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Podpořme úvalské podnikatele 
a provozovny svými nákupy!

D nešní stav tvrdě dolé-
há především na  malý 
a  střední živnostenský 

stav a firmy. Pojďme je podpořit 
svými nákupy a  objednáváním 
služeb!

Úvalský občan, 
pan Alexander Ka-
marýt si dal tu práci, 
že pro vás vytvořil 
Google mapu, kde 
jsou zapsáni pod-
nikatelé, jejich pro-
vozovny a  je k  nim 
připsána i informace 
o  tom, jestli dělají 
rozvozy atd. Provo-
zovny, které zajišťují 
rozvoz, jsou ozna-
čené zeleně. Snad 
vám tato mapa bude 
k užitku!

Odkaz na  mapu 
přidáváme zde.

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
tak takhle jsme si letošní jaro opravdu 

nepředstavovali. Touto dobou jsme již 
měli mít za  sebou dubnové zastupitel-
stvo města a s kolegy a kolegyněmi jsme 
plánovali rozjíždět letní investice do ve-
řejného prostoru, do  školy, sportovišť, 
koupaliště, parkovacího systému a nebo 
se těšit na jarní společenské akce. 

Místo toho jsme i v dubnu řešili dodáv-
ky roušek, dezinfekcí, výrobu a distribuci 
ochranných pomůcek, pomoc našim se-
niorům nebo hledali cesty, jak ulevit úval-
ským podnikatelům, aby vůbec přežili ...  

Koronakrize prostě vstoupila do  plá-
nů nás všech, a to nejen na radnici, ale 
i do  celé společnosti. Ukázala v nás to 
dobré. A já na tomto místě nemohu než 
znovu poděkovat vám všem, našim ob-
čanům a občankám, kteří jste pomáhali 
a  pomáháte. Šitím roušek. Sháněním 
dezinfekcí. Výrobou štítů. Distribucí po-
můcek. Nákupy pro sousedy. Děkuji 
svým kolegyním a  kolegům z  vedení 
města, zastupitelům a  zastupitelkám, 
kolegyním a  kolegům z  radnice, tech-
nických služeb. Děkuji učitelkám naší 
mateřské školky i učitelkám a učitelům 

základní školy. Velké poděkování smě-
řuji k naší městské policii, jejíž strážníci 
odvedli neuvěřitelný kus práce. Prostě 
děkuji vám všem, kteří nám ukazujete, 
že morální hodnoty v  naší společnosti 
a ochota udělat něco nezištně a nad rá-
mec svých povinností nejsou jen frází. 

Koronakrize nám ale ukazuje i  tem-
nější tóny. Přijde mi, že se příliš snadno 
vzdáváme své svobody. Chápu, že strach 
z nemoci není malý, ale snadnost, s  ja-
kou vláda a stát (a bohužel nejen v ČR) 
oklešťují díky strachu naše svobody,  to 
že věci, jejichž vyřčení by ještě v únoru 
bylo nemyslitelné, se stávají normou, 
mne děsí. Prožil jsem prvních 17 let své-
ho života v  totalitním režimu a  nechci, 
aby se sem v jakékoli, byť soft verzi vrátil. 
Obávám se, že to je jedna z věcí, kterou 
budeme muset vybojovat. 

S čím si budeme muset poradit, je ta-
ké nevyhnutelný ekonomický pokles, 
který bude nejspíše velmi citelný. V radě 
města jsme se proto dohodli, že již nyní 
zredukujeme výdaje městského rozpoč-
tu o celých 25%. Znamená to prakticky 
zastavení veškerých veřejných investic, 
výrazné omezení oprav a údržby měst-

ského majetku na  nezbytné minimum, 
snížení financí pro technické služby. 
Nové chodníky, ulice nebo opravené 
objekty prostě nepřibudou a mnohé ze 
škrtů jsou velmi bolestné. Plány města, 
a to nejen pro letošní rok, se prostě ra-
dikálně mění a  i o  tom budeme jednat 
na květnovém zastupitelstvu. Je možné, 
že stahujeme kalhoty, i když brod je ještě 
daleko, ale chceme být připraveni na pří-
padné katastrofické scénáře a v případě, 
že se situace bude rychle lepšit, začneme 
rozpočet města opět navyšovat. 

Další věcí, kde budeme muset vést 
boj, mnohdy i  sami se sebou a  svým 
strachem, je boj o návrat k normálnímu 
životu. Nejde jen o  otevření obchodů, 
škol, školek nebo volnočasových center, 
půjde o překonání strachu mnoha z nás 
z ostatních lidí, z  toho, že tam číhá ten 
virus … Ten boj v našich hlavách potrvá 
možná déle než uvolňování restrikcí, ale 
pokud vnitřně svůj strach neporazíme, 
tak se k normálnímu životu nevrátíme. 

A proto nemějme strach ze stínů. Pro-
stě znamenají, že někde nablízku svítí 
světlo.

Petr Borecký, starosta města

Slovo starosty
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Rada města schválila 
další pomoc úvalským 
podnikatelům

R ada města na svém zasedání dne 7.4.2020 
schválila další pomoc pro úvalské podni-
ky a provozy, které jsou v prostorách pro-

najímaných městem. Tentokráte však již na  rozdíl 
od plošného odpuštění nájemného za měsíc březen  
rada města selektovala podle toho, jak které podni-
ky musely být uzavřeny dle vládních nařízení.

      provozy kadeřnictví, brašnářství, masáží – od-
puštění nájemného za měsíc duben ve výši 100%
     zdravotní středisko – snížení nájemného za mě-
síc duben o 31%
      všechny ostatní drobné provozovny a prodej-
ny – snížení nájemného za měsíc duben ve výši 
50%

Rada města dále rozhodla, že úvalské restaurace, 
bary a cukrárny nebudou muset v roce 2020 platit 
městu peníze za umístění předzahrádek.
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R ada města Úvaly se 
na svém jednání dne 
7. 4. 2020 zabývala 

očekávanými dopady koro-
navirové epidemie na hospo-
dářství ČR a na město.

Vládní odhady poklesu 
ekonomiky o  5,6% v  roce 
2020 považujeme za  příliš 
optimistické. Nakonec jsme 
se přiklonili ke  spíše skep-
tičtějším odhadům v rozme-
zí 15 – 20% s  tím, že částka 
přidělovaná státem městu 
z  rozpočtového určení daní 
(tj. převážná většina příjmů 
města), může být v  někte-
rých scénářích až o  25% 
menší než dosud.

Z  tohoto důvodu rada 
města rozhodla o  okamži-
tém opatření na  výdajové 
stránce města, tj. snížit vý-
daje rozpočtu o 25%.

V případě Úval to zna-
mená zastavení praktic-
ky všech plánovaných 
investičních akcí vyjma 
dokončení koupaliště 
a sběrného dvora. Sou-
časně s  tím se omezují 
na  nezbytné minimum 
finance směrované 
na  opravy a  udržo-
vání, výrazně méně 
investic do  veřejné 
zeleně a veřejného pro-
storu, na městské akce 
a s méně penězi budou 
muset vyjít i  Technické 
služby města Úvaly. Omezení 
výdajů se týká i personálních 
nákladů na provoz města.

Jsme si vědomi, že se jedná 
o razantní a drastické opatře-
ní, scénáře budoucího vývoje 
nejen české ekonomiky však 
neposkytují mnoho důvodů 

k optimismu a naším úkolem 
je udržet městské finance 
stabilní.

Rada města se zároveň do-
hodla, že přijatá opatření bu-
deme každý měsíc operativ-
ně vyhodnocovat, a pokud se 
ukáže, že ekonomické dopa-
dy jsou menší, než se obává-

me, budeme přijatá omezení 
postupně zmírňovat. Velmi 
záleží i na budoucích krocích 
vlády v dané oblasti a na  fi-
nálním stanovisku zastupitel-
stva města. Petr Borecký, 

Alexis Kimbembe, Josef Polák, 
Lída Milerová, Miloslav Kolařík

Úvalské koupaliště v roce 2020

N a podzim roku 2019 naše tech-
nické služby ve  spolupráci 
s dodavatelem stavby koupali-

ště odborně zazimovali. Vrátili jsme za-
půjčené kontejnery.

Ihned jsme museli začít připravo-
vat koupací sezonu 2020, protože 
skončená sezona byla pouze ve „zku-
šebním provozu“. Myslím ale podle 
ohlasů, povedená. Nejsložitější bylo 
připravit a  vypsat koncesní výběrové 
řízení na  nového provozovatele. Na-
še představa pronájmů byla na 10 let. 
Celé řízení musí být schváleno minis-

terstvem financí. Do  koncesního vý-
běrového řízení se přihlásil jen jeden 
zájemce.

Splnil všechny požadované náležitosti 
a ministerstvo smlouvu o provozování 
venkovního koupaliště schválilo. Pach-
tovní smlouva na dobu 10 let bude po-
depsána do konce tohoto měsíce (dub-
na).

Bylo také vypsáno výběrové řízení 
na  dodávku šesti nových kontejnerů. 
Požadované kontejnery jsou v  součas-
né době ve výrobě, těsně před dokon-
čením.

Se souhlasem dodavatele stavby CEN-
TROPROJEKT GROUP, a.s., jsme přes zi-
mu vylepšili a zjednodušili systém dáv-
kování chemie do bazénů.

 Co v současné složité době našemu 
koupališti a jeho návštěvníkům popřát? 

Na letošní sezonu- aby sluníčko a na-
še ukázněnost zahnalo Covid 19 někam 
do kouta a koupaliště mohlo být řádně 
a plně otevřeno.

 A v dalších letech – aby pachtýř úval-
ské koupaliště řádně provozoval a roz-
víjel ke spokojenosti nás všech.

 Josef Polák, místostarosta

Poděkování
Věřím, že za všechny seniory, kteří využili nabídky Městského úřadu pomoci pro ně v nelehké situaci, vyslovuji 
velký dík všem, kteří ji poskytují. Týká se to nákupů, rozvážky roušek a dezinfekce. To vše není jen o rozvozu, 
ale i o organizaci pomoci, vyhledávání dobrovolníků, samotné přiložení rukou k dílu. Díky patří i všem, kteří 
sami, aniž by čekali na výzvu, nabídli své umění a možnosti k výrobě ochranných pomůcek a dezinfekce pro 
všechny potřebné, což dopomohlo fungování celých Úval v poměrně nestresujícím režimu.
Určitě děkují ti, kteří mají smlouvu s městem o sociální a pečovatelské pomoci, ale té se dostalo i desítkám 
těch, kterým je doporučeno nevycházet – skupině ohrožených seniorů, kteří smlouvu nemají. 
Pomyslná kytička za pomoc patří pečovatelkám, správnímu odboru, sekretariátu a tajemnici MěÚ, Městské 
policii a dobrovolným švadlenkám a výrobcům štítů a dezinfenkce.
Přání „vydržet“ patří našim obchodníkům a službám, kteří přes „okénko“ fungují.

