používání 
plošného postřiku ulic herbicidem, sou-
hlasí s  omezováním plošného používá-
ní herbicidů v ulicích a  jeho postupným 
nahrazováním jinými metodami a  uklá-
dá starostovi města zajistit zveřejnění 
výzvy občanům, aby odstraňovali plevel 
ve svých ulicích a chodnících svépomocí, 
a  zajistit realizaci celého usnesení pro-
střednictvím odboru životního prostředí 
a  územního rozvoje a  technických slu-
žeb, a to v termínu do 31.5.2019. Vznikla 
zde tedy  zajímavá myšlenka akce, která 
by mohla být podobná akci „Ukliďme Čes-
ko“ a zahrnovala by pomoc městu při od-
straňování plevele od nás, občanů. Zna-
mená to, že v předem avizovanou dobu 
by lidé společně čistili chodníky od pleve-
le, a tím bychom přispěli k zamezení pou-
žití chemie na chodnících. Věříme, že tuto 
myšlenku stojí za to dále rozvíjet, a to pod 
záštitou města, která z usnesení vyplývá.

Pilotní akce proběhla 8. června letoš-

ního roku. Technické služby města Úva-
ly nám vypsaly návrh ulic k vyčištění. Akce 
byla bohužel svolána velmi narychlo, 
a to jen dva dny před začátkem. Na po-
myslném startu se sešli dva účastníci, 
vybaveni pytlem na plevel a rukavicemi. 
Byli jsme mile překvapeni reakcí lidí, kte-
ří v dané ulici bydlí. Přišlo se jich zeptat 
několik a  několik se jich také zapojilo 
a končilo se v počtu šesti účastníků. Spo-
lečnými silami se podařilo vyplet část uli-
ce Boženy Němcové. Je možné, že dvě, tři 
společně strávené hodiny během roku 
by napomohly vyřešit celou problemati-
ku kontroverzní chemie (nejen) na chod-
nících.   Za nevyužitý potenciál této akce 
lze rozhodně považovat krátký termín 
na svolání občanů.  Výzva se tak nedosta-
la mezi Úvaláky, kteří se o problematiku 
zajímají. Rovněž technické zajištění akce 
v podstatě chybělo.

Alternativy  boje proti plevelu  máme 
a  je na  nás a  na  vedení města, které 
upřednostníme. Existuje řada technic-
kých možností, které může město zvolit, 
aby dostálo svému slibu omezovat che-
mii. Plevel lze např. ničit horkou vodou, 
postřikem parou za použití parního čis-
tiče, likvidovat infračerveným světlem 
nebo mechanicky rotačním kartáčem. 
Bude zajímavé počkat si, kterou z  cest 
město zvolí. Snad se tak stane rychle, ple-
vel na některých místech roste a  roste. 
My občané se můžeme zase sejít, společ-
ně strávit čas se sousedy a pomoci plevel 

likvidovat manuálně před našimi domy/
byty. Koneckonců mnoho z  nás se tak-
to o chodník před svojí nemovitostí stará 
i nyní. A ti z nás, kteří si chodník takto své-
pomocí udržují, mohou tuto skutečnost 
nahlásit na technické služby.  Jak ostatně 
pan starosta na schůzi zastupitelstva dne 
25.4.2019 říkal: „ V technických službách 
budou rádi a my tam tu chemii lít nebu-
deme.“ Jeví se to jako prima nápad. Tedy 
za  předpokladu, že město svému slovu 
dostojí a bude o omezování chemie usi-
lovat aktivně, tak jako to činí mnohá jiná 
města nejen v Česku. O pomoc lze požá-
dat i odborníky - záleží na vedení města 
a technických služeb.

