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ZMĚNA STAROSTY
Letos v�říjnu proběhly krajské volby. Ve Středočeském kraji i hlasy obyvatel Úval výrazně 
přispěly ke změně vládnoucí krajské garnitury. Pro mne osobně měly tyto hlasy ten 
dopad, že jsem se stal krajským zastupitelem za hnutí Starostové a nezávislí a od 
16. listopadu i krajským radním pro veřejnou dopravu, P+R a cyklostezky. 
Za důvěru, kterou jste projevili jak mně, tak stranám, které tvoří novou krajskou koalici, 
ještě jednou děkuji.  Věřím, že ukážeme, že se krajská politika dá dělat slušně, a i když 
určitě uděláme nějaké chyby, tak se budeme snažit, aby jich bylo co nejméně. 
K�tomu patří i to, že jsme se jako noví radní zavázali, že nebudeme pobírat plné platy ze 
všech veřejných funkcí, které zastáváme. Na prosincovém zastupitelstvu proto zastupi-
telům předložím návrh, kterým se má funkce starosty stane do konce tohoto volebního 
období funkcí neuvolněnou. Splním tedy i slib, který jsem veřejně dal, a to že toto 
volební období (pokud to zastupitelé nebudou vidět jinak) v�roli starosty Úval dokončím. 
Každodenní běžnou operativu převezmou schopní místostarostové – pan Kimbembe 
a pan Polák a já se budu nadále soustředit na strategické řízení a zásadní projekty. 
I nadále mne v�Úvalech budete vídat, a to i na radnici, byť o něco méně, než jste dopo-
sud byli zvyklí. Ale na telefonu, mailu a webu budu tak, jak jste byli zvyklí.

● Petr Borecký, starosta města

Dopad na fi nance veřejných rozpočtů i rozpočtů mnohých 
z�nás již je a bude dramatický. 
Přes všechno výše uvedené věřím, že platí okřídlené: 
nejtemnější je hodina před úsvitem. A tak věřím, že se již 
brzy dočkáme vakcíny, která nám umožní začít se vracet 
zpět k�životům, které jsme znali, a nebo si společnost na 
nový virus zvykne a získá imunitu. Jistě, nebude to hned, 
nebude to rychlý návrat a již to nebudou úplně stejné živo-
ty, protože nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. 
Ale uvědomme si jednu věc. Pořád ještě se máme dobře 
(i když chápu, že při těchto slovech se mnozí ušklíbnou). 
Naše babičky a dědečkové prošli válkou a stavěli znovu 
rozbitá města, naši rodiče zažili sovětskou okupaci, dnešní 
padesátníci ještě pamatují šeď osmdesátých let. Nemusí-
me utíkat ze svých domovů, jako musí utíkat dnes lidé 
z�Náhorního Karabachu.
Zkusme se tedy podívat na situaci z�odstupu a říci si: je to 
špatné a příští dva roky budou asi hodně těžké, i když 
covid díky vakcíně (snad) odezní, ale zvládneme to. A zkus-
me si tak užít advent a využít omezení, která nejspíše bu-
dou, k�odpočinku od nákupního běsnění, věnování se sami 
sobě, svým blízkým a těšit se na ducha Vánoc. A pokud 
bychom našli v� tomto období každý jeden z� nás energii 
udělat něco pro potřebnější nebo pro druhé, bude nás ten 
pocit hřát vnitřně třeba lépe než svařák z� hrnečku na 
náměstí. 

● Petr Borecký, starosta města

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
při přípravě tohoto Slova starosty 
jsem se začetl do textu se stejným ná-
zvem, ale z�prosince 2019. Jak mi ten 
text přišel najednou vzdálený, z�úplně 
jiné doby a úplně jinými starostmi!
Rok 2020 je totiž rokem mnoha neve-
selých událostí a je rokem ve znamení 
epidemie covidu. Proběhly hned dva 
nouzové stavy během jednoho roku. 
V�tom prvním byla společnost většino-

vě vystrašená z� nové nemoci, ale zároveň se úžasně 
semknula a lidé, obce a města pospolitě řešili situaci, se 
kterou si stát nevěděl rady. Ale ten zmatek a nedostatek 
roušek či hygienických prostředků jsme společně zvládli. 
Již tato první vlna epidemie však připravila naše děti téměř 
o celé druhé pololetí školy a udělala dramatický zásah do 
rozpočtu a života státu, krajů, měst, obcí, ale i mnoha 
z�nás.  
Další nouzový stav v�tomto roce však vykolejil naše životy 
z�běžného rytmu podruhé, což už má výraznější následky. 
Mnozí z�nás přišli o�možnost své obživy a�o�většinu svých 
příjmů, ne-li všechny, děti přišly o velkou část dalšího polo-
letí.  Na rozdíl od jara je společnost rozdělená, psychický 
stres se na lidech projevuje podrážděností a úzkostmi. 
Senioři jsou v�domovech seniorů zavření prakticky po celý 
rok, mnohé živnosti krachují. 
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POZVÁNKAPOZVÁNKA

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Úvaly, které se koná  ve čtvrtek 3. 12. 2020 

od 18.00 hodin v�sále Riegerova čp. 65, 
250 82 Úvaly.

Program jednání bude oznámen na úřední desce 
městského úřadu.

ve výši 150 mil Kč, konkrétně pro Úvaly ve výši maximálně 
96 mil. Kč, celkové náklady akce činí 658 mil. Kč. Dále sou-
hlasili s předložením žádosti na projekt Svazkové školy 
v rámci Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP na přípravu pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení a s předlože-
ním žádosti o dotaci na výstavbu Svazkové školy v rámci 
programu MŠMT 133�330 – Podpora vybraných projektů 
rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizova-
ného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a zavazuje se ke 
spolufi nancování akce dle požadavků programu. Rovněž 
zastupitelé souhlasili s předložením projektu v rámci pro-
gramu Operační program životního prostředí, prioritní osa 
5.1.c - Projekty zaměřené na výstavbu nových veřejných 
budov v pasivním energetickém standardu, zde je možné 
získat dotaci až 50 mil. Kč na realizaci akce. Také byla od-
souhlasena skutečnost, že město Úvaly má zájem využívat 
připravované navýšení kapacit základních škol. Předseda 
fi nančního výboru byl pověřen svoláním semináře týkající-
ho se výstavby svazkové školy do března 2021. Rovněž byli 
předsedové kontrolního a fi nančního výboru pověřeni 
nominovat odborníky do kontrolních a dohledových orgá-
nů v�souvislosti s�výstavbou tohoto projektu. 
Zastupitelé revokovali své usnesení Z-116/2019 – žádost 
o fi nanční prostředky na zateplení bytového objektu

