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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
držíte v rukou listopadové číslo Života
Úval. V době, kdy píšu tato slova, probíhá druhá částečná uzávěra naší země
kvůli koronaviru, čísla nakažených stoupají a jak jistě víte, Covid se šíří po Úvalech, stejně jako po zbytku republiky,
a nevynechal ani radnici. Je mi jasné, že
nálada není optimistická a katastrofické
zprávy v médiích o tom, kolik je zase nakažených, tomu nepřidají. Zvlášť když to
korunuje ministr zdravotnictví se svojí suitou a projevem, který je sice věcný, ale jehož aranžmá spadá do kategorie jihoamerického vojenského převratu
nebo přípravě na funus. Chápu, že se
pak u lidí mohou projevit silné obavy až
panika.
Mějte k nemoci respekt, ale nepanikařte!
Realita totiž tak zdaleka tragická není.
Z dostupných veřejně známých dokumentů jasně plyne následující:
1) Covid se dál bude šířit a bude se šířit
i přes přijatá opatření. Veškerá opat-

ření šíření viru jen zbrzdí, ale nezastaví jej. Jedině, že bychom se zcela
chtěli vzdát svých svobod, podobně
jako v Číně, Singapuru nebo Jižní Koreji.
2) Faktická smrtnost této nemoci je
v reálu NIŽŠÍ (!), než se obvykle uvádí.
Analytický materiál ÚZIS pro vládu
ČR ze dne 9.10.2020 uvádí, že smrtnost je nižší než 0,4% (!). Pro srovnání – smrtnost prasečí chřipky v roce
2010 byla v ČR skoro 4% (!) a smrtnost „normální“ chřipky je mezi 0,1
– 0,2%. Průměrný věk pacientů, kteří v ČR umřou na Covid je u žen 81,2
roku u mužů 76,2 roku. 90% všech
úmrtí na Covid v ČR jsou lidé starší
70 let.
V žádném případě tím nechci tuto nemoc zlehčovat a nezpochybňuji, že jsou
lidé, u kterých může mít nepříjemný,
ba fatální průběh. Ale riziko úmrtí osob
ve věku 50–65 let je v ČR na úrovni 0,1%
(tedy 1: 1000) a v mladším věku se ještě snižuje.

Kdo je tedy ohrožen?
Naše babičky, dědečkové a rodiče. Ty
musíme chránit a dělat všechno pro to,
aby se nenakazili. A rozumějme jim, že
mají strach. Proto jim pomozme tím, že
jim nabídneme, že jim nakoupíme, zajistíme potřebné, aby nemuseli vycházet zbytečně mezi lidi a podpoříme je
i psychicky.
Chci vás tedy poprosit, dodržujte základní hygienické zásady (což bychom
jako civilizovaní lidé měli ostatně dodržovat normálně), ale nemějte přehnaný
strach a nenechte se ovládnout panikou. Mějte na paměti, že dobrá optimistická mysl je více než půl zdraví.
Věřím, že vše, a i Covid, jednou pomine a že se zase společně budeme potkávat a radovat ze života a dobře udělané práce.
A bylo by škoda, kdyby v nás zůstala pachuť z doby, kdy jsme se nechali
ovládnout strachem.
Petr Borecký, starosta města Úvaly

O čem jednali zastupitelé Úval dne 24. 9. 2020

P

oslední zářijový čtvrtek byl ve znamení
jednání úvalských zastupitelů, kteří se tentokrát
sešli v prostorách „Pětašedesátky“. Důvodem pro změnu
místa jednání byla preventivní opatření v souvislosti
s druhou vlnou koronavirové epidemie. V rámci jednání zastupitelé přijali usnesení, kterým umožnili distanční
hlasování zastupitelů prostřednictvím
audiovizuální
techniky. Starosta na úvod
pogratuloval zastupiteli Černému k narozeninám. Starosta pak seznámil přítomné o činnosti rady města
za uplynulé letní období. Mezi nejvýznamnější záležitosti
patřilo ukončení sporu s Českými
radiokomunikacemi,
postup v přípravě svazkové
školy, změny ve vedení TSÚ
a informace o kapacitě školy
a školek, kde zaznělo, že v ro-

ce 2021 budeme mít velké
problémy s kapacitami školek a okolo roku 2023 vyčerpáme kapacitu základní školy. A právě proto se pracuje
na projektu svazkové školy
a dostavby školky v Cukrovaru.
Následně dostal slovo zástupce developera – společnosti RP Pražská, s.r.o., který
přítomné seznámil se záměrem na návrh změny č. XII
územního plánu Úval. Touto změnou je řešena lokalita plánovaného obchodního
centra „Pražská“. Dle stávajícího územního plánu se jedná o území čistě obytné, které plánovaný stavební záměr
nepřipouští realizovat. Navrhovaná změna by převedla část pozemku na „území
občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední“, část pozemku na „území
ochranné a izolační zeleně“

a část pozemku na „území
bydlení v rodinných domech
městské a příměstské“. Pořízení změny územního pánu by bylo plně financováno
žadatelem. Připomínky z řad
zastupitelů se týkaly zejména řešení dopravy v okolí zamýšleného obchodního centra a rovněž i zamýšleného
počtu a rozsahu provozoven
v rámci nákupního centra.
Tuto změnu zastupitelé neschválili a OC Pražská se bude řešit až s novým územním
plánem města.
Poté starosta podal informaci o aktuální situaci
v Technických službách města Úvaly a o důvodech, které vedly k odvolání ředitelky
TSÚ paní Řepkové. Řízením
této organizace byl usnesením rady pověřen pan Jaroslav Špaček, a to na dobu
dvou měsíců. V současné době je vypsáno výběrové říze-

ní na pozici ředitele. Pan Jaroslav Špaček se přítomným
představil a stručně pohovořil jak o své dosavadní praxi, tak i o vizi, jakým směrem
by se měla tato městská příspěvková organizace ubírat.
V dalším bodě jednání
prezentoval závěry jednání finančního výboru ze dne
7.9.2020 pan zastupitel Jaromír Gloc (video-hovorem
do sálu prostřednictvím platformy Skype). Předmětem
jednání finančního výboru
bylo projednání návrhu rozpočtu č. 3/2020 včetně provozního cash flow. Dále přidělení a specifikace nově
zadaných kontrolních zpráv
na náklady obnovy koupaliště a na městskou polici od jejího založení do roku
2019. Bylo přijato usnesení,
kdy FV doporučuje k návrhu
RO 3/2020 prověřit 5 položek. Zastupitelé v návaznos-
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ti na to schválili rozpočtové
opatření č.3.
Po delší diskusi o vhodnosti či nevhodnosti zamýšlených projektů tří zájemců
o koupi chátrajícího objektu č.p. 105 v ulici Škvorecká
v ostré zatáčce poblíž rybníka Fabrák, zastupitelé nakonec nesouhlasili s prodejem
této nemovitosti, včetně příslušných přilehlých pozemků. Původní zájemce, který
chtěl zřídit v objektu uměleckou kovárnu, od zájmu
účastnit se výběrového řízení ustoupil a zastupitelé se
většinově s prodejem zbylým
dvou zájemcům neztotožnili.
Zastupitelé jmenovali kronikářem města Úvaly s účinností od 1.10.2020 paní
Mgr. Alenu Janurovou, která již delší dobu velmi aktivně pracuje pro město Úvaly nejdříve jako knihovnice
a následně jako správce spisovny. Též se paní Janurová
osvědčila při zpracování retrospektivních kronikářských
zápisů. Paní Janurová poděkovala přítomným a následně vyzvala spolky a občany
o zasílání podkladů pro zpracování kronikářských zápisů. Zastupitelé v návaznosti
schválili kronikářské zápisy
za roky 1998 a 1999 zpracované právě Mgr. Alenou Janurovou.
Diskuse se rozproudila
u bodu, kdy zastupitelé projednávali zveřejnění záměru
města na prodej pozemku
č. 3236/1 o celkové výměře
934 m2. O koupi tohoto pozemku požádaly paní Monika
Kašparová a paní Mgr. Hana
Němcová, jednatelky a majitelky společnosti BC Natrix,
s.r.o. Paní Němcová je zároveň zastupitelkou, která za-

stupitelům v této souvislosti
oznámila i svůj střet zájmů.
V současné době mají tento
pozemek v pronájmu do roku 2028. Rády by tento pozemek odkoupily, a tím zabránily parkování vozidel jejich
klientů v okolních ulicích
a zlepšily vzhled kolem jejich
provozovny. Plánují upravit
zpevněnou plochu pro parkování, výsadbu vzrostlých
stromů a izolační zeleně podél silnice II/101, rozšířit stávající dětské hřiště a přesun
fitness cvičících prvků z jejich pozemku. Z řad zastupitelů zazněly připomínky k ceně dle znaleckého posudku
(532 400 Kč). Další připomínky se týkaly budoucí dopravy
v místě zamýšleného kruhového objezdu. Záměr na prodej nakonec nebyl zastupitelstvem schválen.
Zastupitelé následně schválili uzavření kupní smlouvy
na pozemek pac. 929/8 o výměře 817 m2, druh pozemku
vodní plocha (přirozený tok),
mezi městem Úvaly a soukromým vlastníkem za celkovou
cenu 15 000 Kč. Tento pozemek kupuje město v souvislosti s připravovanou revitalizací toku Výmoly.
Dále zastupitelé souhlasili
s uzavřením kupní smlouvy se
soukromou osobou na koupi pozemku č. 3268/396 o velikosti 93 m2, druh pozemku
orná půda za celkovou cenu
4 650 Kč. Jedná se o prodloužení pěšiny u Horoušánek
podél silnice II/101 ve směru
na Jirny.
Zastupitelé rovněž schválili uzavření kupní smlouvy
na část pozemku 3929/72
o velikosti 11 m2 mezi soukromou osobou a městem
Úvaly (prodávající). Kupují-