Alena Janurová

Pozvánka na zasedání zastupitelstvaPozvánka na zasedání zastupitelstva

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

ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,

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

POZOR ZMĚNA TERMÍNURada města rozhodla 
o razantních škrtech 
v rozpočtu města

zprávy z města
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Úvalská linka psychologické pomoci

Reportáž z výdejny

P o uzavření školy nabídli čle-
nové školního poradenské-
ho pracoviště své služby 

učitelům, žákům a  rodičům po  te-
lefonu. 23. března mne, školní psy-
choložku, oslovil starosta města 
Úvaly Petr Borecký s prosbou, zda 
bych mohla nabídnout dočasnou 
psychologickou pomoc po  telefonu 
VŠEM obyvatelům Úval. Na  lince 
jsme se domluvili a  hned na  dru-
hý den ji zveřejnili. Za první tři týd-
ny fungování linky využili kontaktu 
po  telefonu především lidé, kteří 
mne znají z prostředí školy. Zaměst-
nanci školy a  členové rodin našich 

žáků. Možnost zavolat a třeba si jen 
tak popovídat mají ale všichni obča-
né Úval.

V současné době máme mnohem 
méně kontaktů s druhými lidmi, mů-
že nás přepadat samota nebo mů-
žeme zažívat tzv. ponorku. Změnily 
se činnosti, které jsme běžně vyko-
návali. Mohou se objevit potíže se 
spánkem. Je v pořádku říct si o po-
moc psychologa.

Volat je možné každý všední den 
v  čase 9:00 – 18:00 na  tel. číslo 
734 235 722.

Psycholožka ZŠ Úvaly 
Michaela Pejchalová

T uristé mohou v běžné době bez 
karantény navštívit zajímavé ex-
pozice brandýského Oblastního 

muzea a  ve  vstupním foyer spatřit za-
jímavé dva historicky cenné exponáty 
lodí – monoxylů.  Běžný režim zde pro-
bíhal stejně jako v jiných firmách a orga-
nizacích ještě před měsícem a byl zamě-
řený na  vzdělávání žáků škol, muzejní 
činnost včetně přednášek či dalších kul-
turních programů pro veřejnost.

S  vyhlášením nouzového stavu bě-
hem března tohoto roku byla organiza-
ce kontaktována Odborem bezpečnosti 
a  krizového řízení z  Krajského úřadu 
Středočeského kraje ke zřízení výdejny 
materiálu ochranných osobních pracov-
ních pomůcek pro sociální a  lékařská 
zařízení v daném území. 

Vedením akce byl operativně pověřen 
správce muzea Zdeněk Šimerka, který 
nás přijal v prostorách současné výdej-
ny. Po vydání pokynu zvládli její instala-
ci v krátkém čase včetně zajištění hygi-
enických podmínek, neboť zde dochází 

ke  zvýšenému pohybu osob. 
Za jeden den jich odbaví i v řá-
du stovek.

Jejich jednotka je tvořena 
čtyřmi zaměstnanci z řad mu-
zea, kteří na první pohled vy-
tváří sehraný team. Nyní mo-
hou uplatnit nabyté znalosti 
ze školení, které jim zřizovatel 
poskytl v  rámci vzdělávacích 
programů. Další jednotka je 
připravena v záloze k okamži-
tému nasazení pro případ ne-
moci, karantény či jiných překážek.

Již v brzkých ranních hodinách zaha-
juje team přípravnou činnost na prove-
dení výdejního dne. V  kanceláři grafi-
ka jsou tisknuty předávací protokoly, 
ve  skladové části výdejny se připra-
vuje materiál navezený k  výdeji, další 
osoba přemisťuje germicidní svítidlo, 
které jim účinně pomáhá díky vyzařo-
vání UVC záření při dezinfekci prostor 
výdejny. Vše kvůli ochraně osob, které 
si přicházejí vyzvednout poskytnutý 

materiál. To se 
opakuje i  bě-
hem dne. Právě 
v  době pande-
mie koronaviru 
je důležité do-
držování těch-
to zásad, aby 
nedošlo k mož-
nému šíření ná-
kazy. 

Blíží se osmá 
hodina a  před 
vraty již čekají 
osoby na  spuš-
tění výdeje. 
Dodržují dopo-
ručené odstupy 
a  mají nasaze-

nou ochrannou roušku, která se již 
stává běžnou součástí našich životů. 
Využívají vyznačených parkovacích 
míst přímo před výdejnou. Nemusí te-
dy mít obavu z obdržení pokuty za ne-
oprávněné stání jejich vozidla. Jakmile 
se výdej spustí, začnou si odběratelé 
přebírat své příděly dle stanovených 
kvót. Poskytovaný materiál je darem 
od Středočeského kraje, takže je třeba 
ještě vyplnit požadované náležitosti 
do  předávacích protokolů. Poté po-
skytnutý materiál odvážejí do  ordina-
cí, lékáren, sociálních ústavů a mnoha 
dalších institucí, kde si bez těchto po-
můcek nelze představit běžně prová-
děné operace spojené s výkonem těch-
to nelehkých činností.  

Během dopoledne obdrží výdejna 
další zásilku materiálu. Z útrob dodáv-
kového vozidla vyskakuje hbitý řidič 
a  za pomoci dvou pracovníků výdejní-
ho teamu je zásilka složena. Následuje 
opět kolečko administrativy, jako tomu 
bylo po  ránu. V odpoledních hodinách 
materiál slouží již těm, pro které byl 
krajem obstarán. Tedy vám, zdravotní-
kům, lékařům, personálu v  sociálních 
službách a dalším, kteří v  této nelehké 
situaci sloužíte v první linii. Právě vám 
patří náš „Dík!!!“. 

Veronika Benešová

Těžko na cvičišti – lehko na bojišti v době krize zas až tak neplatí. 
To, že „máte natrénováno“, se může v reálném čase při krizové 
situaci vyplatit, ale na některé nástrahy je těžké ihned najít „lék“.
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Pečovatelská služba Úvaly zvládá zajištění péče v nouzovém 
stavu na jedničku

Všimli jsme si, že …
… lid obecný český pojmenoval sou-

časnou situaci již několika příhodnými 
názvy – doba koronavirová, doba rouš-
ková …

… na sociálních sítích kvete humor, jak 
je pro nás obvyklé, což někdy obveselí, ně-
kdy hraničí s absurditou a někdy zraňuje.

… na fb leckdo obsáhle vyjadřuje své 
názory souhlasné či zpochybňující kro-
ky vlád zemí světa, po bitvě, tuším, ale 
generálů nebude.

… se občas chybka vloudí a  minule 
v  článku o  přednášce „Zdravá výživa“ 
zcela chyběla informace, že Městský 
dům dětí a  mládeže byl jedním z  po-
řadatelů akce pro seniory, doufám, 
že omluvu přijmou. Mají zkušenost již 
s podobnou akcí pro maminky.

… na fb a webu města jsou pravidelná 
oznámení užitečná pro obyvatele i pod-
nikatele. Např. Podpořme úvalské 
podnikatele a provozovny svými ná-
kupy a objednáváním služeb! s map-
kou otevřených provozoven. Píše o tom 
i pan starosta

… je obrovským přínosem i možnost 
objednat si jídlo k vyzvednutí u okének, 
když už v domácím vězení není ani chuť 
vařit.

… 8. 4. 2020 na webu měta – Dnes se ote-
vírají na základě včerejšího jednání ra-

dy města úvalská venkovní sportoviš-
tě a  dětská hřiště. Rozhodnutí vy-
chází ze změny mimořádného opat-
ření Ministerstva zdravotnictví ČR, 
podle něhož se zákaz volného po-
hybu osob podle bodu 1 již nevzta-
huje na sportování na venkovních 
sportovištích, v parcích, v přírodě 
a  na  jiných veřejně přístupných 
místech za  splnění předepsaných 
podmínek:

  nošení roušek, a  to s  výjimkou ven-
kovních sportovišť, kdy jsou sportu-
jící osoby, popř. skupina společně 
sportujících osob, odděleny od jiných 
osob fyzickou překážkou (např. stěna 
nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 
2 metry;
    společně sportují jen dvě osoby, s vý-
jimkou členů domácnosti, popřípadě 
při sportování od  jiných osob zacho-
vávají odstup nejméně 2 metry;
   nejsou využívány související vnitř-
ní prostory sportoviště, zejména 
společné šatny, umývárny, sprchy 
a  podobná zařízení, ve  kterých by 
nebyly plněny shora uvedené pod-
mínky.
… je otevřen opět sběrný dvůr: Obča-

né jsou však vpouštěni jednotlivě a mu-
sí dodržovat hygienická opatření. Oteví-

rací hodiny jsou standardní.… uvolněná 
opatření mají za následek, že ve středu 
před Velikonocemi v  nejmenovaném 
nákupním centru bylo před 10. hodinou 
mnoho mladších 60 let a u 4 pokladen 
fronty sotva dělené jen délkou vozíku, 
mezi regály se proplétali doplňovači 
spolu s mnoha nakupujícími.

… na  jiných místech jsou občané dis-
ciplinovaní, dodržují nošení roušek, 
dodržují odstupy a na  vylidněném ná-
městí se přesto uklízí. Lidé se poznávají 
i „maskovaní“ a zdraví se na dálku. Vola-
jí si a „shlukují“ se virtuálně.

… dalším následkem poloprázdných 
ulic je i zvýšená rychlost některých pro-
jíždějících osobních aut.

… se v ulici 5. května obnovuje vodo-
rovné dopravní značení.

Alena Janurová

N ouzový stav, který vyhlásila vláda ve snaze zabránit 
šíření koronaviru, zásadně ovlivnil naše každodenní 
chování a zaběhnuté zvyklosti.  Skupina občanů, kte-

rou infekce nejvíce ohrozila, jsou senioři. 
V  této souvislosti město Úvaly nabídlo pomoc všem úval-

ským seniorům a dalším hendikepovaným nebo osamělým 
občanům. Zajišťovány jsou nákupy potravin, léků a dalších 
potřeb, dovážky obědů a neodkladné pochůzky a přeprava, 
dále pak distribuce ochranných pomůcek a desinfekce.    