Spolupráce města a  občanů se tedy 
v  tomto směru jeví jako velmi přínosná. 
Je pravdou, že chodníky a případný plevel 
na nich patří městu a péče o ně je zajis-
té jeho záležitostí. Ale proč bychom my 
občané nemohli přispět k  upravenos-
ti a  současně i  bezpečnosti ulic města 
(z hlediska použití glyfosátů, resp. herbici-
dů)? Pojďme to zkusit, vždyť každý může 
podle svých sil a možností. Třeba přijde-
me na to, že takovou chemii, o jejíž účin-
cích na naše zdraví se můžeme nyní jen 
dohadovat, opravdu nepotřebujeme. Jak 
„padlo“ na zastupitelstvu: „ Kácení prale-
sa nezastavíme, ale když začneme malý-
mi změnami, může se nám podařit velká 
věc.“ 

Lucie Mitáčková,
Hana Šťastná Čapková

Akce proti plošnému používání herbicidů v Úvalech pokračuje

R ád bych navázal na pří-
spěvek Hany Šťastné 
Čapkové a  Lucie Mi-

táčkové týkající se používání 
postřiků obsahujících glyfosát 
na úvalských chodnících. Pan 
starosta Borecký na  jednání 
zastupitelstva uznal, že ne-
lze vyloučit podstatné škod-
livé účinky této látky na naše 
zdraví a životní prostředí, byť 
se názory expertů v  této věci 
rozcházejí. V první řadě je na-
místě obávat se o malé děti, 
případně pejsky, kteří s  po-
stříkaným plevelem přijdou 
do  styku především. Bohužel 
přicházíme do  styku s  ještě 
horšími látkami, které se po-
užívají v  zemědělství, přesto 

jsou tato a další rizika spojená 
s glyfosátem dosti vysoká. 

Věřím, že při zvážení těchto 
skutečností dospějete k tomu, 
že by bylo lepší, abychom 
s používáním této látky v Úva-
lech skoncovali. Nahradit ji 
není pro město a jeho technic-
ké služby snadné, ale existují 
alternativy jako odstraňování 
plevele pomocí páry. Používá-
ní nebezpečné chemie by jis-
tě měla být až poslední volba 
po vyčerpání všech ostatních, 
nikoli naopak. Věřím, že město 
alternativní metody zváží, pan 
starosta se na jednání zastupi-
telstva zavázal vyzkoušet zmí-
něnou páru. 

Nicméně k řešení může při-

spět každý z nás a není to ani 
moc komplikované. V  první 
řadě by měl každý přemýš-
let, který plevel na chodnících 
skutečně vadí. To může každý 
vidět trochu jinak a  všechny 
chodníky z  tohoto hlediska 
nemusejí být stejné. Já osob-
ně netvrdím, že máme nechat 
růst cokoli, nicméně trocha 
divoké zeleně dle mého vkusu 
může ulice naopak krášlit, na-
víc může alespoň trochu při-
spět k dnes tolik potřebnému 
zadržování vody. 

A  pokud už nějaký plevel 
na chodníku před domem ne-
chceme, pak stačí, když si ho 
budeme odstraňovat vlastní-
ma rukama (a motyčkou nebo 

jiným vhodným nástrojem). 
Protože to pro někoho může 
být náročné nebo třeba neví, 
jak na to, rád bych se přimluvil 
za zorganizování dobrovolnic-
kého čištění chodníků. Když 
jsem viděl, jak velké množství 
místních se v dubnu zapojilo 
do  již tradiční akce Ukliďme 
Úvaly, pevně věřím, že se na-
jde dostatek dobrovolníků 
i pro tuto iniciativu. Navíc jsem 
získal dojem, že pan starosta, 
stejně podstatná část dalších 
úvalských politických předsta-
vitelů, je této cestě nakloněn. 
Ačkoli jsem člen TOP 09, tedy 
strany s  výrazným ekologic-
kým akcentem, budu jen rád, 
když se přidá co nejvíce lidí 