cí má podmínku zatrubnění
odtokového kanálu na dešťovou kanalizaci a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s městem Úvaly
za minimální cenu určenou
znaleckým posudkem ve výši
11 290 Kč.
Zastupitelé také souhlasili
s uzavřením Dodatku č.1 mezi městem Úvaly, společností
YD Real Estate Alfa, s.r.o. Důvodem k uzavření Dodatku
je upřesnění zastavovací studie a z toho plynoucí příspěvek městu na infrastrukturu
a dořešení veřejného prostoru v jižní části lokality.
Zastupitelé souhlasili i s uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě pro lokalitu „nám.
Svobody“ mezi městem Úvaly,
společností Náměstí svobody
Úvaly, s.r.o., včetně uzavření
smlouvy o zřízení zástavního
práva k nemovitostem a zřízení zákazu zcizení nebo zatížení
těchto nemovitostí.
Dále
zastupitelé
vzali
na vědomí žádost individuálního stavebníka o prominutí příspěvku na infrastrukturu při realizaci stavby
rodinného domu na pozemku č. 3841/22 v Radlické čtvrti. Zastupitelé ovšem tuto žádost nechválili.
Zastupitelé rovněž souhlasili s uzavřením dohody o uznání dluhu a o splátkách mezi městem Úvaly
a Usnesením Okresního soudu Praha-východ. Mladému
pachateli byl za trestný čin
poškozováním
způsobený
majetku sprejerstvím uložen trest (v roce 2018) obecně prospěšných prací 150
hodin a dále povinnost
uhradit městu Úvaly škodu
ve výši 16 121 Kč. Uvedený
žádá vzhledem ke své sociál-
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ní situaci o umožnění splátek
po 500 Kč měsíčně.
V rámci bodu „Různé“ zastupitelé udělili oprávnění
starostovi Mgr. Boreckému
zafixovat výhodnější úrokovou sazbu u úvěru, který
město načerpalo u Komerční
banky. Parametry úvěru: 15
mil. Kč, fixní sazba 1,125 % +
pevná odchylka 0,50.
Připomínky ze strany občanů se týkaly využití dřevní hmoty ze starých lip, které stály na náměstí Arnošta
z Pardubic (dřevěná socha).
Radní Mgr. Poláková seznámila přítomné o situaci v oblasti úvalského školství. Úvalská základní škola má nyní
již 871 žáků, mateřská škola získala nové herní prvky.
Stěžejní část zprávy se týkala
fungování školy a školy v době koronavirového omezení
a mimoškolního vzdělávání
a činnosti v rámci MDDM.
Připomínky a náměty zastupitelů se týkaly cen budovaných nových povrchů
ulic a chodníků, údržby zeleně ve městě, náklady na nový kamerový systém, developerského poplatku ve výši
450 tis. Kč ve vztahu k úvalským občanům, projektu revitalizace lomu a možnosti
využití tohoto místa i na kulturní akce, hrozbě vzniku ubytoven v rámci Úval.
Na závěr pan Havel poděkoval úvalské městské policii
při asistenci během zdravotní indispozice jeho rodinných
příslušníků.
Link na jednání - https://
www.youtube.com/watch?v=-yNmr8v4MGI
Délka jednání: 4:51 hod.
Marek Mahdal
redakce Života Úval

Poděkování obyvatelům Úval a informace od starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
krajské volby jsou již měsíc za námi a já bych vám
na tomto místě chtěl poděkovat za nadprůměrnou volební účast a i za to, jakým
způsobem jste volili.
Chtěl
bych
poděkovat
i osobně za sebe. Vaše podpora ve volbách pro stranu,
kterou jsem v Úvalech zastupoval (Starostové a nezávislí)
i pro mne osobně znamená,
že jsem se stal členem kraj-
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ského zastupitelstva a jsem
nominován na pozici krajského radního pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Velmi si toho vážím,
a kdybych napsal, že nemám
u žaludku trochu jak před
maturitou, tak bych lhal.
To vše ale znamená ještě jeden důsledek, o kterém
jsem mluvil se svými kolegy
místostarosty, kolegy a kolegyněmi v Otevřených Úvalech, v koaliční ODS i v za-

stupitelstvu. Tím důsledkem
je, že pokud budu skutečně
v listopadu zvolen krajským
radním, vzdám se své pozice
uvolněného starosty města
Úval. Nepřijde mi totiž správné, abych jedním zadkem seděl na dvou plnohodnotně
placených židlích. Funkci starosty však budu i nadále vykonávat, ale jako funkci neuvolněnou.
S kolegy místostarosty
jsem se domluvil, že převez-

mou na svá bedra operativní
řízení města a já se tak budu
v Úvalech věnovat klíčovým
projektům důležitým pro jejich rozvoj. Naše město rozhodně neopouštím, to jsem
slíbil už před volbami a svůj
mandát starosty (pokud zastupitelé nebudou jiného
názoru) dokončím řádně až
do komunálních voleb v roce 2022.
Petr Borecký,
starosta města Úvaly
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Úvaly v době koronaviru aneb Co děláme?
Šířící se epidemie koronaviru doprovázená vládními
omezeními má samozřejmě dopad i na život v našem
městě.
Co teď děláme?

Škola a školka:
Školy se uzavřely již v polovině října, ale počítáme s tím,
že uzavřeny mohou být (bohužel) déle. V současné době jsou pedagogové pro I.
i II. stupeň připraveni na online výuku. Víme, že i na naší
škole jsou děti, jejichž rodiny
si nemohou dovolit mít doma počítač nebo dostatečně
rychlý internet.
Město se proto se školou
dohodlo, uvolnili jsme rezervy z rozpočtu města a pořídili jsme tak nové jednoduché notebooky + využili jsme

rezervy ve stávající technice
a byli jsme tedy schopni zapůjčit tuto techniku do potřebných domácností, které již učitelé ve spolupráci
s městem vytipovali. Součástí je i mobilní připojení
od T-mobile.
Školka zatím v době psaní
tohoto textu fungovala normálně a i dvě kolegyně, které byly nemocné Covidem, se
úspěšně plně vyléčily.

Senioři a pečovatelská
služba:
15. října se zapojila městská policie do pomoci městské pečovatelské službě a začala tak po půl roce opět
pomáhat s rozvozy jídel, léků, zajišťováním nákupů atd.
V této fázi zatím pro klienty
pečovatelské služby a DPS,

Pomoc úvalským zdravotníkům

M

ěsto Úvaly a škola pomohly úvalským
zdravotníkům, pracovníkům sociálních
služeb a členům IZS – otevřely
pro jejich děti prezenční výuku
v naší základní škole.
Současná korona situace klade enormní nároky
na naše spoluobčany, kteří
pracují ve zdravotnictví, sociálních službách, u hasičů
nebo v záchranném systému obecně.
Rozhodli jsme se, že v rámci
možností jim zkusíme pomoci. Starosta města Petr Borecký
proto po dohodě s ředitelem
základní školy Lukášem Kun-

cem začal vyjednávat s vedením Středočeského kraje
a MŠMT o tom, že by i úvalská
základní škola byla zařazena
do sítě škol, které mohou poskytovat prezenční výuku pro
děti zdravotníků a pracovníků
IZS.
Všechno dobře dopadlo
a prezenční výuka tak mohla
začít již v pondělí 19. října.
Všichni doufáme, že v době,
kdy čtete tyto řádky, se již naše
děti mohly do školy vrátit.

od příštího týdne budou
v případě potřeby svoje služby poskytovat i seniorům,
kteří to budou potřebovat
a zatím nejsou klienty pečovatelské služby.

Rodiny v izolaci:
Víme, že se v Úvalech mohou vyskytnout i celé rodiny
v izolaci, samoživitelky atd.
Pokud bude kdokoli z vás potřebovat pomoc (nákupy, léky etc.), neváhejte a kontaktujte náš sociální odbor. Není
to ostuda, naopak, od toho
tady jsme!
Technické služby a úřad:
Museli jsme omezit úřední
hodiny pro veřejnost, rozdělili jsme týmy na kritické infrastruktuře tak, aby se jejich
členové nepotkávali (voda,

odpady atd.), takže fungujeme dále normálně. Jsme pro
vás dostupní na telefonu,
mailu nebo můžete využít
služeb našeho webu a elektronických služeb pro občany
na Portálu občana.

Investiční akce:
Všechny rozjeté investiční akce zatím pokračují dál
a pevně věříme, že se nestane nic, co by je zastavilo.
Držme si všichni palce, ať
tuto dobu zvládneme koronaviru i vládě navzdory.
Pokud budete cokoli potřebovat, pište, volejte atd.
na tel. 281 091 561, podatelna@mestouvaly.cz
Petr Borecký,
starosta města Úvaly

Jak se bude svážet bioodpad
v listopadu a přes zimu?
Svoz BIO odpadu – bude probíhat do konce listopadu dle
harmonogramu (2x za měsíc)
V období prosinec – únor 1 x měsíčně a to v termínech

9. 12. 2020, 10. 12. 2020; 13.01. 2021, 14. 1. 2021;
10. 2. 2021, 11. 2. 2021.
Níže je vyobrazeno, jak budeme jezdit.
Červené oblasti – středa. Modré – čtvrtek.

Petr Borecký,
starosta města Úvaly
Lukáš Kunc,
ředitel základní školy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

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

ve čtvrtek 12. 11. 2020 od 18 hodin
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly,
nám. Svobody 1570.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
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Jaroslav Špaček
osoba pověřená řízením technických služeb
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Uzavření naučné stezky z Lomu
na Široké louce (Škvorajda)
na Hostíně

O

d pondělí 12.10. je stavbaři uzavřen průchod po naučné stezce v rozsahu pozemků zasažených stavbou 3. etapy
projektu Hostín – Úvaly (viz. obrázek níže). Cesta do lomu je tedy nyní
pouze jednosměrná směrem od ulice Polská.
V daném místě byly započaty práce na nových sjezdech a napojeních
na ulici Škvoreckou, průchod skrz

stavbu není možný. Na místě je vše
označeno značkami.
Těšíme se, že po dokončení stavby, kolaudaci a uvedení do provozu (cca léto 2021) bude opět možné
průchod zprovoznit po nově zbudovaném chodníku.
Renata Stojecová,
odbor územního plánu
a životního prostředí

Zastavili jsme výstavbu chodníku
v Diamantové :-(

T

řicátého září nám
bylo doručeno rozhodnutí
Středočeského krajského úřadu,
který vyhověl podání jednoho účastníka stavebního řízení a zrušil již vydané stavební povolení
na akci chodník Diamantová - náves Horoušánky.
Nám v současné době

nezbývá než toto rozhodnutí respektovat. Stavbu
jsme tedy zakonzervovali
tak, aby neohrožovala své
okolí, případně chodce,
kteří se na ní budou muset pohybovat a aby byl
naplněn hlavní účel, proč
se začala stavět – bezpečnost našich obyvatel.
Stavební řízení na zákla-

dě rozhodnutí Středočeského krajského úřadu poběží znovu od začátku, je
před námi tedy opět několikaleté martyrium, abychom mohli chodník dokončit.
Neuvěřitelné.
Petr Borecký,
starosta města Úvaly

Nový přechodový ostrůvek na silnici I/12
u ulice Bulharská

V

pondělí 12. října
jsme zahájili stavební práce na akci „Úprava stávajícího přechodu pro chodce přes
silnici č. I/12,Úvaly, ul. Bulharská“.
Uvedený přechod propojuje ulici Bulharská s lokalitou Slovany. Předmětem

této realizace je výstavba mezilehlého ostrůvku
uprostřed vozovky na silnici č. I/12, Úvaly, ul. Bulharská. Zároveň byly upraveny
navazující chodníky na přechod pro chodce.
Na jaře bude ještě celý
ostrůvek dosázen dekorační zelení.