V první linii tyto služby poskytují naši zaměstnanci Pečova-
telské služby Úvaly, a to nejen pro smluvní klienty pečovatel-
ské služby, ale i pro další potřebné. 

Naše pečovatelky odvedly vynikající práci a jejich obětavost 
a pracovní nasazení  nejvyšší mírou naplňuje název jejich po-

volání. Chtěla bych jim touto cestou vyjádřit uznání a upřím-
né poděkování za nás za všechny. 

Dík patří i dalším zaměstnancům města, kteří též pomáhali 
situaci zvládnout. 

Věříme, že společnými silami se nám daří naše seniory 
a další potřebné udržet při dobrém zdraví a pozitivní náladě.

Jana Tesařová, tajemnice MěÚ Úvaly
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE

Doba koronavirová

N ějakou dobu jsme přemýšleli, o čem by 
měl být tento článek v době koronaviro-
vé. Za poslední měsíc se stalo dost vě-

cí. Naší hlavní pracovní náplní byl rozvoz roušek 
po Úvalech, nákupy seniorům, nebo nemocným 
a pomoc s  rozvozem obědů. Příjemně nás pře-
kvapila vlna solidarity a nabídek pomoci. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na po-
moci tuto situaci zvládnout.

 Připomínáme, že i  přes vyhlášený nouzový 
stav se musí dodržovat zákony a  proto nemů-
žeme přehlížet řešení přestupků, které souvisí 
například s  parkováním. Opravdu nemůžeme 
dovolit, aby si každý parkoval, kde se mu zlíbí 
na úkor ostatních (např. stání ve vjezdech), nebo na chodní-
cích či mimo vyznačené parkovací stání ať už se to týká zóny 
na náměstí nebo obytných zón. Proto bychom chtěli apelovat 

na řidiče, aby nadále dodržovali zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích. Všichni děláme, co můžeme, abychom si 
udrželi Úvaly hezké a neničili je.

Kolektiv MP

Foto Jana Králová

Foto Jiří VondráčekFoto Jiří Vondráček
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J ediným utrženým se společnou celoúvalskou a celočes-
kou akcí byla písnička přenášená nejen ČT1, Českým 
rozhlasem, ale u nás i městským rozhlasem a byla vě-

novaná všem, kteří v první linii bojují s epidemií nového ty-
pu koronaviru. Ve středu 25. března ve 12:30 – Není nutno 
nezpívat – „Tak jsem si říkal, proč se ve svízelných dobách 
uchylujeme k  písničkám. Jiné národy se posilují bojovým 
pokřikem, my Češi ve 14. století zpíváme, aby nás pánbůh 
ochránil, ve 20. století, ať mír zůstává s touto krajinou. Pojď-
me tu tradici oživit,” vyzýval Zdeněk Svěrák ke společnému 
zpěvu.

Proč? Protože není nutno se vzdát. Není nutno podlehnout 
strachu. A hlavně není nutno zůstat sám. Ten pocit nesmí mít 
nikdo. Zvláště ne ti všichni, kteří musí být venku mimo karan-
ténu a svojí prací pomáhat nám všem.

Na  fb se objevil i  taneček naší městské policie (proběhla 
asi účast v celé ČR), které je nutné vyjádřit velký dík za rozvoz 
roušek a dezinfekce či nákupů.

Lístky z kalendáře, …které jsme nakonec neutrhli…
Neoslavovali jsme 50 let od založení Sdružené obce ba-

ráčnické J.A.Komenského v Úvalech, neproběhla Talkshow 
s muži kolem Freddieho, necestovali s Kalovými do Svaté 
země Izraele a Palestiny, neskotačili s dětmi na  jejich kar-
nevalu, neoslavovali Den učitelů společně, nemohli promí-
tat premiéru Paměti města s  akordeonistou Emanuelem 
Jankovským s návaznou besedou Post Bellum, neproběhla 
beseda s Michaelem Kocábem. Nekonala se vycházka Len-
ky Mandové. Nakonec jestli čarodějnice létaly v noci osa-
měle kolem šibenice, těžko říct, určitě se neshromažďova-
ly, nanejvýš v rodinách.

A jaké lístky z kalendáře trhali Úvalští před 50 lety?
Podle Života Úval z roku 1970 buď o kulturních akcích moc 

nepsali, nebo jich bylo vskutku málo. 

Lístky z kalendáře…
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V dubnu v Kulturním domě Marie Majerové Svaz čs. invali-
dů pořádal estrádní pořad, kde hrála taneční skupina hudeb-
ní školy internátní pro mládež s vadami zraku.

Klub společenského tance uspořádal okresní soutěž ka-
tegorie E. Páry, tančili čtyři tance – waltz, polku, čaču a  jive. 
První místo obsadil pár Rejhonová – Prchal, druzí byli Sedl-

majerová – Matějka. Byli 
nominováni na  krajské 
mistrovství. KST rovněž 
nacvičoval předtančení 
pro společenský ples 
Masny.

Automotoklub v Úva-
lech pozval na vystou-
pení westernového 
souboru „Colorado“ 
v  kulturním domě 
v  Úvalech. Sokol 
oznamuje, že vyle-
pené plakáty, které 
zvou na různé akce, 
jsou již vandaly druhý den strženy 
a znovu dobrovolníky vylepené malé plakátky školní 
mládež cestou ze školy opět strhávala, přesto se II. sokolský 
ples vydařil. Z těchto kusých zpráv je jasné, že se v Úvalech 
dost tancovalo. Nikde zmínka o divadle a kině, o zábavu se 
v Úvalech starala Osvětová beseda, na ně asi zvaly ony strha-
né plakáty. Doprovodné fotografie ze 70. let ukazují taneční 
aktivity a výtržnosti vandalů.

    Alena Janurová

zprávy z MDDM

R ichard Krajčo zpíval 18. dubna po ránu na nádvoří Do-
mova seniorů v Úvalech pro jeho klienty a pečovatelky.

Projekt Pod okny je série koncertů na  improvizo-
vaných mobilních pódiích, které  se konají ve 25 domovech 
v Praze, středních a severních Čechách. Koncertem zahájila 
Ewa Farna. Bez nároku na honorář seniorům od středy zpí-
vají také Richard Krajčo, Ondřej Ruml, Anna K. a Iva Pazder-
ková. „Projekt Pod okny vnímáme jako velmi důležitý 
a věříme, že neskončí na konci příštího týdne, ale bude 
pokračovat dál, přes hranice hudby, z vlastní iniciativy 
lidí a s dobrým úmyslem podpořit seniory i zaměstnance 
zařízení v  této nelehké době,“ podotkla Lucie Hájková, 
producentka Cen Anděl a organizátorka akce Pod okny.

To jen co víme o  akcích náhodou. Aktuálně se koncerty 
i dalších známých interpretů a skupin objevují na LIVESTRE-
AM #shudboujsmespolu. Někdy i za podpory různých nadná-
rodních společností. Moderní způsob přenosu dobré nálady 

a  podpory v  nelehké 
době nemůže každý 
sledovat, proto pro 
nejohroženější sku-
pinu seniorů, kteří 
nemohou někdy ani 
vyjít ze svých pokojů, 
je akce POD OKNY ma-
lým zpestřením života 
z oken a balkónů.

Pod okny
Podobnou nabídkou byl i online koncert pro dobrou nála-

du přes facebook města Romana a Míši Tomešových z obý-
váku 30.3.

Na poslední chvíli zachytila a fotografovala 
Alena Janurová
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…a školka najednou ztichla

D ne 13. 3. naše školka ztichla, byl to pro nás oprav-
du pátek třináctého. Město Úvaly zareagovalo stejně 
jako mnozí zřizovatelé a  v  rámci nouzového stavu 

státu přistoupilo k uzavření naší školky. Všichni jsme se na-
jednou ocitli v situaci nám neznámé a zvláštní. Školku mívá-
me uzavřenou přes letní prázdniny, ale to je vždy na všech 
budovách živo a všude pobíhají uklízečky, řemeslníci, malíři, 
pokladači a připravujeme školku na nový školní rok. Najed-
nou ale bylo ve všech budovách nezvyklé ticho a klid. 

První týden po tom, co děti školce na nějakou dobu zamá-
valy, jsme provedli kompletní dezinfekci a úklid školky, školní 
kuchyně a tříd.

Všem bylo smutno, protože pedagogické přípravy pro děti 
byly nachystané, domluvená divadélka, návštěvy knihoven, 
výlety a spousta dalšího, vše jsme museli zrušit. Ale na dě-
ti jsme nezapomněli. Učitelky byly s dětmi a rodiči v nestá-

lém kontaktu. Každý týden od nich rodiče dostávali náměty 
a tipy na společné chvíle. Ať již to byly tematické náměty, pís-
ničky, hry, pracovní listy, omalovánky nebo tvoření. Nezapo-
mněli jsme ani na předškoláky, kteří budou v září nastupovat 
na základní školu, a rodičům jsme zasílali veškeré materiály, 
rady a doporučení pro předškolní přípravu.

Velikou radost nám udělaly video pozdravy od našich dětí, 
většinou bylo znát, že se jim po kamarádech stýská. A protože 
se nám stýskalo také, začali jsme na naše stránky dávat krátké 
pohádky, které na videu četly dětem jejich učitelky.

Věříme, že v době, kdy čtete tento článek, jsme již všichni 
na svých třídách a s dětmi si vyprávíme o jaru, květinách, zví-
řátkách a bavíme se při společných hrách.

Všem přejeme hodně sil, zdraví a  hlavně optimismu 
a úsměv na tváři!