Zvládneme to bez glyfosátu

livosti vakcinace) je i proble-
matika glyfosátu ovlivněna 
„šedou“ literaturou typu 
„Monsanto papers“, což 
rozděluje lidi na  dva obtíž-
ně smiřitelné tábory. Stojím 
však na straně těch, kteří ří-

kají (a  mají pro to podporu 
mnoha vědeckých prací), že 
je-li sebemenší podezření 
na škodlivost nějaké látky, je 
třeba tuto látku přestat pou-
žívat i s tím, že to přinese ne-
gativní ekonomické dopady, 

do doby, než se prokáže její 
neškodnost nade všechny 
pochyby. Pokud ale budeme 
hodnotit zničené zdraví lidí 
miliony a miliony dolarů pro 
poškozené, tak jako americ-
ké soudy, bude ten dopad 

jednoznačně pozitivní i  eko-
nomicky. Pavel Drašar

Prof.  RNDr Pavel  Drašar, 
DSc.  je profesorem na Vyso-
ké škole chemicko-technolo-
gické v Praze
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P ro připomenutí, můj 
popis příběhu s  lisov-
nou na Hodově a jejím 

novým vlastníkem, zveřej-
něný v  dubnovém čísle ŽÚ, 
končí v září 2018, kdy ředitel 
lisovny pan Maroušek obyva-
tele okolí ujišťoval, že rozšiřo-
vání lisovny není na pořadu 
dne ani dohledné budouc-
nosti. Mlha těchto slibů a  lží 

se rozplynula před několika 
dny, kdy se ukázalo, že hned 
vzápětí firma začala toto 
rozšíření připravovat a  nej-
později v lednu 2019 na něm 
pracovat s  projektantem. 
Parametry? Stavba nových 
výrobních hal na  celkový té-
měř trojnásobek (!!!) součas-
ného stavu až do  těsného 
sousedství rodinných domů, 

navýšení kapacity minimálně 
o polovinu, z toho vyplývající 
navýšení provozu těžkých ka-
mionů a další. Přesně takto si 
tedy pan Maroušek předsta-
vuje „ideální řešení pro spo-
lečné soužití“, o  kterém tak 
poutavě a opakovaně hovořil 
v odpovědi na můj předchozí 
článek, ve kterém jsem popi-
soval, jak probíhá „spoluprá-

ce“ s novým vlastníkem a jak 
se jeho sliby a velká slova (ne)
odrážejí v  realitě. Reagovat 
na další nehoráznosti v  jeho 
odpovědi nebudu, dodám 
jen, že vyžaduje velkou dáv-
ku cynismu a hroší kůže psát 
něco o  „soužití“, „ideálním 
řešení“ a „zájmech sousedů“ 
a přitom potichu připravovat 
takové do nebe volající zvěr-

Řešení problémů s lisovnou??? Zvětšíme ji na trojnásobek!!!

V Životě Úval, sešit 6/2019, byl 
ukázán obrázek připravované-
ho projektu zástavby na náměs-

tí Svobody, která nahradí současný ne-
vzhledný objekt a parkoviště. K aktuální 
podobě se dospělo po řadě jednání a je 
cenné, že k projektu přistoupili investor, 
tak vedení Města Úvaly velmi otevřeně 
a že probíhá za účasti široké úvalské ve-
řejnosti. Takže výsledek je přijatelným 
kompromisem.

Město Úvaly se prezentuje jako pří-
jemné město plné zeleně. I se zelení se 
v projektu výstavby na náměstí Svobody 
počítá. Podle mne by však bylo možné 
a žádoucí udělat a požadovat více. Z ob-
rázku ze Života Úval je vidět, že plánova-
né objekty mají ploché střechy. Bohužel 
bez jakýchkoliv náznaků rostlinstva. A to 
v době, kdy se tzv. zelené střechy stávají 

důležitou součástí 
boje měst proti tzv. 
tepelným ostro-
vům, tedy místně 
přehřátým částem 
jen s betonem, as-
faltem, dlážděním 
atp., součástí boje 
proti okamžitému 
odtoku dešťové 
vody do  kanaliza-
ce, důležitým pro-
středkem výchovy 
a  vzdělávání k  po-
zitivnímu přístupu 
k ochraně životního 
prostředí a v nepo-
slední míře i  pro-
středkem k  tomu, 
aby se uvolnila psychická zátěž lidí, kte-

rou přírodně neřešené 
urbanizované prostředí 
vyvolává.