Věříme, že díky provedeným úpravám bude přechod pro chodce v dané lokalitě výrazně bezpečnější.
Náklady akce činily cca
650 tisíc Kč, 85% je hrazeno
z dotace od SFDI.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic

Kruhové křižovatky na I/12
u Jirenské a u Dobročovické
zřejmě nevzniknou

Z

abil je středočeský
odbor dopravy Policie
ČR a krajský úřad ...
Poslední tři roky spolupracovalo město Úvaly
a Ředitelství silnic a dálnic
na vybudování kruhových
křižovatek na I/12 u Jirenské a Dobročovické. Vycházeli jsme z dnes již notoricky
známé skutečnosti, že kru-
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hové křižovatky jsou nejbezpečnější řešení křižovatek a z toho, že na I/12 stále
stoupá intenzita provozu,
přičemž stavba přeložky
I/12 je v nedohlednu.
Postupně se nám podařilo získat na obě kruhové křižovatky pravomocné územní rozhodnutí,
město měnilo a vykupo-
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valo pozemky, ŘSD mělo
připravených 20 milionů
Kč na nezbytnou investici,
městský zahradní architekt
připravoval jejich osázení
zelení.
Vše se zdálo být na dobré cestě - letos na jaře jsme
měli získat stavební povolení a v létě se mělo začít stavět. Vše se zdálo být na dobré cestě.
Pak přišel Covid ... a pak
bylo všechno jinak.
Proti kruhovým objezdům
se postavil dopravní odbor
Policie ČR, který nám oznámil, že v ČR je překruháko-

ŽIVOT ÚVAL 11/2020

váno a že on s kruhovými
objezdy na I/12 nesouhlasí, protože budou jen zdržovat provoz na silnici první třídy, která je nadřazenou
komunikací. Až se z ní stane
silnice II. třídy po dostavbě
přeložky I/12, tak by to prý
zkousnul. Navíc je zde málo
nehod a téměř žádní mrtví.
A jelikož on má to razítko,
tak není co řešit a ke kruhovým objezdům vydal negativní stanovisko.
Na krajském úřadu nám
paní Lacková z odboru dopravy sdělila, že i když Policie ČR v tomto případě

není povinně dotčeným orgánem státní správy a krajský úřad může rozhodnout sám o sobě, tak ona
proti jejich stanovisku nepůjde a stavební povolení zamítla. To vše, přestože dopravní studie, kterou
město Úvaly a ŘSD nechaly
zpracovat, jednoznačně potvrdila, že okružní křižovatky jsou v daných místech
vhodným řešením dopravy ...
Záměr výstavby okružních
křižovatek na silnici I/12
v Úvalech tak jde k ledu.
Jedná se o zcela neuvěři-

telný příběh fungování našich úřadů. Město kruháky
chtělo, ŘSD kruháky chtělo,
Krajská správa a údržba silnic byla pro, občané byli až
na výjimky pro ... ale přesto
se nepodařilo.
Věc nevzdáváme, protože
máme pravomocné územní
rozhodnutí. Jiná otázka je,
jestli se v budoucnu podaří
stavební povolení přeci jen
získat ... a jestli na to ještě
bude mít ŘSD peníze a vůli
k realizaci.

schopni projekty realizovat
z vlastních zdrojů.
Pro mne neakceptovatelnou variantou by bylo použití úvěru na financování běžných (provozních) výdajů.
Úvěr slouží k financování
kapitálových
(investičních)
výdajů. Tím město získá majetek nebo prostředky na obnovu či modernizaci infrastruktury. S pomocí úvěru
jsme dokázali město alespoň
částečně proměnit.
Výše dluhu je sama o sobě
jen částečným ukazatelem
hospodaření města. Nevypovídá např. o tom, jak dluhová služba (splácení úroků
a jistiny) zatěžuje rozpočet,
tedy do jaké míry může ome-

zovat další aktivity města.
Nebo o tom, zda budoucí
provozní výdaje zařízení, postaveného přispěním úvěru,
neohrozí finanční stabilitu
města. Do konce roku 2022
splácíme ročně celkem 21,5
mil. korun (úroky a jistina).
Od roku 2023 se výše splátky
sníží na 9,8 mil. Tím dluhová
služba klesne o 54 %. Naše
město má zdravou finanční
stabilitu a zastrašování spoluobčanů není na místě.
Závěrem mi dovolte, abych
vám v této nelehké době popřál hodně energie, optimismu a hlavně zdraví.

Petr Borecký,
starosta města Úvaly

Proč se město Úvaly zadlužilo?

N

ěkteří občané kritizují, že současné vedení zadlužilo město a že by dokázali
uspořit natolik, že by město
bylo schopné samo financovat projekty bez pomoci úvěru. Kdyby to bylo reálné, jako
pravicový politik bych to jednoznačně podpořil.
Jestliže se ale objektivně dívám na strukturu příjmů a objem peněz, kterými
město disponuje po odečtení provozních výdajů, které
činí téměř 80 %(25% mandátové výdaje tj. mzdové výdaje, 16% neinvestiční příspěvkové organizace(TSÚ, ZŠ, MŠ,
MDDM) a 39% ostatní provozní výdaje), těžko bychom
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byli schopni realizovat velké projekty. Pokud jsme ale
chtěli změnit alarmující situaci ve městě, byl úvěr nejlepším řešením. V současné době jsou úrokové sazby velmi
nízké a město je schopné tuto zátěž dofinancovat. Všichni víme, že reálná hodnota
peněz se rychle mění a co
pořídíme nyní za 100 Kč, tak
v příštím roce nám tato částka již s největší pravděpodobností stačit nebude.
Městu Úvaly, kromě části
kanalizace, která byla hotová, chyběla téměř miliarda
na budování infrastruktury.
Není možné z rozpočtu města uspořit minimálně 50 mil.
korun ročně, abychom byli

Alexis Kimbembe,
místostarosta města Úvaly
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Milion na opravu hliněných ulic nebo na parkoviště
ve Smetanově ulici?

N

a zářijovém jednání
zastupitelstva města bylo jako obvykle schvalováno rozpočtové
opatření – pravidelná aktualizace rozpočtu města během roku. Nově do něj vedení města zařadilo projekt
opravy parkovacího pruhu
v ulici Smetanova. Zastupitelé spolku PRO Úvaly navrhli, aby město raději místo této akce peníze využilo
pro projektovou přípravu nebo vytvoření rezervy na neustále slibovanou a odkládanou opravu hliněných ulic
na Úvaláku i jinde. Ty ulice,
které si, na rozdíl od parkoviště, samo vedení města zařadilo do zásobníku prioritních

projektů pro roky 2020-2024.
Ale náš návrh nebyl přijat.
Pás podél vozovky v ulici Smetanova si určitě zaslouží kultivaci. Nicméně je
to priorita? Na druhé straně
ulice je nový a pěkný chodník a celá ulice má nový po-

vrch z dob rekonstrukce železničního koridoru. Město
tak bude dodělávat hezká
parkovací místa tam, kde
nejčastěji parkují dojíždějící do Prahy. A přitom za několik měsíců chce tato místa
zařadit do zóny omezeného

stání, aby tam dojíždějící neparkovali.
A ani starostou použitý argument: „Jeden milion na blátěné ulice nestačí“ nebereme. S takovým přístupem
se budou opravy těchto ulic
odsouvat stále dál a dál.
Na přístupu opozice (PRO
Úvaly, ČSSD a TOP09) a koalice (Otevřené Úvaly a ODS)
je tak vidět markantní rozdíl
v prioritách.
Deklarace vedení města
o tom, že zpevnění „bahnitých“ ulic je jednou z nejdůležitějších investic do roku
2024, tak vůbec neodpovídá
jeho činům.
Jan Černý
Zastupitel PRO Úvaly

zprávy z města

Nouzový režim praktických lékařů na Poliklinice
V souvislosti s epidemií koronaviru vás žádáme o zvýšenou
pozornost při dodržování následujících pravidel.
1) Ordinace jsou nyní otevřeny JEN pro akutní pacienty
a JEN po telefonické konzultaci a objednání na konkrétní hodinu!
2) NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO ORDINACE!
3) Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu ordinace a kontaktujte svého praktického lékaře
telefonicky. Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení,
které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.
Můžeme vám elektronicky vystavit recept nebo pracovní
neschopnost bez vaší přítomnosti – ta je nutná v případě
dalšího zhoršení zdravotního stavu.
4) Pokud k lékaři musíte, zatelefonujte a budete objednáni
na přesný čas.
Do odvolání jsou omezeny následující služby:
1) veškeré prohlídky zdravých osob vč. očkování,
vstupní prohlídky, preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, posudková činnost – prohlídky na řidičský prů-

kaz, zbrojní průkaz aj., zdravotní průkaz, lázně, pojistky,
sportovní prohlídky, konzultace aj.
2) všechny plánované prohlídky diabetiků, hypertoniků,
předoperační vyšetření, vyšetření pro účely invalidity apod.,
stav budeme konzultovat telefonicky a vybavíme pacienty elektronickými recepty, plánované operace doporučujeme nyní rozhodně odložit, pokud to dovolí zdrav. stav
3) veškeré plánované a preventivní odběry krve, odběry
pouze pro akutní pacienty po domluvě s lékařem.
Všechna opatření jsou v zájmu zachování zdraví našich pacientů. Prosíme, abyste je respektovali. Děkujeme za pochopení, toleranci a solidaritu.
Infolinka ke koronaviru pro Středočeský kraj: 314 000 405
Infolinka je v provozu 7 dní v týdnu, ve všední dny od 8:00
do 18:00, o víkendech od 9:00 do 16:00.
Telefonnické kontakty na hygienickou stanici (KHS Středočeského kraje, okres Praha-východ) pro pacienty z Úval a okolí:
234 118 254, 234 118 251, 234 118 224

Pravidla provozu lékárny v souvislosti s koronavirem
1. Nechoďte do lékárny, pokud kašlete, máte vyšší teplotu, či
další příznaky nachlazení. Pošlete za sebe zdravého rodinného příslušníka. Respektujte pokyny lékárníka a opatření
lékárny. Choďte do lékárny pouze pro léky, nákup zubního kartáčku, kosmetiky aj. nechte na dobu po pandemii.
2. Nepořizujte si zbytečné zásoby léků. Lékárník váš požadavek může v zájmu ostatních pacientů omezit.
3. Dezinfekční roztoky jsou nedostatkové. Lékárníci se snaží vykrýt potřebu i vlastní přípravou, jejich odběr pacientem mohou regulovat.
4. Pro ochranu sebe i vašeho lékárníka preferujte bezkontaktní předání e-receptu. V případě sms e-receptu od vás
váš lékárník nebude přebírat váš telefon.
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5. Pacienti si mohou sms recept zdarma převést pomocí aplikace lékárny v ČR na čárový kód, který umožňuje lékárníkovi bezkontaktní načtení z větší dálky čtečkou čárových kódů.
6. Dodržujte od ostatních odstup 2 metry. Při kontaktu se
vyhýbejte dotýkání táry(výdejního pultu) a nenahýbejte
se na táru.
7. Platbu provádějte pokud možno bezkontaktně. Chráníte
tím sebe i vašeho lékárníka. V lékárně se zdržujte co nejkratší dobu.
8. Buďte ohleduplní k ostatním pacientům i lékárníkům.
Onemocnění lékárníka či karantén může znamenat uzavření lékárny. Lékárníci přitom stojí v první linii.
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Připomínka 17. listopadu 1989
v Úvalech

