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V září jsme dokončili dal-
ší etapu ozeleňování 
úvalských ulic, tentokrá-

te ulici Škvorecká a předprostor 
u Billy.

Ve  Škvorecké ještě chce-
me dodělat chy-
bějící kusy chodní-
ků na  levé straně 
a  doplnit dosadby 
i tam.

Ulice tak během 
posledního roku 
proměnila svůj cha-
rakter.

Renata Stojecová, 
vedoucí odboru 

životního prostředí

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
v  ruce držíte říjnové číslo časopi-

su Života Úval. V době, kdy píšu tento 
úvodník (polovina září), stojíme na pra-
hu druhé vlny koronaepidemie, museli 
jsme zavřít mateřskou školu a jen čeká-
me, co se bude dít dál. Teď, v říjnu, už je 
mnohem jasněji. Tiše doufám, že druhá 
vlna probíhá značně příznivěji než vlna 
první, stát situaci zvládl a město a eko-
nomika fungují normálně. Před dvěma 
lety touto dobou jsme slavili 100 let re-
publiky a  nikdo z  nás si nedovedl ani 
představit, co budeme řešit teď. Sám 
jsem zvědavý, co budoucnost přinese.

Ale jsem optimista, náš národ vždy 
všechny krize dříve či později vyřešil, vy-
řeší i  tuto. Sice to nebude bez šrámů, 
ale staré české přísloví říká, co tě neza-
bije, to tě posílí. Co bychom ale měli mít 
na paměti, je to, že ne vždy řešení, která 
jsme si v minulosti zvolili, byla ta správ-
ná. A že ne vždy se dá věřit lidem slibu-
jícím světlé zítřky všem, koblihu a rouš-
ky do každého domu nebo lidem, kteří 
založili svoji existenci na prodeji strachu 
masám. Máme-li jako společnost i  ja-
ko město fungovat dobře, musíme há-
jit svoji svobodu. Svobodu společnosti, 
svobodu osobní a  i svobodu na samo-
správu. 

Je mi líto, že musím právě teď psát, že 
vláda využila současnou krizi k  tomu, 
aby zaútočila na  svobodu samospráv 

– měst a obcí. A  to tím, že podlomí je-
jich ekonomickou nezávislost. Nejpr-
ve je připravila o nemalou část příjmů 
na  jaře, aby následně změnami záko-
nů, které nejsou nic jiného než nesmy-
slné rozhazování, připravila od  ledna 
2021 města a obce o nemalou část pří-
jmů změnami daňových zákonů. Jenom 
Úvaly tak na příjmové stránce rozpočtu 
města přijdou v  roce 2021 o cca 5 mi-
lionů Kč, a  to do  toho nezapočítávám 
dopady ekonomického poklesu. Nejen 
Úvaly, ale i ostatní obce a města se tak 
dostanou, pokud vláda své záměry ne-
přehodnotí, do situace, kdy budou mít 
tak tak peníze na svůj provoz, ale už ne-
budou mít žádné peníze na investice. 

Totálním překopáním stavební-
ho zákona, kde vláda nerespektova-
la prakticky žádné připomínky odbor-
né veřejnosti, měst a obcí, směřujeme 
od  roku 2021 (pokud zákon projde 
parlamentem) k tomu, že dojde k och-
romení funkčnosti stavebních úřadů 
a  zásadně se sníží možnost měst ro-
zumně regulovat, co se na jejich území 
bude stavět. 

Možná se ptáte, proč tedy za této si-
tuace připravujeme ve městě nové pro-
jekty. Je to proto, že na radnici věříme, 
že jako se přežene bouře, tak i tato vlá-
da zde není navěky a že třeba pod tla-
kem veřejnosti – tedy vás – svůj kurs 
změní. A  že se zase podmínky pro to, 

abychom mohli rozvíjet svá města a ob-
ce, vrátí. 

Ale abych skončil optimisticky. Po 
mnoha letech bojů a  příprav se nám 
podařilo v  září vyřešit věc, která trápi-
la mnoho let občany lokality U Horou-
šánek, a to přístupový chodník k zastáv-
ce autobusu na návsi v Horoušánkách. 
Rád bych zde moc poděkoval našim 
místním občanům za  jejich podporu, 
starostovi obce Horoušany za  vstříc-
nost a především Petrovi Maturovi a je-
ho kolegyním a  kolegům z odboru in-
vestic za buldočí úsilí, kterým celou věc 
dotáhli až do zdárného konce. 

Další dobrou zprávou je, že jsme 
uspěli s žádostí o dotaci, takže hasičům 
příští rok k  jejich 135. výročí nadělíme 
velkou rekonstrukci a rozšíření hasičár-
ny na Klánovické. Je to jeden z klíčových 
projektů pro rozvoj jednotky sboru dob-
rovolných hasičů v Úvalech a věřím, že 
se povede. 

A do třetice všeho nejlepšího – od po-
loviny září jezdí nejen úvalští řidiči a ři-
dičky po  nově zrekonstruované silni-
ci na Přišimasy. Z Úval a jejich blízkého 
okolí tak ubyl další tankodrom a dnes již 
vlastně zbývá jen jeden. Z Úval na Tlus-
tovousy. Ale i zde již pracujeme na tom, 
aby se situace změnila. 

Přeji vám krásný podzimní říjen 
a hodně hub, pokud je sbíráte. 

Petr Borecký, starosta města Úvaly

Slovo starosty
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Ozelenění ulice Škvorecká 
dokončenoZměna na pozici ředitelky 

Technických služeb
města Úvaly

Rádi bychom vás informovali, že po vzájemné 
dohodě s radou města skončila na pozici ředitelky 
Technických služeb města Úvaly paní Markéta Řep-
ková.

Rada města zároveň rozhodla o vypsání výběrové-
ho řízení na pozici ředitele/ ředitelky TSÚ.
Řízením technických služeb města byl s účinnos-

tí od 1.9.2020 do doby ukončení výběrového řízení 
pověřen pan Jaroslav Špaček.

Rada města děkuje paní Markétě Řepkové za do-
posud odvedenou práci v čele technických služeb.

Za radu města 
Petr Borecký, starosta města Úvaly
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V zpomínáte si na vzru-
šené diskuse někte-
rých Úvaláků o  na-

šem loňském kácení stromů 
v lese na Pražské? Tehdy by-
lo město obviňováno (zejmé-
na vedoucí odboru životního 
prostředí Renata Stojecová 
a  starosta Petr Borecký), že 
se kácí zcela nesmyslně zdra-
vé modříny a smrky. Již teh-
dy Renata Stojecová obča-

ny upozorňovala, že to, že je 
strom krásně zelený, o  jeho 
zdraví nevypovídá vůbec nic, 
a že je nutné tyto stromy ská-
cet dříve, než se v nich kůro-
vec rozmnoží.

Odpor místních občanů byl 
však tak velký, že město na-
konec kácení pozastavilo.

Byla to chyba. Kůrovec se 
během jara (i když bylo deš-
tivo a  chladněji než loni) 

ve  stromech rozmnožil, se-
žral je a na příští sezonu se, 
pokud nic neuděláme, rozlét-
ne do okolí.

Během podzimu a zimy te-
dy dojde v  lese na  Pražské 
ke  skácení prakticky všech 
jehličnanů.

A  jak bude les na Pražské 
vypadat v budoucnu?

Jinak než dnes. Bude se 
skládat z akátů, javorů, buků, 
bříz a  dubů, jehličnany bu-
dou výjimečné. Nové osazo-
vání proběhne během dvou 
let po letošním kácení.

Pro nás je to poučení, že 
příště bude nutné občanům 
ještě trpělivěji vysvětlovat, 
proč se kácí, při samotném 
rozhodování však přesto 
všechno dát na  odborníky 
a nenechat rozhodovat emo-
ce.

Petr Borecký, 
starosta města Úvaly

Kůrovec sežral modříny a smrky na Pražské, 
budeme hodně kácet 

Strom 
napadený 
kůrovcem
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P aní Janurová se v mi-
nulém čísle Života 
Úval již zmínila o ně-

kterých problémech či ne-
švarech (krádeže květin, van-
dalismus atp.). Rozsah těch 
negativních věcí mě hod-
ně zarazil, a proto bych vám 
chtěl nabídnout doplnění ob-
rázku uplynulého léta z mé-
ho pohledu. 

Začnu tím lepším. Naše kou-
paliště je z pohledu vlastníka 
naprosto bez problémů jak 
po stránce stravování či občer-
stvení. Po  stránce technické 
obsluha vše zvládla bez ztrá-
ty květinky. Všechny kontroly, 
které na  koupališti proběhly, 

byly také bez závad. Teď se jen 
musíme dohodnout, jak a čím 
koupaliště vylepšit do  příští 
koupací sezony.

Má to ale i stinnou stránku. 
Návštěvníci kradli nejen toa-
letní papír, ale i štětky a zácho-
dová prkýnka. A to chce silný 
žaludek.

Na nádraží dáváme již ně-
kolik let květináče s mušká-
ty.  Vždy se nám stalo, že si 
někdo ukradl několik saze-
nic. Tak jsme je vždy doplni-
li a byl klid. Ale letos nebyly 
jen ukradené sazenice, v ne-
bývalém množství i celé kvě-
tináče (truhlíky) a nově hod-
ně rozlámaných truhlíků. 

Pro informaci, protože muš-
káty jsou opravdu hezké a li-
dé se ptají, tak truhlíky nám 
osazuje zahradnictví v Limu-
zech. 

Přidali jsme osázené truhlí-
ky na mostech. Kolik se jich le-
tos i za bílého dne ztratilo, ne-
budu radši psát. Kde je příčina 
toho rozšířeného vandalství, 
nevím.

Na  závěr ale něco pozitiv-
ního. Ve  školní jídelně jsme 
místo spousty lednic a  mra-
záků vybudovali jednu velkou 
chladírnu s  mrazákem.  Což 
kuchařkám zjednoduší práci 
a myslím, že ušetříme i něja-
kou energii.

Také bych chtěl poděko-
vat jedné paní pokladní z na-
šeho Penny za  její všímavost. 
Skener načetl několik položek 
vícekrát a ona si toho při cel-
kovém součtu sama všimla 
a  napravila. Já bych si toho vši-
ml asi až doma.

A ještě jedna věc. Chtěl bych 
poděkovat našemu mladší-
mu sousedovi, Danu Raisovi, 
že po mně převzal sekání trá-
vy v naší ulici a dělá ji tak vý-
razně hezčí a také šetří práci 
našim technickým službám. 
Děkujeme.

Josef Polák
místostarosta

Jaké bylo léto v Úvalech?

V říjnu oslaví své 70. narozeniny 
Vítězslav Pokorný, v  letech 2014 
– 2018 místostarosta Úval. S Vít-
kem je spojen jeho neutuchají-
cí zájem o Úvaly a  věci veřejné, 
který dokázal přetavit i v širokou 
paletu činností v  oblasti kultury 
a životního prostředí, jako je na-
příklad řízení pěveckého sboru 
Christi, vedení Klubu přátel pří-
rody, historie Úval a okolí nebo 
starostí o obnovu úvalských ryb-
níků.

Přeji jménem svým i svých kolegů Vítkovi ještě dlouhá, zdravá 
a aktivní léta života mezi námi a v našem městě!

Petr Borecký, starosta města Úvaly

Vítězslav Pokorný slaví
70. narozeniny POZVÁNKA

NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé 

republiky 
ve čtvrtek 22. října v 17.00 hodin

    u pomníku padlých
v I. světové válce, 

na náměstí Arnošta z Pardubic.

Občané Úval a okolí jsou srdečně 
zváni.

Vedení města

zprávy z města

N ebudu zmiňovat zatím covidová čísla, ta asi kaž-
dý sleduje, valí se na nás chmury ode všech a ode-
všad. Shrnutí uděláme, až bude lépe a zvládnutý 

virus bude jen špatnou vzpomínkou. Pod zvládnutím si do-
plníme tu skutečnost, kterou čas prověřil, že byla ta platná 
a nejvhodnější. Věřím, že to s pokorou zvládneme a pomů-
žeme-li zklidňováním emocí a nošením roušek, pak bude 
společenský i pracovní život jednodušší. Pro budoucí oby-
vatele Úval podrobně zaznamenávám celou dobu od břez-
na postupně, včetně všech rozhodnutí a vyjádření z médií 
i ústní, do kroniky města. Za rok 2020 to bude pořádná „bi-
chle“.
… od 31.8. dochází ke změně provozu linky S7 z důvodu vý-
luk u Berouna, v Úvalech jezdí ve stejných časech, ovšem pod 
označením S1 a nekončí na Hlavním nádraží.
… od 1.9. asi se školním rokem otevřelo opět pekařství u ná-
draží.

… 1. září vyrazily dě-
ti zase skoro normál-
ně do  školy. Rozdíl 
byl od  minulých let 
v  tom, že první třídy 
(a  je jich dokonce 5) 
nastupovaly odděle-
ně od  informačních 
značek, rodiče měli 
roušky a za chvíli by-
li venku. Před školou 

pak rozptýle-
ni všichni čekali 
na  první zvoně-
ní a své potom-
ky. Městská po-
licie nastoupila 

Všimli jsme si mimo jiné, že …

rijen_2020.indd   5rijen_2020.indd   5 9/25/20   5:01 PM9/25/20   5:01 PM



6
ŽIVOT ÚVAL 10/2020

ZPRÁVY Z MĚSTA

v plném počtu a zvládala řešit dopravní zácpu, ač červená 
brzdová světla označovala často celou cestu v dolní části ná-
městí.
… již méně často bylo slyšet sirénu z hasičského domu, ale je-
jí „volání do služby“ mělo velmi smutné důvody … např. 2.9. 
v 10:30 byla jednotka povolána s CAS 32 TATRA 148 a VEA 
JEEP CHEROKEE v počtu 1+4 na železniční nehodu, osobu sra-
ženou vlakem poblíž zastávky Praha-Klánovice.
… 5.9. navečer se konal Vintage vinyl bazar Úvaly – zajíma-
vá zmínka na fb a webu, plakátky pořadatelů byly po městě 

a patrně si zájem-
ci o vinylové desky 
přišly na své.
…7. 9. informa-
ce na webu měst-
ské policie nám 
říká – „Tento tý-
den s  námi dě-
ti prochází Úvaly. 
Vysvětlíme si, jak 
se přechází přes 
železniční pře-

jezd. Kdy na něj smíme 
a kdy ne. Jak přechází-
me na  přechodu pro 
chodce s  kolem nebo 
koloběžkou. A spoustu 
dalších důležitých in-
formací. S ukázkou vy-
bavení.“ Další vycház-
ka byla zaznamenána 
12.9. na náměstí.

