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Zastupitelstvo města Úvaly se koná ve čtvrtek 28. 1.
2021 od 18.00 hodin vsále Riegerova 65.
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Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
rok 2020 je za námi. Pro mnohé znás
to je rok, na který bychom nejraději
zapomněli a málokomu přinesl něco
dobrého.
Věřme tedy, že rok 2021 bude rokem
lepším.
Jestli ale rok 2021 bude rokem lepším,
hodně záleží na nás. Jak jsme sami
SLOVO
mohli loni vidět, situace se může změS TA R O S T Y
nit ze dne na den a včerejší prosperita
může být dnešní hlubokou krizí. Co ale zůstává, jsme my lidé. Na nás je, jestli se na sebe budeme usmívat nebo mračit, jestli si pomůžeme nebo naopak nastavíme nohu
a jestli si dokážeme užít radosti všedního dne srodinou,
kamarády, sousedy nebo celou naší komunitou.
A že obyvatelé Úval umí být skvělá komunita, prokázali už
loni během koronavirové epidemie, kdy město a jeho obyvatelé byli zejména na jaře schopni prakticky nahradit nefunkční stát.
Proto vám přeji, abyste si na konci roku 2021 mohli říct, že
zatímco rok 2020 stál třeba za houby, tak rok 2021 to vše
napravil.
● Petr Borecký, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
P O Z VÁ N K A
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 28.1.2021
od 18.00 hodin vsále Riegerova čp. 65, 250 82 Úvaly.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.

Upozornění pro pisatele
Příspěvky prosím zasílejte výhradně elektronicky
na email redakční rady zivotuval@seznam.cz
Termín uzávěrek na 1. pololetí roku 2021:
Březen – uzávěrka 15. 2. 2021
Duben – uzávěrka 15. 3. 2021
Květen – uzávěrka 12. 4. 2021
Červen – uzávěrka 14. 5. 2021
Prázdninové číslo – uzávěrka 14. 6. 2021

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 3. 12. 2020
Poslední zasedání úvalských zastupitelů v roce 2020 se
konalo dne 3. 12. Ředitelka MDDM Úvaly paní Jana Krejsová  během jednání zmínila úspěchy studentů, kteří byli
oceněni vrámci „Juniora roku“. Starosta města Petr Borecký a tajemnice městského úřadu paní Jana Tesařová
následně předali diplomy a ocenění Junior roku kolektivu
mladých lidí „CANSAT Úvaláci“ ve věku 14–16 let, kteří se
zúčastnili soutěže vlastního vesmírného projektu pod
záštitou ESERO. Vedoucí projektu: Pavel Sýkora, účastníci:
Adam Beyer, Marek Fík, Matěj Ira a Jiří Růžička.
Starosta seznámil přítomné sčinností rady města za uplynulé období. Rada města jmenovala ředitelem Technických služeb města Úvaly pana Jaroslava Špačka. Dále rada
města rozhodla o změně graﬁckého zpracování a tiskárny
(Tiskárna MD – Marek Dvořák), která nově pro město připravuje měsíčník „Život Úval“.