L

etos to bude již potřetí, kdy se sejdeme v Úvalech,
abychom si připomněli 17. listopad 1989. Připomínka je to skromná a letos bude určitě bez proslovů a setkání. V úterý 17. listopadu od 17 hodin do 20
hodin bude možné zapálit svíčku na náměstí v Úvalech
a to v prostoru stožárů na vlajky. Vzhledem k datu vzniku
pozvánky (19. 10.) nevíme, jaká budou platná protipandemická opatření. Každopádně všichni, kdo budou chtít zapálit svíčku, musí respektovat aktuální opatření – rozestupy a roušky.
Jan Černý,
zastupitel PRO Úvaly

Zaznamenáníhodné pro čtenáře života Úval i pro kroniku

D

vacátéhodruhého září kolem
deváté
večerní byl z Fabráku vyloven
163 cm dlouhý parádní sumec. Pan Bohumil
Němec, 80letý člen místní organizace rybářů (MO
ČRS) v Úvalech, šel speciálně na sumce. Seskupilo
se několik klimaticky příhodných podmínek, kdy,
jak jsem pochopila, sumci berou. Teplý večer, vlhko a další souhra, kterou vycítí jen dobrý rybář.
Ing. Němec spíše jezdí chytat na Labe nebo do teplých krajin, ale měl dobrou živou návnadu a chuť
se poprat ten večer s ob-

rem. Ryba během pár dnů
bude uzená a spořádaná
rodinou i přáteli. Jak jsem
z delšího hovoru vyrozuměla, je úspěšný rybář
vůbec milovníkem vody
a vodních živočichů a tato oblast byla i jeho profesí. Trápí ho špatné hospodaření nejen s vodou, ale
i s přírodou kolem ní. Hlavně ale kolem ryb. Ve vodách chybí dravci, ti se nevytírají, ubývají a nastává
nerovnováha. Rybníky postrádají údržbu. Chybí i zákon o pytláctví. Společnost
má co napravovat.
Zdokumentovala
pro
archiv a ŽÚ
Alena Janurová

Domov seniorů v současné době
… zeptala jsem se na situaci zástupkyně ředitelky DS
Bc. Kateřiny Škorpilové Vlasové
… tak jako celou republiku, zasáhla koronavirová krize i náš domov. Přísun zpráv,
opatření, nařízení nadřízených orgánů byl enormní.
Všechna omezení našich
klientů i zaměstnanců byla,
i jsou uskutečňována na základě metodických pokynů
MPSV, nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví, dále dle
pokynů, doporučení a nařízení krajské hygienické stanice a také doporučení zřizovatele.
V současné době vzhledem k situaci jsou zakázány
návštěvy a omezen přístup
cizích osob do domova pro
rostoucí čísla pozitivně nakažených. Jistě sama moc dob-
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ře víte, že senioři jsou jednou
z nejvíce ohrožených skupin.
Nechceme a ani nemůžeme omezovat klienty na jejich právech a svobodě pohybu. Není pravda, že by klienti
byli uzavřeni na pokojích.
Mohou se volně pohybovat,
jen je jim doporučeno myslet
na své zdraví. A je na jejich
zvážení, zda se zbytečně nevystaví možné nákaze a zároveň tím neohrozí nejen sebe,
ale i ostatní obyvatele a personál domova.
Klienti mohou na návštěvy
ke svým rodinám, ale je pravdou, že jsme v září byli nuceni na určitou dobu zakázat
návštěvy v domově, s ohledem na skutečnost, že naši klientku navštívil příbuzný
s onemocněním COVID-19
a ona i její spolubydlící musely do nařízené karantény

a opakovaně se podrobit vyšetření na COVID-19. Naštěstí vše dopadlo dobře pro ně,
i pro celý domov.
Proto si myslíme, že určitá omezení jsou zde na místě. Od vypuknutí epidemie se
u nás v domově nákaza klientů ani personálu neobjevila, a pevně věříme, že to tak
i nadále zůstane.
Pro naše klienty i naše zaměstnance je toto období
opravdu složité a nelehké, ale
snažíme se, abychom klienty
omezili co možná nejméně.
Po skončení krizového stavu (na jaře) se režim domova začal vracet do normálu
– pravidelná skupinová rehabilitační cvičení, volnočasové
aktivity (trénink paměti, bingo, vycházky, pozvolné obnovení návštěv apod.)
Je dobré si uvědomit, že

tato opatření nejsou těžká pouze pro klienty a jejich
blízké, ale i naši zaměstnanci jsou za této situace omezováni. V této nelehké době
se snaží klientům zpříjemnit
každý den a udržet je v dobré
psychické i fyzické pohodě.
O nastávající akci (míněna snaha skupiny pana Kaly
„Pod oknem, za oknem nikdo
nesmí stát sám“) samozřejmě víme a opravdu nás těší,
že se „Úvaláci“ zajímají o naše klienty. Samozřejmě jakákoli akce je vítána.
Všichni čekáme, kdy se situace uklidní, abychom se
mohli vrátit k normálnímu,
běžnému provozu domova.
PS Od pondělí je vyhlášen
nouzový stav.
Zajímala se

Alena Janurová
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Výsledky krajských voleb 2020 za Úvaly

V

ítězem krajských voleb 2020 v Úvalech jsou Starostové a nezávislí, na jejichž kandidátce mj. opět byl úřadující starosta města Úvaly Petr Borecký (tentokrát na
vyšším volitelném místě). Skokanem voleb jsou Piráti. Propad o 180 voličů v Úvalech zaznamenala ČSSD a dostala se na
úroveň živořících komunistů.
Obvyklou volební účast v Úvalech v krajských volbách mezi
38 a 44 % zvedlo při posledních volbách v roce 2012 konání
místního referenda. Tehdy do kraje volilo rekordních 50,74 %
voličů. (Tématu se na Uvaly.cz věnoval článek „Rozhodnuto
o 3,8 procent investic Úval“)
Letošních voleb se však v Úvalech zúčastnilo opět vysokých
50,15 % voličů. V celém Středočeském kraji volební účast dosáhla jen 40,6 %.

Při pohledu na výsledky se zdá, že vysokou volební účast
v Úvalech vyvolala především nespokojenost s vládnoucí koalicí na kraji (ANO + ČSSD + KSČM).
Vývoj zisku hlasů pro vybrané strany v Úvalech

Počet odevzdaných hlasů v Úvalech pohledem zisku hlasů
všech oprávněných voličů

Počet získaných mandátů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
18 (2016 …15)
Občanská demokratická strana
16 (2016 …10)
ANO 2011
15 (2016 …16)
Česká pirátská strana
12 (2016 …0)
Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
4
(2016 TOP09 … 5)
Komunistická strana Čech a Moravy
0 (2016 …. 8)
Česká strana sociálně demokratická
0 (2016 … 11)
Starosta města Úvaly Petr Borecký získal mandát krajského
zastupitele jako 9. v pořadí. Podle jeho dřívějších vyjádření na
facebooku bude i jako krajský zastupitel dál zastávat funkci
zastupitele a starosty města Úvaly. Ostatní kandidáti z Úval
se do krajského zastupitelstva nedostali.
Zdroj: ČSÚ, volby.cz
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Bezpečné dušičky s Městskou policií

S

příchodem podzimních měsíců, by si měli řidiči dávat větší pozor při jízdě po pozemních komunikacích.
V ranních hodinách se může na silnici vyskytovat i námraza. Přezuto musíte mít, pokud je venku sníh či led, nebo
lze předpokládat, že podle předpovědi sněžit bude.
Dušičky tento rok připadají na pondělí 2.11., vzhledem ke
zvýšené kumulaci lidí před hřbitovem si nenechávejte své
tašky a elektroniku na sedadlech či viditelných místech ve vašich automobilech.
Městská policie zvýší pochůzkovou činnost u hřbitova,
avšak mějte na paměti, že vaše auto není trezor.
Kolektiv MP

kultura a volný čas

listopad_2020.indd 10
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Upozornění
Z důvodu posledního vývoje situace a nařízení vlády jsem bohužel nucen plánovanou výstavu
„Z českého hornictví“, která se měla konat v Tuklatech, zrušit.
Pokusím se ji udělat na jaře, ale to bude záležet na vývoji situace.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.

Antonín Duchan

Bude se koncert vůbec konat?

T

uto otázku si klademe již půl roku. Víme, jak nepříjemné je prožívat čas bez kultury, divadla, koncertu, zpěvu apod. Bohužel současná těžká koronavirová doba,
která zasahuje do osobnostního života každého z nás, nám
to neumožňuje. Spolek Středočeský pěvecký sbor společně s komisí pro kulturu Rady města Úvaly připravil v letošním roce již dvakrát koncert k 75. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti – Faurého Requiem – na jaře
a na 4. 10. Pokaždé byl zrušen z důvodu koronavirové pandemie. Obdobná situace je i nyní, kdy jsme připravovali od-

ložený koncert na 15.11. Žel koronavirová situace se neustále zhoršuje, a proto není možné uskutečnit koncert ani
v tomto termínu. Věříme, že nám zachováte přízeň a setkáme se na koncertě až v příhodné době, kdy zdravotní situace
se zlepší. Proto vydržme všichni ve zdraví a dělejme všechno
proto, aby se situace zlepšila.
Těšíme se na vás v lepších časech.
Dr. Vítězslav Pokorný, předseda spolku
Mgr. Stanislav Mistr, sbormistr