… 13.9. v 16,15 se dlouží stíny, ale na koupaliště ještě přichá-
zejí návštěvníci.
… sliby se plní, alej, dělící pole a směřující od Úval k Tlusto-
vousům, je v podstatě zasazena.

… téměř denně jsou vidět „poražené“ dopravní značky, sloup-
ky nebo koše, které vzápě-
tí TS opravují, kterápak auta 
jsou poškozená?
… témata, která byla slyše-
na a viděna, jsou podrobně 
popsána v dalších článcích ji-
ných autorů.
… návštěvnost prezentace 
dotačních titulů Nová zelená 
úsporám Státního fondu životního prostředí v DPS 16.9. byla 
navštívena minimálně.

Alena Janurová
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Lístky z kalendáře kulturně společenských akcí 

O d posledního srpnového týdne do 9. září bylo mož-
no navštívit výstavu obrazů Dany Marten. Vernisáž 
v Centru volnočasových aktivit v  „65“ se konala 

od 18 hodin a  velmi výstižně tvůrkyni představila Jana Po-
spíšilová a bylo by nemíst-
né hledat synonyma k  je-
jím slovům, stačí citovat … 
„Dana je svým prvním di-
vákem a kritikem. Všímá si 
nádherné pestrosti viditel-
ného světa, který většina li-
dí moc nevnímá … ve svých 
obrazech květin a zvířat do-

káže zachytit jarně nadějné, letní jásavé nebo i podzimní tro-
chu nostalgické tóny, předkládá nám paletu různých pocitů…“ 
Vernisáž povznesla klavírním malým koncertem úvalská naděj-
ná slečna Kamila Boubínová. Poměrně slušný návštěvnický 
zájem a školní jakbysmet.

O  trojici hudební provenience Na dobrým místě a nakonec 
na hřišti pod kostelem píše i autor fotografií L.T.Vondráček 
na jiném místě kulturní rubriky.

O dni 12.9. – napěchovaném událostmi vyjde částečně i tis-
ková zpráva ze společné akce  města Úvaly, Klubu přátel his-
torie a přírody Úval a okolí a Českých drah ke 175. výročí za-
hájení provozu na železniční trati Praha – Olomouc. Ovšem 
tato sobota patřila k celoměstským radovánkám nejen na že-
leznici. Konal se 7. ročník Úvalského kotlíku a zároveň od pát-
ku do neděle se slavilo Úvalské posvícení. Každý si našel svoje 
nebo okusil od všeho. Možná stojí zaznamenat pro ty, co stih-
li i ne, vše po hodinách mýma očima a perem:

12.9. byl den nabitý událostmi přívětivými pro město a úval-
ské občany i návštěvníky, počasí bylo až moc skvostné – tak 
od začátku: 
10,45: na náměstí „vůně cibule mi stoupá do nosu“ – přípra-

va ingrediencí a  základů 
gulášů
11,00: Ondra Novák od-
startoval – 3,2,1 – pálit (te-
dy zapalte ohně), někde 
rychlé, jinde méně, ale ho-
ří všude
11,15: nabírám sil na po-
svícenském husím stehnu 
pečeném s jablky, dvě bar-
vy zelí, dva druhy knedlíků

11,30: cibule už ve všech kotlících a systém míchání má kaž-
dý tým jiný
11,45: barva cibule se mění, vůně intenzívní, návštěvníci mls-
ně obcházejí vtipný catering u stánků 
11,50: hurá na mašinky na nádraží
12,00: drezína už je namístě na koleji „k masně“, systém šla-

pání jak u  měchů 
varhan, jízda se líbí, 
starobylost míjí mo-
derní vlak
12,15: všeobecné 
očekávání, jak obča-
nů, tak promlouvají-
cích zástupců měst 
a  klubu k  davu ... 
dodrží „šlechtična“ 
jízdní řád???

12,41: všichni otáčí hlavu ku Pra-
ze – už jede!!!
12,42: zastavuje – lidé se mačkají 
na nástupišti, aby byli co nejblíž, 
mašinfíra kontroluje kola, stroj 
dýchá, tepe a  dokazuje, že má 
páru, je to fantastický pocit cítit 
tu mohutnost až v srdci, mašina 
je vyleštěná, nádherná a  obdi-
vuhodná, jak nová. Zkrocená sí-
la. Pánové neodolají a navštěvují 
topiče v kabině, někdo nastupu-

je do  vagónů a  zakupu-
je jednosměrnou jízdenku 
do Brodu, průvodčí s  kleš-
tičkami ověřuje spolehli-
vost historického nástroje
12,50: opouštím nádraží, je 
horko a jsem blízko úžeho-
vému úpalu, parní lokomo-

tiva po chvíli zahouká a vlak se po 30min. zastávce rozjíždí 
do Brodu
13,10: nedá mi to a jedu na koupaliště nabrat další síly osvě-
žením v chladící vodě, plavu sama ve velkém bazénu, 2 děti 
pobíhají po břehu a dovolují si skákat ze strany do vody
14,15: jedu na  hřiště pod 
kostelem – hned první 
atrakce se točí nad hlavami 
kolem všech možných os, ji-
ná je jak podivná hodinová 
ručička, děti řádí na  závěs-
né trampolíně, nechybí au-
todrom, koníčci, malý a vel-
ký řetízkový kolotoč, skákací 
hrad, horská minidráha, kde 
ječí lid stejně jak na  velké. 
Pouťové pochutiny jsou leh-
ce opuštěné, asi se všechny děti bojí zkažených zubů. Hudba 
duní a přehlušují se hity...
14,30: honem zpět na náměstí – gulášky se už dotahují a vů-
ně přitahuje „masožravce“;

u  fontány se osvěžují 
děti, kterým asi neva-
dí studená voda
14,30: ještě odskok 
do horní části náměs-
tí, kde jezdí zahradní 
železnice o  rozchodu 
45mm (aktivita Klubu 
přátel ...)
14,50: před hospo-
dou na DM soutěžící 

finišují nebo čekají, kdy se spustí ochutnávka, stojím ve fron-
tě u „mastných pupíků“, jejich guláš se mi líbí nejvíc na po-
hled, ale nechci předjímat, všude mají snahu vyhrát
15,00: odpočítává Ondra 3,2,1 – ochutnávejte!!!, kdo jste za-
koupil červený náramek – jeden náramek=jeden hlas
15,20: už se objevují hlasy=čárky pro týmy, fronty u kotlíků 
jsou nekonečné, jen jedno maso bylo flaxovité, každý tým má 
snahu najít vlastní chuťovou specialitu i  strukturu omáčky, 
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jeden má klasiku, která krásně váže omáčku s masem a  je 
převídatelný, ostatní vskutku experimentují, ale jednu chuť 
z loňska poznávám – tým se drží svého objevu, ochutnávám 
a nefotím, prodírám se
15,30: objevuje se sanitka ZS, někomu není 
dobře, je ošetřován a neptám se
16,00 končí ochutnávky a výzva k poslednímu 
hlasování
16,28: sečteno
16,33: vítězné týmy mohou slavit: 1. Úvalský 
kaťák, 2. Čertice a Mlsný huby (galantně stříbr-
ný pohárek předáván Čerticím), 3. Zubní víly ... 
a zábava pokračuje pod dohledem organizační-
ho týmu

20,10: párminutový ohňostroj, hudba z hřiště pokračuje, sly-
šitelná po Úvalech

Prožila Alena Janurová (kromě ohňostroje)

V lakové nádraží Úva-
ly se v sobotu 12. zá-
ří 2020 proměnilo 

na  jedno ze středisek vzpo-
mínkové slavnosti k  připo-
menutí 175. výročí od zaháje-
ní provozu na železniční trati 
Praha – Olomouc. 

Slavnost připravily Klub 
přátel historie a přírody Úval 
a  okolí, Město Úvaly a  ná-
rodní dopravce, zastoupe-
ný technickým specialistou 
Tomášem Bezouškou z  ře-
ditelství Českých drah. Po-
zvání ke  slavnosti přija-
li a  do  Úval přijeli slavnost 
podpořit starostové městské 
části Praha-Klánovice a  ob-
cí Tuklaty a  Rostoklaty, aby 
společně pozdravili historic-
ký vlak a návštěvníky. Přípra-
vy akce nebyly jednoduché, 
provázela je nejistota, proto-
že nebylo do termínu konání 
jisté, zda budou moci vzhle-
dem k  nesnadné covidové 
době proběhnout, ale nako-
nec proběhlo vše, jak mělo 
a na nádraží dorazily stovky 
zvědavců.

Přípravy akce probíhaly 

od  února. Klub oslovil ředi-
telství Českých drah s námě-
tem uspořádání oslavy 175. 
výročí provozu železnice. 
Úvaly totiž reprezentují 24. 
stanici otevřenou roku 1845 
na  železniční trati Praha – 
Olomouc a město se honosí 
jednou z  nejvýznamnějších 
technických památek – via-
duktem Devět kanálů – kte-
rý nechal Klub shodou okol-
ností roku 2009 prohlásit 
kulturní památkou. 
Nezávisle na  klubu 
i  Město Úvaly oslo-
vilo ředitelství Čes-
kých drah, aby vyjed-
nalo zapojení Úval 
a vyhrazení volného 
vagónu historické-
ho vlaku pro cestu-
jící z  Úval. Nakonec 
se síly klubu a měs-
ta spojily a  vznik-
la zajímavá spolu-
práce. Klub nabídl 
programovou náplň s  pro-
najatou drezínou, ozvuče-
ní a modelovou zahradní že-
leznicí, město zajistilo zázemí 
v  podobě zajištění elektřiny 

nejen pro ozvučení akce za-
půjčené filmovým studiem 
J.O.P. Jiřího Fišara, ale i  pro 
napojení vlakového kolejiště 
na  horním náměstí Arnošta 
z Pardubic. Zajistilo uzavírku 
části městského parkoviště 
na  nádraží prostřednictvím 
strážníků Městské policie 
Úvaly a  silné paže pracovní-
ků Technických služeb Úvaly 
pro stavbu a  demontáž pó-
dia u nástupiště 1A.

Na  červencovou žádost 
Správa železnic teprve tři 
dny před konáním slavnos-
ti udělila souhlas s  dočas-
ným záborem slepé 6. koleje 
u  bývalých uhelných skla-
dů pro provozování muzej-
ní drezíny. Drezína byla při-
vezena v 10.00 hodin a hned 
při jejím přesunu na  kolej 
vznikl problém. U  slepé ko-
leje chyběl jakýkoliv nájezd 
a  půltunová drezína muse-
la překonat kamennou dlaž-
bu s obrubníkem, níže polo-
žené štěrkové lože a koleje, 
na které měla být posazena, 
aniž by se poškodila dřevě-
ná šlapadla drezíny. Členům 
klubu přispěchali pohotově 
na  pomoc pracovníci Tech-
nických služeb Úvaly a  tři 
další páry rukou byly nejen 
znát, ale zajistily bezpro-

blémové nasazení drezíny 
na kolej.

Přítomné návštěvníky z pó-
dia za klub, město i národního 
dopravce přivítala Mgr.  Petra 
Flagner, která představila pro-
gram slavnosti a přizvala před 
mikrofon vzácné hosty, a  to 
zástupce obcí, reprezentují-
cích Úvalům nejbližší vlakové 
zastávky, aby pronesli zdravi-
ce a poselství přítomným ná-
vštěvníkům. Nejprve se zdra-

vicí vystoupil místostarosta 
města Úvaly Josef Polák, 
po  něm starostka měst-
ské části Praha-Klánovice 
Mgr.  Zorka Starčevičová, 
starostka obce Tuklaty Mo-
nika Petrisková a  staros-
ta obce Rostoklaty Bc.  Jiří 
Mokošín. Během povídání 
pod pódiem zavlály stan-
darty s komunálními sym-
boly zúčastněných obcí 
i klubu. Na závěr slavnost-
ních zdravic vystoupil 

předseda klubu Jan Psota, kte-
rý stručně připomenul ději-
ny úvalského nádraží (1845) 
a  okolních vlakových zastá-
vek v Praze-Klánovicích (1882), 
Tuklatech a Rostoklatech (obě 
1883). Přečtena byla také 
oslavná báseň Jana Pravoslava 
Koubka uložená 30. listopadu 
1844 do pamětní schrány via-
duktu Devět kanálů.

Povídání ukončilo očeká-
vané přerušení – od  Kláno-
vického lesa se ozývalo mo-
hutné přerušované syčení 
a kouř, které oznamovalo zla-
tý hřeb slavnostního odpole-
dne. Ve  12 hodin 41 minut 
(s  avizovaným příjezdem 12 
hodin 36 minut) přijel na ná-
stupiště 1A v  Úvalech his-
torický vlak tažený 99tuno-
vou parní lokomotivou číslo 
475.179 z roku 1948 ze Ško-

Šlechtična přijela zahoukat do Úval
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dových závodů, známější pod 
přezdívkou Šlechtična, která 
je deponována jako muzej-
ní stroj v České Lípě. Zájem-
ci se mohli historickým vla-
kem svézt za speciální jízdné 
50 korun za  jednosměrnou 
jízdenku Praha-Masarykovo 
nádraží – Úvaly – Český Brod. 
Po příjezdu historického vla-
ku z jednoho vagónů vystou-
pil plyšový maskot v podobě 
slona oděného do barev Čes-
kých drah, který nejspíš od-
kazoval na  Elefanty, patro-
vé příměstské vlaky osobní 
přepravy, které v současnos-
ti obsluhují všechna nádra-
ží a vlakové zastávky na trati 
Praha – Kolín. Elefanty by-
ly na  tuto trať nasazeny ro-
ku 2001, kdy vystřídaly pan-
tografové jednotky ze 60. let 
20. století, známé pod pře-
zdívkami Žabotlamy.

Právě tyto Žabotlamy byly 
12. září 2020 na  trať Praha-
-Masarykovo nádraží – Český 
Brod dočasně nasazeny jako 
zvláštní spěšné vlaky, které 
v  Úvalech zastavovaly s  ná-
vštěvníky slavnosti v  11.10, 

12.36, 13.10 a  v  16.10 ho-
din ve směru na Český Brod 
a ve 12.14 a 16.45 ve směru 
na Prahu.

