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O čem jednali úvalští 
zastupitelé dne 27. 2. 2020

P oslední únorový čtvr-
tek se sešli na  svém 
řádném zasedání úval-

ští zastupitelé. Nejprve sta-
rosta města přednesl zprávu 
o činnosti rady města za uply-
nulé období od posledního jed-
nání. Rada města se zabývala 
zejména pokračováním pří-
pravy výstavby svazkové školy, 
dále dostavbou mateřské ško-
ly v  Cukrovaru, vodovodního 
obchvatu Jiren, zkapacitněním 
úvalské čistírny odpadních vod 

a parkovištěm P+R u nádraží. 
Město Úvaly rovněž po několi-
ka letech vyhrálo spor se stá-
tem v kauze“ úvalská losovač-
ka“ a zadržená dotace ve výši 
6,2 mil. Kč bude městu přizná-
na. Starosta rovněž pohovořil 
o  připravovaném parkovacím 
systému v Úvalech.

Zastupitelé následně dali slo-
vo panu Zdeňkovi Grausamo-
vi, uměleckém kováři z  Úval, 
který projevil zájem o  chátra-
jící budovu č.p.105, v  zatáčce 

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
píši toto Slovo starosty v druhé polovi-

ně března v době celorepublikové karan-
tény. Snažíme se spolu s kolegy na rad-
nici i  v  zastupitelstvu zajistit základní 
a  jasnou informovanost obyvatel, co 
a jak dělat v době šířící se koronavirové 
epidemie, snažíme se zajistit ochranné 
pomůcky pro naše zaměstnance, lékaře 
a pro ohroženou skupinu občanů nad 65 
let věku. V době, kdy budete číst tento 
článek, už bude daleko jasnější, jak byla 
tato situace vážná nebo jestli naopak by-
la reakce státu i měst a obcí přehnaná. 

Z celé situace si však již teď můžeme 
vzít několik poučení. 

Za  prvé: je opravdu zásadní, aby 
v těchto situacích stát fungoval. Aby fun-
goval rozvážně, ale rozhodně, aby zajis-
til informovanost svých občanů a před-
stavitelů státní správy a  samosprávy. 
A aby také zajistil dostatek ochranných 
prostředků a pomůcek. Zde musím bo-
hužel říct, že stát naprosto selhal. 

Za  druhé: ukázalo se, že když ne-
funguje stát, tak fungují obce a města 
a mnohdy jsou schopny nefunkční stát 
svojí improvizací nahradit. Jestli jsme 
fungovali a obstáli, to musíte posoudit 
vy, za sebe mohu jen poděkovat všem 
kolegům a kolegyním z úřadu, pečova-
telské služby, městské policie, hasičů 
i  technických služeb, kteří pracovali se 
vším nasazením. Díky!

Za třetí: ukázalo se, že máme mezi se-
bou mnoho Úvaláků, Úvalaček a podni-
katelů, kteří nezištně nabídli svoji pomoc 
městu a  jeho obyvatelům. Šitím roušek, 

nabídkou dovozu jídla a nápojů pro po-
třebné, hlídáním dětí, výrobou ochran-
ných štítů, mícháním dezinfekcí nebo i jen 
psychickou podporou. Opravdu nás pře-
kvapilo, kolik lidí nezištně nabídlo městu 
nebo svým sousedům pomoc. Díky! 

Za čtvrté: je zřejmé, že panika je špatný 
rádce. Krom toho, že vedla některé lidi 
ke zteči na obchody, tak bohužel vedla 
i  k  mnohdy nespravedlivému ostraki-
zování lidí, kteří se „provinili“ tím, že jeli 
do Itálie na lyže. Je potřeba si uvědomit, 
že nemoc by se rozšířila v  propojené 
Evropě a Česku stejně, možná jen o pár 
dnů později. Obviňování celých skupin 
lidí „lyžařů“ coby viníků celé situace nic 
neřešilo, jen zanechalo nepříjemnou pa-
chuť. Kdybychom se mohli tohoto pro 
příště vyvarovat, bylo by to fajn. Samo-
zřejmě, to nic nemění na tom, že je od-
souzeníhodné, pokud někdo záměrně 
porušoval nařízenou karanténu…

Za  páté: zjistili jsme, jak je důležité 
být včas informovaný. V Úvalech jsme 
za  tímto účelem používali web, face-
bookové stránky města, městský roz-
hlas, letáky, SMS info kanál i městskou 
aplikaci. Snad byly pro vás naše infor-
mace užitečné a dobře dostupné. Rád 
bych vás vyzval – neváhejte a zaregist-
rujte se pro zasílání SMS, nainstalujte si 
do mobilu městskou aplikaci. Je to vše 
jednoduché a hlavně zdarma! 

Za  šesté: je zřejmé, že koronavirus 
SARS-CoV-2 a  opatření, které si jeho 
potlačení vyžádalo a  vyžádá, bude mít 
vážné ekonomické následky. Pravdě-
podobně se propadneme do  recese, 

možná i  do  krize. Musíme se na  tuto 
skutečnost připravit, a  proto budeme 
již letos muset omezit část plánovaných 
městských investic, především do veřej-
ného prostoru a nových ulic a chodníků. 

Celá krize nám všem dala a dává jed-
no poučení. Pokud společnost, město 
a  vztahy lidí fungují, zvládneme skoro 
všechno. 

Začátek jara však není jen o koronaviru. 
Jaro je i o tom, že se pustíme do jarního 
úklidu našich ulic, který začíná 2. dubna.  
Společnou a  již tradiční akci „Ukliďme 
Úvaly“, která měla proběhnout 4. dubna 
bohužel musíme zrušit. Stejně tak jako 
Úvalské čarodějnice a veškeré připravo-
vané kulturní akce na duben.  Ani Den 
Země na Klepci neproběhne. 

Stále připravujeme nový parkovací sys-
tém v okolí nádraží a v centru města, se 
kterým vás seznámíme v květnovém Živo-
tě Úval – otázka je, jestli jej spustíme ještě 
letos, nebo až příští rok …  Proběhnou také 
nové výsadby v ulicích 5. května a Škvorec-
ká. Po  ukončení karanténních omezení 
také otevřeme Park Vinice (informace 
o  přesném datu bude na  webu a  face-
booku města) a nové hřiště a oddechové 
místo v lokalitě U Horoušánek. Spolu s Le-
sy ČR budeme spolupracovat na zahájení 
prací na II. etapě úpravy lesních cest v Klá-
novickém lese, které se napojí na  lokality 
Hájovna a Zálesí. Inline jezdci a cyklisté tak 
získají další prostor pro své sporty. 

O tom všem ale zase až příště. 
Přeji vám všem krásné a zdravé jaro 

2020!
Petr Borecký, starosta města

Slovo starosty
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Pozvánka na zasedání zastupitelstvaPozvánka na zasedání zastupitelstva

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

ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,

nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

3D tisk ochranných štítů3
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u  rybníka Fabrák, ve které by 
rád realizoval svoji dílnu – Úval-
skou kovárnu. Areál Cukrova-
ru, ve kterém se objekt č.p. 105 
nachází, představuje ucelenou 
rozvojovou plochu. Rada měs-
ta zastupitelům nedoporučila 
odprodej této nemovitosti, a to 
z důvodu budoucího koncepč-
ního řešení celé oblasti. Zastu-
pitelé o  tomto návrhu budou 
dále ještě jednat na svém jed-
nání 23. dubna.

V  dalším bodě jednání za-
stupitelé schválili zápis z  jed-
nání finančního výboru ze 
dne 10.2.2020, který přednesl 
Mgr.  Gloc. Finanční výbor se 
zabýval zejména rozpočtovým 
opatřením č.5/2019 a č.1/2020, 
participativním rozpočtem 
města (občané sami rozhodují 
o určité části alokace rozpočto-
vých zdrojů).

Místostarosta Ing.  Kimbem-
be pohovořil o  rozpočtovém 
opatření č.5/2019, které poslé-
ze zastupitelé schválili. Násled-
ně bylo schváleno i první roz-
počtové opatření pro rozpočet 
letošního roku.

Následně zastupitel JUDr. 
Petržílek seznámil přítomné se 
zápisem z  jednání kontrolní-
ho výboru ze dne 14. 1. 2020. 
Zastupitelé pověřili kontrolní 
výbor provedením kontroly při 

postupu nakládání s městský-
mi byty za období od 1.1.2019.