Bc. Jana Hájková
ředitelka MŠ Úvaly

!!! ZÁPIS DO MŠ !!!
Zápis do mateřské školy bude letos probíhat zcela odlišně, 
než jak jsme dosud zvyklí, a to ELEKTRONICKY. Celému zá-
pisu bude ve dnech 20.4. – 3.5.2020 předcházet ELEKTRO-
NICKÝ PŘEDZÁPIS. Jedná se o webové stránky, které vás 
celým zápisem provedou, ze kterých si vytisknete přihlášku, 
všechny potřebné dokumenty a můžete již vše předem po-
slat do školky, abychom měli předběžnou zprávu, že se k zá-
pisu dostavíte a v podstatě se „předzapíšete“. Tím pádem již 
o vás školka ví, nejedná se však o ZÁPIS!!!. V řádných dnech 
zápisu, které jsme dle nového nařízení ministerstva stanovi-
li na 4. až 12. května 2020 doručíte přihlášku do MŠ – a to 
buď datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem 
(obyčejný mail nestačí) nebo poštou. Veškeré informace na-
jdete na našich stránkách v sekci Zápis. Na těchto stránkách 
najdete i podrobný návod, jak na nový zápis.
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B ěhem březnového 
dopoledne se všem 
obrátil život vzhůru 

nohama. Škola byla na  zákla-
dě rozhodnutí vlády uzavře-
na. A my najednou stáli před 
otázkou: „Jak budeme učit?“ 
„Jak budeme známkovat?“ „Jak 
vysvětlíme dětem látku?“ A ne-
byli jsme sami. Život se změnil 
i  rodinám. Role učitele přešla 
na ně. 

Již delší dobu propagujeme 
naši základku jako „Chytrou 
školu“ a  toto byla pro nás vý-
zva. Prvních 48  hodin jsme 
nikdo téměř nespali a hledali 
způsoby komunikace, jak se se 
svými žáky spojit, jak jim předat materi-
ály, procvičování, úkoly, vysvětlit novou 
látku, zároveň s  nimi neztratit lidský 
kontakt, být partnery pro většinou tápa-
jící a zahlcené rodiče a přitom neztratit 
vlídnost, klid a pohodu.

Celkově jsme 
po  týdnu fun-
gování v  ne-
známých vo-
dách a  zpětné 
vazby od žáků, 
rodičů a  ko-
legů stanovili 
i  jasná a  pře-
hledná pravi-
dla, abychom 
všem situa-
ci co nejvíce 
ulehčili. Velice 
nás potěši-
lo, že jsme se 

názorově shodli i  s ministrem školství, 
který náš přístup v  mediích následně 
potvrdil. 

Naším cílem nebylo přerušení výuky, 
ale nastavili jsme systém respektující 
aktuální dění a  standardní chod rodin. 
Snažili jsme se žáky zapojit, najít takovou 
formu, která je bude bavit (elektronické 
kvízy, hry, on-line úkoly), efektivně vzdě-
lávat a  pomáhat 
jim v dalším rozvoji, 
která bude časově 
zvládatelná a naučí 
děti zároveň větší 
samostatnosti a od-
povědnosti za  své 
úkoly. Zvolili jsme 
odlehčenou for-
mu výuky, při které 
jsme se soustředili 
na  prioritní před-
měty a  podle toho 
se odvíjely úkoly, 
zadání a  požado-
vané výstupy žá-
ků. Snažili jsme se 
některé předměty 

přetransformovat jako spíše motivační, 
inspirativní, nabízející žákům podněty pro 
trávení volného času.

Jiná situace byla s  menšími dětmi 
na prvním stupni, které mají na většinu 
předmětů jen jednu učitelku (učitele) 
a vyžadují více péče, a s většími dětmi 
na druhém stupni, které jsou mnohem 
samostatnější a PC gramotnější. Právě 
pro ně jsme vytvořili jednotné pracov-
ní prostředí s využitím Google Classro-
om. Jedná se o velice intuitivní počí-
tačovou aplikaci, kde dítě na  jednom 
místě vidí úkoly, vzkazy nebo materi-
ály ze všech předmětů. Jako další byly 
využívány videokonference, WhatsApp 
skupiny, maily, systém Bakaláři, Youtu-
be a další. Každý učitel volil prostředky 
odpovídající požadavkům a potřebám 
dané třídy a  předmětu. Oporou jim 
byl i nově založený „IT podpůrný tým“, 
protože nejen rodiče, ale i někteří naši 
pedagogové potřebovali poradit! ☺ 

A nezapojili se pouze učitelé. Velice 
rychle se zorientovaly i naše vychova-
telky a asistenti, spojili se s dětmi a byli 
všem oporou a kamarády. Z mnoha ne-
výukových akcí velice rád jmenuji pravi-
delné předčítání příběhů a pohádek přes 
Youtube naší vedoucí vychovatelkou, „vi-
deostředy s ředitelem“ nebo i neformál-

ní on-line meetingy 
učitelů se svými 
dětmi. Odměnou 
za  naši snahu pak 
byly časté pozdra-
vy, obrázky a  zdra-
vice od dětí, kterým 
se, stejně jako nám, 
stýskalo. A  právě 
takové vzkazy jsou 
pro nás, pedagogic-
ké pracovníky, tou 
největší odměnou.

Zkrátka jsme 
upřednostnili „lid-
ský pohled na věc“, 
aby se celé období 
karantény nenes-

lo v duchu honu za úkoly a biflováním 
nové látky. Velice dobře jsme si uvědo-
movali, že rodiny nemají jen jednoho 
potomka, každý člen rodiny nemusí mít 
k dispozici samostatný počítač a hlavně 
mnoho rodičů se nemohlo dětem pl-
ně věnovat, protože museli z  domova 
i pracovat. V úvahu jsme vzali i psychic-

kou stránku v rodinách, strach z naka-
žení, izolaci od  přátel, rodiny, absenci 
koníčků a sociálních kontaktů. V tomto 
ohledu jsme chtěli být pro všechny více 
oporou nežli zátěží. 

A  s  tou pomocí jsme to vzali 
„z gruntu“ a zapojili se do mnohých 
aktivit pomoci. Naše učitelky, vycho-
vatelky, asistentky, uklízečky a  ku-
chařky ušily pro Úvaly a okolí hod-
ně přes tisíc roušek, zapůjčili jsme 
3D tiskárnu pro výrobu ochranných 
štítů, našim žákům i občanům byla 
k dispozici psycholožka školy a zá-
roveň jsme ve spolupráci s městem 
Úvaly zajistili pro naše žáky zvýhod-
něné obědy v hospodě Na Dobrým 
místě, abychom rodinám našich 
dětí i v době uzavření školní jídelny 
alespoň trochu odlehčili.

Je mi obrovskou ctí, že mohu pra-
covat na naší úvalské základce s tak 
skvělým týmem, jehož pracovní 

Prvouka aneb už jsem 
z toho učení na větvi

Tradice a zvyky

Pokus

PočítáníPočítání

Škola na dálku a na jedničku!

Čtení pohádky přes You Tube
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Třikrát o distančním vzdělávání

N áročné období několika posledních týdnů nás všech-
ny přimělo k zamyšlení a poznání. Co jsme se tedy 
v průběhu této koronavirové krize naučili? Nemůžu 

mluvit za všechny, dovolte mi tedy několik osobních postřehů:

Jako učitel
  jak nezbytné je držet při sobě a pomáhat si,
      jak klíčová je informační gramotnost a jak se bez jejího po-
silování v budoucnu neobejdeme,
      že výuka na dálku je sice možná a  funguje, ale osobnímu 
kontaktu se nic nevyrovná,
 že důležitost některého učiva je relativní,
 což však neplatí pro mediální gramotnost a kritické čtení:)
 že to jde i bez klasifikace, bez zpětné vazby ale nikoli, 
     že některá rozhodnutí za nás nikdo neudělá a někdy by se 
hodila křišťálová koule,
      že tolerance, pochopení, vstřícnosti a dobrého slova není 
nikdy dost.

Jako rodič
     že výuka vlastních dětí je mnohem, mnohem obtížnější než 
výuka těch nevlastních:)
     že děti nepotřebují mnoho kroužků a volnočasových aktivit, 
aby se dostatečně rozvíjely,
  že pojmy jako time management a krizové řízení získaly zce-
la nový rozměr,
 že někdy i obyčejné činnosti mohou být velmi neobyčejné.

Jako člověk
     že to s námi jako lidmi není tak zlé, dokážeme si nezištně 
pomáhat a jsme (většinou) ohleduplní,
    že mít obavy je normální, ačkoli strach není na místě,
      že právě v  takovýchto časech máme možnost poznat, co 
jsme doopravdy zač.

Za tým školy 
Milada Boháčková

Hrdá on-line učitelka báječných prvňáčků

J ednoho dne jsme se ve škole rozloučili tak, jak to vždy 
děláme a nastalo období, ve kterém budeme muset če-
lit mnoha výzvám. Sama jsem si neuměla představit, jak 

vše na dálku zvládneme. O to více jsem ale byla mile překva-

pena, že jsme se 
této nelehké výzvě 
společnými silami 
postavili statečně 
čelem. Dnes mohu 
říci, že jsem hrdou 
paní učitelkou jed-
né úžasné třídy pl-
né skvělých žáčků 
a báječných rodičů. 
Společnými silami 
putujeme na  cestě 
napříč první třídou 
a učíme se mnoho 
nového. Ráda bych 
poděkovala za  ob-
rovské nasazení 
všech rodičů i  žá-
ků. Těším se zpět 
do  školy a  věřím, 
že i  tato zkušenost 
nás obohatí na dalších cestách napříč vzděláváním.

Za tým školy Jitka Ernestová
Matematika v praxiMatematika v praxi
EmmičkaEmmička

Matematika autobus Matematika autobus 
MajdaMajda

Psaní – EmmičkaPsaní – Emmička

Tělocvik v době koronavirové – BaruškaTělocvik v době koronavirové – Baruška

Apple crumble dle receptu Apple crumble dle receptu 
z učebnicez učebnice

Pokusy – kočka na kontrolePokusy – kočka na kontrole Výuková aplikace DuolingoVýuková aplikace Duolingo

Zdravice od dětíZ

nasazení, ochota pomáhat, učit se pra-
covat v  novém „prostředí“ a  táhnout 
za  jeden provaz se právě v  těchto ná-
ročných chvílích naplno projevila. Zá-
roveň skládám neskutečnou poklonu 
rodičům, kteří se pro nás stali prodlou-
ženou rukou, partnery a se školou úz-
ce a perfektně spolupracovali. A veliký 

respekt mám i před našimi žáky, kteří se 
k obtížné situaci postavili beze strachu 
a  čelem a každý den nám ukazovali, že 
přicházející generace mladých lidí má 
v sobě veliký rozumový i lidský potenciál.