Po  půlhodině strávené 
v Úvalech – obdivována ob-
rovským počtem návštěvní-
ků – se Šlechtična s Úvaly roz-
loučila zahoukáním, přejela 
historický viadukt Devět ka-
nálů a  směřovala do  České-
ho Brodu k další etapě oslav 
železnice. Po odjezdu Šlech-
tičny připravili členové klu-
bu Jan Psota s Petrou Flagner 
pro skupiny zájemců 3 cykly 
komentovaných procházek. 
Vycházky začínaly u vlakové-
ho nádraží s povídáním o dě-
jinách železniční dopravy 
v Úvalech, Praze-Klánovicích, 
Tuklatech a  Rostoklatech, 
odkud průvody směřova-
ly pod vlajkou klubu k  tech-
nické památce a dominantě 
města – viaduktu Devět ka-
nálů. Vycházky zakončovaly 
historické medailony z dějin 
městyse a města Úval v hor-
ní části náměstí u magnólie.

Mezi další navštěvované 
atrakce patřila půltunová his-

torická šlapací drezína Božek 
z roku 1825 Ing. Václava Za-
hrádky z Muzea železničních 
dresin v Čachrově, která bě-
hem slavnosti vozila návštěv-
níky na slepé 6. koleji u býva-
lých uhelných skladů. V horní 
části náměstí Arnošta z Par-
dubic pak návštěvníci i s dět-
mi mohli mincí rozpohybo-
vat pojízdný model zahradní 
železnice usazený na  vleku 
s  dvoukolejnou tratí o  roz-
chodu 45 mm Josefa Vitov-
ského z Hradešína, který toto 
modelové kolejiště díl po díl-
ku sám vyrobil.

Poděkování patří všem, 
kdo přiložili ruku k dílu a při-
spěli ke  zdárnému průběhu 
akce. Poděkování patří i vám, 
návštěvníkům, kteří jste přišli 
i  v  tak nesnadné době pod-

pořit oslavy úvalské železni-
ce nebo kteroukoliv z dalších 
pořádaných akcí.

Klub přátel historie a příro-
dy Úval a okolí chystá vydat 
na  podzim (listopad) speci-
ální týdenní kalendář na  rok 
2021 na  téma 175 let želez-
nice v  Úvalech a  okolí, kte-
rý bude prostřednictvím ar-
chivních materiálů, fotografií 
a perokreseb opatřených glo-
sami a příběhy mapovat dě-
jiny železniční dopravy a vše-
ho, co se dotýká vlakových 
stanic a  zastávek Praha-Klá-
novice, Úvaly, Tuklaty a Ros-
toklaty. O  vydání kalendáře 
budete včas informováni.

Jan Psota, Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí

foto: Tomáš Psota

Zleva: zástupci klubu Jan Psota, Mgr. Petra Flagner, 
místostarosta města Úvaly Josef Polák, starostka městské 
části Praha-Klánovice Mgr. Zorka Starčevičová, dobově oděná 
členka Klubu Lenka Kyselová s malou slečnou a starosta obce 
Rostoklaty Bc. Jiří Mokošín
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Vlastivědná vycházka 
historickým a moderním 
Karlínem dne 18. října 
– zve PhDr. Lenka Mandová

Hudba nezná hranice

D vou až tříhodinová vy-
cházka se uskuteční 
dne 18. 10. od 13:20 

h – sraz před budovou Čes-
ké spořitelny na začátku Soko-
lovské ulice. Vlak odjíždí z Úval 
ve 12:39 h, potom doporuču-
ji dvě stanice tramvají č. 3 ne-
bo 24.  Tramvaj č. 8 staví před 
nádražím Praha-Libeň. Budete 
překvapení vydařenou nabíd-
kou moderního života v histo-
rické klasicistní čtvrti rozšířené 
v  době secese. Po  povodňo-

vé revitalizaci vznikly architek-
tonickými cenami ověnčené 
budovy a  staré továrny byly 
věhlasnými architekty přebu-
dovány pro účely občanské vy-
bavenosti. Bazilika v Tismicích 
se stala předlohou novoro-
mánského kostela, barokní In-
validovna byla ovlivněna Paříží. 
Karlín nabízí mnoho nejen pro 
milovníky církevní, vojenské či 
moderní architektury, ale i ná-
vštěvníky kavárniček a hospů-
dek.

Č eské a japonské melo-
die v podání japonské 
sopranistky Natsumi 

Matsuzaki a úvalského teno-
risty Martina Vydry zazněly 
na koncertu 12. září na zahra-
dě Šolcova statku v Sobotce. 
Program byl sestaven pro ši-
roké publikum z lidových pís-

ní,  známých árií z oper 
Bedřicha Smetany a An-
tonína Dvořáka a  také 
z  operety  Oskara Ne-
dbala. Raritou byla hu-
dební úprava Smetano-
vy Vltavy s  japonským 
textem. Všechny sklad-
by doprovázela na  klá-
vesy Ludmila Juránková. 
Sametově příjemný hlas 

Natsumi Matsuzaki příjemně 
souzněl s vyzrálým projevem 
Martina Vydry. Národní ráz 
skladeb zvýraznilo stylové ob-
lečení účinkujících.

Nastupující mladá genera-
ce hudebních talentů dosa-
huje často takových kvalit, že 
mnozí uznávaní umělci s mla-

dými spolupracují. Příkladem 
je připravovaný koncert v Ne-
pomuku v  Plzeňském kraji 
v květnu 2021, kde Martin Vy-
dra vystoupí společně s  oper-
ní pěvkyní Evou Urbanovou.

Martin Vydra má v úmyslu 
objevit se na úvalském pódiu 
v příštím roce. Na obzoru je 
opět skvělý umělecký zážitek.

Text a foto: 
Vladislav Procházka

Lenka Mandová
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Kulturní léto v Úvalech

R ok 2020 se 
do  naší pamě-
ti zapíše jako 

rok, kdy snad nic neby-
lo tak, jak má být. Pří-
kladem budiž kulturní 
život, který se v celé ČR 
prakticky zastavil - ruše-
ní akcí, změny podmí-
nek pořádání, omezení 
kapacity. Úvaly se tak až 
na  sklonku léta dočka-
ly kulturního obohace-
ní a  nakonec v  celkem 
koncentrované formě. 

Jako první své repráky, 
šňůry a  dráty na  Dob-
rým místě rozbalili Ve-
teráni studené války 
a  Vítkovo kvarteto. Big 
beatové dunění se roz-

léhalo po  náměstí do  pozd-
ních hodin a  rezonovalo 
městem ještě dobrých pár 
dnů po skončení koncertu.

Hned o týden později zasta-
vila před Dobrým místem ne-
nápadná žlutá dodávka s nápi-
sem „Laco Deczi & Celula New 
York“. Opět zaplněné nádvo-

ří hospody sledovalo jazzové 
klání pánů, kteří jsou opravdo-
vými mistry v  ovládání jejich 
nástrojů. A  když maestro La-
co dal k dobrému několik his-
torek z muzikantského života, 
vzduch rozechvělý smíchem 
vítal kamiony tou dobou již ro-
zestavěné na  hřišti  pod ško-
lou, kde se už chystalo něco 
opravdu velkého.

Protože co může být vět-
šího, než Divokej Bill. Naše 
domácí kapela, kterou si za-
milovala celé země, doma 
v Úvalech zakončila tour Po-
V!Ražení 2020, kdy během 
léta projeli křížem krážem 
celou republiku. Během 2 ho-
dinového setu, kdy kluci ani 
na chvilku nepolevili a neslezli 
z pódia, zazněly písně notoric-
ky známé, ale i ty novější. To-
tální nasazení  jak kapely, tak 
publika vykouzlilo pod koste-
lem neskutečný kotel rados-
ti. Jak by ne, Billáci jsou prostě 
naši, úvalští a máme je rádi.

Text a foto: 
Jiří Tashi Vondráček
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MDDM ve vesmíru

C eloroční soutěž CanSat, 
v rámci které mají stře-
doškolské týmy sestro-

jit sondu o rozměrech plechov-
ky od pití, si prošla náročnou 
sezonou a ve dnech 25. – 26. 8. 
se na letišti v brněnských Med-
lánkách a TechNestu odehrá-
lo národní finále, ve  kterém 
se rozhodlo o  vítězi pro rok 
2020.

Finále se účastnilo 8 postu-
pujících týmů, které předved-
ly skvělé výkony a porota ne-
měla vůbec lehkou úlohu při 
bodování a  vyhodnocení vý-
sledků. Za  tým Úvaláci sou-
těžili Marek Fík, Adam Beyer 

a  Tomáš Roj. Bohu-
žel Matěj Ira se ne-
mohl osobně účast-
nit, ale kluci na  něj 
nezapomněli a  vtip-
ně zakomponovali 
do své prezentace.

I  když kluci ne-
obsadili vítězné 
příčky (náš tým 
byl opět nejmlad-
ším týmem v  celé 
soutěži), jejich mi-
se zaujala jak Čes-
kou televizi, tak i rádio Čes-
ký rozhlas. Můžete se na ně 
podívat v  událostech (Sou-
těž studentských družic): 

https://www.ceskatelevize.
cz/porady/10122427178-
-udalosti-v-regionech-br-
no/320281381990826-uda-
los t i - v - reg ionech/v ideo 

a  slyšet o  jejich misi na  Ra-
diožurnálu: https://program.
rozhlas.cz/zaznamy záznam 
26. 8. 2020 – 15:21 h.

Samozřejmě všechny zá-
znamy najdete na  našem 
FB MDDM Úvaly. Děkujeme 
za sponzorský dar Petru Tů-
movi, Ivě Fíkové za  organi-
zaci celé akce, technickému 
poradci Pavlu Sýkorovi a klu-
kům za vzornou reprezentaci 
MDDM.

Pro nové zájemce se 
opět v  říjnu otevírá kroužek 
CanSat. 

Jana Krejsová

Děkuji všem vedoucím za perfektní organizaci a bohatou náplň našich táborů, a to vše 
ve stížených hygienických opatřeních. Všech 341 dětí si nabízený program opravdu užilo.

Jana Krejsová

Ohlédnutí za táborovým létem z MDDM
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Š kolka se mohla po dlouhé době opět otevřít ve stan-
dardním režimu, na který se všichni z nás těšili. Prv-
ní školní den jsme všechny děti, nové i  naše „staré 

známé“, uvítali ve školce malým dárkem a bylo vidět, že se 
děti do školky i za svými kamarády těšily. Hned na začátku 
školního roku proběh-
ly ve  všech třídách in-
formační schůzky pro 
rodiče, na  kterých se 
dozvěděli vše potřebné 
k  docházce do  školky, 
mohli se svých učitelek 
zeptat na  všechny otáz-
ky a seznámili se i s dal-
šími rodiči ve třídě.

Velikému vítání ale před-
cházela kopa práce a  úsi-
lí. Všude probíhal veliký 
úklid, dezinfikování, pří-
pravné práce, zdobilo se, 
dekorovalo a  připravova-
lo příjemné prostředí pro 
děti, až poprvé vejdou 
do tříd. 

Změny neproběhly jen v interiéru. Velice rádi trávíme s dět-
mi čas venku, a proto jsme pořídili a nainstalovali nové her-

ní prvky pro děti na  za-
hradách budov Pražská 
a Kollárova, ty si obnovu již 
zasloužily. Hraček pro dě-
ti není nikdy dost a pořád-
ná klouzačka nikdy nezkla-
me. Na  zahradě Pražská 
byl umístěn didaktický do-
meček, který okamžitě děti 
obydlely a  prozkoumávaly 
aktivity na domečku a mos-
ty jungle gym prověřily rov-
nováhu dětí. Nechyběla po-
řádná benzínka, u  které si 
mohou malí řidiči motorek 
a  odrážedel natankovat. 
Jen si musí dát pozor, aby 
nenatankovali benzín mís-
to nafty!

 Nové herní prvky si za-
sloužila i naše nejstarší za-
hrada na  budově Kolláro-
va. Tady si děti mohou hrát 
na multifunkční prolézačce 
se skluzavkou a procházet 
se po  nejrůznějších mos-
tech. 

Jak školka vstoupila do nového školního roku! ☺

školství
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Č as letí jako blázni-
vý – já nechytím ho 
ani vy... Úvodní slo-

va této písně nám vytanu-
la na mysli v souvislosti s re-
konstrukcí budovy B naší 
základní školy. Letní měsíce, 
kdy rekonstrukce proběhla, 
utekly rychlostí blesku a sta-
vební práce jsou dokončeny.

Rádi bychom využili té-
to příležitosti a  poděko-
vali všem, kteří přispěli 
k úspěšné realizaci a napo-
mohli k vylepšení prostředí 
našim dětem a zaměstnan-
cům školy. Poděkování pa-
tří firmám a  živnostníkům, 
kteří se na rekonstrukci po-
díleli, zejména firmám BBP 

Stavby a  A. Pácal, dále ta-
ké malířům, stavebnímu 
dozoru a  v  neposlední řa-
dě vedení města a zaměst-
nancům MÚ. Velký dík patří 
i  našim paním uklízečkám, 
paní vrátné, panu školníko-
vi a paním kuchařkám, kteří 
i nad rámec své běžné prá-
ce uklidili školu tak, aby by-

lo všude čisto již od první-
ho školního dne. Vážíme si 
také spolupráce se zaměst-
nanci školy a  jejich trpěli-
vosti.

Posuďte sami, zda našemu 
„Béčku“ nový kabát sluší.

Pavla Štěpánovská
za tým ZŠ Úvaly

Béčko v novém kabátu – pokračování

A na novinkách pro budovu Bulharská již pracujeme!

Konec prázdnin pat-
ří i  nejrůznějším školením 
a seminářům. Naše školka 
se stejně jako loni účastni-
la Letní školy pro pedagogy 
pořádané v rámci projektu 
MAP II Brandýsko. Navští-
vili jsme zejména přednáš-
ky a semináře zabývající se 
oblastí komunikace, legis-

lativy a pedagogické diagnostiky. A již nyní se těšíme na pří-
ští ročník, protože se vždy jedná o  velmi zajímavá témata 
s opravdu kvalifikovanými přednášejícími. Účastník pak od-
chází domů s pocitem, že strávil nejen moc fajn den s kole-
gy z nejrůznějších školských zařízení regionu, ale dozvěděl se 
něco, co reálně a prakticky využije pro svou práci.

 Velikou pozornost naše školka věnuje komunikaci s rodiči, 
a proto jsme pro letošní školení pedagogického sboru zvoli-

li téma celodenního školení „Spolupráce a komunikace s ro-
diči“. 

A  že komunikaci 
opravdu nepodceňuje-
me a  neustále se sna-
žíme rozšiřovat komu-
nikační kanály mezi 
školkou a  rodiči, najde-
te naši školku od  září 
již nejen na Instagramu, 
ale i na Facebooku. Dále jsme pro rodiče zavedli službu infor-
mačních SMS, díky které můžeme oslovit rodiče individuálně 
nebo hromadně všechny najednou v případě potřeby sdělení 
důležité zprávy.