Zastupitelé souhlasili s  při-
jetím dotace na  rekonstruk-
ci úvalského rybníka Lhoták 
a na  revitalizaci Horního úval-
ského rybníka v  lokalitě „Pod 
Slovany“ ve výši cca 400 tis. Kč. 
Jedná se o infrastrukturální do-
taci na projektovou dokumen-
taci ze Středočeského kraje. 
Tyto rybníky a jejich hráze po-
třebují rekonstrukci i z důvodu 
ochrany obyvatel před po-
vodněmi. Zastupitel Gloc upo-
zornil na  časový nesoulad se 
schváleným Zásobníkem pro-
jektů města ve vztahu k těmto 
investičním akcím. Zastupitel 
Petržílek hovořil o  vhodnosti 
přijetí „krajských peněz“.

Zastupitelé nepřijali nabídku 
na koupi pozemku od soukro-
mého vlastníka č.335/18 v ob-
lasti blízko silnice I/12 na Kolín. 
Tento pozemek město nepo-
třebuje.

Zastupitelé schválili koupi 
čtyř pozemků (asfaltový poze-
mek vedle fotbalového hřiště). 
Tento pozemek o  souhrnné 
výměře téměř 2000 m2 má 
pro město strategický význam. 
Bude zde točna autobusů PID. 
Město o tento pozemek usilo-
valo již několik let. Kupní cena 
za tento pozemek je 2,5 mil. Kč.

Zastupitelé souhlasili s uza-
vřením darovací smlouvy mezi 
městem Úvaly a  společností 
Krutský, s.r.o., na pozemky pod 
komunikací v  oblasti nového 
sběrného dvora.

Dále zastupitelé schválili pro-
dej pozemku pod bývalou tra-
fostanicí společnosti ČEZ Dis-
tribuce za cenu 99 tis. Kč. Dále 
bylo schváleno nabytí pozem-
ku od ŘSD (pozemek v blízkosti 
budoucího kruhového objezdu 
na I/12 – Jirenská.

Zastupitelé také schválili 
obecně závaznou vyhlášku 
města Úvaly č.1/2020 o  trva-
lém označování psů a evidenci 
jejich chovatelů.

Paní Alena Janurová, správ-
kyně archivu městské kroniky, 
velmi pečlivě zpracovala do-
posud chybějící zápisy Kroni-
ky města Úvaly za  léta 1996 
a 1997. Zastupitelé vyslovi-
li paní Janurové poděkování 
a ocenění formou permanent-
ky na celou plaveckou sezonu 
2020 na Úvalské koupaliště.

Zastupitelé také rozhodli 
ve smyslu novely vládního na-
řízení o  výši odměn za  výkon 
činnosti neuvolněných členů 
zastupitelstva. 

Připomínky ze strany zastu-
pitelů se týkaly převzetí, plateb 
a  reklamace plochy (střepy 

v půdě u nového parku a hřiš-
tě na Vinici. V areálu bude ještě 
probíhat dosadba. Připomínky 
se týkaly i dokončení ozeleně-
ní v  rámci rekonstrukce ulice 
5. května. Místostarosta Polák 
pak informoval přítomné o za-
jištění provozu na  koupališti 
v  letošním roce. Přihlásil se 
pouze jeden zájemce.

Diskuse a připomínky z  řad 
občanů se týkaly nákladů 
a rentability zvažovaného par-
kovacího systému v  Úvalech. 
Připomínky se týkaly i  zázna-
mů z  jednání úvalského za-
stupitelstva. Další připomínky 
a  kritiky zazněly vůči prodlu-
žování termínů vydávání Ži-
vota Úval a  připravovaném 
výběrovém řízení na  tiskárnu 
a grafické zpracování úvalské-
ho městského měsíčníku. Pan 
Arazim vznesl dotaz na použití 
glyfosátu na odstraňování ple-
vele z úvalských chodníků a ko-
munikací.

Link na  jednání Zastupitelstva 
města Úvaly ze dne 27.2.2020: 
http:1//www.youtube.com/
watch?v=UA7YcUoiJEk

Délka jednání: 3:15 hod.

Marek Mahdal
redakce Života Úval

Úvaly v době epidemie

Ř íká se, že všechno zlé 
je pro něco dobré. 
Epidemie koronavi-

ru, která stále ještě probíhá, 
nám kromě toho zlého uká-
zala i to dobré. Ukázala nám, 
že města, obce a občané jsou 
schopni do  značné míry na-
hradit selhávající stát. 

Je neuvěřitelné, jak náš 
brblající národ, který sám 
sebe přesvědčuje, že je mu 
všechno lhostejné, dokázal 

v  extrémně krátké době za-
jistit svépomocí na  úrovni 
měst a  obcí, podnikatelů, 
škol a  občanů výrobu a  zá-
sobování ochrannými pro-
středky (roušky, dezinfekce, 
ochranné štíty), zásobování 
a péči o ohrožené seniory + 
zajištění všeobecné informo-
vanosti. 

Mně osobně to připomně-
lo dobu z  listopadu 1989, 
kdy jsem cítil mezi lidmi 

V zhledem k  současné situaci je splatnost místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů posunuta.
Složenky budou do vašich poštovních schránek doručeny,  

jakmile to situace dovolí. 

Upozorňujeme, že již není třeba vyzvedávat nálepky a  po-
pelnice olepovat. Jitka Hamouzová

pověřená vedením odboru správního

Splatnost poplatku za svoz 
komunálního odpadu posunuta Poděkování

Touto cestou chceme poděkovat všem občanům, 
kteří reagovali na výzvu města Úvaly a nabídli své 
síly při zajišťování pomoci, ať již šitím roušek, po-
moci při rozvozu jídel a nákupů zejména seniorům 
a osamělým lidem. Velice nás těší vaše zpětná reak-
ce. V dnešní době je lidská pomoc velice potřebná. 
Vzhledem k množství lidí ochotných pomoci v podě-
kování nejmenujeme.

Vedení města Úvaly

3D tisk ochranných štítů3D tisk ochranných štítů
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stejnou solidaritu a vzájem-
nou ochotu. Pokud by nám 
toto vydrželo i do doby, až 
koronavirová krize pomine, 
bude to to dobré, co nám 
kromě spousty špatného 
přinesla. 

Jsem rád, že mohu už teď 
říci, že se občané Úval i pod-
nikatelé v  tomto období 

ukázali v  tom nejlepším 
světle – ať již šili rouš-
ky, míchali dezinfekce, 
tiskli ochranné štíty, po-
máhali distribuovat po-
moc nebo prostě dělali 
a  dělají s  maximálním 
nasazením svoji práci 
ve zdravotních službách, 
školství, na  městském 
úřadě, v  pečovatelské 
službě, v  technických 
službách nebo 
kdekoli jinde, kde 
je potřeba. Uká-
zalo se také, jak 
důležitou a  pozi-
tivní roli v  těchto 
dnech hrála naše 
městská policie.

Poděkovat mu-
sím i  všem těm 
úvalským zastupi-
telům a  zastupi-
telkám, kteří pro 
tentokrát odho-

dili stranou své spory 
a snažili se pomoci ne-
bo třeba jen morálně 
podpořit. 

Všem moc děkuji!!! 
A  ještě jednou. A  ještě 
jednou. 

Petr Borecký, starosta

Nová městská aplikace je v provozu již tři měsíce, 
nainstalovali jste si ji?

O d 1. ledna je v provozu aplikace Úvaly 
v mobilu pro android i iPhone. Obsahu-
je aktuality z města, důležité kontakty, 

tipy na výlety nebo trávení volného času, infor-
mace o omezeních a výstrahách. Aplikace nám 
umožňuje vás rychle informovat o problémech, 
nebezpečích nebo zajímavých akcích. Stejně 
tak vy můžete informovat své město jednoduše 
o závadách a problémech, se kterými se setkáte. 

Aplikaci si můžete stáhnout z Google Play ne-
bo Apple store nebo po naskenování QR kódu.

Aplikace pro Android Aplikace pro iOS

Petr Borecký, starosta města

Úvalský SMS infokanál slaví již dva roky, 
registrovali jste se?

J iž 2 roky provozujeme v Úvalech SMS infor-
mační službu. Můžete díky ní dostávat upo-
zornění na společenské, sportovní, kulturní 

nebo jiné akce ve městě, stejně tak ja-
ko informace o plánovaných opravách, 
omezeních nebo výstrahách. 

Ne vždy je k dispozici internet, pak se 
hodí mít takovou službu zřízenou. Z obyvatel Úval se 
doposud k odběru SMS zpráv přihlásilo 311 uživatelů, 
což je cca 5% obyvatel města. Je možné, vážený čtenáři/ 
čtenářko, že patříte mezi těch 95%, které službu ještě 
zřízenou nemají. Nechcete to změnit? 