Všimli jsme si, že …
… jen Václavskou
zábavu lze zařadit
do utrženého lístku z kalendáře kultury. Konala se 19.
září 2020 v DPS, přišla desítka seniorů,
přestože hrála již oblíbená skupina A je
to… Návštěvníci byli dokonce překvapeni uměleckým zážitkem – vystoupením
taneční skupiny Klub
Show dance z Újezdu
na Lesy.
… a týž den, večer úvalský domácí
zážitek
s kapelou The
Snails na zahrádce v rouškách.
… tím kultura v Úvalech zase končila, ač
snaha byla nějak dát klientům v Domově
seniorů najevo,
že nejsou sami.
Skupina kolem pana Kaly se pokusila zorganizovat akci Pod oknem, za oknem nikdo nesmí
stát sám. Kvůli dalšímu nárůstu onemocnění
a opatřením se z října posouvá na „někdy“.
… zrušeno bylo Babí léto na koupališti, koncert nového sboru v kostele, beseda s M. Kocábem, dokonce i Ukliďme Úvaly …
… skoro na denním pořádku jsou pokácené
dopravní značky z důvodu nepozornosti řidi-
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čů, poslední byla zachycena i městskou policií
a mnohými svědky opět u přechodu u tržiště. TS
budou mít po víkendu co dělat …
… ten den, 3.10., se také, kromě zaplněného trhu v horní částí náměstí, udála řada zajímavých událostí. Jednou byl i ranní výlov rybníku Kaláku, nebyl nikde viditelně oznámen,
škoda. Úvalští by se určitě rádi podívali. Ovšem okolí rybníka není však zrovna vhodné
ke shromáždění zvědavců, frekventovaná ulice je v těsné blízkosti. Fotograficky zachyceno
až takříkajíc s křížkem po … obřadu.
… a třetího
října ještě
u zdravotního střediska, zcela v komorním
shromáždění – iniciátor akce Ing.V. Procházka s RNDr. Janem Samšiňákem, umístili tabulku
s popisem sochy Petra
Šturmy.
… bude probíhat svoz
bioodpadu do konce listopadu dle harmonogramu (2x za měsíc), poté v období prosinec – únor 1 x měsíčně a to v termínech 9. 12. 2020, 10. 12. 2020; 13. 1. 2021,
14. 1. 2021; 10. 2. 2021, 11. 2 2021.
Alena Janurová

10/29/20 10:29 PM
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PODZIM
V ÚVALECH
Milé čtenářky, milí čtenáři,
ve světle aktuálních událostí jsme pro vás připravili fotokvíz, při kterém můžete zaloviti ve své paměti, případně se vydat na krátkou procházku a najít místa, která vám
přinášíme na fotografiích. V dolní části této stránky najdete nápovědy, které vám řeknou, jaká místa jsou na fotkách. Zkuste je přiřadit k fotografiím. Správné odpovědi
se dozvíte v prosincovém čísle. Hezkou zábavu. A kdyby
se vám cestou něco zalíbilo, nebo přihodilo, můžete nám
o tom napsat na zivotuval@seznam.cz
Josef Štěpánovský

5

6

Codzim 2020
Ten krásný čas,
kdy příroda usíná,
cesty jsou prázdné zas,
jen vítr s lístkem hraje
a v dáli skrývá své taje,
co jednou zradí nás,
to nikdo nevnímá,
a ony přijdou snáz.
Kroky však neslyšet,
když k domu přichází,
skrz zuby cedí „zdar“!
Velcí na poplach bijí,
však nejmenší svými kyji,
rozdávají vůkol zmar,
v dlaních slzy stékají,
raději nevidět.

10

7

Josef Štěpánovský

A
B
C
D
E
F
G
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Hodovská cesta
Výmola
Slovany
Ztracený korec
nad koupalištěm
V Setých – k lesu
u hřbitova

H
I
J
K
L
M
N

13

centrum
Chaloupky
u čističky
V Setých – křižovatka
Hodov
Janáčkova
koupaliště
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Září ve školce

Z

áří ve školce uteklo jako voda. Tento čas je obdobím
seznamování se se školkou, novými kamarády a sdílením zážitků z prázdnin. Ve třídách si vždy nastavujeme pro celý školkový rok pravidla, podle kterých se chceme
ve třídách chovat, protože je důležité nenásilnou formou zažívat pravidla slušného společenského chování a soužití různých povah a zvyků. A jak nejlépe vše zvládnout než s pomocí
dětí, které si svá pravidla samy namalují a vyrobí.

Na začátku září
proběhly ve všech
třídách informační schůzky pro rodiče, na kterých
učitelky rodičům
představily všechny provozní informace, novinky
a aktuální hygienické a epidemiologické pokyny.
Bohužel
hned
na počátku školního roku nás dostihly dopady koronavirové situace a museli jsme po dohodě se zřizovatelem uzavřít
budovu Bulharská. Celý prostor jsme během uzavření vydezinfikovali a na závěr proběhla profesionální celoplošná dezinfekce tepelnou mlhou, která je vysoce účinná ve velkých
prostorách, protože se rozpíná a dostane se i na nejméně dostupná místa. K radosti nás, rodičů i dětí, jsme se po několika
dnech všichni ve zdraví sešli a žijeme si svůj školkový život.
Neustále se měnící nařízení a opatření nám komplikova-

la život při zajišťování kulturního programu pro děti. Již tak
omezený počet představení a výletů jsme museli dále upravovat a rušit. Naplánovaný výlet na hvězdárnu v Ondřejově,
představení Maňáskového divadla Šternberk a seminář pro
rodiče jsme byli nuceni bohužel odložit.
Pro představení Divadla DOKOLA s představením „Princezna na hrášku“ na budově Kollárova jsme využili krásného slunečného počasí a vytvořili jsme improvizované jeviště i hlediště na naší zahradě.
A nápad to byl velkolepý, protože to znamenalo zase něco jiného,
nezvyklého a hlavně
prima.
A divadélko proběhlo i na budově Pražská,
tentokrát to bylo představení „Jak Vašík k rozumu přišel“.
Nadále pokračují v naší
školce projektové dny Malé
technické univerzity, tentokrát se naše
děti staly staviteli
mostů
a navrhovaly
zajímavá řešení, jak by mohl stát most přes řeku, a poznávaly jeho zákonitosti.
I v tomto školním roce budou naši školku navštěvovat
v rámci projektu Šablony MAP II logopedický asistent a expert na inkluzi, aby našim dětem pomohli v nesnázích.
Věříme, že se nám všechny plány podaří uskutečnit, všichni
ve zdraví zvládneme celý školní rok a zažijeme společně hodně dobrodružství.
Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Pasování čtenářů v Městské knihovně Úvaly

A

kci zdržela v loňském školním roce koronavirová
opatření. Vše jsme si vynahradili začátkem druhé třídy. O to více si malí čtenáři svůj den užili.
I pro paní učitelky to byla malá slavnost, především díky knihovnici paní Kateřině Werkman.
Připravila pro malé čtenáře „čtenářskou bojovku“. Pracovali v menších
skupinách, plnili úkoly
čtením různých tajenek,
neviditelných slov s kouzelným světlem, navštívili pohádkové stanoviště a řešili různé
úkoly. Šlo jim to báječně. Byla to velká zábava a děti doslova
pohltila. Velká radost zavládla, když druháčci všechny úkoly úspěšně splnili. Po skončení hry byli všichni pasováni kouzelným skřítkem na čtenáře. Odměna v podobě krásné knížky, sladké dobroty a odznaku čtenáře každého velmi potěšila.
Ve třídě se již malí čtenáři chlubí a prezentují vlastní knížky,
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které čtou doma svým rodičům. Za příjemné chvíle v knihovně děkují všichni druháčci a jejich paní učitelky.
Za tým ZŠ Úvaly
Zdeňka Křížová
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Historie na dohled

V

íce než sedm set let
našeho města si můžeme
připomenout
u památné lípy před hasičskou zbrojnicí. Ale co těch
sedm set let v životě města vlastně znamená? Co prožívali naši předci, jak se postupně město rozrůstalo, co
bylo podstatné pro jeho rozvoj? Jak se měnil styl a ráz
města?
Nevíte? Zkuste se zeptat
svých dětí, které chodí do čtvrté
třídy Základní školy v Úvalech.
V rámci realizovaného projektu
EU se děti seznámily s částí bohaté historie města Úval, která
byla velmi barvitě podána panem Janem Psotou ml. z Hradešína, nadšeným místním
historikem a kronikářem. Děti
nejen naslouchaly a učily se dělat si poznámky, pan Psota jim
také vysvětlil základy fotografování budov a památek, přiblížil
jim účel vzniku staveb a jejich
jednotlivé detaily. Na tematické
procházce po Úvalech a okolí se tak děti dozvěděly o osudech úvalských soch, o historii
kostela i městečka samotného.
Prošly se podél řeky Výmoly
a objevily důležitou roli vodního toku při zakládání obcí. Vě-

dí, kde na náměstí najít nákolník, na jakém místě se nacházel
hrad Skara i bývalý barokní hostinec. Železniční viadukt „Devět
kanálů“ měly možnost vidět
i z nezvyklých pohledů a znají místo, které ukrývá tajnou
zprávu tehdejších stavebníků,
kteří stavbu dokončili za neuvěřitelných osm měsíců. Děti
dovedou jednoduše vysvětlit,
jak Úvaly ve středověku bohatly výběrem mýta a jak se z trhového městečka v průběhu staletí stávaly moderním městem.
Tak možná jednou na sobotní vycházce zkuste změnit role
a nechte se vést svými dětmi
či vnoučaty. O historii našich
Úval vám povědí něco víc. Třeba vám budou vyprávět napínavou historku o velké vlakové
nehodě těžkých vagónů vezoucích tuny cukru. Právě na našem mostě se vagóny srazily.
Obyvatelé žijící pod mostem
byli ráno překvapeni „sněhovou“ nadílkou na střechách.
Věříme, že právě poznáváním
historie našeho města, jeho
okolí a tradic si naše děti i my
uvědomíme význam a důležitost místa, ve kterém žijeme.
Za tým školy
4. A, B, C

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Václavě Baumanové za dary naší základní škole, které nám v této nelehké době poskytla. Její přízně
si moc vážíme a přejeme jí osobně a celé její rodině hlavně pevné zdraví a veselou mysl.
Za kolektiv Základní školy Úvaly
Mgr. Lukáš Kunc.
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Co nás čeká v listopadu?
Plavání pro žáky 2. a 3. tříd

z 10. 11. Seminář pro rodiče na téma Vliv moderních tech-

nologií na mozek, lektor Martin Jan Stránský
16.
11.
Ředitelské
volno pro žáky
z
z 27. 11. Schola Pragensis – akce 8.C
Vánoční dílny
z 28. 11. Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu Úvaly
Akce se uskuteční, pokud epidemiologická situace dovolí.
Za tým školy Mgr. Lenka Foučková
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Krásný podzim v 1. E

P

ro každého prvňáčka je vstup do školy trošku krok do neznáma. Někdo se s tím
vyrovná rychle, někdo potřebuje času více. I pro mě
to byl tentokrát velký krok,
protože jsem se vracela
do naší školy po rodičovské dovolené. Díky kurzu
OSV (osobnostně-sociální
výchova) jsme se však navzájem poznali, seznámili
a utvořili prima partu, kte-

rá vplula do školního roku
s heslem: „VŠICHNI NA JEDNÉ LODI“.
Další týden jsme se barevně oblékali v souladu s Živou abecedou. Postupně se
učíme písmenka a nacvičujeme na psaní.
V matematice
počítáme kaštany a stavíme
si stavby z kostek. V prvouce

poznáváme okolí školy
i přírodu, která se nám mění před očima. Vyučování nám zpestřují různé hry
a hodně času trávíme také
na čerstvém vzduchu. Seznamujeme
se ale i s prostředím Google
učebny
(pro
případ
distanční výuky). Věříme
však, že pro-

žijeme další dny společně
v naší třídě.
Podzim je totiž krásný …
Za tým školy
Marcela Svobodová a 1. E

okénko knihovny

První úvalský
knižní bazar

B

ěhem léta se nám podařilo probrat a vyřadit
přes 2000 dětských knih,
které se půjčovaly velmi málo nebo vůbec. Dětské oddělení prokouklo a vybírání té pravé
knížky ke čtení nebo k prohléžení je teď pro naše nejmenší, malé
i větší čtenáře mnohem snadnější. Ale ani vyřazené knížky neskončily ve sběru. Více než třetinu z nich si odnesli návštěvníci
našeho knižního bazaru pod širým nebem, který se konal o víkendu 19.-20. září na zahradě ZŠ
Heuréka. Škole ještě jednou děkujeme za poskytnutí krásného prostoru.
Počasí nám přálo, dospělí, často s dávkou nostalgie, prohlíželi knížky svého
dětství, zatímco děti vyráběly ze stránek
rozpadlých knih záložky a větrníky. V neděli dopoledne přijelo divadlo Toy Machine a s ním Pinocchio, „největší uličník
a poleno borové“, který rozesmál děti
i dospělé. Knížky, které nám zbyly, budeme postupně ukládat do knihovničky
na nádraží – tak třeba si tam ještě najdete tu vaši.