Nevím, zda až budete číst tyto řádky, 
budeme již chodit spolu s  našimi žá-
ky po chodbách školy. Ale věřím, že se 

ve škole sejdeme co nejdříve, a to všich-
ni, v pořádku a zdraví! 

A protože smích léčí, rád bych připo-
mněl, že je obvyklý čas rodičovských 
schůzek a učitelé se již nemohou dočkat, 
až jim rodiče řeknou, jak se děti učí! ☺

Za tým školy
Lukáš Kunc, ředitel
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Úvalské děti vyzdobily svá okna papírovými domečky 
s nápisem „Domácí škola“

S tále častěji je možné 
v  úvalských ulicích 
vídat na  skleněných 

tabulích oken přilepené pa-
pírové domečky, na nichž je 
vyobrazen nápis „DOMÁCÍ 
ŠKOLA“. Školáci a  školačky, 
kteří kvůli pandemii koro-
naviru vyměnili školní lavice 

za domácí vzdělávání, si díky 
nim předávají vzkazy pro své 
kamarády: „Jsme v  tom spo-
lu, u nás se také učí – a my 
chceme ukázat JAK!“ Auto-
rem nápadu je psycholožka 
Anna Lukešová, která se svý-
mi dvěma dcerami, žačkami 
úvalské základní školy, vyle-

pila symbolicky první do-
meček 28. března, v Den 
učitelů, kdy se zároveň 
připomínalo výročí naro-
zení J. A. Komenského. 
Tím rozpoutala řetězovou 
akci a  barevné domečky 
se v  oknech začaly mno-
žit, až překročily hranice 
Úval a objevují se po celé 
republice. Projekt zaujal 
i  celostátní média, objevil 
se v rádiu Impuls, v pořa-
du České televize UčíTelka 
nebo v  novinách Deník.  
„Děti mají společné jedno 
– domácí školu. Na  rozdíl 
od dospělých nemají tako-
vé možnosti a schopnosti, 
aby porozuměly tomu, co 

se momentálně řeší, a často 
nemají ani příležitost denně 
si zavolat s  kamarády. Stýs-
ká se jim, a  to se projevuje 
na  jejich psychice. Domeček 
v okně je tak pro ně určitým 
symbolem a  možností pro-
pojení na  dálku v  náročné 
situaci,“ vysvětluje Anna Lu-
kešová a dodává: „Domeček 
je symbolem domova, a když 
se k němu přidá nápis, záro-
veň znázorňuje také školu. 
I  školka je vlastně škola – 
a  také školkové děti se do-
ma učí hrou.“ Velmi jedno-
duše se tedy mohou zapojit 
i ti nejmenší: „Vezmou papír 
velikosti A4, sestříhnou rohy, 
čímž vytvoří střechu, a  na-
píšou na ni DOMÁCÍ ŠKOLA. 
A pak už mohou dát prostor 
své kreativitě a nakreslit co-
koliv, co si představují pod 
domácí školou. Nakonec sta-
čí vzít izolepu a přilepit do ok-
na,“ doplňuje autorka projek-
tu. Svým výtvorem se potom 
mohou pochlubit nejen v ok-

nech, ale protože by byla 
škoda nemít výtvarná dílka 
pohromadě, je možné je i vy-
fotit a poslat mailem na mo-
jedomaciskola@gmail.com. 
Z  fotografií domečků vzniká 
galerie, zveřejněná ve  face-
bookové skupině JAK se UČÍ 
celé ČESKO, kde je mimo ji-
né i  video od  žačky úvalské 
školy Saši s návodem na vý-
robu. „Jde o  online prostor, 
kde se rodiče dozví aktuální 
informace ohledně školství 
a  nejen to. Také si s  rodiči 
vyměňujeme různé názory 
a  tipy, jak se ‚poprat‘ s  do-
mácím vzděláváním, ale i ve-
selé historky, které jej často 
provázejí. V neposlední řadě 
rodiče pravidelně dostávají 
stručný podklad pro trénová-
ní jejich pozitivního myšlení, 
stejně tak inspirativní otázku 
na způsob učení a doporuče-
ní, jež je bezpochyby pro ně 
velkým přínosem,“ dodává 
Anna Lukešová.

Tereza Křivská
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MODLITBA

slyš naše modlitby, když se s mnohými sestrami a bratry 
na naší planetě spojujeme a voláme k tobě v čase nouze, 
soužení a mnohých zkoušek.
Modlíme se za  svou zemi a  její obyvatele, modlíme se 
za všechny státy, kde se projevuje pandemie COVID-19.
Modlíme se za  všechny postižené touto nákazou, zvláště 
myslíme na rodiny, které jsou poznamenány ztrátou těch 
nejbližších.
Modlíme se za všechny lékaře, pracovníky ve zdravotnictví, 
členy policejního a hasičského sboru, vojáky, za všechny ty,  
kteří pomáhají druhým, kdy sami jsou vystaveni riziku ná-
kazy.
Prosíme, obdař moudrostí a prozíravostí při rozhodování 

ty, kteří stojí v čele státu, krajů, měst a obcí a nesou odpo-
vědnost za druhé.
Prosíme za sílu víry, odolnost, pokoru, soucit i schopnost spo-
lupracovat  tak, aby se  tato nákaza společně překonala.
Dej, Bože, abychom neztráceli naději a pomoz nám všem,  
abychom  čas omezení svého života využili k přemýšlení, 
k pokoře, k obnovování  vztahu s našimi nejbližšími a také 
s tebou. 
Ať všichni uprostřed nejistoty, nestálosti a ohrožení nachá-
zíme v tobě, Hospodine,  útěchu, jistotu, sílu a povzbuzení 
pro sebe i druhé.
Amen.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Pro své jméno mi  zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.“
(Žalm 143,11)

církev

historie

75 let od ukončení 2. světové války

P amětníků tohoto váleč-
ného konfliktu již není 
mnoho. Převážná část 

obyvatel České republiky zná 
události před pětasedmdesáti 
lety z vyprávění. Není na ško-
du si připomenout, co prožívali 
lidé v  tehdejších těžkých do-
bách. 

Když 15. března 1939 od  6 
hodin začalo obsazovat ně-
mecké vojsko Čechy a Moravu, 
bylo zřejmé, že začíná jedno 
z  mnoha krutých období na-
ší země. Druhá světová válka 
zasáhla Evropu o půl roku poz-
ději a v té době měli obyvatelé 
protektorátu Čechy a  Mora-
va s  německou nadvládou již 
trpké zkušenosti. Cizí okupace 
změnila nejen veřejný život, ale 
také každodenní soukromý ži-
vot jednotlivce. Lidé nebyli pá-
ny ve vlastní zemi. Byli nuceni 
číst jména ulic, obchodů a ob-
cí v  němčině. Život probíhal 
ve stálém napětí.

Také do Úval vstoupilo voj-

sko již 15. března 
1939. Část němec-
kých důstojníků 
byla ubytována 
v  soukromých 
domech. Hned 
16. března byli za-
tčeni komunisté An-
tonín Víšek a  Jaroslav Glücks-
mann, jenž se již domů nevrátil. 
Pro potřeby wehrmachtu byla 
už v září 1939 zabrána budova 
měšťanské školy. Úvalští žáci 
se museli střídavě učit v budo-
vě obecné školy. Byly vyřazeny 
všechny „nevyhovující“ učeb-
nice nebo musely být začer-
něny texty o  Československu. 
Do výuky byl povinně zařazen 
německý jazyk, žáci museli 
znát německé dějiny i hymnu 
Velkoněmecké říše. Od března 
1941 do  konce školního roku 
zabralo německé vojsko všech-
ny školní budovy. Vyučování 
probíhalo v  náhradních pro-
storách v Úvalech a ve Škvorci. 

V  protektorátu byla zaká-

zána činnost prvorepubliko-
vých politických stran a také 
mnoha spolků a zájmových 
organizací, jako například 
Sokol nebo Skaut.  

Probíhala perzekuce 
obyvatelstva, především 

občanů židovské národnosti. 
V  červnu 1939 začaly na úze-
mí protektorátu platit tzv. no-
rimberské zákony, kterými byli 
Židé zbaveni občanských práv 
a postupně i majetku. Byla jim 
například odebrána možnost 
provozovat živnosti, museli 
odevzdat rozhlasové přijíma-
če, měli možnost nakupovat 
pouze v některých obchodech 
po  omezenou dobu, nesměli 
navštěvovat zábavní podniky. 
Od školního roku 1940/41 byly 
židovské děti vyloučeny z čes-
kých veřejných i  soukromých 
škol. Ponížení bylo dovršeno 
nařízením, že všichni Židé starší 
6 let jsou povinni nosit na odě-
vu šesticípou hvězdu. V  roce 
1942 museli židovští občané 

z Úval nastoupit do transportů 
do Terezína. V koncentračních 
táborech jich 24 zahynulo. Pře-
žila a z Terezína se vrátila pou-
ze Marie Kusá.

Již od  roku 1939 v Úvalech 
existovala odbojová skupina 
zapojená do organizace Obra-
na národa. V  roce 1942 byl 
tajně kolportován časopis Boj. 
Poslech cizího rozhlasu byl 
zakázán a  trestal se vězením 
nebo i smrtí. Pod ladicím knof-
líkem rozhlasového přijímače 
musel být umístěn výstražný 
nápis. 