Ve čtvrtek 12. 11. 2020 se sešli úvalští zastupitelé na svém 
6. řádném zasedání v� letošním roce. I toto jednání bylo 
opět ovlivněno restrikcemi z�důvodu druhé vlny koronavi-
rové epidemie. Do sálu zavítalo i několik občanů.
Zastupitelé po diskusi vydali nový jednací řád Zastupitel-
stva města Úvaly a jednací řád výborů Zastupitelstva měs-
ta Úvaly. Změnu vyvolala potřeba refl ektovat na současná 
epidemiologická opatření, kdy je třeba jednat a rozhod-
nout i v době krizových opatření. Jednací řády byly aktuali-
zovány, upraveny do jednotné struktury a byly do nich 
zapracovány možnosti distančního jednání (například přes 
Skype a obdobné platformy).
Zastupitelé dále udělili ocenění Junior města Úvaly 2020 
kolektivu CANSAT Úvaláci za vynikající výsledky v oblasti 
vědy, reprezentaci města na výjimečné úrovni. Tento 
kolektiv mladých lidí ve věku 14–16 let se zúčastnil soutěže 
vlastního vesmírného projektu pod záštitou ESERO – výro-
ba vlastní družice, která musí splnit jasně dané parametry 
a má vymyšlenou sekundární misi. V lednu 2020 se zúčast-
nili semifi nále soutěže, probojovali se do národního fi nále, 
které se konalo v Brně. Tým zde skvěle reprezentoval měs-
to Úvaly, jejich mise zaujala jak Českou televizi, tak Český 
rozhlas. Neobsadili sice první příčky, skončili na šestém 
místě, což však v jejich věku a mezi ostatními středoškolá-
ky není rozhodně ostuda. Zastupitelé udělili kolektivní od-
měnu 5000 Kč.
V�dalším bodě vzali zastupitelé na vědomí změnu skuteč-
ností v plánovací smlouvě pro lokalitu „Náměstí Svobody“ 
mezi městem Úvaly a společností Náměstí svobody Úvaly, 
s.r.o., spočívající ve změně osoby jednatele uvedené v ob-
chodním rejstříku jako změny v mezidobí mezi odsouhla-
sením a podpisem plánovací smlouvy a změnu skutečnos-
tí v Dodatku č.1 k plánovací smlouvě mezi městem Úvaly 
a společností YD Real Estate Alfa, s.r.o., – oprava  adminis-
trativní chyby v počtech a psaní, kdy s ohledem na doku-
mentaci zapsanou v Katastru nemovitostí je šíře pozemní 
komunikace 5,5 metru.
Dále zastupitelé zrušili své usnesení č. Z-137/2013 ze dne 
7. 11. 2013 týkající se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní – mezi městem Úvaly jako investorem vyčleněných 
stavebních objektů stavby „III/10165 Úvaly u Prahy, průtah 
ul. 5. května“ a vlastníky dotčených parcel za cenu v místě 
a čase obvyklou. Zpracovatelem projektové dokumentace 
pro provedení stavby byla společnost PONTEX, s.r.o., 
– tuto projektovou dokumentaci objednala Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje. Výše uvedené usnese-
ní je nutné zrušit, jelikož objednatel projektové dokumen-
tace prostřednictvím projektanta již provedl úpravy v pro-
jektové dokumentaci.
Důležitým bodem jednání, ke kterému se vedla delší disku-
se, byla problematika svazkové školy „Povýmolí“, která má 
vzniknout v�jižní části města – na Slovanech. Starosta infor-
moval přítomné o demografi ckém vývoji v�průběhu něko-
lika dalších let. Po roce 2035 dramaticky vzroste počet se-
niorů nad 80 let a město tak bude muset řešit tuto situaci 
(domovy důchodců, DPS…) Zastupitelé vzali na vědomí 
informaci o stavu projektu Svazková škola Povýmolí a sou-
hlasili s uhrazením podílu na vlastních nákladech dotace 



zazněly i na budoucí alej z�Úval do Tuklat, kde ještě chybí 
kus k� dokončení. Zastupitel Ing. Černý pozval přítomné 
a veřejnost k� pietnímu shromáždění k� 17. listopadu na 
náměstí Arnošta z�Pardubic.
Starosta rovněž informoval, že v�souvislosti se svým zvole-
ním do Zastupitelstva Středočeského kraje a s� očekáva-
ným zvolením do funkce uvolněného radního pro oblast 
veřejné dopravy by v�případě zvolení do uvolněné funkce 
krajského radního rád setrval ve funkci starosty města 
Úvaly, ovšem již v�neuvolněné pozici. Do pozice uvolněné-
ho místostarosty by se posunul místostarosta Polák 
(doposud v�neuvolněné pozici).
Dotazy, náměty a připomínky ze strany občanů se týkaly 
kontroly dodržování plánovacích smluv (např. vleklá 
a značně problematická výstavba v oblasti u Horoušánek).

Link na jednání :  http://www.youtube.com/watch?v=LA5jWRLpqRc
Délka jednání: 2:32 hod.

● Marek Mahdal, redakce Života Úval

Kollárova, a to z�důvodu celkové změny koncepce k� těmto 
projektům v�katastru města a současně i z�důvodu současné-
ho negativního dopadu koronavirové krize na fi nance města.
Netradičně až na závěr starosta seznámil přítomné s�čin-
ností rady města od posledního jednání zastupitelstva. 
Rada jednala například o fi nancování dostavby úvalské ha-
sičárny, zrušení slavnostního zahájení adventu a zejména 
o přípravě rozpočtu města na rok 2021. Paní tajemnice 
Tesařová hovořila o testování na Covid-19 v�zařízeních pro 
seniory. Starosta informoval, že město má nyní na svých 
účtech aktuálně cca 17 mil. Kč.
Připomínky a náměty ze strany zastupitelů se týkaly ze-
jména problematiky fi nančního krytí investice do svazkové 
školy „Povýmolí“ ze strany zapojených obcí. Zastupitel 
Mgr. Gloc navrhl zřízení výboru zastupitelstva pro dohled 
nad stavebně-investičními akcemi svazkové školy. Starosta 
Mgr. Borecký a JUDr. Petržílek se přikláněli k�dohledovému 
orgánu na úrovni svazku obcí, kterou budou tvořit odbor-
níci, zejména v� oblasti stavebnictví. Další dotaz se týkal 
možnosti kofi nancování souvisejících projektů. Otázky 
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Epidemie covidu a s� tím spojený pro-
pad ekonomiky a vládní balíčky těžce 
postihly fi nance krajů, měst a obcí. 
Co nedorazil covid, dorazí daňové změ-
ny premiéra Babiše (podpořené ODS 
a SPD). Jinak se totiž nápad Andreje 
Babiše se zrušením superhrubé mzdy, 
který právě tlačí parlamentem, nazvat 
nedá.
Nejméně vydělávající zaměstnanci ne-
ušetří vůbec nic, průměrně vydělávající 
Čech získá 1 600 Kč měsíčně, zatímco 
člověk s platem přes 100 000 Kč měsíč-
ně (1,5 % zaměstnanců) ušetří desítky�
tisíc měsíčně. Takže běžnému člověku 
tahle daňová operace vůbec nepomůže.
Ale zato dokonale pomůže dokončit 
rozvrat veřejných fi nancí a zasadí drtivý 