Pro rodiče chystáme spolu s MAP II i pro tento školní rok 
množství seminářů a přednášek. Sledujte prosím proto naše 
stránky, na kterých jednotlivé pozvánky najdete.

Věříme, že se začátek školního roku vydařil a strávíme s dět-
mi bezva školní rok 2020/2021.

Jana Hájková
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Návod na školní výlet 8. C – září 2020
Ingredience:

Po půlroční odluce natěše-
ní osmáci, mentálně i  fyzic-
ky odolná kolegyně (díky Da-
no!), krosny, stany, spacáky, 
vařiče.
1.     Objednejte vhodné poča-

sí. Záleží, jak moc se chce-
te rozšoupnout. 

2.       Najděte vhodné mís-
to. Rovné, travnaté, s  pit-
nou vodou, WC, ohništěm 
a  hlavně vlídnými lidmi 
v okolí.

3.     Naplánujte trasu. Ideál-
ně s  několika přestupy. 
Kromě roušek připravte 
do kapes i igelitové pytlíky. 
Bez zvracení není výlet.

4.      Rozbijte tábor. Kochejte se 
manuální zručností svých 
svěřenců.

5.       Nechte děti sestavit vlast-
ní jídelníček a  nakoupit 
potřebné suroviny. Při sa-
motném vaření se kochej-
te ještě více než při stavění 
stanů. Inspirujte se neo-

třelými kulinářskými nápa-
dy i technologiemi.

6.     Vymyslete hry. Čím divněj-
ší a  trapnější, tím úspěš-
nější. Největší trháky: zpěv 
písní Karla Gotta v  týnec-
kých restauracích v  době 
oběda, krmení se metro-
vými lžícemi – anticovido-
vé opatření!, transport po-
lárníků na  severní točnu, 
hádání běžců ve  spacáku. 
Mnoho her vymyslí děti. 
Často jsme hráli Najdi mo-
bil a Najdi peněženku.

7.      Hleďte společně do ohně. 
Nehledejte v  něm spad-
lé špekáčky. Hledejte od-
raz úplňku na  říční hladi-
ně. Můžete jít spát pod 
širák. Ranní chlad zažene-
te rozcvičkou, zapracuj-
te na společném a radost-
ném posunování hranic 
trapnosti. 

8.      Zrekognoskujte terén. Tře-
ba zjistíte, že jeden nadše-
ný a ochotný rodič náhodou 

kotví loď kousek od  vás. 
Kormidlujte po  Labi. Opa-
lujte se na palubě jako cele-
brity. A hlavně nevystupujte 
ve zdymadle.

9.       Dojeďte domů. Pokuste se 
v  Úvalech vyložit všechny 
děti i  se zavazadly. Může-
te si zahrát oblíbenou hru 
s mobilem a peněženkou. 

Dětem poděkujte, byly 
skvělé a byl na ně spoleh. 
Rodičům poděkujte za dů-
věru a vybavení. Obejměte 
kolegyni. Alespoň třikrát. 
A jděte se domů vyspat.

Za tým školy 
Bohdana Valášková (za 8. C 

a Danu Brabencovou)

Co nás čeká v říjnu?
  Plavání pro žáky 2. a 3. tříd
       Den seniorů – kulturní vystoupení žáků 

školy
 5. – 9. 10.       Výchovně vzdělávací kurz v Harrachově 

pro žáky 2. D 
 5. – 9. 10.       Výchovně vzdělávací kurz v Příběnicích 

pro žáky 2. A, 2. B
 6. 10.      Hudební pohádky v CVA 65 pro žáky  1. A, 

1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 2. C, 3. E, S1  
       Seminář pro rodiče – Matematika me-

todou Hejného    
 23. 10.     Ferda Mravenec – divadelní představení 

U Hasičů pro žáky 2. B
Za tým školy Mgr. Lenka Foučková

L etos jsme na  naší ZŠ 
Úvaly přivítali 5 prv-
ních tříd.

Mám to štěstí, že jsem 
se stala třídní učitelkou 
1. E. Děti jsou moc prima. 
To poznala i  naše městská 
policie, která si pro všechny 
prvňáčky i další třídy připra-
vila naučný program. Stráž-
níci s  námi prošli náměstí 
a  upozornili na  místa, kde 
si máme dávat velký pozor. 
Vysvětlili nám, jak máme 
správně přecházet a parko-

vat. Takže pokud nemáte 
stále jasno, zeptejte se na-
šich dětí. ☺

Měly nastražené uši a  vše 
pozorně poslouchaly. Za od-
měnu se mohly podívat 
na  výbavu policejního auta, 
změřit si rychlost svého běhu 
a  nejodvážnější si dokonce 
nechaly nasadit pouta.

Byl to velký zážitek a moc 
za něj děkujeme.

Za tým školy třída 1. E 
a p. uč. Marcela Svobodová

Bezpečně v Úvalech – chodec
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Ve škole se konal druhý ročník Úvalské burzy kroužků 

V ýbor rodičů ve  spo-
lupráci se ZŠ Úvaly 
zrealizovaly 10. září 

druhý ročník Úvalské bur-
zy kroužků. Rodiče i  dě-
ti se mohli přijít podívat, 
jaká je nabídka kroužků, 

sportovních a  dalších akti-
vit pro děti a mládež. Osob-
ně se prezentovali třeba 
tito: Keramika hrou, flori-
stický kroužek, jóga, tenis, 
házená, florbal, aikidó, ry-
báři, hasiči, lego Bricks4Ki-

dz, angličtina 
Carpinus. Celou 
paletu krouž-
ků představil ta-
ké MDDM Úva-
ly. Školní družina 
p r e z e n t o v a l a 
svoji nabídku, 
ale ještě nebylo 
jasné, zda a  jak 
budou družinové 
kroužky fungo-
vat v  době pro-
t iepidemických 
opatření. 

Výbor rodi-
čů sestavil cel-
kový přehled 
všech těchto vol-
nočasových ak-
tivit. Rodiče, 
kteří odebírají 

novinky od  výboru, jej do-
stali do  svých emailových 
schránek. (V případě zájmu 
o odběr novinek a  kontakt 
s  ostatními rodiči se při-
hlaste na  RodiceZSUvaly@
gmail.com. Všichni jsou ví-
táni.)

Eva Chvalkovská, 
Výbor rodičů

za atraktivní dopravní výcho-
vu na  téma – CHODEC. Dě-
ti ZŠ Úvaly si odnášely prak-
tické rady a  upozornění 
na možné nebezpečí v silnič-
ním provozu, jak se chovat 
jako chodec, jak se chovat 
na  přechodu, vyzkoušely si 
pomůcky, které policie využí-
vá k práci, prohlédly si zblíz-
ka uniformu a policejní auto. 
Děti byly odměněny a  oce-
něny za  zvládnutí vlastního 
běhu a  změření rychlosti je 
velmi motivovalo. Dopravní 
výchova a bezpečný pohyb je 
jednou z priorit policie. Záleží 

ovšem na nás dospělých, aby 
si děti svoje návyky bezpečně 
zautomatizovaly a chránily si 
svůj život a zdraví, chovaly se 
slušně a zodpovědně. 

Děkujeme a chválíme.

Za tým ZŠ Úvaly 
Zdeňka Křížová

V loňském školním ro-
ce si někteří žáci ze 
starších ročníků měli 

možnost v  rámci odpolední-
ho kroužku vyzkoušet nejrůz-
nější technologické hračky. 
Seznámili se s  jednoduchý-
mi programovatelnými za-
řízeními – od  beebotů přes 
ozoboty a  programovatel-
nou stavebnici, na vlastní oči 
otestovali některé vzdělávací 
aplikace pro rozšířenou a vir-

tuální realitu a nejodvážnější 
z nich zkoumali možnosti 3D 
tisku. Jedním z  výstupů na-
šeho kroužku byla příprava 
krátkého vzdělávacího bloku 
určeného pro prvňáčky, kte-
ří si pak v rámci hodiny ma-
tematiky mohli jednoduché 
programování beebotů sa-
mi vyzkoušet. Radost a zápal 
byly dle všech přítomných až 
nakažlivé ☺ Uzavření škol bo-
hužel naše další plány na ně-

jakou dobu zhatilo.
Věřím, že se v  tomto ro-

ce posuneme zase o kousek 
dál. Zájemcům ze sedmých 
tříd jsme pro tento školní 
rok nabídli volitelný předmět 
Moderní technologie, v  je-
hož rámci navážeme na roz-
pracované miniprojekty. Na-
še plány jsou však mnohem 
ambicióznější. Byli bychom 
rádi, kdyby se děti mohly již 
od  začátku školní docházky 

s  těmito užitečnými nástroji 
seznamovat a kdyby se nám 
v  budoucnu podařilo vyu-
žít jejich obrovský vzdělávací 
potenciál a zapojit je do běž-
né výuky. Jak důležité je prak-
tické vzdělání v  této oblasti, 
jsme si myslím mohli všich-
ni v poslední době na vlastní 
kůži vyzkoušet.

Za tým školy 
Mgr. Milada Boháčková

Poděkování Městské policii Úvaly

Moderní technologie ve škole

Burza kroužků
Hlavním organizátorem té-
to akce je výbor rodičů v če-
le s paní Evou Chvalkovskou. 
Moc děkujeme za spoluprá-
ci, jsou to úžasní lidé, kteří 
svůj volný čas věnují našim 
dětem a škole. 

Za tým školy 
Lenka Foučková
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S kupina loňských sed-
máků se v  minulém 
roce zapojila do  pro-

jektu Příběhy našich souse-
dů. Adam, Max, Simča, Vítek, 
Honza, Tomáš a Matouš do-
stali za  úkol vyzpovídat pa-
mětníka. Vybrali si dědečka 
jednoho z nich, pana Mirosla-

va Krumpholce. Měli natočit 
vzpomínky, digitalizovat fo-
tografie, prozkoumat archivy 
a nakonec vytvořit reportáž. 

Naše úvalská skupina pod 
vedením Bohdany Valáško-
vé mimo jiné navštívila Ar-
chiv bezpečnostních složek 
a  vydala se do  Českého roz-

hlasu, kde jim re-
daktoři pomohli 
sestříhat nahráv-
ku do  rozhlasové 
reportáže. 30. zá-
ří proběhlo v kině 
v  Brandýse nad 
Labem vystoupe-
ní před publikem, 
kde výsledky své 
práce představi-
la veřejnosti a odborné poro-
tě. Prohlédnout si je můžete 
na webových stránkách www.
pribehynasichsousedu.cz.

V  projektu plánujeme po-
kračovat i nadále, neboť věří-
me, že předávání zkušeností 
mezi generacemi je nejpřiro-
zenější způsob vzdělávání. 

Máte-li tip na  úvalského 
občana, kterému život po-
znamenaly dějinné událos-
ti a který by rád spolupraco-
val s mladými lidmi, prosím 
o zprávu na adresu valasko-
va@zsuvaly.cz.

Za tým loňské 7. C 
Bohdana Valášková

M inulý školní rok byl 
pro naši základ-
ní školu v  mno-

ha ohledech přelomový, ne-
zapomenutelný a  určitě 
stojí za krátké ohlédnutí. Co 
se nám tedy povedlo? 

Něco je vidět hned při pro-
cházce kolem školy. Nastar-
tovali jsme dlouho plánova-
né a vyhlížené rekonstrukce. 
Během těchto prázdnin jsme 
se pustili do oprav budovy B. 
A proč se nepochlubit – zvlád-
li jsme to v rekordně krátkém 
čase. Součástí této „megaak-
ce“ byla výměna oken, zatep-
lení budovy, oprava střechy, 
hromosvodů, reinstalace fo-
tovoltaických panelů, no-
vá elektroinstalace, datové 
rozvody, výmalba, koberce 
a  úklid. Všechny tyto kroky 
neznamenají jen estetickou 
stránku, ale také posun k cel-
kové modernizaci a  úspoře 
energetických zdrojů. S kole-
gy jsme se scházeli o prázdni-
nách, víkendech i v pozdních 
odpoledních hodinách, aby-
chom všechno zorganizovali, 
vyklidili, přestěhovali, nastě-
hovali a uspořádali. A podaři-
lo se! Nyní řešíme ještě závě-
rečné doladění tříd, výmalbu 
a výzdobu chodeb a opět při-
jde na  řadu i  náš oblíbený 

úklid. ☺
I po dokončení těchto pra-

cí však máme před sebou 
další výzvy a  projekty. Čeká 
na nás další rozvoj školy, vy-
bavení kabinetů, vybudování 
odborných učeben, moder-
nizace pomůcek, další rela-
xační zóny a prvky pro žáky, 
informační tabule, sportoviš-
tě a spousta dalšího.

Mezi další významné oka-
mžiky života naší školy v uply-
nulém školním roce rozhod-
ně patří i změna právní formy 
školy spojená s navýšením fi-
nančních prostředků pro žá-
ky, nové organizační schéma 
nebo kontrola České školní 
inspekce. Vše proběhlo k naší 
radosti úspěšně bez zádrhe-
lů a  jsme na naši školu a  její 
fungování hrdí! Svou pozor-
nost obracíme i k veřejnosti. 
Dokud nám to situace dovo-
lila, pořádali jsme pravidelně 
přednášky pro rodiče na nej-
různější aktuální témata, 
mnohdy i s přesahem do ce-
lého regionu.

Aktivně jsme se zapoji-
li do  významných projektů 
(Nadace O2, Erasmus+, Šab-
lony II, MAP II), čímž zajišťuje-
me mj. i dodatečné finanční 
prostředky pro školu. 

A co bylo pro nás opravdu 

náročné a  úspěšně jsme to 
zvládli? Výuku na dálku a ce-
lou situaci kolem koronaviru. 
Ze dne na den se nám ško-
la uzavřela a  my jsme mu-
seli učit a  komunikovat. By-
lo potřeba zajistit nespočet 
úkolů: technickou podporu, 
spojení se všemi žáky, na-
učit učitele i žáky komuniko-
vat a pracovat na dálku, pře-
nést výuku na druhém stupni 
do prostředí Google Classro-
om (virtuální učebna), schá-
zet se na videokonferencích, 
vytvářet online materiály, 
pravidelně informovat rodi-
če, podpořit je, poskytovat 
psychologickou pomoc v kri-
zových situacích, zorganizo-
vat stravování pro žáky a ne-
spočet dalšího. Jednalo se 
o  opravdu náročné období 
pro všechny strany – žáky, ro-
diče, školu. Díky této zkuše-
nosti se však naše škola neu-
věřitelně posunula v mnoha 
oblastech. Konkrétně v  IT 
udělali všichni tak velký krok 
vpřed, který by za běžné situ-
ace trval možná i  roky. Nyní 
budeme nadále z těchto pro-
gresivních metod vycházet 
a všechny třídy budou pravi-
delně při výuce využívat vir-
tuální možnosti výuky, čímž 
zajistíme nejen plynulý chod 

v případě dalších nenadálých 
situací, ale především zefek-
tivnění běžné výuky pro dal-
ší léta.