Život v naší zemi se výrazně 
zhoršil po nástupu zastupují-
cího říšského protektora Rein-
harda Heydricha, který byl 

Bože náš, 

VÝZVA PRO RODIČE I UČITELE!
Pojďme se stát městem, které se Česku pochlubí největším počtem domečků v oknech! Těší-
me se na vaše fotky zaslané e-mailem, stejně tak na vaše připojení se k facebookové skupině 
s albem, kam lze domečky nahrávat. Budeme moc rádi, když se zapojí i učitelé, kteří jsou 
s dětmi také denně v kontaktu. Proč? Na výzvu od svého učitele děti uslyší velmi rychle a rá-
dy. A pokud děti do domečku napíší i svou třídu, je možné nahlédnout, jak se která třída učí. 
Možná později, až epidemie koronaviru pomine, můžeme udělat z domečků malou výstavu či 
si s nimi učitel s žáčky může vyzdobit svoji třídu.
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na základě Hitlerova pověření 
27. září 1941 vyslán do protek-
torátu, aby brutálně potlačil 
odboj a odpor českého národa 
a  nahradil údajně „mírného“ 
Konstantina von Neuratha. 
Heydrich se aktivně podílel 
na  vypracování konečného 
řešení židovské i české otázky. 
Ve  své nástupní řeči 2. října 
v  Černínském paláci v  Praze 
na  shromáždění nacistických 
funkcionářů prohlásil: „Tento 
prostor se musí jednou stát 
německým a Čech tady už ne-
má koneckonců co pohledá-
vat.“ Heydrichova smrt na ná-
sledky zranění při atentátu 
27. května 1942 vyvolala 
u  mnoha lidí uspokojení, 
avšak zároveň obavu o  nej-
bližší budoucnost. Výsledkem 
nacistického běsnění byla 
poprava několika tisíc nevin-
ných lidí a až do konce války 
pokračovala zvýšená represe 
vůči všem osobám, 
které se nějak posta-
vily proti okupační 
správě. V  červnu roku 
1942 byl v  souvislosti 
s vyšetřováním atentá-
tu zatčen a v Pardubi-
cích popraven Vladimír 
Jankovský. Jako spolu-
pracovník komunistů 
byl zatčen a 8. září po-
praven Otakar Šámal. 
V  listopadu 1942 byl gesta-
pem zatčen a dva a půl roku 
uvězněn učitel Bohumil Trnka. 

Únik z  reality nacházeli li-
dé četbou literatury českých 
spisovatelů, nebo návštěvou 
biografu při promítání čes-
kých filmů, v nichž se některým 
tvůrcům podařilo vložit do dě-
je vlastenecké motivy, které 
unikly cenzuře (např. Babička, 
Pantáta Bezoušek, To byl český 
muzikant, Tulák Macoun). Hrá-
lo i úvalské ochotnické divadlo, 
směly být ale zařazeny pouze 
„nezávadné“ tituly. Na  úval-
ském jevišti se kromě jiných 
objevil člen Národního divadla 
Jiří Steimar se svou manžel-
kou Jiřinou, jenž na konci roku 

1943 režíroval Stroupežnické-
ho hru Na Valdštejnské šachtě 
a do hlavních rolí přizval Rudol-
fa Deyla st. a Františka Rollan-
da. Herecké a pěvecké soubo-
ry J. K. Tyl a Smetana úspěšně 
provedly v  květnu 1940 Blod-
kovu operu V  studni. V  roce 
1941 se uskutečnil společný 
koncert orchestru Sokol a pě-
veckého souboru Smetana 
z děl Antonína Dvořáka a v ro-
ce 1944 se konal pěvecký kon-
cert pod názvem Hold české 
písni z  děl Bedřicha Smetany 
a Antonína Dvořáka.

Tak ve  všedních starostech 
i nadějích plynul čas. Až koneč-
ně přišel den, který přijít musel. 

4. května 1945 se domy 
v  Úvalech ozdobily státními 
vlajkami, z  firem a  vývěsních 
štítů nad obchody a na nádraží 
mizely nenáviděné německé 
nápisy. Stále tu ale byla ve ško-
le německá posádka.

V sobotu 5. května v časných 
ranních hodinách byla státní 
vlajka vyvěšena i  na  budově 
obecního úřadu. V  jeho úřa-
dovnách se horlivě pracovalo 
a výsledkem byl první Revoluč-
ní národní výbor. Jejím předse-
dou byl Josef Rýdl, ředitel míst-
ní měšťanské školy. Po zvolení 
Revolučního národního výbo-
ru byly rozhlasem reproduko-
vány státní hymny. Občané se 
shromáždili na náměstí a nad-
šeně hymny zpívali. Němec-
ká posádka žádala, aby byly 
odstraněny československé 
vlajky a nechtěla trpět shluko-
vání občanstva. Nešetřila vy-
hrožováním, že bude vysláno 
vojsko do ulic, že budou vlajky 

strhány a  že 
bude stříleno 
do  oken. Josef 
Rýdl, Ferdinand 
Birke, před-
seda bývalé 
správní komise, 
a  Ing.  Ladislav 
Dráb jednali 
s velitelem míst-
ní německé po-
sádky o  složení 

zbraní. Žádost byla zamítnuta 
a německé hlídky dále prochá-
zely naším městečkem. Dopo-
ledne byli zajišťováni Němci se 
svými rodinami. Také zrádci 
a  přisluhovači Němců Bakov-
ský, Sviták, Havránek a Stehlík 
byli předvedeni. Nebezpečné-
mu hitlerovskému dobrodru-
hu a  konfidentu Bambasovi 
byla věnována obzvláštní po-
zornost. Je samozřejmé, že tito 
lidé byli při předvádění davem 
na místě potrestáni. U Bamba-
se bylo nalezeno 80 000 korun 
v hotovosti a pistole. Zajištění 
byli umístěni na půdě Revoluč-
ního národního výboru, ale žel 
později předáni místní němec-
ké posádce, která převzala pe-
níze i zbraň.

Do  vzrušené i  radostné ná-
lady se krátce po  půl jedné 
odpoledne ozvalo z  rozhlasu 
zoufalé volání Prahy o pomoc. 

Za  vedení Františka Mar-
tinovského, Jaroslava Kafky, 
Josefa Martinovského, Václa-
va Lhotáka, Františka Kvapila, 
Karla Mandy, Karla Stiebitze, 
Františka Hliňáka a dalších by-
ly obsazeny všechny důležité 
úvalské podniky, a sice v budo-
vě starého cukrovaru umístě-
ný Kriegsmarinelager, továrny 
Elektronspol, 
Petrolea a Ho-
lan. V  továrně 
Elektronspol 
a v Kriegsmari-
nelageru byly 
po  odzbrojení 
něm e c k ý c h 
vojáků získány 
zbraně. Zbra-
ně však uscho-
vávali už bě-
hem okupace 
někteří občané. 

5. května po 13. hodině přijel 
od Českého Brodu osobní vlak, 
ke  kterému byly připojeny tři 
nákladní vozy mimo jiné i  se 
zbraněmi a  municí. Nákladní 
vozy byly železničářem Dasty-
chem odpojeny, nádražním 
personálem v  čele s  traťmis-
trem Čermákem za  pomoci 
dalších občanů 
vyloženy a  tak 
byly získány další 
zbraně. Výpravčí 
a  přednosta sta-
nice mezitím zaří-
dili odjezd osob-
ního vlaku. Velitel 
místní četnické 
stanice Eismann 
prý oznámil tento 
počin místní ně-

mecké posádce, vojsko se do-
stavilo na nádraží a začalo ob-
čany v ulicích pronásledovat.

V odpoledních hodinách za-
chytili na nádraží zprávu, že se 
blíží od Kolína pancéřový vlak. 
Traťmistr Čermák vytvořil sku-
pinu, která přerušila v oblouku 
u  Klánovic 2. kolej železniční 
trati.

Další skupina přerušila trať 
na  1. koleji před vjezdem 
do Úval.

Situace byla vážná. Před-
seda Revolučního národního 
výboru Josef Martinovský, kte-
rý převzal vedení obce místo 
odstoupivšího Josefa Rýdla, se 
pokusil vyjednat složení zbraní 
německé posádky u poručíka 
Siedlera. Ten však odmítl a po-
ukázal na rozkaz velícího gene-
rála Schörnera. Naopak Němci 
kolem 16. hodiny vyklidili míst-
nost národního výboru a pro-
hlásili, že přebírají vedení obce. 
Poté provedl Josef Martinovský 
mobilizaci aktivních a záložních 
důstojníků a  poddůstojníků, 
rozdělil Úvaly na úseky a  sta-
novil jejich velitele.

V  noci ze soboty na  neděli 
6. května odjela německá po-
sádka z  Úval ke  svému veli-
telství do  Českého Brodu. To 

bylo povelem ke  stavění bari-
kád na  východním okraji ob-
ce na Stříbrňáku, na Úvaláku, 
u továrny Vega. Rovněž byly za-
taraseny převrácenými vagóny 
železniční přejezdy se závora-
mi a podjezdy ve Škvorecké uli-
ci a u Ladislava Votavy včetně 
podminování třaskavinami. 

V  poledne létala nad Úvaly 

Vlajky na budově obecního úřaduVlajky na budově obecního úřadu

Obránci barikády u VegyObránci barikády u Vegy

Barikáda podjezdu pod tratíBarikáda podjezdu pod tratí
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dvě německá výzvědná leta-
dla a později se na českobrod-
ské silnici objevila průzkumná 
německá jednotka, která se 
však po výstřelech z naší stra-
ny vrátila do  Českého Brodu. 
Asi ve  14 hodin se opět ob-
jevili Němci se dvěma tanky 
a  jedním obrněným vozem 
a  po  oboustranné přestřelce 
opět ustoupili. V 15 hodin přije-
li Němci s větším počtem tanků 
a obrněných vozů a nastal boj. 
Jedna část Němců vyskáka-
la mimo dostřel z  obrněných 
vozů a  prováděla obchvatný 
manévr, druhá část ostřelovala 
pozice obránců a protiletadlo-
vými děly vystřelila asi 15 ran 
na čtvrti Na Cihelnách a Slova-
ny. Byly zapáleny dva domy č. 
p. 84 a 705. Úvalští obránci mě-
li v tomto boji velké ztráty. Byli 
zajati a u hřbitovní zdi zastřele-
ni Jaroslav Kvíz, Václav Havlíček 
a Milan Dufek a  těžce zraněn 
Augustin Hanek. Naši se velmi 
statečně bránili, ale tlak Něm-
ců byl silný. Proto bylo roz-
hodnuto provést ústupový boj 
a naši obránci se stáhli kolem 
17. hodiny až na západní okraj 
Úval a zachytili se v  lese Vidr-
holci, kde se spojili s  obránci 
z  Újezdu nad Lesy. Německé 
vojsko začalo pronikat do Úval, 
drancovalo domy a  donutilo 
muže k odstraňování překážek 
a barikád. Přitom byl v Alešově 
ulici zákeřně zastřelen Franti-
šek Šlajer, krejčí z č. p. 519. 

Asi padesát mužů bylo v hos-
tinci U Sechtrů drženo jako ru-
kojmí. Po zákroku Ferdinanda 
Birkeho, který poukázal na to, 
že dvacet jiných rukojmích je 
již drženo na  obecním úřadě 
a  slíbil, že se občanstvo vyva-
ruje všech činů Němcům ne-
přátelských, byli tito rukojmí 
od Sechtrů propuštěni, ale by-
lo vyhlášeno stanné právo. Asi 
ve 23 hodin byli propuštěni ru-
kojmí z obecního úřadu.