V  Úvalech máme po-
měrně velké štěstí, že 
jde o  relativně malé 
město, ve  kterém his-
toricky převládá bydle-
ní v  rodinných domech 
se zahradami. Ovšem 
o  toto štěstí je nutné tr-
vale bojovat. Obecně 
známá je tzv. „salámo-
vá metoda“, jejíž princip 
spočívá v  tom, že malé 
kroky, nad kterými se 
mávne rukou, se po pár 
letech promění ve  stav, 
který najednou začne 

mnoha lidem vadit. Je-li tedy příležitost, 
jak zastavit alespoň jedno „odkrojení 
kolečka ze salámu zeleně v  Úvalech“, 
respektive jak naopak jedno dříve od-
říznuté kolečko vrátit, tak jsem přesvěd-
čen o tom, že stojí za to o něj bojovat.

I když jde o střechu nad třípodlažním 
objektem, tak určitě z části nad náměs-
tím Svobody nebo protilehlé Vinice, 
ale i  dalších částí Úval by tato střešní 
zeleň byla viditelná, tedy urbanisticky 
a  architektonicky významná a  účinná. 
Po vyřešení rozsahu zastavěné plochy, 
konfigurace objektů, jejich výšky, je čas 
na  řešení doplňujících, ale nikoliv ne-
významných detailů. Dovoluji si proto 
dát tuto veřejnou výzvu všem, kterým 
na Úvalech záleží, aby tuto šanci ovlivnit 
připravovaný projekt nepropásli. Jed-
nou ztracená šance se nevrací.

Josef Hodboď

Pro „přírodnější“ Úvaly

Studie domů na náměstí Svobody

TZB-info, Vítězná Zelená střecha roku 2018, Villa Sophia, 
foto ACRE

zcela bez ohledu na jejich poli-
tické preference. To v žádném 
případě neznamená, že město 
nemá k  čištění chodníku při-
spět i  třeba pomocí zmíněné 
páry. Nechci tímto z  města 
snímat zodpovědnost. Nicmé-
ně místostarosta  Josef Polák 
na zastupitelstvu prohlásil, že 
třeba v Německu si lidé běžně 
chodníky čistí sami. Neověřo-

val jsem to, ale nemám důvod 
jeho tvrzení nevěřit. Možná se 
to nenaučíme hned, ale zkus-
me s  takovouto odpovědnou 
péčí o své okolí začít. Ostatně 
v zimě si také odklízíme sníh. 

Sice to bude stát trochu ná-
mahy a  nepochybně by bylo 
pohodlnější glyfosát nadále 
používat. Nicméně je dobré 
zvykat si na to, že v budoucnu 

si tak jako tak každý z nás bude 
muset trochu pohodlí ode-
přít, abychom si do budoucna 
udrželi obyvatelnou planetu. 
Člověk, kterému jeho budouc-
nost a  budoucnost dalších 
generací není lhostejná, bude 
muset např. více přemýšlet 
o  tom, zda nemůže vytvářet 
méně odpadu třeba zbyteč-
nými plastovými sáčky při ná-

kupech nebo jednorázovými 
kelímky, zda nemůže alespoň 
omezit používání neekologic-
kých dopravních prostředků 
jako letadlo nebo automobil, 
zda vůbec, případně jak často 
potřebuje jíst maso. Případně 
zda by si nemohl uklidit před 
vlastním prahem. Já Úvalá-
kům věřím.