Jak si vlastně můžete službu zřídit? Zcela jednoduše. Navštiv-
te web www.mestouvaly.cz a zaregistrujte se do Zóny občana. 
Kromě SMS informačního kanálu se můžete v případě vašeho 

zájmu přihlásit i  k  elektronickým službám města 
Úvaly, což vám do budoucna ušetří cestu na úřad. 
U SMS informačního kanálu si můžete i přesně na-
stavit, které typy zpráv chcete dostávat a které vás 
nezajímají. 

Věřím, že i v dnešní době plné aplikací a chytrých 
mobilů má tato služba své opodstatnění. 

Petr Borecký, starosta města

Výroba dezinfekce pro lékařeVýroba dezinfekce pro lékaře

Domácí výroba roušekDomácí výroba roušek
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Koronavirus – aneb Copak je to za potvůrku?

V únoru vznikla v Úvalech místní organizace politického 
hnutí Trikolóra. Jde o hnutí konzervativní, euroskeptic-
ké, založené 28. září 2019 poslanci Václavem Klausem 

ml. a Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Hnutí si vytyčilo tři 
hlavní politické zásady: Braňme normální svět, Bohatství vzniká 
z práce a Žijeme v České republice, tedy řešme přednostně naše 
české problémy a hajme především zájmy českých občanů. 

Předsedkyní úvalské Trikolóry byla na ustavující schůzi zvo-
lena Helena Jukinová, místopředsedou Petr Hušek. Úvalská 
Trikolóra, která i na komunální úrovni chce občanům pomáhat 
řešit jejich každodenní problémy, sdružuje, kromě Úvaláků, 
i členy a příznivce z přilehlých obcí - Škvorce, Nových Jiren či 
Květnice. 

„Rádi u nás v Trikolóře přivítáme každého, koho oslovily uve-
dené principy, kdo upřednostňuje zdravý selský rozum před 
řáděním moderních …ismů a nechce jen nečinně sedět doma 
či v hospodě a nadávat na aktuální situaci,“ říká naše předsed-
kyně.

Petr Hušek, místopředseda MO

www.volimtrikoloru.cz
www.facebook.com/volimtrikoloruStredoceskyKraj1
uvaly@volimtrikoloru.cz

K oronavirus  (Coronavirus) je 
společné označení, nikoli taxo-
nomické jméno, pro čtyři  ro-

dy virů obsažených v podčeledi Ortho-
coronavirinae. Koronavirus SARS-CoV-2 
patří do  rodu Betacoronavirů a  způ-
sobuje nemoc COVID-19. Koronaviry 
jsou  obalené  jednovláknové  RNA vi-
ry s pozitivní polaritou. Jejich název je 
odvozen od  charakteristického uspo-
řádání povrchových struktur  lipidové-
ho obalu ve tvaru sluneční koróny. Do-
sahují velikosti kolem 120 nanometrů. 
Jedná se o  nebuněčný organismus. 
Jeho život je závislý na hostiteli > pa-
razituje na buňkách. Pokud ho nemá, 
umírá. 

Jaký je rozdíl mezi virem a bakterií? 
Viry jsou mnohem menší a  jsou nebu-
něčné. Je to komplex nukleových kyselin 
nesoucí informaci RNA a bílkovin. Množí 
se replikací své RNA. Bakterie jsou větší, 
jedná se o buněčné organismy, které se 
množí dělením. Jsou to tedy naprosto 
odlišné organismy.

COVID-19 je vysoce infekční onemoc-
nění. Virus se šíří pomocí kapének, po-
dobně jako chřipka, při kýchání, kašli 
a  tělesném kontaktu. Primárně tedy 
napadá plíce (odtud respirační nemoc), 
dále srdce, střeva, ledviny. Nebezpečný 
je tedy především pro lidi, kteří mají jiná 
onemocnění, sníženou imunitu, problé-
my se srdcem, plicní nemoci. Virus pak 
může tyto nemoci oslabením pacienta 
zhoršit, a  to až do  fatálních důsledků. 
Příznaky onemocnění jsou také velmi 
podobné jako vážnější chřipka. Tedy 
horečka, únava, dušnost, později suchý 
dráždivý kašel, bolest svalů a  kloubů. 
Právě proto je obtížné rozeznat one-
mocnění od  obyčejné chřipky, což lze 
prakticky pouze krevními testy, kde se 
ve  vzorcích hledá stejné RNA, jako má 
koronavirus SARS-CoV-2.  

Jak se chránit?
1.    Dodržujte základní hygienická pravi-

dla – často si myjte ruce, hlavně po po-
užití WC, příchodu z  venku, fyzickém 
kontaktu s  lidmi a zvířaty. Nesahejte si 
venku na obličej. Pokud můžete, pou-
žívejte antivirotická desinfekční mýdla 
a desinfekci. Myjte a desinfikujte častěji 
plochy v domácnosti – kuchyňskou lin-
ku, stoly, madla, kliky, podlahy. Pokud 
nemáte desinfekci, můžete ji částečně 
nahradit alkoholem 40% a  více a  tím 
povrchy ošetřit. Nezapomínejte na děti 
a jejich hygienu.

2.   Omezte fyzický kontakt s lidmi – po-
dávání rukou na pozdrav, polibky, ob-
jímání. Zejména na veřejnosti a pokud 
nejste z jedné rodiny. Nikdy nevíte, co 
si druhý člověk s sebou přináší a mů-
že na vás přeskočit. Udržujte si odstup 
od ostatních lidí nejméně 2 metry.

3.   Vyhýbejte se místům, kde se shroma-
žďuje více lidí. Omezte použití hromad-
né dopravy, která je ideálním místem 
pro přenos a šíření viru. 

4.   Omezte cestování na  nezbytné mi-
nimum. Každou přítomností venku, 
na  ulici, v MHD se exponujete množ-
stvím různých virů a bakterií, zejména 
pak kapénkovým infekcím.

5.    Pokud se musíte dotýkat věcí na veřej-
ných místech (např. bankomat, kláves-
nice platebních terminálů, nákupní vozí-
ky, madla a držadla v MHD – používejte 
jednorázové rukavice a roušky. Pokud 
máte respirátor FFP3 – použijte ho. 

6.       Nakupujte pouze balené potraviny. 
Nebalené pečivo je ideální pro přenos. 
Kupujte pouze ovoce, které se dá olou-
pat. Pozor, slupky mohou být infikova-
né, nejdříve je dejte do igelitového sáč-
ku a pak teprve  vyhoďte. Omytí vodou 
viry nezničí.

7.    Pokud je to možné, nakupujte potra-
viny a  další zboží prostřednictvím 

internetu, na eshopech a nechte si ho 
donést domů. 

8.      Jestliže se necítíte zdrávi, konzultujte 
nejdříve svůj zdravotní stav s  léka-
řem po telefonu. V nemocnicích a če-
kárnách se můžete snadno nakazit. 

9.     Omezte kontakt s nemocnými na mi-
nimum. 

10.    A nezapomínejte na duševní hygie-
nu – zdravá mysl – půl zdraví. Neza-
bývejte se katastrofami ve světě, ať už 
jsou jakékoliv. Vyhledávejte zaměstná-
ní pro váš mozek, která vám působí ra-
dost. Zahrajte si karty nebo různé hry. 
Sledujte pořady o přírodě. Vytvářejte 
kolem sebe hezké prostředí. A dopře-
jte si hodně spánku. 

A samozřejmě dodržujte nařízení vlá-
dy a krizového štábu.

A nyní pár čísel ze statistiky. V České 
republice ročně zemře 51000 lidí na ne-
moci srdce a cév - polovina z toho na in-
farkt. Kolem 8000 lidí zemře na mozko-
vou mrtvici, asi 2000 lidí na chřipku. 550 
lidí zemře při autonehodách.