V pondělí 7. května byli naši 
revolucionáři stále ještě v  le-
sích. Německými vojáky byli 
zatčeni Josef Rydl, Ing.  Ladi-
slav Dráb a A. Martínek, účast-
ník bojů, který se v noci tajně 
vrátil domů. Ing. Dráb a poz-
ději i  Josef Rydl byli z  vazby 
propuštěni.

Německá posádka byla posí-
lena dalšími útvary a čítala 600 
mužů. Velitelem byl poručík 
Meinel. Mezi 23. a 24. hodinou 
byli v místnosti obecního úřa-
du zatčeni Bohumil Janďou-
rek, Jaroslav Michálek a Karel 

Marčín, kteří konali zdravotní 
službu. Byli však považováni 
za partyzány. Tyto nešťastníky 
již nikdo živé nespatřil.

8. května vyzval poručík Mei-
nel místním rozhlasem občan-
stvo, aby odevzdalo veškeré 
zbraně s tím, že v případě ne-
uposlechnutí budou zastřeleni 
rukojmí. Lhůta byla nejprve 
do 9 hodin a poté prodloužena 
do 10 hodin. 

Zbraně byly ukrývány 
a  mnozí muži s  rodinami 
prchali do  okolních ob-
cí. Ferdinand Birke ještě 
v  noci a  8. května časně rá-
no byl ve škole, aby se poptal 
po zatčených, ale vždy byl po-
ručíkem Meinelem odmítnut. 
Později zjistil Ferdinand Birke 
spolu s  Ing.  Ladislavem Drá-
bem, že Janďourek, Michálek, 
Marčín a Martínek již ve škole 
nejsou. Poručík Meinel pro-
hlásil, že byli propuštěni. Bylo 
po nich pátráno místním roz-
hlasem i telefonicky v okolních 
obcích, ale marně.

V městečku byl pochmurný 
klid. Na obecním úřadě zůstal 
i  nadále Ferdinand Birke, ta-
jemník Josef Čmelík a Ing. Ladi-
slav Dráb jako další předseda 
Revolučního národního výbo-
ru. 

Po ohlášení německé kapitu-
lace odešel Ing. Ladislav Dráb 
s  Ferdinandem Birkem k  po-
ručíku Meinelovi s opětnou žá-
dostí, aby složil zbraně. Odmítl 
je odevzdat civilistům, a proto 
byl ze Škvorce povolán štáb-
ní kapitán Kučera, který přijel 
ve  voze ozdobeném státní 
vlajkou a spolu 
s  Karlem Man-
dou a strážmis-
trem Volencem 
poručíka Mei-
nela znovu vy-
bídli ke  složení 
zbraní. Meinel 
odjel do České-
ho Brodu, aby 
si pro kapitulaci 
vyžádal sou-
hlas svého ve-
lícího generála. 
Na dotaz, co se 
stalo se zatče-
nými Janďour-
kem, Michál-
kem, Marčínem 
a  Martínkem, 
dal Meinel své 
důstojnické slo-
vo, že jeho četa 
nikoho z  Če-
chů nezastře-

lila. Zatím však tři z rukojmích 
byli na  jeho rozkaz zastřeleni. 
Martínek podle vlastní výpově-
di při vystupování z nákladního 
auta, které je přivezlo na mís-
to popravy v  lese mezi Úvaly 
a Újezdem nad Lesy, odvážně 
skočil na jednoho z katů   a dal 
se na útěk lesem k Jirnům. Byl 
těžce raněn, ale zachránil si ži-
vot.

Odpoledne kolem 
17. hodiny opustil 
poručík Meinel s po-
sádkou Úvaly. Odjeli 
též úvalští Němci 
– civilisté a  rovněž 
Bambas s  Havrán-
kem. Městem pr-
chali v  hloučcích 
i  jednotlivě němečtí 
vojáci i civilisté. Ně-
mečtí vojáci dobro-
volně odevzdávali 
zbraně.

Ráno 9. května 
projel přes Úvaly 
první vojenský vůz. 
K překvapení všech 
byl americký, prav-
děpodobně to byli 
parlamentáři. 

Kolem 8. hodiny 
byli v lese nedaleko 
myslivny nalezeni 
v mělké jámě zastřelení ruko-
jmí Janďourek, Marčín a Michá-
lek jako poslední oběti němec-
ké zvůle v Úvalech.

Obcí se stále valili prchající 
Němci. Když přijely první so-
větské vozy, nastal mezi Němci 
nepopsatelný chaos. Asi 400 
jich bylo chyceno a někteří při-
šli o život.

Projíždějící sovětské vojáky 
nadšeně vítali občané Úval ja-
ko své osvoboditele. Část so-
větského vojska zůstala v Úva-
lech a 14. května byla ve škole 
zřízena ruská vojenská nemoc-
nice.

Lid žil ve  šťastném opojení 
nad koncem válečného konflik-
tu. Štěstí dostoupilo vrcholu, 

když 16. května mohli přivítat 
a  pozdravit svého prezidenta 
dr. Edvarda Beneše, který pro-
jížděl přes Úvaly se svojí chotí 
a  doprovodem zvláštním vla-
kem z Košic do Prahy. Nádra-
ží bylo slavnostně vyzdobeno 
a  vítání se zúčastnilo velké 
množství občanů krojovaných 
i  v  občanském oděvu. Jásot 
a  provolávání zdaru nebralo 
konce, když prezidentský vlak 
pomalu projížděl stanicí a pan 
prezident s  chotí se na  shro-
mážděný lid usmívali a kynuli 
mu rukou.  

Spokojeni a  s  nezlomnou 
vírou, že se nám volnost a svo-
boda skutečně vrátily, odchá-
zeli úvalští občané z  nádraží 
do svých domovů.

Použité prameny: Úvalská 
kronika 1945, Úvaly v  průbě-
hu staletí, V. Kolomý: Divadlo 
a hudba v Úvalech

Vladislav Procházka

Vítání sovětské armádyVítání sovětské armády

Občané vítají projíždějící velitelský vůzObčané vítají projíždějící velitelský vůz

Dav občanů při vítání prezidenta BenešeDav občanů při vítání prezidenta Beneše

Prezident Beneš s manželkou Prezident Beneš s manželkou 
při průjezdu vlakem přes Úvalypři průjezdu vlakem přes Úvaly

Vítání prezidenta Beneše na nádražíVítání prezidenta Beneše na nádraží
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Automobilismus a Ella Stejskalová, rozená 
Alžběta Batlíková (1913–1987) z Úval

S e jménem automobilové závod-
nice Elly Stejskalové se lze setkat 
v letech 1935 -1937, když jí bylo 22 

až 25 let. Díky vzdělání v rodinné škole se 
měla stát vzornou matkou a manželkou. 
Proč nezůstala u klavíru a vyšívání? Kde se 
v  elegantní ženě vzala cílevědomost, ur-
putnost, touha a odvaha závodit? 

V  letech 1958–1981 jsme často potká-
vali příjemnou tajemnici Osvětové besedy 
v Úvalech, která zaštiťovala hudební a  ja-
zykové kurzy, rytmiku či balet, vystoupení 
Divadelního souboru J. K. Tyl nebo loutko-
vé scény. Místo závodění připravovala Alž-
běta Kotlabová s redakční radou další číslo 
měsíčníku Život Úval, který osobně na cy-
klostylu rozmnožovala. Myšlenka vydávat 
měsíčník napadla jejího druhého manžela 
Josefa Kotlabu roku 1959. Od roku 1961, 
když přišla s ideou tanečních kurzů, praco-
vala zodpovědná tajemnice Ella Kotlabová 
na plný úvazek, protože osvětová beseda 
spravovala i taneční klub, lidovou knihov-
nu a kulturní dům. Organizační schopnosti 
paní Elly potvrzuje množství uspořádaných 
žákovských koncertů, schůzí k politickým 
výročím včetně doprovodného programu 
a pozvánek, letních zájezdů či přednášek. 
Několik let do roku 1978 zastávala funkci 
předsedkyně TJ Sokol. Práci osvětové be-
sedy převzalo roku 1981 okresní kulturní 
středisko, kde paní Ella před důchodem 
v  roce 1983 končila se stejnou pracovní 
náplní.

Odkud získala dovednost přicházet 
s něčím novým? Ve všem se 
jí dostalo podpory od otce 
Aloise Batlíka, výborného 
řemeslníka, obchodníka 
a  živnostníka. Byla závodní 
činnost dcery ve 30. letech 
přípravou pro rozšíření sor-
timentu o prodej aut?

13. 5. 1935 psaly na  str. 
6 Národní listy  o  úspěchu 
Cílové jízdy Republikánské-
ho autoklubu při příleži-
tosti Hospodářské výstavy 
v  Praze. Mezi fotografiemi 
zachovalý výstřižek z novin 
přináší konkrétnější údaje. 
3. místo získala Ella Stej-
skalová s vozem Tatra 57, 

choť báňského úředníka z Úval. 
Startovala ve  Gbelích na  Slovensku, 

a stala se také absolutním vítězem Sloven-
ska. (Gbely se nacházejí cca 60 km na vý-
chod od jihomoravského Lanžhotu.) Abso-
lutní vítěz z Čech K. V. Matoušek startoval 
v Aši ve voze Jawa 700. Absolutní vítěz Mo-
ravy Karel Šopek závodil ve voze Tatra. Ab-
solutním vítězem za  Podkarpatskou Rus 
a celkovým vítězem se stal Stanislav Krato-
chvíl, rolník z Užhorodu, na voze Aero. 

Roku 1936 získala Ella Stejskalová v Ja-
roměři 3. místo v dálkové jízdě výkonem 
1 591 km s  vozem Praga. Vítězem cílové 
jízdy pořádané Ligou čs. motoristů se stal 
závodník Pouznar za vzdálenost 1927 km. 
Rozhodoval počet ujetých km, přičemž 
podmínkou bylo dodržování dopravních 
předpisů. 

28. 3. 1937 vyšel v  Národní politice 
na str. 23 inzerát, ve kterém Ella Stejska-
lová, Úvaly 771, nabízela čtyřdveřový vůz 
Praga Piccolo k prodeji za Kč 7 000.