úder rozpočtu státu, krajů a obcí (zno-
vu si vzpomínám na letošní rozhovor, 
který jsem s panem premiérem vedl 
a kde mu peníze obcí a krajů ležely 
v žaludku). Dopad na jejich rozpočty 
bude v desítkách miliard Kč. 
Pro vaši představu – pokud toto roz-
hodnutí projde parlamentem, tak jen 
Úvaly přijdou o 12 milionů Kč v příštím 
roce. Započítáme-li propad ekonomiky, 
tak Úvaly v�roce 2021 budou mít příjmy 
rozpočtu oproti roku 2019 nižší o cca 
22 milionů Kč. Za roky 2020–2021 se 
bude jednat celkem o cca 30 milionů Kč. 
A tyhle peníze budou sakra chybět. 
Je tedy pravděpodobné, ba téměř jis-
té, že v�roce 2021 nebudeme schopni 
realizovat prakticky žádné investice, za-

staví se i drtivá většina oprav a údržby, 
je možné, že budeme muset sáhnout 
i na peníze příspěvkových organizací 
a nastavit celkově úspornější provoz 
města. Nebudeme dělat žádné zbytné 
projekty. Mohli bychom získat fi nance 
prodejem městských pozemků, ty však 
chceme nechat v�záloze pro fi nancová-
ní klíčových projektů – nové základní 
školy, vodovodu nebo školky. 
Díky úsporným opatřením, která rada 
města přijala již v�dubnu 2020 během 
první vlny covidu, jsou městské fi nance 
stabilizované.  
Čekají nás prostě hubené roky a nějak 
se s�tím budeme muset popasovat.

● Petr Borecký, starosta města

INVESTICE MĚSTA V�ROCE 2021 NA MINIMU

VEŘEJNÁ DEBATA O ZÁMĚRU SPOLEČNOSTI 
TAWESCO NA ROZŠÍŘENÍ JEJÍHO AREÁLU V�ÚVALECH

Setkání se bude konat 11. 1. 2021 od 18:00 v prostorách 
buď místní sokolovny nebo v�Pětašedesátce (místo bude 
upřesněno v�lednovém Životě Úval). 
Celý program bude moderován starostou města Úvaly, pa-
nem Petrem Boreckým a zúčastní se jej zástupci občanské-
ho sdružení Arnika a společnosti PROMET GROUP. 
V případě, že by setkání nebylo možné uskutečnit v souvis-
losti opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, bude veřejné 
setkání odloženo. 
O všem vás budeme informovat na webu města Úvaly, 
jakožto také webu společnosti Tawesco Automotive 
a webu sdružení Arnika.

● Petr Borecký, starosta města

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
ještě před uvalením na omezení setkávání v�rámci protico-
vidových opatření proběhlo jednání mezi sdružením Arni-
ka a společností PROMET GROUP, které hostilo město Úva-
ly a které se týkalo záměru společnosti PROMET GROUP 
rozšířit její výrobní areál v Úvalech.
Na základě tohoto jednání si vás dovolujeme pozvat na veřej-
né setkání ve věci dalšího představení záměru společnosti 
Tawesco Automotive, se sídlem Jirenská 1500, Úvaly (bývalá 
ESSA CZECH), a následné diskuzi na toto téma. Toto setkání 
proběhne před podáním fi nální dokumentace EIA k záměru 
investora, který by vám rád představil projekt jako takový 
a debatoval o jeho přínosech, ale i negativech pro danou 
oblast a celé město. 



    
5MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIVOT ÚVAL 12/2020

Podle původních plánů měl již více než 
měsíc běžet parkovací systém v� oko-
lí úvalského nádraží. Start systému je 
odsunut, ale podle informací z� webu 
města se na některých částech projek-
tu stále pracuje.

Stále není jasné, proč musí být 
systém zaveden
O tom, že v� okolí nádraží parkuje asi 
250 aut, víme. Že tato situace není 
příjemná obyvatelům dotčených ulic, 
víme také. Proč se zavádí zóna, však 
přesně nevíme. Průjezdnost pro hasi-
če zóny patrně nezlepší (ulice je stejně 
široká, a pokud tam bude parkovat 
o něco méně aut, prostor pro průjezd 
bude stejný). Pan starosta zkoušel po-
užít tento argument na zasedání za-
stupitelstva, ale přítomní občané mu 
jej vyvrátili. Zóny zavádí města kvůli 
tomu, aby nezajíždělo do jejich cen-
ter tolik aut. Vzhledem k�velikosti zón 
v�Úvalech však počet aut bude stejný 
a přesunou se za hranici zóny. Nebyl 
předložen žádný odhad, o kolik méně 
přijede aut k�nádraží. Město by se mělo 
rozhodovat podle relevantních pod-
kladů – a pokud už současnou situaci 
nazýváme problémem, měli bychom 

vědět, co se asi stane, pokud zavedu, 
nějaká opatření. 

Náklady stoupají a celkovou sumu 
neznáme
Při jarním představení systému zón na 
webu města a Facebooku bylo napsá-
no, že systém bude stát 600 tisíc Kč 
za rok. Pak byl start systému odložen 
a během léta a podzimu rada města 
rozjela zakázky, které vycházejí na úpl-
ně jiná čísla. 5 ks parkovacích automatů 
za 1,2 mil. Kč, parkovací závora na par-
koviště u nádraží za 0,5 mil. Kč a 6 pa-
nelů, které budou oznamovat volnou 
kapacitu parkoviště u nádraží za 60 tisíc 
Kč., 2 čtečky registračních značek za 570 
tisíc Kč. Dále pak software a IT podpo-
ra na 5 let za 820 tisíc Kč. Celkově tedy 
se jedná 2,66 mil. Kč. V�této sumě není 
zahrnuto samotné značení zón, a hlav-
ně posílení městské policie. Všechno to 
bude stát další stovky tisíc ročně. Bude 
to právě městská policie, která bude 
muset se čtečkami registračních zna-
ček 3x denně projet / projít celou zónu 
a bude na to potřebovat další strážníky. 
Na avizované náklady 600 tisíc za rok, 
které uváděl starosta města na sociál-
ních sítích, se určitě nedostaneme. 

Občas slyšíme, že kritizujeme a nic 
neděláme. Ale my děláme, navrhuje-
me alternativy a kupodivu nejsou tak 
rozdílné od návrhů vedení města. My 
chceme přednostně posílit autobusy 
na nádraží. Zastávky je potřeba posu-
nout blíže k� lidem a zahustit interval 
autobusů, především z� Radlické čtvrti 
a ze severu města. Pro desítky lidí by 
mohlo být alternativou jezdit na ná-
draží na kole či elektrokole a mít je kde 
bezpečně uložit. Až na závěr bychom 
přistupovali k� represi – parkovacím 
zónám, pokud by k�tomu byl důvod. 
Pojďme to tedy udělat jinak a ušetřené 
(nemalé) peníze investujme do nových 
autobusových zastávek a chodníků 
k� nim, zabezpečeného parkování pro 
kola. Občanům v�ulicích kolem nádraží 
lze pomoci intenzivnějším dohledem 
městské policie, vyznačením kon-
krétních parkovacích míst a možností 
odtahů aut řidičů, kteří nebudou par-
kovat podle předpisů. Ale především, 
namísto budování zbytečné parkova-
cí zóny investujme peníze do bahni-
tých ulic nejen u nádraží.