Takže na závěr bych vám všem popřál 
pevné zdraví, zdravou mysl a  nevěřte 
všemu, co se říká. Stejně to nakonec bu-
dete muset vybojovat vy sami. :-)

Josef Štěpánovský
(S využitím Wikipedie a dalších zdrojů 

z internetu)

Úvalská Trikolóra založena, apeluje na zdravý rozum
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Všimli jsme si, …
… že Česká pošta změnila pravidla, a kdo chce zůstat u re-
klamního sloganu Dnes podáte, zítra dodáme, tak si prý musí 
připlatit. Jedná se o D+1, nálepku za příplatek. Jak nyní fun-
guje poštovní doručování? Někteří si všimli, že doručovatelka 
chodí jen obden a třeba předplacený časopis dostávají poz-
ději, než byli zvyklí. Na stránkách pošty jsem moc informací 
nenašla, jen trochu seškrtané ceníky v pdf, kde je škrtnuto 
datum 1. 2. 2020 a přepsáno na 29. 2. 2020 a z nich vidím, 
že existuje možnost zrychleného zaslání zásilky s příplatkem 
a pak ekonomické – bez příplatku. Je dobré seznamovat ob-
čany se změnami v předstihu nebo alespoň obecně. Setkává-
me se však s tím, že lidé o této změně vůbec nevědí. Patrně 
se každý dostane k informaci na poště, když jde poslat dopis 
je mu zrychlená služba nabídnuta, ale ti, co čekají dopis, jsou 
překvapeni, že doručovatelku nevidí denně jít kolem. Pocho-
pila jsem, že důchody rozváží pošta jiným způsobem. Existu-
je nějaký letáček, kde by změny byly jednoduše vysvětleny, 
zvláště pro starší občany, kteří třeba nemají počítač a  inter-
net? Zeptala jsem se na webových stránkách České pošty, ale 
do uzávěrky našeho měsíčníku nikdo neodpověděl.

… že na  fb vidíme 
text … „Úvalská ško-
la v  médiích aneb 
koukněte 21.4. na Fo-
kus Václava Moravce 
o práci učitelů.
Proměna naší školy, 
kterou jsme s panem 
ředitelem Lukášem Kuncem v Úvalech loni odstartovali, není 
jen o budovách a technice, ale také o způsobu výuky. Praxe, 
exkurze, výměnné pobyty, návštěvy. Je dobré, když naše děti 
budou vědět, že výuka nemusí být jen o tom, že učitel stojí 
před tabulí a něco vykládá, ale že se můžeme učit i navzájem 
od sebe a že svět nekončí vrcholky českých hor v pohraničí.“ 
Fb starosta P. Borecký 27. 2. „Uhodli jste podle předchozího 
příspěvku, co se to dnes u nás ve škole dělo? Natáčel se tu 
Fokus Václava Moravce na téma „Povolání učitel“. Děti z 2. C 
měly hodinu češtiny s „novým panem učitelem“ Vaškem a pak 
na kameru povídaly o tom, co si o škole myslí a jak se jim tu líbí. 
A co říkaly? To se dozvíme v úterý 21. 4. ve 20.00 na ČT24. Tak 
se nezapomeňte dívat.“

… že skončily služby M+J a J+M – Kadeřnic-
tví. „Děvčata“ - se vyučila v roce 1960 a 1961 
v Mělníku a sloužila nám celých 60 let. Pra-
xi konala v Úvalech a  začala spolu pracovat 
nejdřív v  Místním hospodářství Úvaly, poz-
ději Obvodním podniku služeb, ještě později 
Okresních komunálních službách a  nakonec 
UNIPOS. V  té době již zanikla soukromá ho-
ličství a kadeřnictví a někteří odborníci přešli 
do „komunálu“. Sídlo měl ve dvou provozov-
nách v Jiráskově ulici v nízkých budovách drá-
hy (dnešní pekařství aj.). Byl to jediný zkrášlo-
vací podnik v Úvalech s desítkou kadeřnic a asi 
tří pánů holičů z  minulosti (p.  Chocholouš, 
Chaloupka, Vild). Od roku 1991 byly do měsí-
ce Jana a Miluška schopny, za vydatné pomoci 
arch. V. Vondráčka a  řady řemeslníků, zpro-
voznit kadeřnický „salón“ na Pražské v domě 
U Buchara. Vydržely tam do  roku 2002. Pak 
získaly prostory opět v  Jiráskově ulici. Solidní 
majitel domu čp. 297 je za oboustranné spo-
kojenosti nechal působit do  jejich odchodu 
do důchodu, což právě od dubna 2020 nasta-
lo. Za celou dobu práce v oboru jim prošlo ru-
kama tisíce hlav, několik generací obyvatelek 
od babiček, maminek a dcer. Dokonce někte-
ré nechodící ještě navštěvovaly doma. Dnes 
jim poděkovala jedna z vděčných a spokoje-
ných konzumentek služeb.
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… že Technické služby města Úvaly (TSMÚ) mají při hlášené 
hrozbě námrazy stálou službu, což spočívá v projíždění Úval 
v hodinových intervalech různá místa města, a  že bychom 
se divili, jak se povětrnostní 
podmínky mění a jsou odlišné 
ve  čtvrtích kolem našich (Ú)
úvalů a trati.

… že stříhání stromů a  úklid 
větví letos probíhá ve vhodnější 
době oproti loňsku, stromy ješ-
tě nestačily obrazit, jen pupeny 
byly nalité.

… že na náměstí se zase objevil prodej zeleniny, jeden pro-
dejce ve středu a sobotu, druhý zatím ne – počkáme.

… že na webových stránkách TSMÚ zatím není plán strojní-
ho čištění ulic. Zeptali jsme se ředitelky M. Řepkové. Poskytla 
nám mapku s barevným vyznačením oblastí v Úvalech, jak 
bude za příznivých klimatických podmínek probíhat plánova-
né čištění. Vždy se odvíjí právě od počasí, pokud nehrozí ná-
mraza nebo sněžení. Uskutečňuje se v intervalech, které bu-
dou uveřejněny na zmíněných stránkách technických služeb. 
Od 2. dubna dojde k úklidu v pěti etapách: v I. etapě (červená 
barva), v II. etapě 7. dubna (žlutá), v III. etapě 14. 4. (zelená), 
IV. etapa se očekává 21.4. (fialová) a nakonec V. etapa uzavře 
úklid 29. 4. (modrá 
barva). TSMÚ žáda-
jí parkující občany 
s  auty v  určených 
etapách a  ulicích, 
aby pozorně sledo-
vali jejich včasné 
označení a  dodržo-
vali zákaz parková-
ní, aby úklid proběhl 
účinně a  bez zby-
tečných problémů 
(mapka plánované-
ho strojního čištění 
je uveřejněna poblíž 
tohoto článku, bu-
de-li se zdát špatně 
rozlišitelná, hledej-
te prosím na  strán-
kách města).

Zaznamenala
Alena Janurová

Jsme v tom společně!
ze zápisníku policie

C elosvětově se řadu týdnů řeší 
nákaza virem COVID-19. Ohnis-
ko se bohužel přesunulo do Ev-

ropy a významně se dotýká naší země. 
Koronavirová pandemie se dostala 
do popředí společenské diskuze. Pomoc 
jednotlivcům, celým rodinám i všem oby-
vatelům České republiky je samozřejmá, 
jsme v tom přece všichni společně. Zne-
važování onemocnění a nerespektování 
legislativy není v současné době na mís-
tě. Změnou přístupu, chování a návyků 
dokážeme všichni dohromady situaci 
zvládnout. Respektujme ve vlastním zá-
jmu aktuální potřeby společnosti!

Apelujeme proto na  všechny občany 
České republiky, aby chránili své zdra-
ví a  přispěli svým počínáním k  ozdra-
vení celé populace. Respektování na-
stavených opatření znamená nejen 
dodržování legislativy, ale i  dodržování 
hygienických a morálních pravidel s uvě-
doměním si mezigeneračních, a pro star-
ší populaci, možná i  fatálních dopadů. 
I  přes mnohá a  opakovaná upozorně-
ní a  stovky telefonátů se na  veřejnosti 
a  ve  zdravotnických zařízeních objevují 
naši starší spoluobčané. Téměř všichni 
jsme jistě zaznamenali, že zejména pro 
seniory může být jakýkoliv styk s infekční 
osobou a nemocí COVID-19 velmi nebez-

pečný až fatální. Jsou zkrát-
ka ti nejzranitelnější z  nás. 
Pokusme se proto všichni 
svojí cestou seniory pře-
svědčit, že se mají co nejvíce 
chránit, držet se v  bezpečí 
domova, zbytečně nevy-
cházet, požádat o donesení 
nákupu, lékařům se neostý-
chat zavolat a nikam neces-
tovat městskou hromadnou 
dopravou. 

Tak jako jsme se již napříč 
generacemi naučili preven-
tivně pečovat o  své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit 
a nestát se oběťmi trestných 
činů, pojďme si i  teď jít na-
vzájem příkladem a počínej-
me si tak, abychom přispěli 
k zamezení šíření nákazy. 