Již před časem jsme se vy-
dali směrem podpory výu-
ky cizích jazyků, moderních 
technologií a  v  neposlední 
řadě i  cestou rozvoje kritic-
kého myšlení, komunikace 
a sociálních dovedností.  

A jak pokračujeme? V těch-
to týdnech jsme například 
odstartovali pilotní výuku 
metodou CLIL (výuka běžné-
ho předmětu vedená vyuču-
jícím z  části v  anglickém ja-
zyce). Více o tom, jak se nám 
projekt daří, vám rádi napí-
šeme v některém z dalších čí-
sel …

A proč si toho „nakládáme“ 
tolik a nepolevujeme? 
Protože nás to baví!
Protože to chceme pro 
naše děti!
Protože se učíme 
a posouváme!
Protože se zlepšujeme!
Protože nás podporují 
rodiče!
Protože jsme dobrý tým!
Prostě úvalská škola jede!!! ☺

Za tým školy 
Lukáš Kunc, ředitel

Příběhy našich sousedů – Post Bellum

Neuvěřitelný školní rok 2019/2020
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B ěhem prázdnin se 
v  naší školní jídelně 
nezahálelo. Protože 

je tato doba dostatečně dlou-
há k přípravě provozu na nový 
školní rok, bylo třeba provést 
mnoho oprav a drobných pra-
cí potřebných k chodu jídelny. 
Byla vyměněna vadná prkna 
v podlaze před jídelnou, umy-
ta venkovní světla, vysprave-
ny spáry v podlaze i ve stropu 
kuchyně a vystěhovány ledni-
ce. Přes prázdniny byla v ser-

visu i naše myčka, která nás 
už delší dobu zlobila. Za těch 
pár let nám denně umyje vel-
ké množství nádobí. Je to náš 
velký pomocník, který si za-
sloužil opravu.

Největší radost máme 
z úspěšně dokončené akce, in-
stalace chladícího a mrazícího 
boxu. Staré nepotřebné led-
nice byly vystěhovány, byl od-
pojen dřez a umyvadlo ve vy-
tloukárně vajec. Tím vznikl 
prostor na naše „vysněné“ bo-

xy. Bourací práce byly prove-
deny poslední týden v červen-
ci.  Po vybourání příček vznikl 
velký prostor, do kterého byly 
od druhého týdne v srpnu po-
stupně instalovány boxy. Jsme 
moc rádi, že bylo vše v termí-
nu a  boxy budou v  kuchyni 
dlouhá léta sloužit. Všem, kteří 
se účastnili pomoci (vyklízení 
lednic, úklidu) a realizaci na té-
to naší akci, patří velké díky. 

Po velkém bourání bylo nut-
né vše důkladně uklidit, vyde-

zinfikovat 
a  připra-
vit kuchyň 
i  jídelnu 
na  provoz. 
Také pro-
s t r a n s t v í 
před jídel-
nou jsme zútulnili podzimní-
mi květinami. 

AŤ VŠEM V NAŠÍ JÍDELNĚ 
MOC CHUTNÁ!!

Za tým školy 
Pavlína Stehlíková

N a  devadesát učitelů 
a  ředitelů základních 
a  mateřských škol 

z území ORP Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav se zúčast-
nilo ve dnech 20. a 21. srpna 
2020 druhého ročníku  Letní 
školy pro pedagogy na zámku 
Brandýse nad Labem.

Tuto příležitost k  dalšímu 
vzdělávání během letních 
prázdnin jim nabídla MAS –
Střední Polabí, z.s., ve  spolu-
práci s odborem školství měs-
ta Brandýs nad Labem a ZŠ Tip 
Toes v  rámci projektu napo-

máhajícího ke zvyšování kvali-
ty předškolního a  základního 
vzdělávání –MAP II pro Bran-
dýsko. 

Realizační tým MAP II pro 
Brandýsko připravil pro účast-
níky pestrou nabídku jedno 
i  dvoudenních seminářů pod 
vedením zkušených lektorů. 
Letní školu zahajoval lektor Da-
vid Zahradník lekcí Jógy smí-
chu, to proto, aby byli všichni 
účastníci dobře naladěni a při-
praveni přijímat množství ná-
padů a inspirace pro nový škol-
ní rok. 

V  nabídce by-
ly semináře ur-
čené pro ředitele 
týkající se financo-
vání škol, výkaz-
nictví a  také novi-
nek v  legislativě. 
Dr.  Monika Puški-
nová a  Ing.  Pet-
ra Schwarzová 
jsou osvědčenou 
lektorskou dvoji-

cí a  ředitelé hned po skonče-
ní poptávali další jejich semi-
náře. Další osobností letošní 
Letní školy byla Mgr. Michaela 
Veselá s tématem Jak vést ob-
tížný rozhovor. Pro pedagogy 
z mateřských škol byl na pro-
gram zařazen dvoudenní se-
minář s  Mgr.  Jiřinou Bedná-
řovou, speciální pedagožkou 
a  autorkou řady odborných 
knih, publikací, metodik a pra-
covních listů s  tematikou pe-
dagogické diagnostiky dítěte. 
Dále můžeme zmínit seminá-
ře Vědomé komunikace Zdeň-
ka Okleštěka, Techniky hlasité-
ho čtení Mgr. Romana Musila, 
Práci s encyklopedií Mgr. Jitky 
Predigerové a  seminář Psy-
chická odolnost pedagoga 
Mgr. Květy Hrbkové. 

Celá letní škola probíhala 
v pozitivním duchu, účastní-
ci resp. účastnice měly stá-
le dobrou náladu, a  po  ab-

solvování všech seminářů si 
odvážely nejen certifikát, ale 
především množství podně-
tů a inspirace pro svoji peda-
gogickou praxi. 

Největší odměnou pro rea-
lizační tým byly kromě pozi-
tivní zpětné vazby na  místě 
také vzkazy od účastnic, kte-
ré měly možnost zanechat, 
citujeme: „Na účtu mi nepři-
byla ani koruna, přesto se cí-
tím bohatší“, „MAP II pomáhá 
učitelům“. Děkujeme všem, 
kdo se letní školy účastnil 
a těšíme se za rok ve stejnou 
dobu na stejném místě :o)

Emilie Koťátková

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY – Co je v jídelně nového

Letní škola

V e středu 2. září se opět sešla EKUMENA (Řím.K., CČSH, 
CB a KS) ve farním kostele Panny Marie – Zvěstování 
Páně v Úvalech. Ses.farářka z CČSH se v kázání zamýš-

lela nad textem L24, 44-48 a výrokem z SK 1,8...BUDETE MI 
SVĚDKY....

Tato Ježíšova slova platí i nám. Vždyť smyslem církve a je-
jím hlavním posláním i dnes je svědectví o živém a jednajícím 
Bohu očekávaném v Ježíši Kristu. I my jsme zakázáni svědčit 
svým životem o Křišťálově vítězné lásce, která přemáhá svět.  

Buďme Kristovými svědky  ve svém životě, ve svých rodi-
nách, každé své jednání naplňme láskou a otevírejme svá 
srdce Duchu svatému, aby nás posiloval k vytrvalosti. Amen.    

Rada starších  NO CČSH v Úvalech

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
V ÚVALECH

církev

rijen_2020.indd   18rijen_2020.indd   18 9/25/20   5:01 PM9/25/20   5:01 PM



ŽIVOT ÚVAL 10/2020
19ORGANIZACE A SPOLKY

K roužek mladých ha-
sičů rozběhl svou 
činnost po  prázdni-

nách hned první pátek v září. 
Družstva mladších a starších 
žáků a  dorostu se intenziv-
ně věnovala tréninku disci-
plíny požární útok, protože 
v něm se 12. 9. soutěžilo (viz. 
samostatný článek). Zároveň 
jsme přivítali mezi námi nové 
členy, kteří se snad intenziv-
něji zapojí v druhé polovině 

měsíce, kdy se budeme vě-
novat tréninku na  podzimní 
část Hry Plamen, tedy závod 
požárnické všestrannosti. 
Ve čtvrtek 10. 9. prezentova-
li čtyři naši vedoucí mláde-
že činnost kroužku na Burze 
kroužků na  úvalské základ-
ní škole. Návštěvníci burzy 
měli možnost získat všech-
ny informace, nahlédnout 
do kroniky spolku, vyzkoušet 
spojování půlspojek na  sou-

těžních hadicích, atd. Na zá-
věr článku ještě radostná 
zpráva. Už před prázdninami 
se Sboru dobrovolných ha-
sičů podařilo získat vyřaze-
nou dodávku od  Policie ČR, 
během září pak proběhl pře-
pis vozidla a  hlavně trans-
port. Následovaly všechny 
nutné úřední úkony a  také 
brigáda vedoucích kroužku, 
kteří se vrhli hlavně na úklid. 
Čeká nás ještě velký servis, 

ale dodávka je už teď pojízd-
ná a svou premiéru si odby-
la právě 12. 9. cestou do Šes-
tajovic. Jsme rádi, že máme 
k  dispozici vůz, který odve-
ze všechen soutěžní materiál 
nebo větší množství dětí, po-
dle potřeby, na  každou sou-
těž nebo hasičskou akci. Dou-
fáme, že nám bude několik let 
bez problémů sloužit.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

V sobotu 12. září se 
v Šestajovicích kona-
la soutěž v požárním 

útoku „O  pohár starostky 
OSH” dětí a  dorostu. V  od-
poledních hodinách pak na-
vazovala soutěž dospělých 
z  okrsku číslo 6 – tedy nej-
nižsí kolo postupové soutě-
že v požárním sportu a  také 
zároveň „O  pohár starosty 
Šestajovic”. Všechna druž-
stva se pečlivě připravova-
la, ale i  tak některé výko-
ny měly své mouchy. První 
se na  starovní čáru postavi-
lo družstvo mladších žáků, 
které se prakticky dalo do-
hromady den před soutěží, 
protože některé opory týmu 

na  poslední chvíli vypadly. 
Polovina družstva si tak od-
byla svou soutěžní premi-
éru a  jen těsně nedosáhla 
na medaile, když velmi sluš-
ným výsledkem vybojovala 
4. místo. Starším žákům sta-
čil první pokus, na  který ni-
kdo ze soupeřů nedokázal 
odpovědět, a i když se ve dru-
hém pokusu vybírala smůla, 
první místo tentokrát 
čistě chlapecký tým 
udržel. V kategorii do-
rostu jsme nakonec 
vinou zranění nesou-
těžili. Na  závěrečném 
nástupu byly vyhod-
noceny nejen dnešní 
požární úroky, ale ta-

ké už téměř rok staré výko-
ny ze závodu požárnické vše-
strannosti. Ten se totiž měl 
sčítat s  jarním kolem, které 
neproběhlo.

Odpoledne přišli na  řadu 
dospělí. Nejprve startovalo 
družstvo žen mladších. Prv-
ním pokusem nenechalo ni-
koho na pochybách, že patří 
nejen do vyššího- okresního 
kola, ale že bude velmi těžké 

jim sebrat vítězství. Dru-
hý pokus se sice nezda-
řil, ale výsledek prvního 
pokusu stačil nejen na ví-
tězství mezi ženami, ale 
také na  nejrychlejší čas 
dne mezi všemi družstvy 
a k získání putovního po-
háru. Muži z  Úval před-
vedli po vzoru žen parád-
ní první pokus, kterým 
zvítězili ve  své kategorii, 
ale na  holky jim chybě-
ly asi 3 desetiny. Ve dru-

hém pokusu se však neza-
dařilo výkon zlepšit, takže si 
kluci přivezli domů dva pohá-
ry za dvě první místa.

Dětem patří gratulace a je-
jich vedoucím obdiv za dosa-
žené výkony. Dospělým pak 
přání pěkných výkonů i na ja-
ře, na okresním kole.

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Nový školní rok u mladých hasičů

Konečně soutěž aneb Všechna úvalská družstva na startu!
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Mistrovství Evropy v Highland Games 2021 se bude konat Úvalech!

Ú valy byly po tři sezony dějištěm 
sportovního a  kulturně-spole-
čenského setkání 

Highland Games (Skotské horalské 
hry). V  letošním roce se akce Highland 
Games Úvaly bohužel nemohla díky 
opatřením v  souvislosti s koronavirem 
uskutečnit, nicméně pro rok 2021 je plá-
nován velkolepý návrat HG do Úval. 

O co vlastně v HG jde? Jedná se o ob-
dobu skutečných historických horal-
ských her, které patří k nejstarším tradi-
cím Skotska, probíhají  již od 11. století 
a jsou v podstatě oslavou skotské a kelt-
ské kultury jako takové. Jde o tzv. silác-
ké disciplíny, propojené s vystoupením 
dudáckých bandů, skotskými a  irskými 
tanci, přehlídkou skotských kiltů a kon-
certy kapel hrajících skotskou či irskou 
muziku: vrh 20kg kamenem (stone put), 
hod závažím do  dálky (weight throw), 
hod 20kg závažím do výšky (weight over 
the bar), hod skotským 8 kg kladivem 
(Scottish hammer throw), týmová dis-
ciplína přetahování lanem (tug-of-war), 
farmářský běh s 50kg zátěží v každé ru-
ce (farm walk) a  „královskou disciplí-
nou“ pak je hod 6m kládou (caber toss). 
Málo známou skutečností je, že ukázka 
skotských her na Světové výstavě v Pa-
říži podpořila  Pierra de Coubertina 
v  jeho rozhodnutí uspořádat moderní 
olympijské hry. 