Vdalším bodě jednání zastupitelé vyslechli a vzali na vědomí zápis zprvního „on-line jednání“ ﬁnančního výboru ze
dne 23. 11. 2020.
Vnávaznosti na to bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 4/2020 ve výši příjmy a výdaje 202 199 166 Kč. Toto opatření bylo schváleno z důvodu obdržení dalších dotací a na
základě stále se měnící situace v souvislosti s negativním dopadem Covid-19. K tomuto bodu se strhla delší
debata napříč zastupiteli.
Zastupitelé souhlasili s vyhlášením záměru prodeje
pozemku č. 2303 o celkové výměře 91 m² a pozemku
č. 2304 o celkové výměře 274 m² úvalskému občanovi za
účelem narovnání majetkových poměrů pod umístěnou
stavbou a související oplocenou zahradou za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 339 888 Kč, ve
formě splátek po dobu 240 měsíců oproti zástavnímu
právu pozemků.
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Delší a místy i bouřlivá diskuse se vedla u bodu, který se
týkal cen „vodného a stočného“. Starosta představil cenotvorbu jednotlivých složek „úvalské vody“. Ročně se vÚvalech spotřebuje celkově 330 tisíc kubíků vody a ztráty ve
vodovodní síti činí jen 12 % (některá města vČR zaznamenávají ztráty vody v síti kolem 40–50 % !). Zastupitelé
nakonec schválili ceny vodného a stočného pro rok 2021
ve výši voda pitná 62,75 Kč včetně DPH a voda odpadní
54,57 Kč včetně DPH, celkem tedy 117,32 Kč / kubík vody.
Uvedené ceny vycházejí z kalkulací cen TSÚ, p.o. Cena se
oproti loňskému roku zvedá kvůli zvyšujícím se prostředkům na obnovu (nájemné) a na základě závazné smlouvy
se SFŽP, která platí až do roku 2024 a týkala se poskytnutí
dotace na obnovu úvalské vodovodní a kanalizační sítě.
Prostředky z nájemného dostane město a obnovuje za ně
kanalizaci a vodovod.
Zastupitelé rovněž schválili obecně závaznou vyhlášku
města Úvaly č. 6/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, kde sazba poplatku
činí 996,- Kč/osoba/rok. Ředitel TSÚ pan Špaček informoval o svozu odpadů vrámci města. Oproti loňskému roku
se cena zvýšila o 72 Kč.
Rovněž byly vyhlášeny programové dotace pro rok 2021:
Neinvestiční podpora - provoz a údržba v roce 2021 –
objem ﬁnančních prostředků 850 000 Kč. Neinvestiční
podpora - pořádání jednorázových sportovních, kulturních
a volnočasových akcí v roce 2021 objem ﬁnančních prostředků 150 000 Kč.
Nejdůležitějším bodem tohoto jednání bylo bezesporu
projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2021. Rozpočet je silně ovlivněn dopady dvou vln koronavirové krize, která citelně zasáhla obecní rozpočty. Další „zásek“ do rozpočtů obcí učinila vláda následnými opatřeními, zejména pak
daňovým balíčkem. Rozpočet bylo nutno citelně redukovat. Rozpočet Úvaly na rok 2021 je sestaven jako schodkový a vyrovnaný úsporami zroku 2020. Rada města doporučila snížit příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2021 o 5 000 000 Kč,
a to o 5000000 Kč v „rozpočtovém určení daní“ a o 5 000 000

PŘIPRAVUJE SE PŘELOŽKA
SILNICE II/101 VÚSEKU
ÚVALY – JIRNY - MSTĚTICE
Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 3. prosince 2020 schválila zadání zpracování technické studie pro
výstavbu přeložky silnice II/101 vúseku Mstětice – Jirny –
Úvaly. Nutné bude především přijatelně vyřešit vedení této
přeložky vúseku u Horoušan.
Na této studii by se tak mělo začít pracovat již vroce 2021.
Následovat bude zpracování příslušných technických
dokumentací.
Přeložka silnice II/101 vdaném úseku bude navazovat na
již připravovanou přeložku vúseku Říčany – Úvaly.
● Petr Borecký, starosta
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na straně výdajů v příspěvku pro ZŠ Úvaly. Protinávrhy
směřovaly snížit výdaje v oblasti „životního prostředí“.
Nakonec byl schválen kompromis (-4,1 mil. Kč na výdajové
stránce). Zastupitelé po delší diskusi nakonec schválili
úvalský rozpočet na rok 2021 ve výši příjmy a výdaje
158 721 158 Kč. Zastupitelé se také usnesli, že vpřípadě
zlepšení rozpočtových příjmů města bude prioritně doplněna rozpočtová kapitola „škola“ (až do výše +4,1 mil. Kč)
a následně obnova vodohospodářské infrastruktury (až do
výše +5,5 mil. Kč)
Zastupitelé také schválili návrhy střednědobých rozpočtových výhledů zřízených organizací - Základní škola Úvaly,
Mateřská škola Úvaly a Městský dům dětí a mládeže, p.o.
Následně zastupitelé diskutovali a vzali na vědomí informaci starosty o aktuálním stavu projektů ze „Zásobníku
projektů“ vroce 2020 a uložili starostovi předložit aktualizaci tohoto zásobníku.
Vposledním bodě jednání zastupitelé schválili kronikářský
zápis za rok 2000, který retrospektivně zpracovala kronikářka města paní Alena Janurová.
Na závěr jednání zastupitelstvo města na návrh starosty
Petra Boreckého rozhodlo, že funkce starosty se od 1. 1.
2021 do konce současného volebního období stane funkcí
neuvolněnou s odměnou 30 tis. Kč měsíčně a místostarosta
pan Polák bude vykonávat funkci jako uvolněný zastupitel.
Dotazy a připomínky ze strany zastupitelů se týkaly kácení
dřevin vlokalitě na Úvaláku, uložení kalů zrekonstruovaných rybníků pod Slovany (Horní úvalský rybník a Lhoták),
výběrového řízení na graﬁcké zpracování a tiskárnu Života
Úval, možnosti zřízení ordinace dětského lékaře, nejasností v podkladovýchmateriálech, týkajících se rozpočtového
opatření.
Připomínky ze strany občanů se týkaly výběrového řízení
vsouvislosti směsíčníkem Život Úval.
Link na jednání : http://www.youtube.com/watch?v=LA5jWRLpqRc
Délka jednání: 2:32 hod.
● Marek Mahdal, redakce Života Úval