Školáci, nescházejte se 
v parcích ve skupinkách, ne-
pořádejte párty, jděte příkla-
dem svým prarodičům do-
držováním bezpečnostních 
opatření.  Babičky, dědečky, 
tetičky i  strýčky přesvědčte 
svým chováním k tomu, že ani oni nebu-
dou podceňovat doporučení související 
s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE

Utržené jsou jen tři, ač jich mohlo být víc

21. 2. – Yvetta Simono-
vá – neuvěřitelná stáli-
ce – takřka nestárnoucí, 
pro dřívější generace 
populární zpěvačka při-
jela do  Úval se spor-
tovním moderátorem 
Jaroslavem Suchánkem. 
Zavítala do DPS s bese-
dou a písněmi, které si-
ce zpívala na  playback, 
což jí nikdo neměl za zlé, protože (za spolupráce s Ondrou No-
vákem) zazněly s doprovodem orchestru. Dokázala zaujmout 
i svým vtipným vyprávěním. Spolu s J. Suchánkem se doplňo-
vali v lehce seniorsko morbidně humorném duchu, za což jim 
publikum bylo vděčné. Chvilku oddechu jí poskytl právě dříve 
také známý sporťák svými vstupy. Jinak své vystoupení 91letá 
štíhlá a vitální zpěvačka absolvovala v pohybu s mikrofonem 
a úsměvem. Vyprodaný sálek předvedl, že nezapomíná.

O Masopustu 22. 2. 2020 – (numerologicky zajímavé datum) 
jen stručně se značným 
zpožděním. O  něco víc 
dětí a  rodičů v  průvodu, 
počasí skvostné. Program 
na  náměstí nepřinesl nic 
nového, ale veselo bylo, 
shromáždilo se zhruba 
150 až 200 přesouvajících 
se masopustních návštěv-
níků. Občerstvení zajišťovaly nejen zbožné řádové sestry. 
Chyběly koblihy a zdá se, že si Úvaly musí teprve na  tradi-

ci zvyknout. Pochválit 
je nutné děti a  MDDM 
s organizátory, ti dali si 
hodně práce s  přípra-
vou. Příští rok je oceň-
me třeba větší návštěv-
ností.

26.2. Zdravou výživou k vitalitě – v Úvalech nám vyrostla 
(a vystudovala) lektorka Bc. MiroslavaTichá, která velice sro-
zumitelně nastínila seniorům v  DPS, co stáří přináší a  jak 
zůstat fit co nejdéle. Městský úřad pozval nutriční terapeut-
ku, pracující v Olivově dětské léčebně, aby pomohla po dvě 
hodiny přiblížit návštěvníkům různého stáří a postižení, ulevit 
zdravotním obtížím poměrně jednoduchou metodou – jezte 
a pijte, co je zdravé. Kromě intuitivních letáčků, které si ro-
zebrali, ukazujících vhodnost či nevhodnost jednotlivých dru-
hů potravin a nápojů, mohli senioři ochutnat nápadité a oku 
lahodící jednohubky obsahující dostatek velmi potřebných 
bílkovin a vlákniny. Na  jejich výrobě se podílely pracovnice 
správního odboru a sociální péče. Překvapivě velmi chutné 
a jednoduše připravené pomazánky, dochucené barevně lá-
kavou zeleninovou ozdobou, nepatřily mezi zásadně drahé 
suroviny, nemožné nakoupit v běžných obchodech. Ke ško-
dě přítomných nedošlo na zapití připravenou teplou kávou 
z kávovin. Zeptala jsem se terapeutky na vhodnost záměny 
za nepříliš doporučovaný černý čaj a  zrnkovou kávu kvůli 
snadné dehydrataci organismu. M. Tichá kromě častějšího 
pití obyčejné vody připouští i  vhodnost doplňovat tekutiny 
polévkami, zeleným čajem a Meltou či Caro. Tajemnice Jana 
Tesařová zdůraznila, že se nejedná o jedinou akci tohoto ty-
pu, pořádanou MěÚ pro seniory.

Lístky z kalendáře utrhla a fotografovala 
K. Brůhová a Alena Janurová

Lístky z kalendáře…
kultura a volný čas

Evidence čipů

R ádi bychom informovali občany Úval o Obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2020 o  trvalém označování psů, která vešla v platnost 1. 3. 
2020. Tato vyhláška ukládá povinnost čip, který je od 1. 1. 2020 ze 

zákona povinný, zaevidovat na MÚ Úvaly. 
Chovatel psa chovaného na území města Úvaly je povinen přihlásit se 

do 15 dnů ode dne označení psa způsobem dle této vyhlášky nebo do 15 
dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této 
vyhlášky, do evidence. Také určitě není od věci si překontrolovat správnost 
a aktuálnost údajů v této evidenci, jako je telefonní číslo apod.

Tato evidence pomůže městské policii dohledat majitele ztracených psů 
a minimalizuje tak stres z pobytu v záchytném kotci. 

Tereza Vejvančická, Městská policie Úvaly

Městská policie pomáhá 
s roznosem roušek
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Výtvarné setkání tří osobností

U mělecký život Hany Benešové, 
Aleny Antonové a  Petra Šturmy 
je naplněn činorodou prací. Je-

jich výtvarná díla bude možné spatřit od 
1. května 2020 v Galerii Karla Samšiňáka 
a v Lapidáriu na Šolcově statku v Sobotce. 
Z rozsáhlého díla úvalské keramičky, akade-
mické sochařky Hany Benešové, návštěvní-
ci uvidí kromě ukázek užitkové keramiky, 
vyznačující se funkčními tvary a  dekorativ-
ními linkami, také drobnou figurální tvorbu. 

Nebudou chybět keramické reliéfy – kachle 
se strukturou rostlin a dalšími přírodními 
motivy. Nikoliv poprvé představí na Šolco-
vě statku tvorbu  akademická malířka Alena 
Antonová, tentokrát v roce svého životního 
jubilea. Zaměřuje se na drobnou grafiku, 
knižní ilustrace a malbu. Na obrazech se ve-
dle tématu ženy objevují též psi a kočky, jež 
doprovázejí její pobyt v šumavském atelié-
ru. Výstavu doplní drobné precizní plastiky 
akademického sochaře Petra Šturmy, jimž 

se věnoval kromě realizace velkých objektů 
v oblasti architektury.

Návštěvníci Českého ráje budou mít 
možnost spojit přírodní zážitky s prožitky 
uměleckými.

Vzhledem k opatřením kvůli koronaviro-
vé epidemii lze předpokládat posunutí ter-
mínů zahájení výstav, proto prosíme, aby 
si lidé, až to bude aktuální, vyhledali čers-
tvé informace na www.solcuvstatek.cz.

Vladislav Procházka

Keramička Keramička 
Hana Benešová 1977Hana Benešová 1977

A ž do  nedávna to byla trochu ta-
jemná socha. Již čtyři desítky let 
zdobí plochu u  vchodu do  úval-

ské polikliniky, avšak tvůrce tohoto díla 
není v Úvalech všeobecně znám. Přitom 
autor, akademický sochař Petr Šturma, 
nebyl v Úvalech poprvé v souvislosti s in-
stalací sochy, ale Úvaly navštěvoval často, 
a to již od počátku svých středoškolských 
studií v roce 1945. Jak k tomu došlo jsme 
se dozvěděli z  nejpovolanějšího zdroje, 
od  jeho manželky, akademické malíř-
ky Aleny Antonové. Paní Antonová také 
věnovala městu Úvaly monografii Petra 
Šturmy vydanou nakladatelstvím ART v ro-
ce 2017. Na straně 63 je vyfotografovaná 
socha s  okny úvalské polikliniky v  poza-
dí a na závěrečné straně 140 v přehledu 
realizací čteme: 1980 – kamenná plastika 
„Žena s květinou“ před Zdravotní středis-
ko v Úvalech. A tím Úvaly definitivně přišly 
o jedno ze svých tajemství.

Petr Šturma se narodil 5. ledna 1930 
v Čáslavi, později se rodina přestěhovala 
do Prahy, kde Petr prožil většinu života. 
Od poloviny 70. let trávil s manželkou hod-
ně času i v Pošumaví, kde ze staré kamen-
né polorozpadlé chalupy vybudovali místo 
plné romantiky a kde měli oba mimo praž-
ských i své druhé ateliéry. V tom Petrově 
lze dodnes spatřit jeho díla a  další jsou 
instalována na zahradě, která tvoří jakousi 
výstavní síň pod širým nebem.