● Jan Černý, Jaromír Gloc, Jiří Vomáčka, 
Zdenka Havránková, Naďa Kouklová

ZBYTEČNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM SE STÁLE PŘIPRAVUJE
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Spolek Otevřené Úvaly se dlouhodobě stará o přírodní 
památku Povýmolí – Králičina, ale ani další části Úval nám 
nejsou lhostejné. Víme, že na�lesním porostu na Vinici se 
neblaze podepisuje sucho a kůrovec, takže značně prořídl.
Proto jsme fi nancovali částkou 50 tisíc Kč zakoupení 
20 stromů – dubů a buků,  které byly na Vinici specializova-
nou fi rmou dosazeny na volná místa v�porostu i podél ces-
ty. Místa nám pomohli vytipovat členové Komise pro život-
ní prostředí Petr Urban a Olda Bakos a schválil je odbor 
životního prostředí. Výsadby proběhly během listopadu. 
Duby i buky jsou dlouhověké stromy, v� našich nadmoř-
ských výškách se jim daří rozhodně lépe než smrku, a tak 
doufáme, že budou ozdobou Vinice dlouhá léta a že nám 
i vám budou dělat radost. 

● Otevřené Úvaly, z.s.

OTEVŘENÉ ÚVALY 
VĚNOVALY ÚVALŮM  
20 STROMŮ
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VÁNOČNÍ STROM NA CESTĚ A NA MÍSTĚ
TS měly plné ruce práce, rodina Krištofových darovala krás-
nou jedli a ta je na dokumentech ve stavu přípravy na přesun 
na pódium u radnice. Nejdřív čekání na techniku pana Hovor-
ky, pak jeřáb a úvaz, pak všichni tahali za jeden, 2–3 provazy 
a byli sehraní, na druhé straně chodníku 5. května přihlížející 
fotili. Nakonec postavit strom na ulici a čekat na návěs, který 
uvízl v dopravní zácpě, chvíle oddechu, naložení na něj a ces-
ta zatáčkou. Na místě dootesání, aby jedle bezpečně spoči-
nula v�instalovaném otvoru … všichni se budou 14 dní kochat, 
než se dozdobí a rozsvítí ... hurá, Vánoce zase za dveřmi.

Zachytila zpočátku Alena Janurová a poté Jaroslav Špaček

● Zdeněk Hraba, senátor

Vážení občané,
i v�letošním roce se k�vám obracím, abych 
vám popřál klidné prožití adventu a vá-
nočních svátků a úspěšný vstup do nové-
ho roku 2021. Končící rok byl obdobím 
mnoha změn – život naruby obrátila naší 
zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a 
situace, do kterých jsme se v�jeho průbě-
hu dostávali, bychom si ještě před rokem 
jen stěží představovali. Můžeme ale snad 
již v�tuto chvíli parafrázovat slova Winsto-
na Churchilla z�roku 1942: „Tohle není�ko-
nec. To není ani�začátek konce. Je to ale 
snad�konec začátku.“ V�příštím roce nás 
všechny čeká hodně práce – návrat 
k�původnímu běhu věcí před zaváděním

vládních opatření nebude jednoduchý. 
Jsem proto velmi rád, že v�tuto dobu po-
tkala náš Středočeský kraj významná 
změna ve vedení a že jej povedou lidé 
zkušení a dobře znalí samospráv. Rád 
budu kolegům ze STAN a koaliční ODS 
nápomocen v�řešení dlouhodobých pro-
blémů, které kraj trápí například v�oblasti 
dopravy nebo školství. 
Mým předsevzetím bylo hned na začátku 
mého mandátu navštěvovat jednotlivé 
obce mého obvodu, což byla jedna z�věcí, 
kterou jsem musel bohužel v� letošním 
roce omezit. Snad tedy v�tom nadcházejí-
cím se s�vámi budu moci setkat osobně. 

Vážení a milí senioři, uživatelé pečovatelské služby,
přejeme vám všem příjemné prožití vánočních svátků 
v�této nelehké době. 
Hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl, životní pohodu 
a štěstí v�roce 2021.

Vedení města, tajemnice MěÚ spolu s�kolektivem 
správního odboru a pracovnic Pečovatelské služby města Úvaly
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VŠIMLI JSME SI, ŽE … … každý týden dochází k�porážce některé dopravní znač-
ky. To už je skoro obehraná písnička, jen je s�podivem, že 
právě na přechodech, tam, kde by auta měla dávat před-
nost chodcům, tedy být řidiči nejpozornější, jsou poráženy 
nejvíce.

… se najdou nápady mezi lidmi, jak řešit, že některé fi rmy 
a OSVČ mají velké problémy, jiné vydělávají na současné 
situaci nebo jsou za vodou. Třeba by si mohly vypomoci 
navzájem a „poskytnout předplatné“ za stavbu třeba „hla-
dové zdi“, jako půjčku za budoucí odvedení práce. Možná 
by i politici mohli přijít s�nějakým nápadem, který by jim 
přinesl nejen politické body.

…  už se mnoho spolků v� Úvalech příliš neprosazuje 
v�Životě Úval. Některé pravidelně informují a jejich činnost 
je velmi bohatá. Jiné prezentují svou aktivitu sporadicky, 
některé vůbec. Pokusím se každý měsíc některý spolek 
oslovit, a budou-li o to stát, tak zmíním drobné zajímavé 
příběhy, aby každý z�Úval věděl, že jsou a mají stále co při-
nášet. Nepohoršujte se prosím ta sdružení, na které dojde 
později. 
Začínám rybáři. Přivedly mne k�tomu fotografi e z�Krejcár-
kova nábřeží, kterými jsem za podzimního rána zachytila 
každodenní posezení členů místní organizace u Fabráku. 
A co je na nich zajímavého? I rybáři vyššího věku se věnují 
nejen rybolovu, ale i údržbě okolí a úklidu. Evidentně jim 
nevadí chladné vlhké ráno, což prospívá jejich zdraví. Zdá 
se, že mají svá „vysezená“ místa, a někdy jich je na hrázi co 
pár metrů plno. Nutrie v klidu vedle nich provádí ranní 
toaletu, drbe si pacičkami čumák. Na stromě u vstupu na 
hráz je už nějakou dobu obnovena cedule s� historickým 
označením místa, které už bylo dávno pojmenováno po 
známém úvalském občanovi – sadaři, členu fotbalového 
klubu, rybáři a v�neposlední řadě účastníka místního od-
boje v�květnové revoluci 1945, který byl ustanoven i prv-
ním přísežným strážcem proti pytlákům, Josefu Krejcárko-
vi. Ještě jedna informace: 31. 10. proběhl výlov rybníka 
Lhoták bez účasti veřejnosti, jak nařizuje nouzový covidový 
stav. A další zajímavost, kterou možná málokdo ví. Naši 
rybáři před pár lety zakoupili a obhospodařují ještě rybník 
na Hradešíně jménem Kbelka.



… pečlivé třídění odpadu se někdy zvrtne v�nepochopení, 
myslí si snad někdo, že nové sklo smíchané s�kovem nápo-
jových plechovek získá na vyšší kvalitě??? Je to práce navíc 
pro město, které musí dotřiďovat (foto kontejner na sklo).