Veřejná debata o záměru společnosti TAWESCO
v Úvalech, která se měla konat dne 11. 1. 2020, se
s ohledem na platná protikoronavirová opatření
RUŠÍ. Náhradní termín bude stanoven, jakmile to
vládní opatření dovolí.
Děkujeme za pochopení
● Petr Borecký, starosta
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CO ČEKÁ ÚVALY VROCE 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání
3. prosince schválilo stabilizovaný rozpočet spříjmy a výdaji ve výši 163 milionů Kč, ale prakticky bez investic, sredukovanými opravami, dražší vodou
i odpady.
Sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo
asi nejsložitější, které jsme na radnici
za poslední léta zažili. Nejenže se stále propadají příjmy města kvůli koronaviru, ale na poslední chvíli do toho
zasáhl Andrej Babiš (s vydatnou pomocí ODS) se svým daňovým balíčkem
vyšperkovaným návrhem na daňovou
slevu zdílny Pirátů, který znamenal pro
města a obce vpříštím roce další citelný propad daňových příjmů. Jenom
vpřípadě Úval se tak jednalo o dalších
12 milionů Kč. Rozpočtové příjmy města tak za období 2019–2021 klesnou
meziročně o cca 25 milionů Kč!
Rozpočet města na rok 2021 tak tuto
skutečnost musel reflektovat.
Fakticky jsme tak museli škrtnout
prakticky veškeré peníze na investice
a rozsáhlejší opravy a údržbu městského majetku. Příští rok tedy nebude
o nějakých velkých stavbách, chceme
se zaměřit na drobnější opravy, ale
především na investice do projektových dokumentací (ulice a chodníky
vPařezině, VSetých, na horním Úvaláku, kanalizace vZálesí, chodníky vRadlické čtvrti (úsek Jeronýmova – Táboritská, ulice Poděbradova), abychom byli
připraveni v době, až se situace zlepší. Proto jsou i vtuto chvíli vrozpočtu
města vyhrazené peníze na přípravu
projektu výstavby svazkové školy (příští rok jde na tento projekt 10 milionů
Kč), přípravy projektových dokumentací na rekonstrukce ulic a chodníků, hasičské zbrojnice nebo dostavbu školky
v Cukrovaru. Prakticky nesaháme na

příspěvky města pro školská zařízení
(mateřská škola a MDDM), u základní školy jsme zredukovali příspěvek
o 4,1 mil. Kč, i tak však škola bude
vroce 2021 hospodařit spříspěvkem
přes 10 mil. Kč, skoro o 6 milionů více
než vroce 2019.
Technické služby od města dostanou
příspěvek na další svozové vozidlo
(město roste a sním i počet obyvatel,
jejichž odpad je třeba svážet). Toto
nové vozidlo již bude vybaveno vážným zařízením, takže Úvaly budou
připraveny na budoucí zavedení systému PAYT (systém, kdy se neplatí za
„hlavu“ ani za „popelnici“, ale za skutečně vyprodukovaný směsný odpad
zdomácnosti).
Cenou za takto sestavený rozpočet
je růst cen některých služeb města.
Narostou ceny vodného a stočného,
které tak bude činit vroce 2021 částku
117,32 Kč/m3 (vodné 62,75 Kč, stočné
54,57 Kč). Tento nárůst je víceméně
automatický a je dán smlouvou, kterou město uzavřelo se SFŽP při přidělení dotace na výstavbu vodovodní
a kanalizační sítě v roce 2012. Tato
smlouva bude platit až do konce roku
2023.
Další položkou, která vzroste, je platba
za odpady. Z letošních 924 Kč/osoba
se poplatek zvyšuje na částku 996 Kč/
osoba. I tak však platby občanů nepokryjí veškeré náklady na sběr a likvidaci odpadů vÚvalech a město bude
i příští rok likvidaci odpadů ze svého
rozpočtu dotovat. V příštích letech
můžeme očekávat, že tyto náklady výrazně porostou, byť relativně ne tolik
jako v jiných městech a obcích, protože Úvaly jsou v zásadě připravené
na novou legislativu, kterou před pár
dny schválil parlament. Zásadní krok