Popularita skotských her dávno pře-
sáhla hranice Skotské vysočiny a  tato 
soutěžní setkání se pořádají pravidel-
ně v mnoha evropských zemích, v USA 
a v Kanadě, ale také třeba v Brazílii nebo 
na Novém Zélandu. Jednou ze zemí, kde 
se tato setkání rozšířila, je také Česká 
republika, a to zejména zásluhou spor-
tovního klubu Kládaklan ČR. Jeho členo-
vé jsou také spolupořadateli HG Úvaly 
– spolu se Spolkem Jonatán a městem 
Úvaly. V  disciplínách HG je pravidelně 
pořádáno mistrovství Evropy (ME) i mis-
trovství světa (MS).  Nejúspěšnějším čes-
kým reprezentantem je Vláďa Tuláček, 

rodák z  Teplic. Je 
účastníkem několi-
ka MS a  držitelem 
světového rekor-
du v hodu závažím 
do  výšky. Na  MS 
2019 ve  Skotsku 
získal titul mistra 
světa. Zejména dí-
ky této skutečnos-
ti získala Česká re-
publika možnost 
pořádat ME 2021. 
Z několika míst, kde 
se v  rámci ČR tato 
soutěžní klání po-
řádají, si závodníci 
vybrali právě Úva-
ly.  Důvodů je několik – kapacitně dosta-
čující areál, dobrá dopravní dostupnost 
pro závodníky i diváky, ale zejména pak 
pozitivní zkušenosti s organizačním za-
jištěním akcí HG v  předchozích letech 
a  velká vstřícnost města (které dokon-
ce nabízí možnost spolupořadatelství 
a oficiální záštitu nad akcí).  

Ve  dnech 15.–16. května 2021 tedy 
v Úvalech proběhne akce nazvaná 

Mistrovství Evropy 
Highland Games 
Úvaly 2021

Akce se bude konat díky vstřícnosti 
společnosti PT Servis na pozemcích mezi 
ulicemi Purkyňova, Jirenská a Muchova.

Program bude rozdělen na  3 základní 
oblasti:
1)    Soutěž nominovaných závodníků
 a)     Hlavní soutěž ME – za účasti repre-

zentantů Skotska, Německa, Bel-
gie, Polska, Rakouska, Holandska, 
Švýcarska, Maďarska a ČR.

 b)      Finále mistrovství ČR – účast 6 nej-
lepších mužů a  5 nejlepších žen 
z ligy ČR.

2) Soutěže pro veřejnost
       Návštěvníci akce budou mít k dispozici 

disciplíny hod kládou, farmářský 
běh, vrh valounem, hod kabelkou 
a přetahování lanem. Všechny vý-
kony se budou měřit a zazname-
návat, nebude ale vyhlašována 
soutěž o umístění. Soutěžní sta-
noviště budou k dispozici pro mu-
že, ženy i juniory/juniorky.
3) Doprovodný program
 a)      Hudební vystoupení dudá-

ků
 b)      Hudební vystoupení něko-

lika kapel (českých i zahra-
ničních)

 c) Ukázky a výuka tanců
 d)       Historické skotské vojen-

ské ležení
 e) Program pro děti
 f)       a mnoho dalšího.

Na rozdíl od předchozích ročníků HG 
Úvaly tentokrát se bude jednat o  akci 
dvoudenní, protože profesionální zá-
vodníci z důvodu extrémní zátěže pro 
tělo nemohou v  rámci jednoho dne 
zvládnout více než 4 disciplíny. Podrob-
nější program i doplňující informace bu-
dou k dispozici již v průběhu podzimu 
2020. 

Pokud byste někdo měl zájem nám 
s pořádáním pomoci (ať už prací, finanč-
ními prostředky, dobrým nápadem či 
užitečnou radou), neváhejte a  kontak-
tujte nás.

Horovi.uvaly@seznam.cz, 
+420 603265696 
(Jana Horová)
www.highlandgames.cz
info@highlandgames.cz
https://www.facebook.com/highland-
gamesuvaly

Všechny vás srdečně zveme a pevně 
doufáme, že situace ohledně venkov-
ních akcí bude na  jaře 2021 podstatně 
klidnější než tomu bylo v letošním roce.

Jana Horová (za Spolek Jonatán) 
a Petr Borecký (starosta města)
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L etošní rok skauti opět 
zavítali na  tábořiště 
blízko vesnice Zdera-

diny. Na  rozdíl od minulého 
roku jsme se rozdělili na dva 
tábory – první pro vlčata 
a světlušky, druhý pro skauty 
a  skautky. Koronavirová kri-
ze ovšem zapříčinila, že jsme 
museli oba tábory přesunout 
do  druhé poloviny prázdnin 
a z obvyklých čtrnácti dnů je 
zkrátit na devět. 

Jako první se na tábor vyda-
ly světlušky a vlčata. Počasí jim 
ze začátku tábora nepřálo, ně-
kolik dní pršelo, ale všichni se 
s  tím vypořádali. Letos mě-
li celotáborovou hru v období 
středověku. Děti se ve  svých 
týmech snažily stát králov-

skou radou, ale tou mohl být 
jen jeden ze čtyř rodů. Každý 
byl zařazen do  jednoho z  ro-
dů – Pánů z Chotěboře, Vlaši-
mi, Pacova a Humpolce. Celý 
tábor plnili úkoly zadané krá-
lem. Všechny týmy měly svého 
rádce, se kterým probíraly svo-
ji taktiku na vítězství. Na závěr 
tábora byla uspořádána slav-
nostní hostina, kterou zakončili 
svůj pobyt na táboře.  

Po týdnu se na tábořiště vy-
dali skauti a  skautky. Hned 
v den příjezdu se akorát stih-
li všichni vybalit a začalo pršet, 
ale po  zbytek tábora už bylo 
hezky. Na programech se při-
učili novým věcem. Budoucí 
rádci si vyzkoušeli tvorbu pro-
gramu a práci s dětmi. Celotá-

borová hra byla na téma Zaklí-
nač. Děti byly rozděleny do tří 
týmů: rytíři, kouzelníci a asasíni. 
Cílem bylo ochránit město Kvě-
tákov a zničit zlého černokněž-
níka. Ke  konci se všichni spo-
lečně sešli na hostině a později 
u táborového ohně.

Oba tábory jsme si velmi uži-
li a těšíme se na další. Doufá-
me, že nám současná situace 
dovolí se pravidelně scházet 
na schůzkách a výpravách.

Za úvalské skauty,
Lucie Štafenová, 

Andrea Mouchová 
a Kateřina Váchová

Skautské tábory 2020

Kurzy Square dance pro začátečníky

V průběhu října je mož-
no se opět po  ně-
kolika letech přidat 

do  kurzu Square dance pro 

začátečníky. Je to společen-
ská zábava pro všechny vě-
kové kategorie, která spojuje 
pohyb, procvičování mozko-

vých závitů a  společenskou 
zábavu. Square dance se tan-
čí ve  čtverylkách, tedy vždy 
čtyři taneční páry dohroma-

dy, pod vede-
ním „callera“, 
který diktu-
je do  rytmu 
hudby jed-
notlivé figury, 
které taneč-
níci provádě-
jí a  tím vzni-
kají stále nové 
kombinace fi-
gur, tedy stále 
nové choreo-
grafie. Náplň 
kurzu spočí-
vá v  postup-
né výuce jed-
notlivých figur 
a  návazném 

procvičování při tanci. Jed-
ná se o celosvětovou zábavu, 
a proto jsou názvy figur po-
jmenovány v  angličtině, ale 
výuka probíhá samozřejmě 
v  češtině. Lidé znalí angličti-
ny tedy mají malou výhodu, 
ale znalost angličtiny není 
v žádném případě zapotřebí. 
Výhodou je, že si kdokoli mů-
že zatancovat na  tanečních 
setkáních a  v  tanečních klu-
bech Square dance kdekoliv 
u nás i v zahraničí – počínaje 
Německem a konče USA.

Výuka Square dance bu-
de probíhat v  rámci klubo-
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vých večerů zavedeného 
Square dance klubu Come-
Back Úvaly každé pondě-
lí od  28.9.2020 od  19:15 
do  20:30 hodin. Dále nava-
zuje klubové tančení pro po-
kročilejší tanečníky, do  kte-
rého se postupně zapojíte. 
Tančí se ve  společenském 
sále DPS (Dům s pečovatel-

skou službou, náměstí Svo-
body 1570, Úvaly u  Prahy) 
vzdáleného cca 5 minut chů-
ze od nádraží Úvaly. Začáteč-
níci mohou přicházet během 
října, dále se bude ve výuce 
postupovat rychlejším tem-
pem. Přijít mohou jak skupi-
ny a dvojice, tak jednotlivci – 
skupina se z nás všech stane 

na místě a v průběhu tance 
se tanečníci stejně postup-
ně vyměňují. Nejsou potře-
ba žádné taneční zkušenosti 
a  nadání – jedná se o  spo-
lečenskou zábavu v  rytmu 
hudby a ne o pohybové vý-
kony.

Těšíme se na vás.

Kontakty: 
Jana a Jirka Horovi,
tel: 603 265 696, 
David „Medvěd“ Dvořák, 
tel: 777 649 000, 
dada.dvorak@icloud.com
www.squareuvaly.cz

Za taneční klub 
ComeBack Úvaly
Věra Pěnkavová

P říjezd osobního vlaku tažené-
ho parní lokomotivou v  sobotu 
12. září připomněl 175. výročí za-

hájení provozu na železniční trati z Olo-
mouce do Prahy. Při této příležitosti je 
vhodné si připomenout okamžiky z his-
torie této významné dopravní cesty.

První nádraží v Úvalech (či spíše v Ou-
valech) bylo v  roce 1845 umístěno ve-
dle křížení železniční trati s tehdejší cí-
sařskou silnicí Jihlavskou (dnes ulice 
Pražská a Husova). Jednalo se o zastáv-
ku nejnižší 5. třídy, kterou tvořil přízem-
ní strážní domek se sedlovou střechou 
sestávající z obydlí traťového strážníka, 
čekárny pro „obecenstvo“, jak tehdy by-
li cestující v úřední mluvě označováni, 
a malé kanceláře, která sloužila součas-
ně jako výdejna jízdenek. (obr. 1) Dnes 

stojí na tomto místě dům č. p. 70. Podél 
zastávky vedla jednokolejná trať s  jed-
nou předjížděcí kolejí (dvoukolejný pro-
voz mezi stanicemi Běchovice a Ouvaly 
byl budován až od roku 1858) a na pro-
tější straně se nacházela vodárna. (obr. 2)

Kolem roku 1872 rakouská Společnost 
státní dráhy StEG nedaleko vystavěla po-
dle typového projektu novou výpravní 
přízemní budovu se zvýrazněným průče-
lím. Vchod do budovy byl na straně kole-
jiště. Ve vestibulu se nacházela pokladna 
a chodbou bylo možné vstoupit do čeká-

ren 2. a 3. třídy. Na opačné straně byly 
kanceláře. (obr. 3) Tento objekt s dneš-

ním č. p.  90 v  Jiráskově ulici byl využí-
ván pro železnici do roku 1912, kdy byla 
v  sousedství dokončena výstavba nové 

nádražní budovy sloužící do sou-
časnosti.

Nová výpravní budova ve  sty-
lu moderny navržená projekční 
kanceláří Ředitelství pro tratě spo-
lečnosti státní dráhy má výško-
vě členěné valbové a polovalbové 
střechy kryté původně bobrovkami 
a  nesymetrické půdorysné uspo-
řádání respektující funkce jednot-
livých částí. Střední trakt je jed-
nopatrový, obě křídla přízemní. 

Prostornou verandu zakončoval pavilónek 
se záchody, lampárnou a skladištěm. (obr. 
4) Budova si zachovala vnější architekto-

nické provedení až do roku 1982. Tehdejší 
necitlivá generální oprava značně setřela 
původní vzhled. Členěná fasáda byla na-
hrazena hladkou omítkou, střešní pálené 
tašky byly nahrazeny nezajímavou plecho-
vou krytinou. 

V průběhu let se měnily v Úvalech ne-
jen nádražní budovy. Zásadní změnou 
bylo rozšíření dvoukolejné tratě na  tří-
kolejnou z důvodu předpokladu trvalého 

nárůstu hustoty provozu na  předměst-
ské trati u Prahy. Stavba probíhala v  le-

tech 1951 až 1956. V této souvislosti 
byl vystavěn souběžně s devítioblou-
kovým viaduktem z  roku 1844 další 
tvarově stejný železobetonový most 
pro přidanou třetí kolej. Byl rozšířen 
most v ulici Na Spojce a v roce 1953 
zcela přestavěn dvouobloukový most 
na  konci Dvořákovy ulice. Naopak 
kvůli nedostatečnému průjezdnému 
profilu byl odstraněn most přes trať 
v oblasti „Na Stříbrňáku“ na východ-
ním okraji obce. Byla zrušena nevy-
užívaná železniční vlečka podél Kalá-
ku do bývalého cukrovaru. Ve stanici 

bylo vybudováno kryté 2. nástupiště včet-
ně podchodu. Na pohodlné nastupová-
ní do vlaků ve směru Kolín si ale cestující 
museli počkat více než 60 let. 

Při přeměně dvoukolejné tratě na tříko-
lejnou došlo ke zrušení přejezdů trati se zá-
vorami, a to na konci  Arnoštovy ulice, z uli-
ce Nerudovy do ulice Komenského (lidově 
nazývané „malé závory“), (obr. 5) mezi uli-

cemi Foersterova a Purkyňova a na kon-
ci Klostermannovy ulice u  lesa. Zachován 
zůstal pouze přejezd mezi ulicemi Pražská 
a Husova.

Krátce po skončení 2. světové války by-
lo přijato vládní usnesení o  elektrizaci 
Československých státních drah. Do his-
torie začaly odcházet parní lokomotivy, 
které od počátku tvořily nedílnou součást 
železničního provozu. Nad kolejemi bylo 
nutné instalovat mnoho kilometrů trakč-
ního vedení a  vybudovat napájecí sta-
nice. Pravidelný provoz osobních vlaků 
tažených elektrickou lokomotivou z  ná-
draží Praha-střed do Kolína byl zahájen 
19. března 1958.

Důležitost hlavního tranzitního želez-
ničního koridoru Českých drah si vyžá-
dala od 90. let 20. století zásadní mo-

Z Úval bylo možné jet přímým vlakem až do Vídně

Obr. 1 Nejstarší nádražní budova v Ouvalech

Obr. 2 
Vodárna 
poblíž 
zastávky

Obr. 3 Druhé úvalské nádraží

Obr. 4 Nádražní budova kolem 
roku 1930

Obr. 5 Malé závory
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dernizaci. 1. října 1993 byly zahájeny 
rekonstrukční práce mezi stanicemi 
Úvaly a Český Brod. Kromě úprav želez-
ničního spodku a svršku byla v úvalské 
železniční stanici postavena nová tech-
nologická budova pro staniční elektro-
nické zabezpečovací zařízení s  novou 
generací mikropočítačů. Zařízení by-
lo uvedeno do provozu na  konci roku 
1994 jako první v síti Českých drah. Že-
lezniční přejezd se závorami byl dopl-
něn celopryžovými panely.