Letos v únoru jsme si připomněli dvousté výročí od narození významné spisovatelky Boženy Němcové, která
patří k zakladatelům moderní české prózy.
A právě k tomuto výročí naší slavné literátky vznikla
sádrová socha Boženy Němcové. Socha byla součástí
výstavy v Městské knihovně Dobříš a v současné době
si ji můžete prohlédnout v naší knihovně. Autorkou díla je třináctiletá Lucie Modřanská, které tímto děkujeme za dočasné zapůjčení. A tak, milí Úvaláci, neváhejte
a přijďte se na Boženku podívat.

knihovnice MěÚ
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ U FONTÁNY

I

v čase koronaviru se někteří věřící z Křesťanského společenství i ostatních církví v Úvalech sešli ve středu 7. října t.r. na modlitební setkání. Tentokrát jsme se u fontány na náměstí společně modlili za dnešní situaci v naší zemi
i ve světě, za naše rodiny a blízké, za nemocné a nakažené
Covidem-19, za vedení našeho města, za seniory v sociálních
domovech, atd. Děkovali jsme Bohu za Ježíše Krista, s nímž
vstoupila do našeho světa skrytá moc jeho milosti, pravd,

lásky a naděje. Prosili jsme, aby v nás Bůh probouzel odpovědnost za to, co děláme, jak se rozhodujeme, jak žijeme, jak
se chováme, abychom dokázali žít s ohledem na druhé i na
životní prostředí zvláště v této době. Naše modlitby jsme zakončili modlitbou Otče náš…
Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

Výročí v CČSH v Úvalech

V

podzimním
období
má náboženská obec
Církve československé
husitské v Úvalech za sebou
dvě výročí. Třetí výročí, tj. 100
let od založení CČSH v Úvalech
nás čeká na jaře.
V Husově kapli náboženské obce slouží ses. farářka
Mgr. Jitka Pokorná, která oslavila 20 let duchovenské služby v naší úvalské náboženské
obci a zároveň 65. narozeniny.
A to je dobrým důvodem k přívětivému rozhovoru se ses. farářkou.
Sestro farářko, jak jste se
ke svému poslání vůbec dostala?
V osmdesátých letech jsem
byla členkou náboženské obce v Praze 4, kde sloužil br. farář Jiří Kostelecký, který se postupně stával mým duchovním
otcem. Jeho nedělní kázání mě
velmi oslovovala a já pociťovala touhu po teologickém poznání. Br. farář se mnou vedl
rozhovory o duchovním životě, o biblickém svědectví a církvi. K Církvi československé husitské jsem měla blízko, neboť
všichni ze strany mé maminky
byli členy této církve již od samého jejího vzniku, a dokonce
kdysi jeden z příbuzných sloužil v naší církvi jako duchovní.
V roce 1986 jsem se rozhodla
pro teologické studium, na které jsem se připravovala. V dal-

v

ším roce po přijímacím řízení jsem nastoupila na tehdejší
Husovu bohosloveckou fakultu (po r.1989 Husitská teologická fakulta-UK) a vystudovala
magisterské studium.

Jak jste se dostala až do Úval
a koho jste nahradila?
Nejprve jsem pracovala
ve školství a současně vykonávala v Praze jáhenskou službu a v září 2000 mě pražská
diecéze po kněžském svěcení
ustanovila na plný úvazek jako farářku do náboženské obce zde v Úvalech, kde sloužím
dodnes. Mým předchůdcem
byl právě br. farář Jiří Kostelecký, který Úvaly administroval.
Když vážně onemocněl a neměl už sílu sem dojíždět, tak
diecézní rada mě ustanovila do této náboženské obce.
Jsem Bohu velmi vděčná za to,
že mě povolal, abych pro něho
konala duchovenskou službu
a rozvíjela dary Ducha svatého právě v úvalské náboženské obci.
Naplňuje vás práce s lidmi, věřícími i bezvěrci?
Samozřejmě, že ano. Je to
moje poslání, služba, můj život.
Neumím si představit, že bych
vykonávala něco jiného. Práce s věřícími je snadnější, protože sdílíme křesťanskou víru,
jsme na stejné linii, zastáváme

určitý životní postoj, životní zaměření. S nevěřícími je to těžší,
hlavně pokud tvrdošíjně odmítají vše, co se týká náboženství.
Pravdou však je, že někteří nevěřící podobně usilují o hlubší
dimenzi života jako křesťané,
ale bez Boha. Jejich prohloubení života znamená nespokojit
se s povrchním shonem, s dosahováním materiálních cílů
nebo věcného úspěchu podle
běžně uznávaných společenských norem, s cílem shromažďovat finanční prostředky
stejně jako movitý či nemovitý
majetek. Oni sice popírají Boha, odmítají náboženství, ale
v mnohém můžou jít některým křesťanům příkladem. Sama mezi nimi mám své přátele
se slušným morálním postojem.To ještě neznamená, když
někdo nechodí na bohoslužby, o Bohu nic neví, že je špatný člověk. Jsou i tací, kteří si jen
chozením do kostela plní své
formální náboženské povinnosti a myslí si, že mají „přímou
linku do nebe.“ Tak to není. Pro
mě jako duchovní, je každý člověk můj bližní, některý už našel
Boha, jiný teprve hledá. Ovšem
ten, „kdo nežízní a nehladoví“,
kdo nic nehledá a po ničem netouží, tak tomu ani Bůh nemůže nic dát.
Projevuje se nějak v Úvalech spolupráce s ostatními církvemi?

Ano, v poslední době se zlepšila spolupráce s ostatními církvemi. Společně se scházíme
k ekumenickým bohoslužbám
ve zdejším římskokatolickém
kostele. Dost aktivně se v Úvalech projevuje Křesťanské společenství. Bohužel nastala doba pandemie COVID-19, který
nám ztěžuje církevní aktivity,
shromažďování apod.
Máte další plány do budoucna?
Určitě se chci svému poslání věnovat i nadále, zvěstovat
Boží slovo jak při bohoslužbách, tak i přes webové stránky či fb stránkách náboženské
obce. Ráda bych vedla křesťanskou výchovu pro děti, prostě
rozvíjela činnost na zdejší Vinici
Páně. Jak říkáme v církvi…farář
nechodí do důchodu…
Děkuji vám za rozhovor.
Ptala se
Alena Janurová, členka Rady
starších NO CČSH v Úvalech
a úvalská kronikářka

organizace a spolky

Mladí hasiči se na schůzkách nenudili

O

d poloviny září jsme se
s dětmi začali připravovat
na závod požárnické všestrannosti (ZPV). Nadšení nám však
vydrželo jen jednu schůzku. Bylo
krásně, mohli jsme se na zahradě
rozdělit do skupinek a postupně procvičovat střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, určování hasebních prostředků,
znalost
topografických
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značek a zdravovědy. Našel se i čas
na seznamování s novými členy, kteří
k nám přibyli hlavně do party mladších
žáků. Poslední víkend v září měli starší žáci a dorostenci odjet na pravidelné
soustředění do Stříbrné Skalice. Nakonec se ale během týdne rozhodlo, že se
zruší podzimní kolo Hry Plamen, na které bývá soustředění hlavně zaměřeno.
Navíc předpověď počasí nevypadala
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zrovna ideálně, tak jsme zrušili i soustředění a místo něj
byla jen propršená páteční
schůzka v hasičárně. Během
schůzky jsme se celkem tísnili v naší učebně, protože nás
bylo fakt hodně, ale nakonec
jsme zvládli všichni pár uzlů,
nějaké značky, nemohly chybět naše tradiční hry dovnitř
a někteří stihli namalovat
i pěkný obrázek s hasičskou
tematikou. Do Stříbrné Ska-

17

lice se nakonec v neděli podívali jen vedoucí, zazimovali tábořiště, srovnali trávník
po návštěvě divokých prasat
a opravili plot. Projeli jsme
se tam naší novou dodávkou, aby jí také nebylo líto, že
ještě nikam pořádně nejela.
První říjnovou schůzku jsme
věnovali nácviku dovedností na ZPV ve starší kategorii
a nácviku individuálních dovedností a základů u mlad-

ších žáků (rozhazování a motání hadic, spojování), zahráli
jsme si i pár her. Druhou říjnovou schůzku starší žáci pomáhali uklízet naše hasičské
překážky, aby netrpěly zimními rozmary počasí. Potom je
čekal kondiční trénink hodně
zaměřený na techniku běhu
a obratnost. Mladší žáci měli připravenou překážkovou
dráhu s hasičskými pomůckami a hravou formou pra-

covali na své kondici. Další tři
schůzky do konce října jsme
bohužel museli zrušit. Doufáme, že takhle smutný bude
především říjen a že se brzy
s dětmi zase uvidíme. Chystáme výlety a tradiční schůzky a budeme rádi, když se
nám vše podaří někdy během zimy zrealizovat.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Babí léto na koupališti 2020

Š

koda. Kvůli epidemiologické situaci a také
kvůli počasí jsme byli letos nuceni zrušit sousedskou akci na koupališti na závěr letní sezony. Moc nás to
mrzí, byl připraven velmi zajímavý program za doprovodu
swingové hudby.
ALE.
Nenechali jsme se odradit
venkovní teplotou 7,8°C ani

deštěm. Sešli jsme se v sobotu 26. září na koupališti a pár
otužilců si naposled užilo vody koupalištní. Je na místě ocenit, že letos se připojil i jeden
statečný muž. Popravdě, nikdo
z nás jsme do poslední chvíle
nevěřili, že se ponoříme a zaplaveme si. Tímto vzdáváme
hold všem odvážným a snad
se příští rok rozšíří řady otužilců. Trénujte, je to úžasný pocit.