… v� denním tisku se objevila zpráva, že houslař z� Úval  
postavil  nové housle pro skupinu Čechomor. Pan Matu-
ra st., který pro tuto skupinu již několikery vyrobil a opra-
vuje je, tvoří i elektrické a celkem má na svém kontě 
109 smyčcových nástrojů.
… na webových stránkách města v�rubrice Ptáte se staros-
ty se nachází velmi překvapivá otázka. Paní N., která ani 
není místní, si všimla, že naše náměstí Arnošta z�Pardubic 
se vlastně nejmenuje náměstí, ale prostě Arnošta z�Par-
dubic a ptá se proč? Pan starosta vysvětluje: „… tento ná-
zev nebyl změněn od 90. let, kdy se náměstí přejmenová-
valo na Arnošta z Pardubic. Formálně to totiž není náměstí, 
ale ulice. Přejmenování na náměstí jsme zvažovali, ale pro 
všechny občany a fi rmy by to znamenalo výměnu občan-
ských průkazů, změnu sídla fi rem atd. Nechtěli jsme proto 
lidi a fi rmy zatěžovat zbytečnou administrativou a nechali 
název tak, jak je. Stejně tomu všichni v reálu říkáme 
náměstí a poslední dva roky to i jako náměstí konečně vy-
padá. Snad ta drobná nuance v názvu a to, že striktně 
právně vzato není náměstí náměstím, tolik nevadí. ☺
S přáním hezkých zážitků při akcích na našem „náměstí“ 
Arnošta z Pardubic�…“.  Po vzniku republiky „místní plac“ 
dostal své čestné pojmenování – Palackého náměstí. Tento 
název přežil celé období první republiky, období protekto-
rátu a okupace, i období osvobození republiky. Po osvobo-
zení v�roce 1945, jako hold zakladateli novodobého státu 
a prvnímu prezidentovi, bylo náměstí přejmenováno na 
Masarykovo náměstí. Nový název však vydržel pouhé tři 
roky. V� roce 1948, po převzetí moci komunisty, bylo na 
nátlak místních komunistů náměstí opět přejmenováno 
jménem úvalské rodačky – náměstí Marie Majerové (z kni-
hy Úvaly v�průběhu staletí).
… TS s�plošinou instalují vánoční výzdobu, která alespoň 
malinko navodí sváteční náladu. Advent budeme slavit do-
ma v�úzkém kruhu nebo i osamoceně, což bude smutnější. 
Ještěže současná technika umožňuje kontakt přes mobil 
a video hovor. Vnoučci a děti rodičů by svým seniorům 
mohli udělat radost dárkem – chytrý telefon a výuku – pěk-
ná náplň mikulášské punčochy.

… kvůli korona krizi starosta Petr Borecký položil sám 
kytici k�pomníku na náměstí před státním svátkem, který ale 
také řada občanů slavila ozdobením domu státní vlajkou.

… nám zase, snad přechodně, uzavřeli pekařství na nádra-
ží a zdá se, že dlouhodobě i malé potraviny v�Husově ulici, 
ale úvalské prodejny zachraňují situaci.
… se lidé chovají obezřetně a v� drtivé většině dodržují 
opatření, nosí roušky i na ulici nebo ji přetáhnou přes obli-
čej, když se blíží k�někomu na chodníku.
… opět v� Klánovickém lese rostou a ještě v� listopadu. 
Nejen václavky, bedly, ale i podborováky, hřiby. Vlhký pod-
zim vyprovokoval růst hub i na zahradách, a to nejen ob-
vyklého žampionu zápašného nejedlého. Košík z�9. 11. je 
toho dokladem.
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… když budeme slavit první adventní neděli sami doma, 
tak rubrika přeje všem spokojené rozsvícení čtveřice sví-
ček na věnci, který jste přímo umělecký a vkusný koupili 
v� některých našich otevřených obchodech nebo sami 
vytvořili, abyste se zabavili.

    

KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS

… na zasedání zastupitelů 12. 11. sledovaném na youtube 
města zaznělo, že město připravuje na svých vysílacích 
kanálech slavnostní rozsvícení vánočního stromu v� jiné 
než obvyklé režii, což při čtení prosincového Života Úval již 
budete mít zažité. Strom byl osazen 13. 11., viz samostat-
ná reportáž.

Příjemné strávení posledního měsíce roku ve zdraví přeje

● Alena Janurová

Vážení spoluobčané, rád bych vás se-
známil s připravovaným projektem 
vytvoření nové aleje, která propojí 
lesopark Vinice v Úvalech s Mariinou 
studánkou u Tlustovous. Vysazením 
aleje sledujeme cíl, aby každé dítě 
v těchto obcích mělo svůj strom jako 
symbol prastaré původní slovanské 
tradice, kdy naši předci měli své po-
svátné háje a věřili, že duše jejich 
zemřelých vstupují do stromu a dále 
v něm žijí. Do tohoto projektu se můžou 
zapojit nejen prarodiče a rodiče dětí, ale 
i podnikatelé a organizace. Ten, kdo si 
pořídí strom, nebo ho pořídí svým dě-
tem, si zcela jistě bude svého stromu 
a celé aleje více vážit a bude mít lepší 
sounáležitost s místem, kde žije. Stro-
my bude na podzim příštího roku vy-
sazovat odborná firma. Občané, kteří si 
strom zakoupí, budou pozváni na slav-
nostní otevření této aleje a každý z nich 
si vylosuje číslo svého stromu. Celý pro-

jekt vzniká ve spolupráci obcí Tuklaty, 
Tlustovousy a města Úvaly. Chtěl bych 
tímto moc poděkovat paní starostce 
z Tuklat za pozemek, který nám pro 
tento účel věnovala. Jeden vysaze-
ný strom a zabezpečení proti okusu 
stojí 2.500 Kč. Donátor získá darovací 
smlouvu. Zájemci se mohou ozvat na 
čísle 777 291 326 (Petr Urban), nebo 
604 235 396 (Olda Bakos). Pevně dou-
fáme, že se najde dostatek zájem-
ců, kterým není naše okolí lhostejné, 
a vznikne nám další procházkový 
okruh, kdy se z Vinice pěšky nebo na 
kole dostaneme k Mariině studánce 
u Tlustovous. Blíží se Vánoce, a tak 
můžete svým blízkým darovat dárek 
s trvalou hodnotou – strom. 

● Petr Urban, Olda Bakos a paní 
starostka Tuklat Monika Petrisková 

společně s Kulturním sdružením 
Tuklat a Tlustovous
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LETOS RYBOVKA 
V ÚVALECH NEBUDE
Milí přátelé, dlouho jsme spolu s Ondrou Novákem váhali, ale 
nakonec jsme dospěli k závěru, že s ohledem na stále vážnou 
situaci kolem koronavirové pandemie a na vládní opatření le-
tos v úvalském kostele nebudeme Rybovku pořádat. Je nám 
to moc líto, omlouváme se vám posluchačům a všem tradič-
ním účinkujícím. Letos bychom zpívali už desátý rok. Nedá se 
nic dělat. O to víc se budeme těšit na příští rok. Věřím, že nám 
vy všichni, posluchači i účinkující, zachováte přízeň a budeme 
se společně těšit na lepší časy plné zdraví a radosti.
Klidné Vánoce vám všem a ve zdraví šťastné vykročení do 
nového roku 2021.