V roce 1945 byl Petr přijat ke stu-
diu na Státní keramické škole v Pra-
ze, kterou dokončil v roce 1948. Již 
v  prvním ročníku tam potkal svoji 
celoživotní lásku, nejen životní, ale 
i profesní partnerku a pozdější man-
želku Alenu Antonovou. Jejich vztah 
trval celých 50 let. Ale nejen Alena 
byla jeho spolužačkou, do  stejné 
třídy chodila i Hana Benešová, kte-
rá se narodila a  celý život prožila 
v  Úvalech. Ačkoliv po  absolvování 
střední školy jejich další studia pro-
bíhala na různých vysokých školách 
a  v  různých ateliérech, přátelství 
přetrvalo celý život a Petr s Alenou 
jezdili za  Hankou a  její rodinou 
do Úval často i v pozdějších letech 
na  návštěvu, ale také se podívat, 
jaká nová díla vypálila v keramické 
peci ve svém ateliéru.

Petr Šturma byl přijat v  roce 1948 
na  Akademii výtvarných umění v  Praze 
do  sochařského ateliéru profesora Jana 
Laudy, Štursova žáka. Později studoval 
i  v  ateliéru profesora Otakara Španiela. 
AVU absolvoval v  roce 1954. Ve  stejné 
době jako Petr Šturma na AVU studovala 
Alena Antonová na pražské VŠ UMPRUM 
v ateliéru monumentální malby profesora 
Emila Filly. Petr samozřejmě poznal učitele 
své dívky osobně a velmi si vážil jeho práce 
i názorů na uměleckou tvorbu. Vliv Fillova 
kubismu je výrazně patrný nejen v práci 
jeho přímé žákyně Aleny Antonové, ale 
i v díle Petra Šturmy.

Celý společný život zasvěcený umění 
se Alena s Petrem doplňovali, diskutovali 
spolu o své práci a byli si navzájem i prv-
ními kritiky. Přitom šli každý svou cestou, 
vzájemně se respektovali, ale je na první 
pohled zřejmé, že  Alenino dílo malířské 
a grafické a Petrovo sochařské spolu do-
konale ladí. Je to vidět na společných vý-
stavách i na společných projektech, napří-
klad v obřadní síni v Sobotce.

Po absolutoriu AVU se Petr Šturma roz-
hodl plně věnovat sochařské práci a  žít 
jako nezávislý umělec na volné noze. To 
nebylo v žádné době lehké, připomeňme 
si třeba vztah Michelangela a rodu Medi-
cejských. Za socialismu navíc byli sponzo-
rováni především umělci, kteří měli správ-
nou rudou knížku a zejména v 50. letech 

tvořili v duchu 
socialistické-
ho realismu. 
To nebyl ni-
kdy  Šturmův 
případ. Ale ze-
jména od  do-
by určitého 
uvolnění v 60. 
letech se našli 
architekti, kte-
ří Šturmovu 
tvorbu doká-
zali ocenit. Ta-
koví pracovali 
i  ve  státním 
podniku Zdra-
voprojekt a dí-
ky spolupráci 
s  nimi Petr 
Šturma získal 

několik zaká-
zek při stavbě 
či přestavbě 
zdravotnických 
zařízení.  Tak 
se dostala jeho 
socha i  před 
zdravotní stře-
disko, nyněj-
ší polikliniku 
v Úvalech.

Petr Šturma pracoval s bronzem, cínem, 
plechem, dřevem, kamenem přírodním 
i umělým či betonem. Vždy, ať už se jed-
nalo o drobné plastiky či monumentální 
díla o  rozměrech mnoha metrů, je patr-
ná jeho neobyčejná manuální zručnost 
a dokonalé zvládnutí řemesla, které je zá-
kladem každé umělecké práce. Dílo Petra 
Šturmy zahrnuje v  celé své šíři rozmani-
tost sochařské tvorby od drobných studií, 
stylizovaných figurek zvířat, ženských aktů 
až k  monumentálním plastikám pro ar-
chitekturu. Významnou roli v  jeho tvorbě 
hrají portréty. Na výstavě v Lapidáriu Šol-
cova statku v Sobotce v roce 2014 tvořily 
převážnou část vystavených objektů, bylo 
jich okolo dvaceti. Letos tam budou prá-
ce Petra Šturmy vystaveny opět. Výstavu 
obrazů a grafik jeho manželky Aleny An-
tonové v Galerii Karla Samšiňáka na Šol-
cově statku budou doplňovat Šturmovy 
drobné plastiky. Ve  venkovním lapidáriu 
Šolcova statku, tedy na zahradě, je trvale 
umístěna Šturmova socha „Toaleta“ z ro-
ku 1972. A  ještě jeden zajímavý projekt 
může případný zájemce z  Úval snadno 
navštívit, protože je nedaleko. V roce 2019 
byla restaurována monumentální plastika 
„Sedící žena“ z roku 1967 a podle původ-
ního záměru autora osazena v  pražské 
Stromovce.

Petr Šturma zemřel vlastně předčas-
ně 29. května 1995 v Praze, ale jak už to 
naštěstí u výtvarníků bývá, jeho dílo trvá. 
Realizace v  architektuře, v  exteriérech 
i interiérech se zachovaly na různých mís-
tech, jejichž seznam by přesáhl rozsah to-
hoto článku. Jeho sochy jsou zastoupeny 
ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Ga-
lerii hlavního města Prahy a v soukromých 
sbírkách v České republice a v Německu.

Sylva Samšiňáková Benešová
Vladislav Procházka

Tajemství sochy u polikliniky v Úvalech je vyřešeno

Petr Šturma
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Očekávání jara ve školce

Z imy jsme se nedočkali ani v jejím závěru, počasí nám 
nedovolilo ani jedinou pravou sněhovou kouli nebo 
sněhuláka. Ale o  zimní masopustní svátky jsme se 

ochudit nenechali a třídní karnevaly byly velkolepé. Třídy ve-
sele barevně nazdobené, všude balónky, šášové a ze tříd se 
linuly veselé písničky, dětský smích a  fandění při závodech. 
Masky dětí byly promyšlené do posledního detailu a učitelky 
nebyly v maskách téměř k poznání.

Celé karnevalové veselí podtrhla cirkusová vystoupení cir-
kusu Jung a Adonis. Kouzla, čáry, triky a úžasy dětí byly magií 
celého dne.

A  tím naše kultura samozřejmě nekončila. Po obrovském 
ohlasu děti na budově Bulharská opět navštívil Zdeněk Po-
lach s novým loutkovým představením. Jeho vystoupení bylo 
dle očekávání plné vtipu, profesionálně připravené a věříme, 
že ne poslední!

školství
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Skvělý úspěch!

V únoru se konala Hu-
dební olympiáda Čes-
ké republiky 2020. Cí-

lem soutěže bylo najít žáka, 
který prokáže hudební prak-
tické znalosti a  dovednosti 
a  bude vhodným reprezen-
tantem na  5.  mezinárodní 
hudební olympiádě konané 
letos na Kypru. 

Olympiády se 
zúčastnilo 15 vy-
braných soutěží-
cích.

Prvním úkolem 
byl zábavně pojatý 
hudebně teoretic-
ký a  poslechový 
test. Hlasová kvali-
ta byla prověřena 
v  další disciplíně, 

zpěvem písně v českém jazyce. 
Následovala zkouška intonač-
ních a  rytmických dovedností. 
Vrcholem celého olympijské-
ho dne byl koncert vlastních 
skladeb soutěžících. Jednalo 
se o  díla čistě instrumentální 
a písně s doprovodem i a ca-
pella.

Úroveň byla vysoká, od-
borná porota měla nelehkou 
úlohu. Současně připravova-
la svá hodnocení studentská 
porota z  řad posluchačů Ka-
tedry Hv PeF UK, kteří nejen 
hodnotili, ale také vyjádřili 
podporu mladším talentům. 

V této velké konkurenci na-
konec zvítězila v 1. kategorii 
naše bývalá žákyně, nyní stu-
dentka Gymnázia a Hudební 
školy hlavního města Prahy, 
Anna Jiřičková! A  nejen to, 
stala se i  absolutní vítěz-
kou a bude vyslána spolu se 
spoluhráčkami její autorské 
skladby Alžbětou Rüklovou 
a Anežkou Jiřičkovou, žákyní 
úvalské školy, na  zmiňova-
nou Mezinárodní hudební 

olympiádu konanou v dubnu 
2020 na Kypru. 

Za  skvělou reprezentaci 
Úval děkujeme nejen Anně 
a Anežce, ale i jejím rodičům. 
Dobře víme, že k  takovému 
úspěchu patří nejen spous-
ta práce, ale i  lásky, podpory 
a skvělého rodinného zázemí.

Za tým školy Lenka Foučková

V naší školce probíhají i vzdělávací 
programy, při kterých si děti ani ne-
všimnou, že se vzdělávají a hravou 
formou se seznamují s  fungováním 
věcí kolem nás. Jednou z  takových 
akcí je program „Z vlny ke klubíčku“ 
a samozřejmě další projektové dny, 
tentokrát s  tematikou vodohospo-
dář a malý archeolog. 