K výrazným změnám na úvalském ná-
draží došlo v  letech 2013 až 2016 při 
modernizaci traťového úseku mezi sta-
nicemi Praha – Běchovice a Úvaly. Kro-
mě celkové rekonstrukce železničního 
kolejiště a  trakčního vedení byl přede-
vším vystavěn nový podchod u železnič-
ního přejezdu, vybudována tři moderní 
nástupiště s  informačními systémy, byl 
zrekonstruován a prodloužen podchod 
od nádražní budovy k ulici Pod Tratí a vy-
baven dvěma výtahy pro bezbariérový 
přístup na 2. nástupiště, realizovány pří-
mé chodníky ke 2. nástupišti a  instalo-
vány protihlukové stěny. Kamenný a ci-
helný tříklenbový most v ulici Na Spojce 
už nevyhovoval z hlediska zatížitelnosti 
a prostorového uspořádání a byl nahra-
zen mostem s jedním polem a deskovou 
železobetonovou konstrukcí. Zbourány 
byly dvě dlouhodobě nevyužívané bu-
dovy u nákladové části nádraží (obr. 6) 

a objekt u přejezdu, z něhož byly kdysi 
ručně ovládány závory. (obr. 7)

V průběhu 175 let zažilo úvalské ná-
draží události slavnostní i smutné. S vel-
kým zájmem byl sledován průjezd vla-
ku 19. března 1848 z Prahy do Vídně. 
Poselstvo ve  vlaku ozdobeném červe-
nobílými prapory a českým lvem na lo-
komotivě tlumočilo přání českého lidu 
o  rovnoprávné postavení v monarchii. 
Když byly 29. září 1867 převáženy české 
korunovační klenoty do Prahy z Vídně, 
kde byly uschovány před pruskou ar-
mádou, shromáždilo se ve stanici mno-
ho lidí, kteří přišli pozdravit symbol čes-
ké státnosti. S  nadšením obyvatel se 
setkal průjezd vlaku s prezidentem Ed-
vardem Benešem, který se 16. května 
1945 vracel vlakem do  Prahy. Naopak 
mnoho smutných okamžiků přinesly ro-
ky 1. i 2. světové války. Průjezdy lazaret-
ních vlaků nebo vlaků se zuboženými 
a hladovými vězni z koncentračních tá-
borů za mrazu v otevřených vagonech 
dokládaly, kam může dospět lidstvo při 
válečném běsnění. (obr. 8)

K  dramatickým okamžikům došlo 
v Úvalech i při běžném drážním provo-
zu. 31. července 1965 krátce po poledni 
zastavila u 2. nástupiště osobní panto-
grafická jednotka, v jejíž motorové části 
se objevil dým a cestující byli nuceni vy-
stoupit. Zpočátku nenápadný požár se 
nepodařilo zlikvidovat hasicími přístroji 
a plameny se rychle šířily i do prostoru 
pro cestující. Žár ohně byl vlivem spa-
lovaných plastů tak silný, že popraskala 
skleněná výplň nad schodištěm na ná-
stupiště. Vodu na hašení požáru muse-
li úvalští hasiči dopravovat hadicemi až 
od hasičského domu v Klánovické ulici. 
K další dramatické události došlo odpo-
ledne 9. července 1984. Rychlík Bečva 
jedoucí od Kolína do Prahy kvůli poško-
zení kolejí vlivem horkého počasí v plné 
rychlosti vykolejil nedaleko železničního 
přejezdu a souprava s několika převrá-
cenými a vzpříčenými vagony se zasta-
vila až před staniční budovou a zdevas-
tovala jižní konec 2. nástupiště. Nehoda 
si vyžádala dva lidské životy, osm těžce 
raněných a zastavení provozu na něko-
lik dní. 

Pravidelný provoz na  Olomoucko-
-pražské dráze byl zahájen 1. září 1845. 
Dopravu zpočátku zajišťovaly dva páry 
vlaků za  den. Zajímavostí je, že podle 
jízdního řádu z 15. dubna 1860 vlaky vy-
pravené z Vídně zastavovaly mimo jiné 
také v tehdejších Ouvalech. 

V  současné době projíždí úvalskou 
stanicí každý den přibližně 200 vla-
ků osobní a  nákladní dopravy. Zá-
jem o  cestu vlakem dokládá velké 
množství zaparkovaných automobi-
lů na  ploše bývalého nákladového 
nádraží a v okolních ulicích. Díky že-
leznici mají Úvaly rychlé a pohodlné 
spojení s centrem Prahy.

Použité informační zdroje: Krejči-
řík: Česká nádraží; Krejčí, Schreier 
a kol.: Velká obnova; fotografie jsou 
z archivu města a od autora článku

Vladislav Procházka

I přes letošní covidové kom-
plikace byl program veli-
ce náročný. Naši karatističtí 

vytrvalci ani přes těžké podmín-
ky nezaháleli a  šli si prázdni-
ny užít v plném proudu. Zvládli 
jsme absolvovat celostátní se-
minář Gasshuku CZ a 2 klubová 
soustředění.

Gasshuku CZ 2020
Gasshuku CZ v klidných dobách 

představuje celoevropskou akci 
zajištěnou japonskými instrukto-

ry. Letošního gasshuku se zúčast-
nilo pouze 150 českých a němec-
kých borců, mezi nimi 20 Úvaláků, 
a  uskutečnilo se v  královském 
městě Kadani. Přestože tento rok 
neučili japonští mistři, ale ved-
li nás němečtí a  čeští instrukto-
ři: Richard Růžička, Stanislav Bí-
lý, Steen Carlsson, David Havlík, 
Emanuel Bisceglie, Jana Konečná, 
Stefan Kahlert, Martin Buchstaller 
a Jan Drobeček, tréninky byly vel-
mi propracované a  probíhaly 
v příjemné atmosféře bez jakých-

Prázdniny v karate Sport Úvaly

sport

Obr. 8 Lazaretní vlak v Úvalech během 
1. světové války

Obr. 7 Objekt u železničního přejezdu

Obr. 6 Staré skladiště 
na nádraží
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koliv zádrhelů.  Tréninkové 
lekce se konaly třikrát denně, 
skupiny byly rozdělené podle 
výkonnosti a  zároveň v  prů-
běhu cvičení byly dodržová-
ny bezpečnostní vzdálenos-
ti. Přestože kumite, zápasení, 
bylo vynecháno, dali jsme si 
pořádně do těla a zapracova-
li na sobě. Po náročných pě-
ti dnech jsem se museli vrátit 
zpět domů a pokračovat v na-
šem velmi rušném (oproti po-
slednímu školnímu pololetí) 
prázdninovém rozvrhu.

Letní soustředění 1 – pro 
děti do 10 let 

Tak jako každý rok jsme 
vyjeli do našeho oblíbeného 
penzionu Nový mlýn do Sta-
rých Splavů na Máchově je-
zeře. Naše první soustředě-
ní, určené pro děti od  šesti 
do  desíti let, bylo plné růz-
ných aktivit.  Děti cvičily 2x 
denně karate, absolvovaly 
olympijské hry, malovaly ori-
gami, stavěly Velkou čínskou 
zeď, koupaly se, vymýšlely si 
japonská strašidla, hrály mí-
čové a společenské hry. Sou-
částí aktivit byla i týmová hra 
Cesta karate, ve  které děti 
putovaly Čínou, Japonskem 
a nakonec přistály v Čechách 
na Máchově jezeře. Po celou 

dobu sbíraly 
body pro se-
be a svůj tým.  
Každý rok tak 
p ř e d k l á d á -
me motivaci 
ke  snažení se, 
jelikož na kon-
ci se vyhlá-
sí ten nejlepší 
jako bojovník 
soustředění. 
Letošního bo-
jovníka o  je-
den bod vy-
hrál Páťa Žák, 
těsně v patách 

skončila Maruška Houšková 
a následně Natálka Jakuševo-
vá. Celý penzion byl naplněn 
radostí a myslím, že se všich-
ni těší na další ročník. 

Soustředění 2 – pro starší 
10 let

Následovala naše posled-
ní akce, a tou bylo naše sou-

středění pro starší desíti let. 
Opět jsme pobývali v penzio-
nu Nový mlýn ve Starých Spla-
vech, ale tentokrát ve  zcela 
jiném složení. Nás děti dopl-
ňovali dospěláci z oddílu ka-
rate pro život a penzion pras-
kal ve švech, neb nás bylo 75 
borců. Program byl velmi ná-
ročný. Někteří z  nás absol-
vovali 3 tréninky denně, jiní 
2 denně, mimo čas trénin-
ků pro nás Verunka Hrůzová 
s  Davidem Mackem a  druž-
stvem Elite připravovali tý-
mový program. Stejně jako 
na prvním soustředěním by-
lo téma Cesta karate, ale ná-
plň byla mnohem více pro-
pracována: účastnili jsme se 
burzy, stavěli jsme lodě, kte-
ré spolu i  soutěžili, vymýš-
leli jsme japonské písničky, 
skládali jsme origami, luštili 
kvízy na letišti a hráli mnohé 
jiné hry. Stejně jako na sou-
středění 1 jsme soutěžili v tý-

mech a  titul bojovníka sou-
středění získal Lukáš Valeš. 

Soustředění byla velmi ná-
ročná a kvalitně nás připravila 
na start v novém školním ro-
ce. Děkuji prima partě za mi-
lou atmosféru a  samozřej-
mě poděkování patří našim 
vedoucím a  trenérům: Janě 
Konečné, Davidovi Mackovi, 
Verče Hrůzové, Honzovi Hou-
žvičkovi, Filipovi Konečnému, 
Elišce Vyskočilové, Pepíkovi 
Prouzovi, Aničce Kociánové, 
Milanovi Houškovi  a v nepo-
slední řadě našim sluníčkám: 
zdravotní sestře Janičce 
Šrámkové a paní doktorce Ja-
ně Schmidtové. Poděkování 
patří i městu Úvaly, které klub 
dlouhodobě podporuje. 

A  to bylo naše léto v  pár 
řádcích. Nejde k  tomu už 
nic jiného říct než… těším se 
na další! Sára Konečná 

za tým karate Sport Úvaly

Tenisová hala Úvaly bude 
v provozu od neděle

11. října 2020
Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, 

Úvaly, na stávajících antukových kurtech. 
Pro dlouhodobé rezervace prosím pište

na tsuvaly@centrum.cz, nebo tel. 725 334 363.
On-line rezervace na jednotlivé hodiny budou 

spuštěny 10. října.
Těšíme se na vás!
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Několik závodů v  jednom 
a koláče za pořádný výkon.

Nejsledovanější a nejžáda-
nější závod je ten půlmara-

tonský, tedy na 21 km, 
ale stejně jako v minu-
lých ročnících je mož-
nost zaběhnout si tra-
su dlouhou 10 km nebo 
si půlmaraton rozdě-
lit s  parťákem na  šta-
fetu 11 + 10 km. Ani le-
tos nebudou chybět 
na  trati psi v  závodu 

zvaný Klánovický canicross, 
a i na ty nejmenší závodníky 
organizátoři mysleli. 

Pro ně jsou připraveny 
dětské trasy v  několika ka-
tegoriích. Konkrétně trasy 
dlouhé od 60 m (pro ty nej-
menší) až po 2 km pro star-
ší žáky. 

V tuto chvíli, tedy ne-
celé dva měsíce do zá-
vodu, je již téměř 900 
přihlášených závodní-
ků. Kapacita je z nasta-
vena pevně 900 osob 
pro 1/2 Maratonský zá-
vod včetně štafet a 700 
osob pro 10 km závod. 
Registrace jsou možné 

na  www.klanovickypulma-
raton.cz.

Pro běžce jsou pak v  cíli 
připraveny výborné koláče, 
které dostanou již tradičně 
místo medailí.

Barbora Kalvach

V květnu 2018 jsem v Ži-
votě Úval (str.10) na-
psal článek a  v  něm 

poukázal na nedostatky v no-
vě zrekonstruovaném chod-
níku v  Jiráskově ulici, zvláště 
pak na příčné sklony většiny 
vjezdů vysoko nad sklonem 
povoleným normou ČSN 
736110. Pozoruhodné bylo, 
že ani pan starosta, který sko-
ro vždy a někdy velmi razant-
ně reaguje na každou kritiku, 
ani nikdo z odpovědného od-
boru Města se k tomu nevyjá-
dřil. Žádal jsem také nápravu 
nastalé situace. 

Rekonstrukce chodníku 
v  Jiráskově ulici dokončená 
v  2017 byla údajně vyjedná-
na panem starostou se SŽDC. 
Pokud si pamatuji, tato jeho 
zásluha byla oceněna zastupi-
teli koncem téhož roku zvlášt-
ní prémií. Chodníky v ulicích 
Vít. Nováka a Alešově, ve kte-
rých jsou příčné sklony vjez-
dů často také vysoko nad 
normou byly rekonstruovány 
o několik roků dříve.

Vzhledem k tomu, že se do-
mnívám, že tento stav nega-
tivně ovlivňuje bezpečnost 
úvalských občanů, zvláště 
těch starších, občanů s ome-
zenou pohyblivostí a  je až 
překážkou vozíčkářům, jsem 
nyní přesně změřil příčné 
sklony všech vjezdů. Jedná 
se o vjezdy, které tvoří inte-

grální část chodníků, a změřil 
jsem je nejen v  Jiráskově uli-
ci, ale i v dalších ulicích kolem 
nádraží, Vít. Nováka a Alešo-
vě. Výsledky měření předklá-
dám v následující tabulce. 
Statistika příčných sklonů 
vjezdů chodníků v ulicích:
Jiráskova (jižní strana) mezi 
ul. Kožíškova a 5.května 
Vít. Nováka (jižní strana) mezi 
ul. Alešova a 5.května 
(severní strana) mezi ul. Ko-
žíškova a Alešova
Alešova pod a nad ul. Vít. No-
váka

Pozn. Norma ČSN 736110 
a  Příloha č.2 k  vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. povoluje 
příčný sklon chodníku ma-
ximálně 2%. Použitý sklo-
noměr Bosch měřil s přes-
ností 0,1%.

V kostce:   změřeno bylo 56 
vjezdů, z toho 47 (84%) vjez-
dů má větší sklon, než povo-
luje norma, tzn. že pouze 9 
(16%)! vjezdů je v normě! To 
v určitých mezích dobře de-
monstruje rozsah a  kvalitu 
péče, s  jakou se věnují zod-
povědní Města občanským 

projektům, a  připadá mi to 
velmi tristní.