Pavel Arazim (TOP 09)

cerv_srp_2019.indd   26cerv_srp_2019.indd   26 6/28/19   7:22 AM6/28/19   7:22 AM



ŽIVOT ÚVAL 7–8/2019
27NÁZORY ČTENÁŘŮ

chtěla bych tímto reagovat na  ne-
přesné informace pana Mahdala uve-
dené v  červnovém vydání Života Úval 
v rubrice O čem jednali úvalští zastupi-
telé dne 25.4.2019, kde chybně uvedl, 
že obyvatelé úvalské části Hodov vyjá-
dřili obavy a nesouhlas s příjezdovou 
cestou k zamýšlenému sezonnímu par-
kovišti u stávající ČOV. 

Obyvatelé Hodova na  výše uvede-
ném jednání zastupitelstva předali 
všem zastupitelům otevřený dopis, 
ve  kterém vyjádřili svůj ZÁSADNÍ NE-
SOUHLAS se záměrem města  Úvaly 
zřídit na  pozemcích v  okolí ČOV par-
koviště pro návštěvníky koupališ-
tě či deponii stavebních materiálů. 
Na  tato témata proběhla na zmiňova-
ném zastupitelstvu také diskuze mezi 
obyvateli Hodova a zastupiteli. 

Svůj zásadní nesouhlas s výše uvede-
nými záměry vyjádřili obyvatelé Hodo-
va z následujících důvodů:
–   Zamýšlené záměry budou mít vel-

mi negativní vliv na  životní prostředí 
a krajinu Hodova, jsou krokem k jejich 
devastaci. Záměry mají být uskutečně-
ny v prostoru obklopeném lesy a ze-
lení, v  těsné blízkosti potoka Výmola, 
v  záplavovém území, v  zóně klidu, 
na trase plánované cyklostezky.

–  K  příjezdu na  zamýšlené parkoviště 
má sloužit ulice Muchova. Tato ulice 
je jedinou příjezdovou komunikací 
do celé lokality Hodov, je v celé její dél-
ce široká pouze 2,5 metru, určená pro 
provoz vozidel v  jednom směru. Při 
potkávání vozidel v protisměru musí 
vždy jedno z nich vyjet mimo vozovku 
na travnatou plochu, aby se vzájemně 

vyhnula. Chodník zde není, takže lidé 
jsou nuceni využívat tuto úzkou silni-
ci i k chůzi, což je nebezpečné a život 
ohrožující.

–   Na Hodově v současné době stojí 48 
rodinných domů a další se staví, žije 
zde přes 250 lidí včetně dětí. V  ulici 
Muchova funguje autoservis, auto-
škola a slouží jako obslužná pro ČOV 
(převážně jízdy fekálních vozů) a  již 
v současné době je provozem značně 
přetížená. Byla vybudována kdysi jako 
provizorní právě pouze pro obsluhu 
ČOV, tudíž není kvalitní a dnes je znač-
ně zničená.

–  Následně z ulice Muchova budou mu-
set vozidla využít část ulice Čermáko-
va k ČOV. Tato část je stejně úzká jako 
ulice Muchova, z  prudkého kopce, 
její začátek vede ostrou pravotočivou 
zatáčkou do  protisměru. Je ve  sva-
hu, takže zde není žádná možnost 
vyhnout se protijedoucímu. Stane-li 
se v tomto úseku např. havárie nebo 
spadne strom, ze zamýšleného parko-
viště nevyjede ani jedno auto, což je 
proti pravidlům bezpečnosti. V přípa-
dě zásahu do tohoto svahu (rozšíření) 
hrozí sesun zeminy a porušení statiky 
zde stojících rodinných domů.

–   Aby mohly být ulice Muchova a  Čer-
mákova zatíženy vozy návštěvníků 
koupaliště (tzn. plánovaných 120 vo-
zidel tam, 120 vozidel zpátky + dal-
ších x aut, která už se na parkoviště 
nevejdou, ale pojedou to zkusit), vo-
zidly místních, fekálními vozy, vozy 
autoškoly a  autoservisu a  chodci, 
musela by být rozšířena na minimální 
šířku 5 metrů v celé její délce tak, aby 
byl umožněn provoz vozidel v  obou 

směrech a  musel by být vybudován 
chodník. To je investice v  desítkách 
milionů. Dále by musela být uprave-
na křižovatka s hlavní silnicí Jirenská x 
Muchova, kde již nyní mají v dopravní 
špičce vozidla jak z Hodova, tak z ob-
lasti V Setých problém najet na  Jiren-
skou. Přechod zde není, takže v křižo-
vatce se pohybují i  chodci převážně 
z oblasti V Setých.