Automobilový a  motoristický závod 
Českobrodský okruh „jako soutěž spo-
lehlivosti cestovních vozidel“ byl pořádán 
v květnu v  letech 1934–1938. (V  květnu 
2 002 byla tradice obnovena.) Byla to za-
těžkávací zkouška strojů i závodníků před 
dlouhým a tehdy slavným závodem 1000 
mil, jehož trasa vedla celou republikou 
v délce 1 600 km.

Trať 1. ročníku Českobrodského okruhu 
v délce 30 km směřovala z českobrodské-
ho náměstí do Tismic, Vrátkova, Kostelce 
nad Černými lesy, Krupé, Kleček a z Liblic 
zpět do Českého Brodu. Závodníkům byla 
předepsána průměrná rychlost 50 km/h. 
Nejlépe se umístil ten, kdo se této hodnotě 
nejvíce přiblížil.

Závodu se postupně účastnili domácí 
i přední tuzemští závodníci. Vedle značek 
Popular, Tatra, Aero, Praga nebo Škoda 
byly v  dalších ročnících přihlášeny i  dva 
vozy Bugatti s obsahem 5 500 ccm, Alfa 
Romeo, Austro-Daimler, Imperia a BMW. 
Motocyklisté závodili se značkami Jawa, 
DKW nebo Ogar. 

Ve 3. ročníku starto-
valo 38 motocyklistů 
(i  se značkou Rudge) 
a  30 automobilistů. 
Tentokrát trať měři-
la 26,5 km, motocykly 
a sidecary ji absolvova-
ly třikrát (79,5 km), au-
tomobily pětkrát (132,5 
km). Nejrychlejší jezdec 
v  každé třídě získal 
1  000 bodů, pomalej-
ším se odpočítal 1 bod 
za  každou započatou 
minutu, o  niž byl po-
malejší. Trestné body 
byly také přidělovány 
při následné kondiční 

zkoušce vozidel za  vady na  vozidle. Ella 
Stejskalová se objevila na startovní listině, 
ale její jméno nefiguruje ani mezi vítězi, ani 
mezi odstoupivšími. Pravděpodobně se 
nakonec nezúčastnila.

4. ročník roku 1937 se už jel jako rych-
lostní závod. 7,65 km dlouhá trať vedla 
po betonové státní silnici z Českého Brodu 
do Tismic, Nové Vsi a zpět do Českého Bro-
du. Bylo přihlášeno 148 závodníků, mezi 
nimi podruhé Ella Stejskalová s  vozem 
Walter Junior S (licenční italský Fiat Balilla 
SS), což byl tehdy nejrychlejší tuzemský 
automobil třídy do 1100 ccm. Zkušení au-
tomobiloví závodníci, senioři, museli ab-
solvovat deset kol (76,5 km), motocyklisté 
pět kol (38,25 km). Ella Stejskalová starto-
vala mezi juniory, méně zkušenými jezdci, 
kteří jeli trať pětkrát (38,25 km) a  jezdci 
na motocyklech a sidecarech třikrát (22,95 
km). Polední list psal 17. 5. 1937, že z čes-
kobrodského týmu vykazovala v tréninku 
nejlepší časy Ella Stejskalová. V následném 
závodě však havarovala.
Českobrodský časopis Naše hlasy tehdy 

referoval. „Spokojenost obyvatelstva ov-
šem znamená nějaký malér na trati. Nej-
vážnější úraz postihl nevinné diváky u ryb-
níčka v Nové Vsi, kde v zatáčce závodník 
přerazil šest silničních patníků. Odštěpek 
kamene zalétl až na druhý břeh rybníčku 
a zranil v kyčli čtrnáctiletého chlapce Hro-
mádku a vážně poranil osmiletého Bedři-
cha Jílka, jemuž přerazil klíční kost, žebro 
a snad natrhl i plíčky.“ Pro Ellu Stejskalo-
vou to byl první a poslední skutečný závod.   

V 5. ročníku, kdy továrna Jawa Ing. Fran-
tiška Janečka zajišťovala servis, E. Stej-
skalová nestartovala. O  Českobrodském 
okruhu psal nejen nejznámější český tisk, 
Národní listy, Auto, ale i pražský německý 
Prager Tagblatt. (Poznámka: v deníku začí-
nal E. E. Kisch, do emigrace v březnu 1939 
zde pracoval Max Brod.)  

V  1. ročníku Českobrodského okruhu 
zvítězil Pšenička na  Aero, ve  2. ročníku 
Zdeněk Kubíček na Bugatti, ve 3. a 4. roč-
níku Zdeněk Pohl na Bugatti, v 5. ročníku 
Zdeněk Kubíček na Fordu Special.  

Ella Stejskalová přežila havárii bez zra-
nění, rozvedla se, přestala závodit, vdala 
se za  Josefa Kotlabu, jemuž porodila dva 
syny, Josefa a Pavla. Po nečekaném pen-
zionování šedesátiletého manžela v  roce 
1955, vitálního náměstka ministra dopra-
vy, nesložila ruce do klína, ale šla tvrdě pra-
covat. Plně se   věnovala rodině a osvětě 
v Úvalech. O své automobilové minulosti, 
kdy v  cílových jízdách a  na  Českobrod-
ském okruhu roku 1937 poměřovala své 
dovednosti s muži a ženami, nikdy nemlu-
vila.

PhDr. Lenka Mandová děkuje za cenné 
rady spisovateli v  oboru automobilismu 
Janu Tučkovi.

PhDr. Lenka Mandová
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V edení města zpra-
covalo projekt a  po-
dalo žádost o  dotaci 

na  opravu obslužné komuni-
kace zdravotního střediska. 
V žádosti projektová manažer-
ka popisuje současný stav ko-
munikace a osobní zkušenost 
s pohybem na této komunika-
ci v době své zdravotní indis-
pozice. Mám k  celé této akci 
několik připomínek. Domní-
val jsem se, že po upozornění 
v  loňském roce na  stav této 

velmi používané komunikace, 
bude realizace prodiskutována 
s  odborníky. Navrhované ře-
šení zaasfaltování nepovažuji 
za  vhodné vzhledem k  tomu, 
že pod komunikací jsou sítě 
a  případná následná oprava 
v  případě poruchy je složitěj-
ší. Sklon komunikace je velký 
a podél zábradlí by bylo vhod-
né použít protiskluzovou za-
mkovou dlažbu, která umožní 
bezpečný pohyb i za nepřízni-
vých klimatických podmínek. 

Město v  minulých letech 
investovalo desítky milionů 
a  úpravu této komunikace 
u   zdravotního střediska ni-
kdy ani neplánovalo, přes-
tože se jedná o komunikaci, 
kterou dříve či později použí-
vají všichni občané. 

Pro pamětníky připomí-
nám, že první část zdravot-
ního střediska byla vybu-
dována v  roce 1961–1964 
svépomocí občanů v  akci Z, 
kteří zdarma odpracovali 65 

tisíc brigádnických hodin. 
Odkaz na  publikaci Úvaly 
v průběhu  staletí strana 156.

Vzhledem k  současné fi-
nanční situaci obnovení akcí 
Z  bude pravděpodobná je-
diná možnost, jak ve městě 
něco zrealizovat. Věřím, že 
dříve narození občané, kteří 
jsme v době akcí Z vyrůstali, 
půjdeme příkladem. 

Jan Havel
člen dopravni komise za ODS

Dne 4. 4. uplynulo již dlouhých 20 let, co nás 
navždy opustil náš milý tatínek a dědeček 

pan Oldřich Kovář, spoluzakladatel místní 
pobočky  OF  později ODS,  jejímž byl

i členem. Také byl aktivním houslistou, hrál
v místním kvartetu spolu s panem J. Štorkem, 

V. Stárkem a A. Vernerem, později s panem 
J. Zbejvalem. Sám ještě hrál v podnikovém 

orchestru SUDOPU Praha, kde pracoval jako 
vedoucí projektant. 

Kdo si na našeho tatínka pamatujete, 
vzpomeňte prosím s námi,

dcery Eva a Marie s rodinami.

Děkuji panu 
starostovi za 
článek o mém 

zesnulém 
manželovi panu

Rostislavu 
Matulíkovi.

Magda 
Matulíková

Na hřbitov lehce, na zdravotní středisko s obtížemi potřetí

A by nebylo 
retroč lán-
ků dost, tak 

ještě trochu první-
ho máje.

V  Úvalech přeci 
jen nebyli všichni 
tolik žhaví zastán-
ci tehdejší vlá-
dy jedné strany. 
Na  transparentech 
se objevují texty, 
které by mohly pla-
tit v  každé době. 
Např. Les, plíce města v roce 1957, Náš cíl, hluboké vědomosti z roku 1954, 
nebo v roce 1980 krojované děti nesou májku. Poznáte, kdo ji nese? Na další 
fotografii z roku 1986 zase můžete srovnat, jaké obchody v Husově ulici tehdy 
byly. Nakonec ještě informace, kolik jsme snědli úvalského masa v roce 1969.

K dubnovému poznávání účastníků velikonočního obcházení děvčat v Úva-
lech se ozvali zatím 3 účastníci či rodinní příslušníci, kterým srdečně děkuji 
za doplnění jmen na fotografiích. Odměnou je jim snad zaslání skoro 20 foto-
grafií z tehdejší pomlázky roku 1963. Najde se ještě nějaký pamětník???

alena.janurova@centrum.cz

poznáte se?

květen 2020
Vítáme nové spoluobčánky
Rozálie Čiháková
Přejeme, aby vyrostla ve zdravou a šťastnou
občanku našeho města.
Navždy jsme se rozloučili
František Lajtner
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.
Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména naro-
zených dětí, životní jubilea a  jména zemřelých 
v  rubrice Společenská kronika. Uvést jméno 
a příjmení je možné pouze s písemným souhla-
sem dotčené osoby, případně jejího zákonného 
zástupce. V případě zájmu o zveřejnění se obrať-
te na správní odbor MěÚ Úvaly, na email marie.
cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528, mo-
bil 723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

společenská kronikaosobní

Dne 14. dubna 2020 zemřel ve věku nedožitých
85 let pan František Lajtner.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Děkujeme všem pracovníkům domova seniorů za péči, kterou 

věnovali panu Františku Lajtnerovi. Velice si jich vážíme. 
Rodina Lajtnerova
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Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ –

REVIZE TLAKOVýCH NÁDOB
STABILNÍCH.

REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

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

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
staré tiskoviny, sbírky starých pohlednic, 

poštovních známek, fotografi í, staré 
obrazy apod.

731 489 630
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

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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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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