● Vítězslav Pokorný

V listopadovém čísle jsme pro vás připravili fotokvíz 
z procházky po Úvalech. Dnes vám přinášíme rozuzlení 
jednotlivých fotek. Můžete si tak porovnat, jestli jste tipo-
vali správně. 1C, 2J, 3M, 4L, 5E, 6B, 7A, 8E, 9H, 10F, 11i, 
12G, 13N, 14K. Krásný vánoční čas. 

● Josef Štěpánovský

PODZIM V ÚVALECH

covává a k jejímu odvysílání by mělo dojít na začátku roku 
2021. 
Úvaly nejsou pro objektiv Toulavé kamery místem nezná-
mým. Roman s Honzou natočili během 12 let spolupráce 
s Českou televizí již přes 170 reportáží Toulavky o paměti-
hodnostech, zajímavostech, řemeslech a lidových zvycích 
po celé republice. Úvaly poprvé navštívili 15. ledna 2017, 
aby zde natočili 101. reportáž o kamenném viaduktu De-
vět kanálů, kamenném mostku ve Škvorecké oboře, stře-
dověkém hrádku Skara nebo o výhledech z rozhledny na 
Vinici. Zimní Úvaly byly odvysílány v premiéře 29. ledna 
2017. Více informací o reportážích najdete na Romano-
vých webových stránkách https://www.cestyapamatky.cz/
toulava-kamera

● text: Jan Psota
foto: Roman Šulc

V sobotu 7. listopadu 2020 do Úval zavítala známá kolínská 
dvojice, redaktor Roman Šulc a kameraman Jan Kubka, aby 
zde natočili další reportáž oblíbeného pořadu České televi-
ze Toulavá kamera. Tentokrát se jejich zájem nezaměřoval 
na přírodní a historické krásy města nebo okolí, ale krásu 
a um řemesla. Navštívili ševcovskou dílnu ševcových Sylvy 
Brožíčkové a Kateřiny Dudíkové v Úvalech, které v reportá-
ži představí, kdo je to cvikařka a co dělá svrškařka. Obě se 
rozpovídaly o tom, jak se ručně šijí boty, barví kůže, jaké 
používají materiály a také o tom, že si připravují vlastní 
krém na boty z včelího vosku. V úvalské prodejně na Praž-
ské ulici mají také celou řadu historických ševcovských 
strojů, které Sylva opravuje a udržuje v chodu. Jejich práce 
v sobě má kus správného fortelu a obě dámy jsou živým 
důkazem toho, že ševcovina není už zdaleka práce mužská 
tak, jako tomu bývalo v minulosti. Reportáž se právě zpra-

TOULAVÁ KAMERA OPĚT V ÚVALECH
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Po roce od vysázení 12 třešní na polní 
cestě Na Vinici jsme přišli s návrhem 
oživit veřejný prostor a umístit mezi 
třešněmi „březen“ a „duben“ pomůcku 
k identifikaci hor na obzoru a 2 lavič-
ky. Jedná se o místo zvané Na vyhlídce, 
protože je odtud při vhodném počasí 
překrásný výhled do okolí a na česká 
pohoří. Tuto pomůcku jsme nazvali 
OBSERVATORIO.
Odbornou gesci nad jeho výrobou 
převzal Jaroslav Rydlo, certifikovaný in-
ženýr zeměměřič. Spolek Zachraňme 
koupaliště zajišťuje financování pro-
jektu z příspěvků dobrovolníků a jeho 
realizaci. Souhlas s umístěním Obser-

vatoria a 2 laviček udělila rada města 
dne 22. října 2020. Usazení objektů 
na místo plánujeme na jaře v příštím 
roce.
Napadlo nás, že bychom už nyní 
s předstihem mohli mnohé z vás po-
těšit – doba adventní a předvánoční 
k tomu přímo vybízí. Připravili jsme 
proto miniaturu Observatoria ve 
formě vystřihovánky jako vánoční 
dárek pro děti i jejich rodiče a požá-
dali redakci Života Úval, zda by vystři-
hovánky otiskla v prosincovém čísle 
časopisu. Spolupráce s redakcí klapla 
na jedničku, za což moc děkujeme.

Přejeme vám, aby se vám vaše osobní 
mini Observatorio povedlo a aby vás 
povzbudilo k poznávání okolí naše-
ho města. V příštím roce plánujeme 
doplňovat k Observatoriu další 
odborné informace na stránkách 
www.uvalskekoupaliste.cz, na které 
odkazuje na modelu QR kód.
Klidný adventní čas plný naděje 
a lásky a radostné vánoční svátky vám 
přeje spolek Zachraňme koupaliště.

OBSERVATORIO PRO RADOST

    

ZPRÁVY Z  MDDMZPRÁVY Z  MDDM

V době distanční výuky se snažíme Vaše děti motivovat 
i pro venkovní aktivity. O prodloužených podzimních prázd-
ninách proběhla QR hra v Králičině. I přes častý déšť nás 
potěšila silná účast. Mailem nám odepsalo 62 týmů a obdr-
želi jsme přes 30 obrázků. Další procházku (vhodnou přede-
vším pro děti prvního stupně ZŠ a mladší) najdete na našich 
stránkách�https://www.mddmuvaly.cz/�pod názvem „Bojov-
ka Klánovice galerie“.
V měsíci říjnu proběhla v MDDM tvořivá soutěž „Lesní 
skřítci“ z přírodních materiálů. První cenu za svůj kreativní�
artefakt s labutěmi odnesla mateřská školka Dráčci. Druhou 
cenu za své skřítky obdržel Štěpánek Ernest. Dětem, jejich 
učitelkám a maminkám gratulujeme.

● Mgr. Jana Krejsová

DĚKUJEME
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KOUZLO PODZIMU VE ŠKOLCE
A rozhodně jsme nemohli vynechat oblíbenou činnost 
téměř celého národa, a tak jsme vyrazili na houby. Děti 
měly košíky za chvilku plné, a tak jsme se posilnili při sva-
čince a pokračovali v poznávání krás a tajemství lesa. A na-
konec jsme si kromě hub přinesli i šišky, větvičky, klacíky, 
kamínky a spoustu dalších pokladů.

Začátkem října jsme ještě stihli s dětmi uspořádat výlet do 
Vodního domu, kde děti poznávaly vodní zákonitosti, obdi-
vovaly pokusy, zkoušely si experimenty, ale hlavně se úžas-
ně bavily. Venkovní areál a jeho vodní atrakce jsme vyzkou-
šet nemohli, přeci jen byla již zima, ale určitě si ho 
nenecháme ujít při nějakém letním výletu.

Za okny školky se v říjnu již naplno ukázal podzim a vše 
kolem změnil. Měnící se příroda v tomto ročním období, 
barvy podzimu a změny počasí byly hlavním tématem 
našich aktivit. Formy poznávání podzimu jsme volili nej-
různější. Fantazii a představivost jsme rozvíjeli při výtvar-
ných a pracovních činnostech s podzimními náměty. Využí-
vali jsme při nich i nejrůznější druhy přírodnin, jako je 
dýně, šišky, šípky, trávy, kaštany, žaludy a jiné.

Vůně a chutě jsme naopak vyzkoušeli při pečení jablečné-
ho závinu.
A že tvořit umíme, dokazuje i první místo pro děti ze třídy 
Dráčci v soutěži MDDM Úvaly na téma „Lesní skřítci a jejich 
kamarádi“. Moc gratulujeme a máme radost!