–    V neposlední řadě panuje oprávněná 
obava obyvatel Hodova, vzhledem 
k  parametrům jediné příjezdové ko-
munikace do celé oblasti, o včasný zá-
sah záchranných složek.

Lokalita Hodov je pro parkoviště ná-
vštěvníků koupaliště z  výše uvede-
ných důvodů zcela nevhodná.

A  jak to bylo s  deponií asfaltového 
recyklátu na  pozemku u  ČOV? Cca 2 
roky zpátky město budovalo kanaliza-
ci a následně kompletní povrchy silnic 
v  lokalitě U Hájovny. Tehdy zde město 
zřídilo na dobu této stavby staveniště 
pro její realizaci. Práce na  kanalizaci 
a nových komunikacích v lokalitě U Há-
jovny po půl roce skončily, ale staveni-
ště nám tu jaksi zůstalo. Jen se přemě-
nilo na  deponii stavebních materiálů 
(převážně asfaltového recyklátu, který 
je zdraví škodlivý kvůli obsahu dehtu), 
která byla využívána na všechny opra-
vy a  stavby v  Úvalech. Dva roky 2,5 
metru širokou Muchovou ulicí denně 
jezdily desítky plně naložených náklad-
ních vozů se stavebním materiálem 
tam a  zpět a obyvatelé Hodova a pří-
roda si zažili peklo. Nyní zde deponie 
již dva měsíce není. Náklaďáky zcela 

Vážení spoluobčané,

stvo. Samozřejmě opět slyší-
me stejné mantry a  rádoby 
argumenty jako při předcho-
zích pokusech o  rozšíření. 
Zaměstnanost, ta je za  hra-
nicí Prahy v  dnešní době, 
kdy se (i do  lisovny) dovážejí 
zahraniční agenturní pracov-
níci, argument, o  kterém by 
soudný člověk vůbec nemlu-
vil. Dále pochopitelně nesmí 
chybět báchorka, jak toto 
rozšíření zlepší situaci, proto-
že nové haly budou nehluč-
né. K tomu bych jen dodal, že 
nehlučná měla být i součas-
ná lisovna, přesně takto byla 
od  začátku prezentována, 
jaká je skutečnost tu všichni 
vidíme 24 hodin denně už 
19 let. Ona by třeba i o něco 
méně hlučná byla, kdyby ov-
šem byla provozována v sou-
ladu s povolením, podle kte-

rého všechny činnosti měly 
probíhat ve vnitřním prosto-
ru haly. To není žádná dvacet 
let stará historie, jak je nám 
často různými „odborníky“ 
předhazováno, to je stále zá-
vazná dokumentace ověřená 
ve  stavebním řízení, podle 
které má být stavba provo-
zována. Namísto toho se třís-
ká bednami a šrotem venku 
a  všem je to jedno, včetně 
úřadů, které platíme za  to, 
aby to zajistily a  vymáhaly. 
Proč by měla lisovna dodržo-
vat podmínky povolení v bu-
doucnu, když se to nenamá-
há dělat ani teď? Kdo by věřil 
někomu, kdo tu dva roky sli-
buje protihluková opatření, 
neudělá pro okolí nic a  na-
konec přijde s trojnásobným 
rozšířením? Asi jen blázen, 
stejně tak by byl blázen ten, 