Následoval závěrečný ceremoniál rozloučení koupaliště
s letní sezonou a rituál uzamčení koupaliště zlatým klíčem
v dešti.
Na shledanou v roce 2021,
úvalské koupaliště. Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím
21. století!
Spolek Zachraňme koupaliště

sport

Karate Sport Úvaly a podzimní soutěže

P

o vydařeném letním soustředění měl náš klub šanci porovnat
své síly se soupeři z jiných klubů.
Hned první týden v září jsme absolvovali Přebor Prahy Pražského svazu karate
JKA a následně o měsíc později celorepublikový národní pohár žáků a dorostu Českého svazu karate JKA.

Přebor Prahy
Podzimní sezonu jsme úspěšně odstartovali 5. září v pražské Hostivaři. Byli jsme trochu nervózní, mnoho našich
závodníků nestartovalo díky koronavirovým omezením tři čtvrtě roku. Naším
cílem nebyly medaile, ale podat dobrý
výkon, být sám se sebou spokojen. Musím říct, že na borcích nebyla vidět žádná tréma, vystupovali s velkým nasaze-
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ním a podali i medailové kvalitní výkony.
Nejcennější titul kombinace (medailové
umístění v kata, sestavě, i kumite, zápasu, dané kategorie) vybojovali: Tobiáš Martinovský (kategorie mini žáci),
Majda Havlíková (kategorie mladší žákyně), Adam Janík (kategorie starší žáci), Bára Brýdlová (kategorie starší žákyně), Ondřej Charvát (kategorie mladší
dorostenci) a Kája Kytková (kategorie
mladší dorostenky).
Celkově Sport Úvaly získalo 15 zlatých, 10 stříbrných a 13 bronzových
medailí. 1. místo obsadili: Martinovský
kata a kumite mini žáci, Houšková kumite mini žákyně, Martinovský + Šebela
+ Sigmund kata tým ml. žáci, Havlíková
kata a kumite ml. žákyně, Vašek R. kata
st. žáci, Brýdlová + Martinovská + Havlí-

ková kata tým st. žákyně, Brýdlová kata
a kumite st. žákyně, Charvát O. kata ml.
dorostenci, Kytková kata a kumite ml.
dorostenky, Tříska + Janík + Vašek kata
tým ml. dorostenci a Macek kata masters. Na 2. místě se umístili: Šebela kata
a kumite mini žáci, Žák + Pšeja + Vašek
kata tým ml. žáci, Bělohradová kumite
ml. dorostenky, Janík kata a kumite st.
žáci, Konečná kata st. dorostenky a juniorky, kumite st. dorostenky, Brázdová
+ Hrušková + Mastná kata tým ml. dorostenky. 3. místo vybojovali: Žák Petr
kata a kumite mini žáci, Houšková kata mini žákyně, Sigmund kata ml. žáci,
Konigsmark kumite ml. žáci, Hicz + Vysušil M. + Charvát A. kata tým ml. žáci,
Bělohradová kata ml. žákyně, Charvát
Š. kata a kumite st. žáci, Charvát + Bě-
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lohradová + Zapletal kata tým st. žáci,
Charvát O. kumite ml. dorostenci, Macek kata senioři a Houška kata masters.
Kdybychom udělovali titul bojovníka klubu, byl by to Ondra Hizc, který si
na své premiéře volného zápasu vedl
velmi dobře, přestože byl o hlavu menší
než mnozí jeho soupeři, svým nasazením je převyšoval.

Národní pohár žáků a juniorů
Přebor Prahy představuje krajskou
soutěž, na národním poháru mezi sebou porovnávají síly závodníci z celé republiky, tedy je zde mnohem větší konkurence. 2. kolo národního poháru žáků
a juniorů se uskutečnilo 3. října a probíhalo ve velmi striktních opatřeních: bez
diváků, v rouškách a s menším počtem
zápasišť. Byla jsem velmi zvědavá, jak
obstojíme na národním poli. Na jednu
stranu jsem opět pokládala tuto soutěž za kontrolní, na druhou stranu jsem
věděla, že je kvalifikací na mistrovství
České republiky (1. kolo národního poháru se z důvodu jarního nouzového
stavu nekonalo a tento pohár byl společně s přeborem Prahy jedinou šancí na nominaci). Nicméně jsme podali
dobré výsledky. Získali jsme 8 zlatých,
3 stříbrné a 7 bronzových medailí.

Výsledky našeho týmu:
1. místo
Tobiáš Martinovský
kata mini žáci
1. místo
Tobiáš Martinovský
kumite mini žáci
1. místo
Magdaléna Havlíková
kata mladší žákyně
1. místo
Matěj Hurda
kata mladší žáci
1. místo
Richard Vašek
kata starší žáci
1. místo
Sára Konečná
kata juniorky
1. místo
Hurda, Bělohradová, Sukalovský
kata tým mladší žáci
1. místo
Janík, Vašek, Charvát
kata tým starší žáci

kata starší žáci
3. místo
Josef Macoun
kata junioři
3. místo
Sára Konečná
kumite juniorky
3. místo
Martinovský, Šebela, Sigmund
kata tým mladší žáci
Ráda bych poděkovala všem závodníkům a koučům: Hance Kadlubové, Davidu Mackovi, Richardovi Konečnému
a Adamu Zdobinskému za výbornou reprezentaci. Doufám, že obdobné výsledky zopakujeme na mistrovství republiky.
Poděkování patří i městu Úvaly za
dlouhodobou podporu našeho klubu.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně klubu

2. místo
Havlíková Magdaléna
kumite mladší žákyně
2. místo
Filip Konečný
kata junioři
2. místo
Brýdlová, Martinovská, Havlíková
kata tým starší žákyně
3. místo
Vojtěch Šebela
kata mini žáci
3. místo
Vojtěch Šebela
kumite mini žáci
3. místo
Houšková Marie
kumite mini žákyně
3. místo
Adam Janík

Půlstoletí stolního tenisu v Úvalech

P

adesát. To už je solidní číslo od doby, kdy
byl v Úvalech znovu
obnoven sport s nejmenším
míčkem. Stolní tenis se v našem městě hrál od roku 1945
až do přelomu 50. a 60. let
minulého století, kdy musel
pro nedostatek hráčů ukončit svoji činnost. Znovuvzkříšení nastalo na podzim roku
1970, kdy na stolně-tenisové
působení navázala až nová
generace tehdy mladých, pro
tento sport zapálených nadšenců – Karel Šochman, Vladimír Minařík, Václav Pilát, Jaroslav Moucha a Petr Černý.
Na podzim letošního ro-
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ku tedy slavíme 50 let nepřetržité existence a zároveň
i reprezentace Úval v mistrovských soutěžích i na různých turnajích v rámci okresu a kraje.
Začněme tedy od začátku. První dva roky jsme hráli
ve správní budově fotbalistů
na hřišti tehdejšího Slavoje Úvaly (k původnímu přejmenování na SK Úvaly došlo
až po roce 1989). Tam byly k dispozici dva stoly – pozůstatek po hráčích minulé
doby. Síťky, míčky a další potřebná vybavení, včetně nových stolů, jsme postupně
dokoupili. Tehdejší předseda

Slavoje Úvaly Václav Vosádka
byl příznivě nakloněn našemu konání a v začátcích nám
byl velice nápomocen.
Systém soutěží byl jiný
než dnes, tehdy se hrálo celkem 14 zápasů (13 dvouher
+ 1 čtyřhra) oproti dnešním
osmnácti (16 dvouher + 2
čtyřhry). Zároveň se časem
pozměnila i pravidla – sety
se nehrají do 21 bodů, nýbrž do 11, podání se střídá
po dvou míčcích oproti dřívějším pěti, míčky zvětšily
svůj průměr z 3,8 na 4 milimetry.
Po dvou letech našeho působení v celkem zastaralých

a nevyhovujících prostorech
nastala změna. K základní
škole byla přistavěna nová
budova s malou tělocvičnou,
ideálně vyhovující našemu oddílu. Tehdejším vedením školy nám bylo vyhověno tuto tělocvičnu využívat
zdarma k tréninkům a mistrovským zápasům. Ihned
zpočátku jsme na našem
novém působišti uspořádali turnaj pro děti zdejší školy a založili žákovský kroužek
stolního tenisu, který vedli
Karel Šochman, Vladimír Minařík a Josef Koting. Možnost
využívat tělocvičnu k našim
sportovním aktivitám využí-
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váme dodnes, i když už ne
zadarmo. Pro zajímavost - tyto prostory byly v 80. a 90. letech 3x vyplaveny velkou povodní a při těchto kalamitách
přiložil ruce k dílu i náš oddíl.
Dvakrát po sobě bylo třeba
vytrhat parketovou podlahu,
následně byl povrch tělocvičny položen moderním umělým materiálem, který pak
třetí povodeň přežil…
V době našich začátků existovala v okrese Praha-východ
pouze jedna jediná soutěž
o 10 týmech. V průběhu let
však počet družstev narůstal, byly tedy ještě postupně
založeny přebory 2. a 3. třídy
po 10 až 12 účastnících. Toto
uspořádání trvá dodnes.
Časem se i náš oddíl začal
doplňovat o další nové hráče
včetně žáků, takže nezůstalo
jen u jednoho družstva. Přispěly k tomu různé turnaje
pro veřejnost spolu s šikovným „mládím“, které jsme
si vychovali v našem žákovském kroužku. Získali jsme
tím nové členy, kteří buď
posílili tým A, nebo přispěli k založení dalších našich
družstev. Řada hráčů zůstala
dodnes, jiní, z různých důvodů, naše řady opustili.
Úspěchů, ale i slabších let
byla celá řada, jak už to chodí ve všech oborech lidské
činnosti. Naše družstva si zahrála okresní přebory 1., 2.
a 3. třídy, tým „A“ nakoukl
i do přeboru krajského. Bylo
to v roce 1980, kdy jsme z prvního místa okresního přeboru
1. třídy postoupili do této vyšší kategorie. Tehdy hrál tým
v sestavě: Josef Koting, Karel
Šochman, Václav Pilát, Vladimír Minařík a Václav Bielina.
V témže roce jsme obdrželi
diplom „Nejlepší oddíl TJ Slavoj Úvaly“, který jsme obhájili
i v roce 1983.
Uspořádali jsme řadu turnajů, jak pro občany Úval,
tak i pro přespolní. Pro ty
byl určen turnaj s názvem
„O štít města Úvaly“, kterého se zúčastňovali jak naši
hráči, tak i borci z krajských
přeborů. My jsme si naopak
zahráli na různých akcích
mimo naše město. Za zmínku stojí uvést úspěchy dvojice Josef Koting a Karel Šochman na turnaji dvojic
v Kostelci nad Černými lesy.
Tento společný dvoučlenný tým jednou turnaj vyhrál,
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v dalších ročnících ještě vybojoval 2. a 3. místo.
Již řadu let pořádáme každoročně pro náš oddíl
3-4denní soustředění v různých oblastech naší republiky. V hernách klubů stolního
tenisu dvoufázově trénujeme
a na závěr sehrajeme přátelské zápasy s místními týmy.
Tuto akci zároveň spojujeme
i s návštěvami místních pamětihodností.
V současnosti reprezentují naše město v mistrovských
soutěžích čtyři družstva. Áčko
hraje 1. třídu okresního přeboru, béčko zároveň s céčkem sbírá body ve 2. třídě
a tým D je zařazen do okresního přeboru 3. třídy. Naše
okresní přebory 2020/21 odstartovaly začátek října, ovšem vzhledem k současné
epidemiologické situaci byly
až do odvolání přerušeny.
Budoucnost hráčské základny se snažíme zajistit
trénováním žáků, které vedou Ivana Skříčková a Karel
Šochman, za vydatné pomoci
ostatních členů našeho sportovního klubu. Talentovanější žáci už zkoušejí okresní i pražské turnaje, někteří
z nich byli zařazeni i do některých dospělých družstev.
Ke kulatinám jsme na podzim tohoto roku měli naplánovanou řadu akcí, včetně
velkého turnaje pro úvalskou
veřejnost. Pandemie nám
však naše záměry zhatila. Zatím… Snad se dočkáme lepších časů a turnaj i všechny ostatní aktivity, týkající se
našeho jubilea, uspořádáme
dodatečně.
Náš klub se může momentálně pochlubit 30 dospělými
hráči a 22 žáky. Případní zájemci o tento druh
sportu najdou podrobnější informace na našich stránkách www.
stolnitenisuvaly.mypage.cz.
Stolní tenis patří mezi
nejrozšířenější sportovní odvětví na světě. Těší
nás, že i on má v našem
městě své zastoupení.