 
Navštívili jsme i solnou jeskyni, ve kte-

ré si děti při hraní v písku zavzpomínaly 
na  letní po-
hodu na plá-
ži a  záro-
veň využily 
blahodárné 
účinky ha-
l o t e r a p i e 
neboli léčby 
solí.

  
Akce a programy nepřipravujeme jen pro 

děti, ale rádi spolupracujeme i s rodiči. Prá-
vě pro ně byl určen seminář projektu MAP II 
pro Brandýsko s tématem Logopedická pre-

vence. Ten-
to seminář 
byl zamě-
řen na  ob-
last logope-
die a  jejiho 
v ý z n a m u 
v  předškol-
ním věku 
(logopedie 

není „pouze“ správná výslovnost hlásek), 
představili jsme logopedické chvilky ve škol-
ce a  vysvětlili si význam rozvíjení komuni-
kačních schopností dítěte.

!! AKTUALIZACE !!!
Vzhledem k  vyhlášení stavu nouze a  ka-

ranténním opatřením bude ZÁPIS DO  MŠ 

probíhat ve  dříve avizovaných dnech 5.5. a  6.5.2020, a  to 
ELEKTRONICKY (mail, datová schránka, pošta) . 

Veškeré aktuální podrobné informace ohledně organizace 
konání zápisu budeme průběžně zveřejňovat na webových 
stránkách naší školky www.msuvaly.cz v sekci Zápis a webo-
vých stránkách města Úvaly.

Vzhledem k  výše uvedené situaci se dále ruší plánovaný 
Den otevřených dveří a  jarní brigády s rodiči, na které jsme 
se velice těšili.

Snažíme se dětem čas v karanténě zkrátit, zpříjemnit a ne-
podcenit předškolní přípravu, proto učitelky všech tříd jsou 
s dětmi a rodiči v kontaktu a zasílají jim zajímavé tipy, náměty, 
pracovní listy a návody na společné tvoření, malování, učení 
a hraní.

Věříme a děláme vše pro to, aby se situace co nejdříve vrá-
tila do běžného režimu. Nyní je nejdůležitější, abychom byli 
všichni v pořádku a dodržovali všechna zdravotní a hygienic-
ká doporučení.

Všem hodně sil a hlavně zdraví za celou MŠ Úvaly přeje
Bc. Jana Hájková

ředitelka MŠ Úvaly
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Barevný týden

Č eský jazyk – 8. ročník:
Při českém jazyce jsme se tentokrát za-

měřili na vyhledávání informací na interne-
tu, jejich grafické zpracování, posouzení objektivity, 
hledání zdrojů a  správný pravopis. Někdo hledal 
informace o  barvách z  hlediska fyzikálního, jiný 
vyhledal barvy květin a polodrahokamů, další se 
zaměřil na verše a písničky o barvách. Byla mož-
nost se rozhodnout, jestli budeme pracovat sami 
nebo budeme svou práci sdílet ve  skupině. Po-
tom každý zpracoval určitou část tématu. Všichni 
hledali informace o barvách, ale každý je kreativ-
ně zpracoval úplně jiným způsobem. Práci jsme 
sdíleli s paní učitelkou, která nám navrhla, co je 
potřeba doplnit. V  následující hodině jsme své 
poznatky předali ostatním členům týmu formou 
prezentace. 

 

Barevný týden je kvalitní záležitost, které se kaž-
dý rok rádi zúčastníme. (David + Denis)
Podle mě je to v pohodě. (Tadeáš)
Podle naší skupiny je Barevný týden velice kreativní. Jen by-
chom změnili některé barvy. (Kačka, Péťa, Tomík, Kuba) 
Líbí se nám barevný týden. (Matyáš + Matěj)

Barevný týden je dobrý, ale není dobré, 
když mám nosit barvy, které nemám rád. 
(Heřman)
Myslím si, že je to velmi zajímavý týden, 
každý to pojme jinak, a proto je to pěk-
né. (V.)
Myslím si, že barevný týden je zajímavé 

zpestření školního roku, 
ovšem je na  obtíž, když 
z dané barvy nemám žád-
ný kus oblečení. (Jirka)
Myslím, že je to dobrý ná-
pad, jak „stmelit“ školu. Je 
to hezké, když má každý 
jinou představu o té dané 
barvě. (A.)
Myslíme si, že to je docela 
dobrý nápad, který baví 
celou školu. Díky barev-
nému týdnu se celá škola 
zapojuje, a tak je ve škole 
legrace. (Zuzka + Bára)

Za tým ZŠ Úvaly
Alice Javůrková

 Modrá
 Zelená
 Růžová
 Červená
 Černá a bíláa bílá
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ZO SPCCH Jirny, 
Šestajovice, Zeleneč

pořádá od 4. 7. – 11. 7. 2020 
ozdravný pobyt v termálních 

lázních Bükfürdő 
v Maďarsku,

v hotelu Répce Gold****
Protože máme ještě několik volných míst, na-
bízíme je všem, kdo by měli zájem prožít týden 
v termálních lázních. Je zde možnost vzít s sebou 
i děti, pro které je v lázních bohaté zázemí. Pobyt 
je s polopenzí ve formě bufetu, k dispozici bude-
te mít neomezený vstup do léčivých i normálních 
bazénů, župan, do lázní se chodí spojovací chod-
bou. V hotelu je též k dispozici bazén a sauna. 
Týden se všemi poplatky stojí 13 000,- Kč. V ceně 
je i doprava z Úval a zpět a cestovní pojištění. 
V případě zájmu kontaktujte p. Csika 603 239 706, 
e-mail: csik@cmail.cz 

Těšíme se na vás.

Sportovní soutěž okrsku č. 6 v Nehvizdech

V půlce února jsme s  dětmi vy-
razili na  první letošní soutěž 
do Nehvizd. Jednalo se o halo-

vou soutěž okrsku č. 6, disciplíny nebyly 
podle pravidel Hry Plamen, ale většinou 
souvisely s hasičskými překážkami a ná-
činím. Postavili jsme tři družstva- mlad-
ších a  starších žáků a  dorostu. Navíc 
na soutěž vyjelo 7 úvalských vedoucích, 
kteří pomáhali s organizací, na disciplí-
ně nebo měli na starost děti. Sportovní 
klání trvalo asi 3 hodiny, oproti loňsku 
stoupl počet zúčastněných družstev, 
a  než se všechna vystřídala na  všech 
stanovištích, chvíli to trva-
lo. Soutěžící museli překo-
nat překážkovou dráhu, 
znát technické prostředky, 
umět zapojit určité množ-
ství půlspojek, co nejrychleji 
smotat hadici, atd. Nako-
nec sečteno a  podtrženo, 
odvezli jsme si 3 sady me-
dailí: mladší žáci a  dorost 
za  druhé místo, starší žáci 
pak blýskavější zlaté medai-
le za místo první. Všem moc 
gratulujeme a věříme, že si 
sportovní dopoledne uži-
li. Doufáme, že si v  letošní 
sezoně ještě zasoutěžíme, 
i když se nám zatím ruší jed-
na soutěž za druhou.

Alena Tesařová
SDH Úvaly
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sport

Hledáme
nové
šikuly

Tenisová škola Úvaly
Guth Jarkovského 698
Tel.: 725 334 363
www.tsuvaly.webnode.cz

Krátké velikonoční zamyšlení

Když Ježíš Kristus na kříži předal 
svého ducha hlasitým voláním, 
následovaly neobyčejné událos-
ti, jak jsou zapsány v Matoušově 
evangeliu: „Chrámová opona se 
roztrhla vpůli odshora až dolů, 
země se zatřásla, skály pukaly, 
hroby se otevřely a  mnohá těla 
zesnulých svatých byla vzkříšena“ 
(Mt 27,51-52).Tím bylo důrazně 
dokumentováno dokonání díla 
vykoupení.

Když o tři dny později několik žen 
navštívilo Ježíšův hrob, On už 
vstal. Také toto slavné vítězství 
bylo doprovázeno znamením: 
„A  hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně se-
stoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm….“ (Mt 28, 2).   
Tak dal Bůh otevřít zapečetěný a střežený hrob, aby všem 
ukázal, že je prázdný. Ano, Boží Syn už vstal. Jeho triumf 

nad hříchem, ďáblem a  smrtí byl 
dokonalý.