kdo by přistoupil na  takzva-
né kompenzace, které firma 
údajně slibuje městu. I kdyby 
tyto, zatím naprosto fiktivní 
peníze, skončily v  lokalitách 
v okolí lisovny a ne v nějaké 
další kašně nebo podobném 
pomníku, tak ten kus cesty 
nebo chodníku rozhodně 
nestojí za  to mít halu skoro 
za plotem a nemovitost zne-
hodnocenou i o  třetinu, což 
může být klidně milion i víc. 
Nikdo nechce bydlet a nikdo 
nekoupí dům přímo za  to-
vární zdí hal lisovny plechů, 
jejichž podlaha je výš než 
první patro rodinných domů, 
se kterými sousedí, v nemálo 
případech i  výš než hřeben 
střechy. To, co zde firma 
Tawesco a  někteří předsta-
vitelé města s  vážnou tváří 
prezentují jako návrh řešení 

problémů s  lisovnou, nelze 
nazvat jinak než neuvěřitel-
nou a do nebe volající neho-
rázností a  drzostí, ze  které 
jen čiší arogance a bezohled-
nost nejen k okolí, ale v zása-
dě ke  komukoli a  čemukoli, 
s výjimkou vlastního prospě-
chu. Španělský majitel nestál 
za  nic a  jím nasazená laťka 
ležela takříkajíc na  zemi, ale 
že po  dvou letech planých 
slibů a lží dokáže nový, český 
a prý „solidní“ vlastník, firma 
Promet Group, tuto laťku za-
kopat dva metry pod zem, tu 
ani po 19 letech tristních zku-
šeností s  lisovnou asi nikdo 
nečekal. Jak se zdá, dno lid-
ské chamtivosti a  bezohled-
nosti lze posunout libovolně 
hluboko.

David Zapletal
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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.

Přijmeme elektrikáře a montážní dělníky. 
Požadujeme spolehlivost a pracovitost. 

Nabízíme nadstandardní příjem a fér jednání. 

Více info; 605558764,  info@kwel-elektromont.cz

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ SESTRU
DO GYNEKOLOGICKÉ

AMBULANCE
V ÚVALECH

E-MAIL: GYNE@CENTRUM.CZ

MOBIL: 777 347 486

KWEL-Elektromont
Nabízí veškeré elektroinstalace, non stop servis, opravy,

rekonstrukce, jak silnoproudé, tak slaboproudé od A až do Z. 

Volat možno nonstop na 723 457 496

inzerce

Tragická smrt našeho kamaráda Ing. Vladimíra 
Strusky nás tvrdě zasáhla na začátku června.  

Možná, že je to náhoda, že Láďu „ zradil“  jeho 
historický motocykl skoro na den přesně, avšak 

po 70 letech, kdy byl zatčen a odsouzen na 
doživotí jeho otec  PhDr. Vladimír Struska za 

protistátní činnost proti komunistickému režimu.  
Láďa se narodil přesně rok poté, co tátu pustili 

z kriminálu na amnestii v květnu 
r. 1960 a vzal si ženu Emu, která na něj celou tu 
dobu trpělivě čekala.  Asi proto, že Láďův otec 

byl pod neustálým policejním dohledem i v době 
tzv. normalizace a nebyl místním úvalským 

„soudruhům“ na obtíž, mohl Láďa vystudovat 
českobrodské gymnázium a nakonec i ČVUT 

Fakultu strojního inženýrství.  Měl opravdu rád 
techniku a historii. Byl zakládajícím členem 

Klubu vojenské historie Terezín.  Byl výborným 
řidičem všeho, co mělo kola i pásy.  Láďa znal 
z vyprávění a osobních setkání osudy tátových 

spoluvězňů „politických“, a nebylo tudíž náhodou, 
že se po roce 1989 angažoval jako člen nově 

vzniklé liberálně demokratické strany ODS. Láďa 
vychoval 3 děti  a krutý osud mu nedopřál, aby 
s nimi mohl prožít „dospěláckou“ etapu jejich 

životů.
Láďo, budeme na Tebe vzpomínat. 