vtéto věci jsme učinili právě vletošním
roce, kdy jsme ukončili svoz úvalského
odpadu na skládku, ale začali jsme jej
spalovat vMalešické spalovně.
Co vlastně říká nový zákon o odpadech? Pro rok 2021 je stanovena cena
za ukládání využitelného odpadu 800
korun za tunu (tato částka se bude
vdalších letech zvyšovat až na 1850
Kč za tunu, tedy 3,5x více, než je dnes).
Za tunu zbytkového odpadu ale obce
zaplatí pouze pět set korun.Podmínka pro ukládání odpadu na skládku
za nižší cenu je jednoduchá: směsný
komunální odpad musí být pod dvě
stě kilo ročně na občana. Tato hranice
se bude každý rok o deset kilogramů
snižovat. To má obce motivovat k vyšší
míře třídění odpadu a tím i k dosažení závazných hodnot, které vyplývají
z legislativy Evropské unie.
Ale vraťme se krozpočtu.
Parlamentem vtěchto dnech prochází
daňový balíček upravený o kompenzace pro obce a kraje. Sekyra, kterou
tento daňový balíček zatne do veřejných rozpočtů (každoročně) tak nebude 130, ale „jen“ 100 miliard Kč. Kompenzace pro obce jsou na cca 70%
toho, o co přijdou. Úvalům by se tak
ze „ztracených“ 12 mil. Kč mohlo vrátit
zpátky něco kolem 8,5 mil. Kč. Pokud
se tak stane, škole se vrátí 4 mil. Kč
na rozvoj, o které přišla, a do vodohospodářské soustavy města připluje
4,5 mil. Kč na potřebné opravy vodovodního přivaděče a šoupat.
Rok 2021 nebude lehký pro nikoho
z nás, pro město ani pro obyvatele.
Přejme si, ať jej co nejlépe společně
zvládneme.
● Petr Borecký, starosta města

ROZPOČET 2021 – BYL SCHVÁLEN – CO NÁS ČEKÁ?
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v loňském roce, které se konalo dne 3. prosince 2020, schválilo
rozpočet města na rok 2021.
Zmnoha různých racionálních důvodů vletošním roce nepůjdeme cestou rozpočtového provizoria a budeme komplexně připraveni realizovat deﬁnované priority od 1. ledna 2021. Je tento rozpočet jiný od rozpočtů vpředchozích
letech? Ano. Bude maximálně úsporný.
Je třeba říci, že Úvaly mají z původního úvěru (110 mil. Kč)
stále ještě dluh ve výši 33 mil. Kč. To znamená, že se jej
vposledních 7 letech podařilo snížit o více než 77 mil. Kč. Z
nového revolvingového úvěru (110 mil. Kč), bylo zaplaceno
26 mil. Kč. V roce 2020 město Úvaly zaplatí na dluhové

službě 19 mil. Kč (11,5 mil. Kč, původní úvěr a 8 mil. Kč
revolvingový úvěr), takže rok 2021 bude náročný a omezený na nezbytné priority. 

Struktura příjmů
Kalkulace daňových příjmů obce pro rok 2021 byla plánovaná na 95 mil. Kč, ale vzhledem ke změnám vepidemiologické situaci v ČR, je propad po koronaviru v daňových
příjmech 12 mil. Kč. Odhad kolem 10 % považujeme za realistický.
Město bude hospodařit s předpokládanýmicelkovými příjmy 158 mil.Kč vč. rezervy (vlastní zdroje), ztoho – daňové
příjmy činí 104mil. Kč, nedaňové příjmy 24mil. Kč, přijaté
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transfery 19mil. Kč, z toho investiční přijaté dotace činí 7
mil. Kč (dotace hlásiče na povodňový plán, dotace pečovatelská služba vč. výtahu a kuchyně). Tyto dotace jsou již
přijaty. Předpokládaná rezerva zroku 2020 činí 11mil. Kč.