aktivit, včetně velkého turnaje pro širokou úvalskou veřejnost. Koronavir ale vše zabrzdil. Pokud situace dovolí,
akce podnikneme na jaře.
Konec roku 2019 zároveň
ukončil i první polovinu soutěží s nejmenším míčkem. Leden odstartuje druhou část
a v ní odvety všech našich
čtyř týmů. Družstvo A si proti
loňsku vede v 1. třídě okresního přeboru nad očekávání dobře a drží v tabulce 3.
místo z 12 účastníků. Tým B
hraje 2. třídu, ve které bojuje
o udržení, jelikož nemá v letošní sezoně tak vyrovnaný
tým jako loni. Přesto setrvání
v této soutěži je velmi reálné
a z prozatímní 10. příčky by
se mohlo družstvo vyšplhat
ještě výše… Stejně jako áčko,
vede si velice solidně i naše C
družstvo, které hraje 3. třídu.
A už teď, v polovině soutěží,
pomýšlí na možnost hrát baráž o postup do vyšší třídy. Je
v tabulce zatím čtvrté, ovšem
těsně za třetí pozicí, která baráž zajišťuje.
Výrazný krok vpřed, oproti loňsku, udělalo „déčko“,
které hraje spolu s C týmem
v jedné soutěži. Získali jsme
dva nové hráče, kteří družstvu pomáhají udržet se
na pozici, ještě nedávno snové. A tím je zatím pěkná sedmá pozice! Jaro, kdy soutěže
končí, nám rozlouskne, který
z týmů se bude z konečného
umístění radovat a který ne.
V květnu loňského roku se
část našeho klubu vypravila
na Šumavu. Ani ne tak na výlety, jakož na již naše pravidelné čtyřdenní soustředění. Tentokrát jsme trénovali
v Prachaticích pod horou Li-

19

bín. Dvoufázové tréninky zakončil přátelský zápas s místními hráči, který byl velice
vyrovnaný a skončil spravedlivou remízou. A aby to nebylo soustředění jen sportovní,
přeci jen jsme nějaký ten výlet po okolí udělali.
Na závěr roku 2019 jsme
uspořádali v našem klubu již
tradiční vánoční turnaj čtyřher, na kterém startovalo 11
dvojic. Bezprostředně po této akci jsme vánočním večírkem zakončili celkem dobře
rozjetou sezonu.
Pro budoucí zajištění naší
hráčské základny trénujeme
2x týdně nejmladší 18člennou drobotinu od 7 do 12
let. Jak už to bývá ve všech
sportovních, ale i jiných odvětvích, máme žáky velmi talentované, ale i méně zručné.
Ovšem i těm se poctivě věnujeme, jelikož ze zájmu, píle a dřiny se může vyklubat
velice úspěšný hráč. A naopak… Talentovanější děti už
„objíždějí“ okresní i pražské
turnaje, některé jsme zařadili i do našich dospělých družstev.
Koncem roku jsme dětem
našeho oddílu uspořádali „Mikulášský turnaj“. Celkovým vítězem se stal Antonín
Koch, druhé místo vybojovala Andrea Mouchová, bronzovou medaili si odnesla
Alena Trojanová. Aby nikdo
neodcházel z turnaje s prázdnou, obdrželi všichni účastníci „mikulášský balíček“ a propagační „ping“ předměty.
Informace o našem klubu
najdete na www.stolnitenisuvaly.mypage.cz
Karel Šochman

Začínali jsme s pěti
hráči, současné číslo
i s žáky je přiměřené
našemu výročí – 52.
V rámci našeho výročí jsme plánovali řadu
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Poznáte se …

O

pět spíše, vzpomenete si??? Během
příštího roku mají „zmizet“ všechny veřejné telefonní automaty. Jsou už prý
přežitkem, který se provozovateli nevyplatí. Ovšem v Úvalech
dlouho telefonní budka nebyla
a pak se zase dlouho neohřála.
Z Prahy pamatuji modré budky se skládacími dveřmi, podlážkou, která když se sešlápla,
tak se v budce rozsvítilo světlo,
aby bylo vidět na číselník. Sluchátko viselo vlevo na zobanu
závěsu. Na poličce byl řetězem
přikován telefonní seznam.
V Úvalech byla budka na Praž-

ské před MNV (MěÚ). Než
jsem stihla jít budku zdokumentovat, tak jsem užasla, že
už na místě není. Takže velká
prosba pro pamětníky – máte
doma fotografii s určením data telefonního automatu (byly myslím dva druhy, uzavíratelná a pak snad jen s krytem).
Na žádné fotografii z minulosti se nenachází. Určitě nebyla v 50. letech, protože průvody na prvního máje ukazují
budovu na Pražské zdobenou
jen stranickými činiteli. V Životě
Úval psal v roce 2007 V. Pokorný o historii první úvalské telefonní ústředny z roku 1917.

Jenže ještě v 60. letech měly domácnosti telefonní
přístroj na kličku a hovor
byl zprostředkován spojovatelkou. Na webu byl
nalezen snímek takového
telefonu. Pamatujete si tedy z mládí váš přístroj doma??? Odkdy měly Úvaly
aparát klasický???
Odpověď pro čtenáře
z prázdninového dvojčísla:
Dívky na fotografii nechtějí být jmenovány, ale louka,
na které sedí, je pohled z nynější ulice U Starého koupadla, na obzoru je Skeříkov,
státovka ještě nebyla a bylo

vidět až ke Králičině a chatičkám.
Vaše vzpomínky nebo fotografie rádi zaznamenáme, zapůjčené vrátíme.
Děkuje
alena.janurova@centrum.cz

názory čtenářů

Otevřený dopis spoluobčanům
Vážení důchodci, milí spoluobčané,
také se vám zdá podivné,
že se v době největšího zadlužení státu našly finance
ve výši 5 000 Kč pro každého důchodce? Místo aby byla realizována důchodová reforma tak, aby zajistila trvalé

zvýšení všech důchodů, obdržíme „rouškovné“.
Domnívám se, že přesnější název by byl „předvolební
pobídka (úplatek) důchodcům“. Prosím proto ty z vás,
kteří jsou stejného názoru – odmítněme takovouto
pobídku. Předejme „rouš-

kovné“ nebo jeho část těm,
kteří se starají o naše vnoučata a pravnoučata, která dluhy této vlády budou
splácet.
Každé zařízení pečující o budoucí generace musí v současné složité době
vynaložit nemalé finanč-

ní prostředky, aby zajistilo alespoň základní kvalitní činnost (škola, městský
dům dětí a mládeže, Skaut
apod.). Pomozme jim, prosím, a ukažme, že ne každý
se dá koupit.

a radu asi nemají. Přijede-li někdo autem s odpadem
a vidí přeplněné kontejnery,
může popojet k jinému stanovišti. To je také plné. Kam
s ním??? Vedle kontejneru.
Při pohledu dovnitř nádoby plastů se najdou většinou
nesešlápnuté pet lahve, to by
trochu pomohlo. U papíru by
malinko pomohlo krabice také sploštit. Při velkém množství vytříděného domácího
odpadu je to ale jen kapka
pomoci u celého stanoviště.
Svoz vícekrát týdně??? Říka-

lo se, že se vyváží ve čtvrtek.
Po poledni plno. O víkendu
přeplněno. Bude se nakupovat další svozový vůz – zaznělo na VZZM. Budou se obsluhovat i okolní obce. Stihne se
tyto problémy řešit nejdřív
v Úvalech a poté zabezpečit
okolí???
Mimochodem, již Život
Úval před 20lety uveřejnil
povzdechnutí čtenářky nad
přeplněností
kontejnerů
a zjištění, že by stačilo málo
– sešlápnout PETku či krabici.
Alena Janurová

Václava Baumanová

Pořádek kolem kontejnerů

D

va přístupy k problému. Městská policie
nabádá k udržování
pořádku a neukládání odpadu mezi sběrné nádoby. Jenže … přijde-li občan s odpa-

dem v ruce nebo na vozíku
a najde je přeplněné, tak by
asi nerad nesl vytříděné zpět
domů. Proto v pytli umístí vedle v domnění, že pro svozce není problém přihodit jej
do vozu, ale problém to možná je.
Třeba to není technicky možné, ani to,
aby pytel pak hodili
do nádoby a znovu
vyprázdnili. Co tedy s tím, poradí někdo z TS??? „Měšťáci“ chrání pořádek

inzerce
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.

KOMINICTVÍ
NĚMEC
čištění, revize,
opravy

Telefon
775 132 921

Vhodné i jako přivýdělek.
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Pronajmu 2+1 v RD se zahradou
Úvaly Pařezina.
Zahájení pronájmu 1.1.2021.
Kontakt 281981760 od 18 do 22 hod.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
listopad_2020.indd 21
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Kácení a řez stromů
stromolezeckou technikou, řez živých plotů.
Tel.: 606527091

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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INZERCE

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, sbírky starých
pohledů a pošt. známek,
fotografie, obrazy,
staré rybářské a myslivecké
potřeby apod.
Tel.: 731 489 630

ŽIVOT ÚVAL 11/2020

Pohřební ústav

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

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242
www.sute-pisky.cz
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milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE
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