Jeho vzkříšení uvedlo tehdejší 
nevěřící svět do  hrůzy. Ale že-
nám, které Ježíše následovaly, 
anděl prohlásil: 
„Vy se nebojte!“

Pro nás věřící je vzkříšení Ježíše 
Krista důvodem k radosti a vděč-
nosti. Nemusíme se bát. My zná-
me živého Vykupitele a víme, že 
naše záchrana je věčně  jistá.

DĚKUJEME,  BOŽE, ZA VZKŘÍŠENÍ 
TVÉHO SYNA A  NAŠEHO PÁNA 

A  SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA. VE  SVÉ DOBROTĚ, PROSÍME 
DEJ, AŤ MOCÍ TVÉHO DUCHA ROSTEME VE  VZÁJEMNÉ 
SVORNOSTI A LÁSCE. AMEN.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

…Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
Není zde, byl vzkříšen, jak řekl“…

(Matouš 28,5-6a)
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Poznáte se?

V elikonoce se slaví a slavily různě. Všechny nejvíc oslo-
ví určitě Velikonoční pondělí – svátek rozmařilý nyní 
i v minulosti. Pokuste se určit, kteří mladíci chodili vy-

šlehat dívky a kdy. Vaše vzpomínky ráda zaznamenám do ar-
chivu městských kronik.

alena.janurova@centrum.cz

poznáte se?

Karate – 1. kolo národního 
poháru dorostu a seniorů
a 1. kolo ligy žáků

O druhém únorovém 
víkendu začala ka-
ratistická sezona 

tohoto roku. Do haly v praž-
ských Štěrboholech se sjelo 
na 170 borců z 23 klubů, aby 
porovnali své síly v kata a ku-
mite. Oproti předchozím roč-
níkům náš klub Sport Úvaly 
silně posílil kategorii doros-
tenců. Nezdá se to, ale i naše 
děti stárnou ☺.

V kategorii mladších doros-
tenek dominovala Kája Kyt-
ková, která vybojovala zla-
tou medaili v kata i v kumite, 
a  získala tak titul nejúspěš-
nější závodnice kategorie. 
Výborné stříbrné umístění 

pak dosáhla i  děvčata ka-
ta týmu: Brázdová, Mastná 
a  Hrušková a  zcela překva-
pivě s  jistotou kontrujících 
technik vybojovala 3. místo 
v kumite Anežka Vrbenská.

Tomáš Tříska začal svou 
kariéru v  mladším dorostu 
velkým úspěchem. Po  jeho 
žákovských bramborových 
umístěních si konečně sáhl 
na medaili a obsadil 2. místo 
v  kata. Jeho klubový kolega 
Ondra Charvát po drobném 
zakolísání ve finálové sestavě 
získal 4. místo a Vojta Zvoní-
ček 5. Zkušený kata tým Třís-
ka, Janík a Vašek vyhrál sou-
těž zcela s přehledem. 

V  soutěži starších doros-
tenek v  úzké špičce pano-
vala velká konkurence. Sára 
Konečná se ale nenechala 
odradit a  se svým vnitřním 
heslem „jdu si pro medaile“ 
vyhrála soutěž kata a v kumi-
te obsadila 2. místo. Stejně 
jako Kája vyhrála tzv. kombi-

naci (nejúspěšnější me-
dailové umístění v  kata 
i kumite).

Kategorii dorosten-
ců zahájili Pepík Ma-
coun a  Filip Konečný 
postupem do  finále. 
Macounek na  svém de-
butu obsadil 4. místo 
a  Filip skončil o  jednu 
příčku před ním. Náš 
kata tým Zvoníček, Ma-
coun a  Charvát zacvičil 
na  stříbrné umístění. 
Kumite bylo jako vždy 
dramatické. Filip Koneč-
ný získal po  urputných 
bojích 3. místo. 

Tým Sport Úvaly vybo-

joval 4 zlaté medaile, 4 stříbr-
né a 3 bronzové a zařadil se 
mezi úspěšné kluby tohoto 
turnaje.

V  odpoledních hodinách 
startovali naši žáci v  týmo-
vém závodu ligy družstev.  
Družstva jsou smíšená, sou-
těží každé družstvo s  ka-
ždým a  z  týmu vystupují 
2 chlapci na kumite, 1 dívka 
na kumite a 1 chlapec a dív-
ka na kata. Naše barvy repre-
zentovali: Adam Janík, Šimon 
Charvát, Ríša Vašek, Majda 
Havlíková, Naty Kadlubová 
a Kuba Brázda. Děti závodily 
jak o život a mezi 6 kluby zís-
kaly průběžné 2. místo.

Moc děkuji všem našim 
dětem, dorostencům, kou-
čům a  rozhodčím za  skvělé 
výkony. Poděkování patří 
i městu Úvaly, které náš klub 
dlouhodobě podporuje.

Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
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MONTÁŽE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRAHA A OKOLÍ
Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce 
dohodou. Výdělek záleží na zájmu a 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.

KOMINICTVÍ
NĚMEC 

čištění, revize, opravy

Telefon 775 132 921

Koupím Vaše restituční 
nároky

Cena nároků do budoucna 
bude jen klesat, díky 

plánované restituční tečce.

Tel 604374807

Nabízíme exteriérové focení (děti, rodiny, zvířata, svatby a oslavy)
Tel.: 773 466 676 fb: hamerloviphotography

inzerce

Děkuji všem vstřícným lidem, kteří se 
zasloužili o to, že moje maminka Antonie 
Svobodová oslavila své 105. narozeniny 

ve zdraví a pohodě.
Václava Baumanová, dcera

Děkuji panu 
starostovi

za blahopřání.
František Ivanšík

Gratulujeme paní Antonii Svobodové ke 105. narozeninám! 
V těchto dnech oslavila v plné svěžesti duševní i tělesné své neuvěřitelné 105. narozeniny paní 
Antonie Svobodová z Úval. V době, kdy se narodila, vládl naší zemi i Úvalům rakousko-uherský 

císař František Josef I. 
Paní Svobodová prožila s Úvaly vzepětí první republiky, na kterou vzpomíná jako na nejlepší 

období našich dějin („nejlepší to bylo za prezidenta osvoboditele Masaryka“), ale také její pád, 
německou okupaci, komunistickou diktaturu („všechno nám sebrali, ale dluhy, které jsme 

na sebraném majetku měli, jsme museli splácet až do roku 1970“), opětovný příchod svobody 
a dnešní dny.

A jelikož má paní Svobodová elánu na rozdávání, tak se těší, že se na jaře podívá na procházku 
na kvetoucí Vinici, na nový park a projde se po Úvalech. Tak třeba budete mít to štěstí a potkáte ji ☺

Takže mnoho zdraví a štěstí, paní Svobodová!
Za Úvalačky a Úvaláky Petr Borecký, starosta

Zemřel
Rostislav Matulík

V  těchto dnech, kdy řeší-
me všichni koronavirovou 
epidemii, přišla bohužel 
jedna velmi smutná zprá-
va. Ve  svých 56 letech 
zemřel pan Rostislav Ma-

tulík. Rostislava Matulíka mohli Úvaláci poznat jako 
zástupce SBD Vesna, který se dlouhé roky snažil na-
jít řešení situace několika desítek lidí, kteří si v dob-
ré víře koupili v  Úvalech byty, aniž se stali jejich 
vlastníky. Řešení se nakonec našlo, ale stalo se tak 
i  díky rozvážnému, slušnému a  věcnému jednání 
pana Matulíka, díky kterému se nám podařilo najít 
společný dobrý kompromis mezi zájmy SBD Vesna 
a městem Úvaly. 
Pan Rostislav Matulík byl novinář, překladatel, teo-
log, milovník filmů a komiksů, nadšený amatérský 
malíř.  V 90. letech působil v Církvi bratrské v Úva-
lech a  v  posledních letech se zasloužil o  rozkvět 
evangelické farnosti ve Škvorci.  Měl zájem o věci 
úvalské, dokud mu to zdravotní stav dovolil.  
Vzhledem k současné situaci se pohřeb pana Matu-
líka uskuteční v nejužším rodinném kruhu. 
S úctou na něj budeme vzpomínat. 

Petr Borecký, starosta

duben 2020
Vítáme nové spoluobčánky
Antonín Poledník
Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťastného občana našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
Jaroslav Adam
Rostislav Matulík
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Již nelze zveřejňovat v  „Životě Úval“ jména narozených dětí, ži-
votní jubilea a  jména zemřelých v rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je možné pouze s písemným souhlasem 
dotčené osoby, případně jejího zákonného zástupce. V  přípa-
dě zájmu o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, 
na email marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mo-
bil 723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika
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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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SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ –

REVIZE TLAKOVýCH NÁDOB
STABILNÍCH.

REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

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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