Struktura výdajů:
Předpokládané celkové výdaje města činí 158 mil. Kč., je
zde pokles oproti roku 2020, a to i na mzdách.
Běžné výdaje činí 122mil. Kč, ztoho osobní náklady 36mil.
Kč, neinvestiční výdaje 86 mil. Kč, (materiál 3,7 mil. Kč,
energie 7,3 mil. Kč, nákup služeb 28 mil. Kč, opravy a udržování 12,9 mil. Kč, neinvestiční příspěvky 885 tis. Kč, neinvestiční příspěvkovéé organizace 28 mil. Kč, příspěvky
spolkům 1 mil. Kč a ostatní výdaje 5 mil. Kč). Je nutno také
zmínit splátky jistiny úvěru ve výši 11,5 mil. Kč z původního
úvěru a 8 mil. Kč z revolvingového úvěru. Úroky celkem
2 mil. Kč.
Kapitálové výdaje 16,8 mil. Kč (projekty – 12 mil. Kč, PD –
1,2 mil. Kč, výpočetní technika – 235 tis. Kč, nákup pozemků 80 tis. Kč a investiční příspěvek TSÚ – 2,9 mil. Kč)
Investiční výdaje a opravy majetku města zahrnují zejména rekonstrukce kanalizací, komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, dále pak opravy a úpravy městských budov, škol, školek, cyklostezek a veřejného prostoru obecně.

Hlavní investiční projekty 13,8mil. Kč:
Oprava hydroizolace – 4,7 mil. Kč, nový výtah – 1,2 mil. Kč,
nová kuchyně – 150 tis. Kč v DPS – celá akce by měla být
hotova do konce roku 2021.
Dotace hasičárny – 6,6 mil. Kč – celá akce by měla být hotova do konce roku 2022.

ŽIVOT ÚVAL 1/2021

5

VO ul. Čelakovského, ul. Foersterova, ul. Bezručova – 600
tis. Kč – celá akce by měla být hotova do konce roku 2021.
Bus-zastávka I/12–500 tis. Kč – zahájeno v září 2018 příprava, dokončení roku 2021.
Kanalizace U Horoušánek – 800 tis. Kč
Opravy: ul. Šafaříkova - 700 tis. Kč, ul, Sovova – 304 tis. Kč,
ul. Poděbradova – 390 tis. Kč, ul. Roháčova – 260 tis. Kč, ul.
Kupkova – 396 tis. Kč, ul. Palackého - 250 tis. Kč

Byl bych velmi rád, kdyby se tyto projekty podařilo realizovat bez komplikací a v daném termínu. K tomu vyvineme
maximální úsilí. Chtěl bych znovu říci, že jsme ksestavování rozpočtu přistupovali maximálně zodpovědně, není
však bohužel možné vyslyšet všechna přání.
Plánované běžné saldo je méně vyhovující a činí 17,6 mil.
Kč (běžné příjmy mínus běžné výdaje), což je 12,8 % (doporučené rozmezí je 15–25 %).
Analýza nákladovosti krozpočtovému určení daně (RUD),
neboli příjmy města zdaní vprocentech (%), má klesající
tendenci oproti roku 2020, hlavně u investičních výdajů.
Celý rozpočet je samozřejmě k dispozici na webových
stránkách města a je velmi podrobný.
Přeji vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2021.
● Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města