Ing. Radko Manda

Dne 3.7.2019 by se 
dožila 95 let paní 

Marie Labounková 
a dne 15.8.2019 

uplyne 100 let od 
narození jejího 
manžela pana 

Stanislava Labounka.
Za tichou vzpomínku 
děkujeme všem, kdo 

je znali. 
Dcery a syn 
s rodinami

27. července to 
budou 3 roky, co nás 
po zákeřné nemoci 
navždy opustil syn 
a bratr Petr Urban. 

Velký srandista 
a tvrdý bojovník 

s laskavým srdcem. 
S láskou na něj 
vzpomínáme.  

Rodina Urbanova

Dne 28.5.2019 oslavila 
životní jubileum 75 let 
paní Marcela Žatecká 
z Úval. Vše nejlepší, 

hodně štěstí a zdraví 
do dalších let přeje   

manžel Josef a dcery 
s rodinami.

Děkujeme 
městskému úřadu 

za blahopřání 
k životnímu 
jubileu paní 

Zděnce 
Kašparové. 

Děti s rodinami

červenec–srpen 2019
Vítáme nové spoluobčánky
Tobiáš Štěpánek
Michael Szücs
Přejeme, aby vyrostli ve zdravé a šťastné občany 
našeho města.
Již nelze zveřejňovat v  „Životě Úval“ jmé-
na narozených dětí, životní jubilea a  jména 
zemřelých v rubrice Společenská kronika. Uvé-
st jméno a příjmení je možné pouze s písem-
ným 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

společenská kronika

osobní

zničenou zeleň se nám zde sousedsky 
daří úspěšně obnovovat a zase se nám 
před domy vrátily srnky, které se tu pa-
sou. Tak věříme, že vedení města ne-
napadne zřídit zde podobné zvěrstvo 
znovu.

A  ještě co se týče parkoviště pro ná-
vštěvníky koupaliště … navrhujeme 
variantu na pozemcích bývalých uhel-
ných skladů, kde by se parkovací plo-
chy využily celoročně i  jako důstojné 
P+R pro nádraží. Obojí je v  dochozí 

vzdálenosti. V ulici Na  spojce přibude 
brzy i nový chodník, tudíž návštěvníci 
koupaliště by měli z parkoviště na kou-
paliště i  kudy bezpečně chodit. Nebo 
využít malé parkoviště v Horově ulici, 
kde bývalo vždycky, či nebudovat par-
koviště žádné. Úvaly mají zásluhou 
vedení města dnes již širokou síť hro-
madné dopravy, vlaky a  autobusy, že 
není problém dopravit se na koupališ-
tě s jejich využitím nebo na kole či pěš-
ky. Tato forma dopravy je doporučová-

na i všem úvalským občanům k cestám 
do  zaměstnání i  za  nákupy, tak nevi-
díme důvod, proč by nemohla být vy-
užívána i  mimoúvalskými k  dopravě 
na koupaliště. Předlohou by mohlo být 
koupaliště na  Praze 4 – Lhotce, kte-
ré před časem také obnovili a  žádné 
parkoviště k  němu nebudovali. Lidé 
si zvykli jezdit hromadnou dopravou 
a k žádným potížím tam nedochází.
Za občanské sdružení Nové Úvaly, z.s.

Renáta Ryšavá
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KOMINICTVÍ NĚMEC 
čištění, revize,

opravy

Telefon
775 132 921

MALÍŘSKÉ PRÁCE
vymalování bytu či domu dle 

vašich představ.
Profesionální služby.

Tel.: 736 734 947

HLEDÁME TRUHLÁŘE / zručného 
NETRUHLÁŘE

praxe a věk neomezen, variabilní úvazek

více informací na 777 804 630

cerv_srp_2019.indd   29cerv_srp_2019.indd   29 6/28/19   7:22 AM6/28/19   7:22 AM



30
ŽIVOT ÚVAL 7–8/2019
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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

svou rodinou.

499,- 
CZK

 
CZK

 
CZK
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