Hodně času jsme se snažili trávit venku při procházkách. 
Velice oblíbeným cílem je příroda, les a přilehlý park. 



dy školení o školní zralosti, velice zajímavé téma. Pozitivní 
zpětná vazba od rodičů nás všechny moc potěšila a určitě 
v těchto akcích budeme pokračovat!
Někdy nás přeci jen však koronavirus přelstí, a tak se dostal do 
třídy Jablíček a po dobu karantény jsme museli provoz v této 
třídě uzavřít. Před jejím otevřením jsme ji nechali celou profe-
sionálně vydezinfi kovat a uklidit, aby se děti vracely do bez-
pečného prostředí. Za zajištění profesionálního vydezinfi ko-
vání velice, opravdu velice, děkujeme Marii Rezkové 
a Františkovi Hájkovi, kteří tuto službu pro školku provedli 
obratem a bezplatně.
A děkovat budu i dále. Obrovský dík patří našim zaměstnan-
cům. Zajistit podmínky provozu v tomto období není nic jed-
noduchého a všichni musíme pracovat nad rámec svých po-
vinností, vzájemně si pomáhat a hlavně si být oporou. Velikou 
oporou je pro nás i náš zřizovatel, kterému patří náš další dík. 
Celé vedení města vždy obratem dokáže zajistit potřebné kro-
ky pro fungování naší školky a podá pomocnou ruku. Při dě-
kování nemohu a nechci zapomenout na rodiče, jejichž spolu-
práce a vstřícnosti si velice vážíme a na vzájemné důvěře 
a komunikaci chceme nadále stavět.
Děkuji tedy všem těmto partnerům naší školky za celý rok 
2020, nebyl pro nikoho z nás jednoduchý a zřejmě pozname-
ná i rok 2021, ale pokud budeme táhnout za jeden provaz, 
dokážeme TO zvládnout!
Přejeme vám všem krásné Vánoce a do nového roku hlav-
ně pevné zdraví, rodinnou pohodu a lásku.

● Jana Hájková, ředitelka MŠ

Velikým zážitkem byl pro děti kurz první pomoci koncipovaný 
přímo pro malé školkové děti. A není se co divit, když před 
školkou zaparkuje sanitka a vy máte možnost si ji prohléd-
nout, vše si vyzkoušet a na všechno sáhnout. Na třídách pak 
probíhala „přednáška“, jak se v jakých situacích zachovat. 
Z dětí se stali lékaři, sestřičky, pacienti a dnes vám bez mrk-
nutí oka řeknou, jak zavolat první pomoc nebo jak se zacho-
vat při zlomenině. A to není rozhodně málo.

Koronavirová situace nám narušila naše vánoční přípravy 
na vánoční akce. Nebude se konat vánoční vystoupení při 
rozsvěcení vánočního stromečku, ani letos nebudeme po-
řádat vánoční besídky pro rodiče. Ale nebojte se, my vám, 
naši milí rodiče, nějaký dáreček a překvapení vymyslíme! 
Zasloužíte si to!
Omezené možnosti jsou i při pořádání seminářů pro rodiče. 
My jsme se zástupci MAP II našli možnost, jak plánované se-
mináře pořádat – online. Tímto způsobem probíhalo naposle-
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Sotva jsme se hezky seznámili, zahřáli si svoje místo 
v�lavici a naučili se pracovat v�hodinách – poslali nás na 
distanční výuku. Nebála jsem se toho, i když to není 
zdaleka tak veselé a prima jako společně ve třídě.
Škola totiž nezaváhala! Zdatnější kolegyně nás každý 
týden školily v�prostředí Google učebny.
Naučila jsem se tvořit úkoly, kvízy a zvát žáky na online 
vyučování. Na distanční výuku jsem tedy nastupovala 
s�heslem: „ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“!
Děti i rodiče měli dopředu vše vyzkoušené, a tak jsme 
bez problémů začali s�distanční výukou.

Celá třída se scházíme jen v�pondělí na třídnické hodi-
ně, kde si povídáme, jak jsme se měli třeba o�víkendu 
nebo o prázdninách. Potom se dělíme na 2 skupiny, aby 
byly online hodiny efektivnější. Učíme se jako ve třídě 
s�tím rozdílem, že se vidíme na�obrazovkách a nemůže-
me hrát naučné hry společně naživo.
S�naší milou asistentkou Ivankou však vymýšlíme běha-
cí hry a aktivity i na dálku. Žáci počítají třeba vidličky 
a lžičky nebo svoje oblíbené hračky. Když vyvozujeme 
písmenko, hledají doma předměty, které na něj začínají. 
Tak jsme na obrazovce viděli třeba utěrku, uzené a uku-
lele. Jindy zase izolepu, igráčky a igelit. Zapojili jsme 
také rodiče, kteří vyvozená písmenka tvořili z�vlastních 
těl společně se svým školáčkem. Další zajímavostí bude 
určitě ochutnávání písmenka, kdy si žáčci na začátku 
hodiny ochutnají něco, co začíná na to dané písmenko 
(např. B – banán).
Před prázdninami jsme se dokonce zúčastnili výzvy na-
šeho školního parlamentu a udělali jsme si „Halloween 
doma“. Příště si uspořádáme zase pyžamovou hodinu. 
Hlavně ať nás neopustí humor.
V� této technické době je vše možné, ale já nad tím stále 
žasnu. Letošní prvňáčci jsou prostě hrdinové. Je obdivu-
hodné, jak to skvěle zvládají. Samozřejmě velké dík patří 
rodičům, kteří to nemají v� té době vůbec jednoduché, 
a také kolegyním za bezva vzájemnou podporu a inspiraci.
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Někdy je to i sranda, ale škola je škola, to je jasné. A tak 
si všichni přejeme, ať jsme zase brzy spolu v�naší milo-
vané třídě!

● Za tým školy Marcela Svobodová a 1.E

DISTANČNÍ VÝUKA V 1.E
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Každý rok touto dobou připravujeme 
na českobrodském gymnáziu Den ote-
vřených dveří pro zájemce o studium 
z� pátých a devátých ročníků základ-
ních škol. Letos nám to bohužel složi-
tá situace ve společnosti neumožňu-
je, a tak bychom vám naši školu rádi 
představili alespoň tímto způsobem.
Gymnázium v�Českém Brodě funguje 
už více než sto let – a právě v�loňském 
roce jsme toto velké jubileum náleži-
tě oslavili. Při příležitosti výročí jsme 
mohli naši školu představit v� jejím 
novém hávu, neboť právě prošla vel-
kou a nákladnou rekonstrukcí. (V celé 
budově byla instalována nová okna, 
vyměněna střešní krytina, zrekonstru-
ována věžička a věžní hodiny. Půdní 
prostory jsou připraveny pro vestav-
bu knihovny, výtvarného ateliéru 
a dalších učeben.) V� současné době 
stále pracujeme především na este-
tické kultivaci interiéru, neboť si pře-
jeme, abychom chodili nejenom do 
školy za vzděláním, ale aby se nám tu 
i líbilo a dobře žilo.