 Za  daleko vážnější pova-
žuji to, že 10 (18%) vjezdů 
má více než 4x větší příč-
ný sklon, tj., že je o více než 
400% příkřejší, než povolu-
je norma, a dalších 11 (20%) 
vjezdů je sklon 3x vyšší než 
norma povoluje; ve  výsled-
ku tzn. že 37%, tedy více než 
celá třetina vjezdů v  těch-
to třech ulicích, překraču-
je normu příčného sklonu 
více než trojnásobně. Ma-
ximální naměřený sklon byl 
skoro 5x nad povolenou nor-
mu. 

To už jsou skoro extrém-
ní hodnoty, kde i  zdravý 
člověk nachází chůzi mé-
ně příjemnou. Pro starší-
ho člověka, popř. člověka 
s  handikapem už připadá 
pohodlnější z  chodníku se-
jít do  vozovky a dané místo 
obejít, a  toho už jsem svěd-
kem byl.. Pro vozíčkáře už to 
může být skutečně velká pře-
kážka. To je nepřijatelné.

Ptám se tedy pana starosty, 
popř. relevantní zodpověd-
né osoby Města následovně: 
Souhlasíte se mnou, že

1. Velká část vjezdů, které 
jsou částí chodníků, má příč-
ný sklon větší, než povolu-
je ČSN norma, z  nichž více 
než třetina normu překraču-
je více než 3x (300%) ?

Nejkrásnější závod podzimu se běží v Klánovicích již pošesté

Jsou chodníky kolem nádraží (ne)bezpečné?

Šestý ročník Klánovického terénního 1/2 maratonu 
se koná v neděli 18. října. Tento závod, který bývá 
označován za jeden z nejkrásnějších závodů podzimu 
díky své trase, která vede napříč Klánovickým lesem, 
pohodové atmosféře a profesionální organizaci. Právě 
nenáročný profil trasy vybízí zaběhnout si osobní 
rekord a zakončit běžeckou sezonu v té nejlepší formě.

názory čtenářů

poř.
č.

vjezdy
počet

Norma 
překročena 
více 
než           

více
o

1 celkem vjezdů 56
2 vjezdy s příčným sklonem 

nad 2%
tj. větším než povoluje 
norma

47 tj. 84%

3 vjezdy s příčným sklonem 
nad 8%

tj. větším 4x resp. 400% 
než povoluje norma

10 tj. 18% 4x 400%

4 vjezdy s příčným sklonem 
6% – 8% 

tj. větším 3x–4x resp. 
300% než povoluje norma

11 tj. 20% 3-4x 300%

5 vjezdy s příčným sklonem 
nad 6% 

tj. větším 3x resp. 300% 
než povoluje norma

21 tj. 37% 3x 300%

6 maximální měřený příčný 
sklon byl 9,8%

4,9x 490%
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V zářijovém ŽÚ jsem 
uveřejnil článek k při-
pravovanému parko-

vacímu systému. V  článku 
jsem uvedl, že dopravní ko-
mise tento systém neprojed-
návala a že to byl pravděpo-
dobně i  důvod odstoupení 
předsedy komise Ing. Vomáč-
ky. Pro objektivitu by bylo 
vhodné zveřejnit rezignační 
dopis zastupitelům, ve  kte-
rém uvádí všechny důvody, 
které ho vedly k  rezignaci. 

Do  dnešního dne jsem ne-
obdržel zápis z komise, která 
se konala 24.6.2020, a přesto 
se zápis z 10.9.2020 objevil 
na stránkách města. V zápise 
je uvedeno, že komise parko-
vací systém projednávala. Já 
jsem toto projednávání po-
važoval jen za  jakousi disku-
si, vzhledem k tomu, že jsme 
mohli jednat jen o  informaci 
z ŽÚ a nedošlo k představení 
a zadání k projednání ze stra-
ny ved. města, a proto neby-

lo ani co projednávat. Že se   
skutečně projednávalo něco, 
co vlastně ani neplatilo, do-
kazuje zápis z  jednání rady, 
na  který jsem upozorňoval 
v  minulém článku. Jako čle-
nové komisí jsme podepiso-
vali jakousi mlčenlivost, než 
rada schválí jednání komi-
sí. Nikde na  stránkách měs-
ta jsem v  zápisech rady ne-
našel, že jednání dopravní 
komise bylo projednáváno 
(mohu se mýlit). Za  otevře-

né jednání s občany bych po-
važoval zveřejňování jedná-
ní komisí (přesto, že mají jen 
poradní hlas) a následně roz-
hodnutí rady včetně zdůvod-
nění. Snažil jsem se vysvětlit, 
proč jsem v minulém článku 
uvedl, že dopravní komise 
parkovací systém neprojed-
návala. Občanům, které jsem 
uvedl v omyl, se omlouvám.

Jan Havel
člen dopravní komise

ke dni 31.08.2020 byla ukončena má 
činnost v  Technických službách města 
Úvaly, příspěvkové organizaci (TSMÚ).

Mým největším benefitem byl skvělý 
pracovní tým, kterým jsem byla obklo-
pena. Ráda bych touto cestou všem po-
děkovala a rozloučila se.

Za dobu mé působnosti jsme dokáza-
li vystavět nová hřiště, řádně udržovat 
veřejnou zeleň i čistotu ve městě, vysta-
vět nové světelné body, řádně spravo-
vat odpadové hospodářství, zprovoznit 
sběrný dvůr města Úvaly, bez větších 
problémů nepřetržitě dodávat pitnou 
vodu až k vám domů a odvádět odpad-
ní vody na  čistírnu odpadních vod, na-
pravit špatně nebo nedostatečně na-
stavené smluvní vztahy s  dodavateli 
i odběrateli, vyměnit staré a osadit nové 
vodoměry v jednotlivých částech města 

s cílem snížit ztráty pitné vody v síti, od-
halit studny propojené s  vodovodními 
přípojkami z vodovodu i načerno posta-
vené přípojky na veřejný vodovod či ka-
nalizaci a další spousty věcí, které jsou 
nedílnou součástí běžného chodu měs-
ta Úvaly. 

Za největší úspěch však považuji vý-
znamné zlepšení ekonomické situace 
TSMÚ během mého vedení. V roce 2017 
byly TSMÚ ve ztrátě kolem 3,5 mil. Kč. Již 
po 4 měsících mého působení na postu 
osoby pověřené vedením se nám poda-
řilo hospodářský výsledek zkorigovat. 
Rok 2018 pak byl ukončen se ziskem 
cca 77 tis. Kč a v roce 2019 činil hospo-
dářský výsledek TSMÚ zisk cca 22 tis. Kč.

Přeji svému nástupci hodně štěstí 
a doufám, že bude alespoň v některých 
projektech, které jsme zahájili, pokračo-

vat. Např. jsme zajistili, aby od října to-
hoto roku TSMÚ disponovaly vlastní fe-
kální cisternou, což by znamenalo, že 
od nového roku by ti z vás, kteří nema-
jí možnost se napojit na splaškovou ka-
nalizaci města, platili za zneškodňování 
odpadních vod stejně jako ti, co připoje-
ni jsou. Stačilo by uzavřít odběratelskou 
smlouvu s TSMÚ a pak platit stočné jako 
ostatní občané za pravidelný vývoz va-
ší žumpy zaměstnanci TSMÚ, tedy ušet-
řit dost peněz. Ale jak se k tomu postaví 
nové vedení TSMÚ, nedokážu předví-
dat.

Závěrem bych ráda poděkovala také 
radním města Úvaly za  velkou životní 
příležitost a zkušenost, která mne obo-
hatila nejen profesně, ale i lidsky.

Děkuji a přeji vám všem čisté Úvaly.
Markéta Řepková

P oslední srpnový den 
jsme dostali, stejně 
jako široká veřejnost, 

informaci, že po  vzájemné 
dohodě s radou města, skon-
čila na pozici ředitelky Tech-
nických služeb města Úvaly, 
paní Markéta Řepková. Pro 
celý tým technických služeb 
to byla chvíle, kdy většina za-
městnanců měla slzy v očích, 
a  této zprávě nechtěl nikdo 
uvěřit.  

Tato DOHODA byla pro 

všechny šokující, hlavně 
vzhledem k tomu, že dlouho-
dobé pracovní nasazení pa-
ní ředitelky, stejně tak jako 
plány, kterými hýřila do  po-
sledního dne, nenapovída-
ly ani v nejmenším tomu, že 
by měla v úmyslu tuto funkci 
opustit. Není pro nás důleži-
té, jaké jsou skutečné důvo-
dy oné překvapivé dohody, 
ale je pro nás zásadní vyjád-
řit paní ředitelce poděkování 
a podporu, zejména za to, jak 

si vždy stála za svými názory 
a  rozhodnutími, a  to v  pra-
covní i osobní rovině. 

Z našeho pohledu zaměst-
nanců byla paní ředitelka že-
nou na  svém místě. Díky její 
empatii, odbornosti a  lidské-
mu přístupu se jí podařilo vy-
tvořit silný soudržný tým, kte-
rý za ní celou dobu stál, stejně 
tak, jako je tomu doposud.  

„NAŠE MARKÉTO“, byla jsi 
někdy přísnou, ale vždy spra-
vedlivou ředitelkou se srd-

cem na  pravém místě. Dě-
kujeme Ti, že jsme mohli být 
součástí Tvého týmu a budeš 
nám moc chybět.

Přejeme Ti, aby Tvůj život 
plynul správným směrem 
a na životní cestě bylo co nej-
méně překážek, které budeš 
muset překonávat. I  když 
všichni víme, že pokud pře-
ci jen nějaké nastanou, Ty je 
hravě zvládneš. 

MÁME TĚ RÁDI!
TVŮJ TÝM TSÚ

Chce to změnu - otevřeně jednat s občany (podruhé)

Vážení spoluobčané, 

Poděkování paní ředitelce Markétě Řepkové

2. Vjezdy chodníku v  Ji-
ráskově ulici nebyly zho-
toveny podle schválené 
Projektové dokumentace 
např. dle výkresu: Novák&-
Partner, Modernizace traťo-
vého úseku Praha Běchovi-
ce – Úvaly, Oprava místních 
komunikací, Část SO102-ul. 

Jiráskova, Revize 01, Část 
B-102, Číslo přílohy 04.1?

3. Chodník v Jiráskově uli-
ci byl Městem převzat pro-
tokolem z 28.7.2017, podle 
kterého byl chodník zhoto-
ven v kvalitě dle platných 
norem a žádné závady ne-
byly shledány?

4. Vjezdy s velmi vysoký-
mi příčnými sklony (např. 
se sklonem 3x a více vyšším, 
než povoluje norma) ve  vý-
še zmíněných ulicích by mě-
ly být uvedeny do souladu 
s normou?

Otázky jsou jednoduché 
a  lze na  ně odpovědět ano 

– ne.  V případě záporné od-
povědi jsem si jist, že obča-
né a čtenáři Života Úval si se 
zájmem přečtou vaše even-
tuální vysvětlení, proč se 
mnou nesouhlasíte. Za sebe 
i  za  naše spoluobčany pře-
dem děkuji. 

J. Jelínek 
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Čas neúprosně běží, a  tak 
v   těchto říjnových dnech 
oslavuje člen naší nábožen-
ské obce CČSH Dr.Vítězslav 
Pokorný významné život-
ní   jubileum, již 70. naroze-
niny. Bývalý místostarosta 
města, úvalský kronikář, ve-
doucí redaktor Života Úval, 
předseda Klubu přátel his-
torie a  přírody Úval a  oko-
lí, mnohaletý aktivista v kul-
tuře a  v  oblasti životního 

prostředí se nesmazatelně 
zapsal do  historie našeho 
města. Téměř dvě desítky let 
stál v  čele pěveckého sboru 
CHRISTI Úvaly, který založil 
a  vedl, a  přispíval k  propa-
gaci a šíření duchovní hudby 
nejen v Úvalech, ale i na  ji-
ných místech naší vlasti. Byl 
jedním ze zakladatelů tradi-
ce každoročního provádění 
České mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby Hej mistře! ve vá-

nočním čase ve  farním kos-
tele Panny Marie (Zvěstová-
ní Páně) v Úvalech. Je tomu 
již 10 let. V  současnosti je 
členem komise pro kulturu 
Rady města Úvaly a  předse-
dou spolku Středočeský pě-
vecký sbor.

A  tak za  uplynulá plodná 
léta mu děkujeme a  přeje-
me všechno nejlepší, hlav-
ně hodně tolik potřebného 
zdraví a  sil a  vyprošujeme 

pro něho Boží milost a  po-
žehnání  do dalších let.

Rada starších CČSH v Úvalech

Koupím 
RD nebo 
pozemek 
v Úvalech
Solidní jednání

Dcera starousedlíků

Telefon
601 388 620

inzerce

Dne 20. října uplyne rok od úmrtí naší maminky Ireny 
Brzákové.

Vzpomínají Brzákovi

Dne 10.10.2020 by se dožila 90 let naše drahá maminka, 
babička a prababička,paní Paulina Šťovíčková. 

S láskou na ni vzpomínají a velkou pusu tam nahoru 
posílají

dcery s rodinami

MONTÁŽE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRAHA A OKOLÍ

Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. Rozsah práce dohodou. 
Výdělek záleží na zájmu a na množství namontovaných zakázek. Jedná 
se o jednoduché montáže, ke kterým je potřeba pouze základní nářadí. 

Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně. Se všemi zájemci pohovoříme.

Zašlete kontakt nebo životopis na gato@gato.cz,
případně volejte 777 038 000.

Vhodné i jako přivýdělek.

KOMINICTVÍ 
NĚMEC 

čištění, revize, 
opravy

Telefon
775 132 921

Děkuji za otištění mého příspěvku 
„Vzpomínání“ v minulém vydání Života 
Úval. Maminka, rodačka z Tlustovous, 

z něho měla radost. Připomněla si 
dobu, kdy chodila do Úval do školy, 
tzv. měšťanky. V září 23.9.  oslavila 
89. narozeniny. Při zaměstnání ve 

Středočeských dřevařských závodech Orel v Praze 9 
Na Harfě, kde byli zaměstnáni lidé z Úval, jezdila 

do Krkonoš na Dolní Mísečky do chaty Orel. 
Pobyty byly vyřizovány přes lidi z Úval.

Neví někdo, co s chatou Orel dnes je, jak vypadá?
Děkuji za případné informace.

Dcera Marie Plačková, tel.: 606 129 510

Narozeninové jubileum
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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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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
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