 Filozofii vzdělávání na naší škole se 
snažíme nastavit tak, aby byla pod-
porována sounáležitost učitelů, žáků 
a rodičů se školou a přirozeně se tak 
vytvářel pozitivní vztah k�ní. Snažíme 
se vytvářet tvůrčí a zároveň přátel-
skou atmosféru. Naše gymnázium 
je poměrně malá škola, což je právě 
jeho velká výhoda. Každý rok otví-
ráme pouze jednu třídu osmiletého 
studia a jednu třídu čtyřletého studia, 
takže ve škole je 12 tříd. O naší škole 
se říká, že je to takové rodinné gym-
názium. Ano, naše škola je poměrně 
malá, tudíž se tam všichni navzájem 
dobře známe, dokonce někteří z�na-
šich studentů jsou skutečně již něko-
likátou generací v�rodině, která školu 
navštěvuje. A právě pohodová, téměř 
rodinná atmosféra je zřejmě naším 
největším kapitálem.
Kromě klasického vzdělání nabízí-
me našim studentům i celou řadu 
zájmových aktivit. Na gymnáziu  už 
několik let úspěšně funguje DofE- 
program osobního rozvoje, kdy se 

každý účastník věnuje aktivitám, kte-
ré ho baví, kde se chce zdokonalit 
a dosáhnout svých osobních cílů. 
V rámci výuky cizích jazyků každo-
ročně pořádáme výměnné pobyty 
do francouzského Pontarlier a ně-
meckého Lichtenfelsu. S� Klubem 
mladého diváka každý rok navštěvu-
jeme několik divadelních představení 
v�pražských divadlech. Naši studenti 
úspěšně reprezentují školu v�mnoha 
lokálních i celostátních soutěžích a vě-
domostních olympiádách. Pravidlem 
je, že každý rok nastupující ročníky 
absolvují adaptační kurz, první ročník 
a sekunda pak lyžařský výcvik a před-
poslední ročníky oblíbený vodácký 
kurz. Výčet školních aktivit není zdale-
ka úplný, a proto pokud máte zájem- 
podívejte se pro svou lepší představu 
na náš facebook, kde jsou mnohé 
aktivity našeho gymnázia zdokumen-
továny.
Těšíme se na setkání s�vámi. 

● Markéta Kallupová

POZVÁNKA NA GYMNÁZIUM V ČESKÉM BRODĚ

    

CÍRKEVCÍRKEV

Na spoustě místech světa lidé slaví Vánoce. Vánoce jsou 
inspirovány  poselstvím o Ježíši Kristu, který se narodil. 
A jako křesťané slavíme jeho narozeniny. Nevíme   přesně, 
kdy se narodil. Ale víme, že se narodil a je skutečný. Dovo-
lili jsme Mu, aby žil v našich srdcích. Slyší nás a reaguje na 
to. Jeho Slovo k�nám promlouvá. I ve stvoření vidíme Jeho 
dokonalost. Můžeme se radovat z té úžasné zprávy, kterou 
čteme v�Lukášově evangeliu o Ježíšově narození (L 2,10-11): 

“Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, kte-
rá bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spa-
sitel, Kristus Pán, v�městě Davidově…“

Věříme, že Bůh je Láska, a že o Vánocích Pán Ježíš volá ke 
každému z� nás. Vždyť Vánoce jsou pozvánkou  do Boží 
blízkosti.

Děkujeme Pane Ježíši, že jsi se stal jedním z nás. Že i dnes nás 
obklopuješ svou velkou Láskou. Děkujeme za tu milost znovu-
zrození a odpuštění našich hříchů. Prosíme, aby jsi měl s�námi 
velkou trpělivost a proměňoval naše srdce. Pomoz nám, aby-
chom dokázali zrcadlit Tvou Lásku, která bude mít proměňující 
účinek. Amen.

ÚŽASNÁ ZPRÁVA POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V� NOVÉM 
ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI 
VÁM VŠEM.

● Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech  
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Rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za proje-
venou důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli ro-
dinám s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké 
situace. Velmi si toho vážíme!

S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících 
svátků

● Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

V ÚVALECH POMÁHÁ 86 DOBRÝCH ANDĚLŮ

Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu 
zasáhla vážná nemoc, stačí se stát Dobrým andě-
lem. Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz a zvolte 
libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umož-
ní těmto rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. 
Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte a kterým jsou vaše příspěv-
ky odeslány do posledního haléře. Děkujeme!

Krásné a klidné vánoční svátky Krásné a klidné vánoční svátky 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 

ze srdce přeje všem svým čtenářům redakce Života Úvalze srdce přeje všem svým čtenářům redakce Života Úval
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Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod 
Nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921

KLEMPÍŘSTVÍ

Opravy a údržba střech – výškové práce
Nátěry žlabů, dřevěných štítů atd.

Půjčovna lešení s pojezdem

Tel.: 603 723 486

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

mobil: 603 242 142 
milanpetruzalek@sute-pisky.cz 

www.sute-pisky.cz

Vánočně či zimně laděné fotografie vyzývají k�určení, kdo na 
nich je a kde to asi může být. Na první je jasné, že se jedná 
o myslivecké sdružení a výřad, na druhé je již neexistující 
zákoutí Úval.  Myslivci určeni nejsou, jen na letních fotogra-
fiích je označen jeden, patrně výjimečný pes jménem Lesoň. 
Budeme proto velmi rádi, když alespoň někoho na nepříliš 
kvalitní fotografii poznáte a dáte nám vědět. Snímek s�můst-
kem je znám, ale bylo by dobré určit, kdy to asi bylo.

POZNÁTE SE? 

Za ochotu při sdílení vašich vzpomínek děkuje 

● alena.janurova@centrum.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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ZAJIŠŤUJEME CELOSVĚTOVOU 
LETECKOU, NÁMOŘNÍ A ŽELEZNIČNÍ 
PŘEPRAVU ZÁSILEK 

STAR SHIPPING a.s.
Na Sychrově 975/8
101 00 Praha 10
Tel.: +420 277 001 801
        +420 277 001 802
info@star-shipping.cz

www.star-shipping.cz

S úsměvem v srdcích vzpomínáme na Petra Jankovského, 
dlouholetého člena redakční rady Života Úval, který 
zemřel po dlouhé nemoci dne 14. 11. 2020.

Vedení města a redakční rada

Dne 29.listopadu uplynulo 50 let, co nás opustil náš 
milovaný dědeček pan Josef Šťovíček, a ve stejný den 
pro nás tak bolestné dva roky, co nás opustila naše 
drahá maminka paní Paulina Šťovíčková. 
Nikdy nezapomenou a za lásku děkují dcery s rodinami

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

všem sestřičkám i vedení Domova seniorů 

v Úvalech za milou a obětavou péči 

o našeho tatínka, pana Františka Brajera, 

za kterou jsme vám všem velmi vděčni. 

Protože dobře víme, jak je tato práce 

náročná, dovolujeme si popřát všem 

zaměstnancům klidné vánoční svátky 

a do nového roku hodně psychických sil, 

optimismu, zdraví a pohody.

Za rodinu Robert Brajer
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

602 429 913
605 977 191
606 784 088
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VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

100.7 FM | 100.5 FM | R-REGION

během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00
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