REKAPITULACE INVESTIC MĚSTA ÚVALY VROCE 2020
Rok 2020 byl jedním znejsložitějších roků vživotě města
za poslední roky. Koronavirus a sním spojená vládní omezení výrazně dopadly na život města a jeho obyvatel.
Zásah dostal i městský rozpočet.
Přesto se některé věci podařily, a já bych vám teď proto
rád udělal malou rekapitulaci.
Vprvní řadě jde o to, že se městu podařilo koupit několik
nemovitostí, které jsou dlouhodobě strategické pro jeho
rozvoj. Na prvním místě je to parkoviště u nádraží (6 mil.
Kč), pak se jedná o točnu pro autobusy/ parkoviště u fotbalu (2,5 mil. Kč) a vneposlední řadě jde o objekt mateřské
školky na Pražské (15 mil. Kč).
Vloňském roce základní škola pod vedením paní Pavly Štěpánovské provedla rekonstrukci a zateplení budovy B (12
mil. Kč) a město provedlo adaptaci budovy bývalého městského úřadu na Pražské na ordinaci praktického lékaře
(1 mil. Kč). Na podzim vznikl dělený přechod pro chodce na
silnici I/12 u ulice Bulharská (0,5 mil. Kč) a zahájili jsme výstavbu chodníku Diamantová – náves Horoušánky (0,5 mil.
Kč). Tento chodník jsme bohužel kvůli stížnosti jednoho
zúčastníků řízení nemohli dokončit, nicméně i rozestavěná stavba výrazně zvýšila bezpečnost obyvatel při jejich
cestách na autobus. Ke konci roku 2020 pak město postavilo zcela nový chodník ve frekventované ulici Na Spojce
(0,6 mil. Kč).
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Významné akce se podařilo Úvalům dokončit při rozvoji
městské infrastruktury. Předně se podařilo zprovoznit zcela
nový sběrný dvůr (náklad 14,5 mil. Kč) a po 10 letech (!) se
podařilo získat stavební povolení na realizaci vodovodního
obchvatu Jiren, což přináší pro město, ale i pro Květnici,
Škvorec nebo Přišimasy do budoucna šanci vyřešit a zajistit
stabilní zásobování pitnou vodou. Jiná věc teď je, jakým způsobem bude ﬁnancována samotná výstavba, jejíž náklady
jsou odhadovány na částku ve výši cca 110 mil. Kč.
Úvalské koupaliště získalo na jaře své stabilní hygienické
a technické zázemí (2,5 mil. Kč).
Voblasti životního prostředí se podařilo otevřít nový Park
Vinice (1,3 mil. Kč) a Pohádkovou cestu lesem (0,8 mil. Kč),
které se staly zejména vdobě koronaviru oblíbeným cílem
výletů nejen obyvatel z Úval. Lokalita U Horoušánek pak
získala na jaře nové dětské hřiště a altánek pro setkávání
sousedů (0,4 mil. Kč). Ulice 5. května, okolí Billy a Škvorecká získaly novou zeleň (0,8 mil. Kč) a vznikla nová alej směrem na Tuklaty (0,2 mil. Kč).
Příznivé je, že na většinu výše uvedených akcí se nám dařilo získávat dotace, bez kterých bychom si nemohli mnohé
dovolit.
Věřím, že v roce 2020 se tak město Úvaly přes všechny
obtíže zase stalo o něco příjemnějším místem kživotu.
● Petr Borecký, starosta města

KAM SVÁNOČNÍMI STROMEČKY?
Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat
na místa separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci Technických služeb města
Úvaly. Konečný termín proodkládání stromků namísta
separovaného odpadu je neděle 17. 1. 2021. Pokud
občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je
možné jej odložit i k černé popelnici na komunální odpad, odkud vám ho odvezou opět Technické služby Úval
vednech svozukomunálního odpadu..
● Odbor životního prostředí
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OCENĚNÍ JUNIOR MĚSTA ÚVALY ZA ROK 2020
ZÍSKAL KOLEKTIV CANSAT ÚVALÁCI
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 11. 2020
udělilo ocenění Junior města Úvaly za rok 2020 kolektivu
CANSAT Úvaláci za vynikající výsledky v oblasti vědy
a reprezentaci města na výjimečné úrovni.
Jedná se o kroužek CANSAT z Městského domu dětí
a mládeže Úvaly, jehož členy jsou Matěj Ira, Adam Beyer,
Tomáš Roj a Marek Fík.
Tento kolektiv se zúčastnil soutěže vlastního vesmírného
projektu pod záštitou ESERO - výroba vlastní družice, která
musí splnit jasně dané parametry a má vymyšlenou sekundární misi. V lednu 2020 se kluci zúčastnili
semiﬁnále soutěže, probojovali se do národního ﬁnále,
které se konalo v Brně 25.–26. 8. 2020. Tým zde skvěle
reprezentoval město 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 středoškoláky není rozhodně ostuda.
Ocenění bylo klukům slavnostně předáno za přítomnosti jejich kouče a technického poradce Pavla Sýkory

a jejich rodičů na veřejném zasedání zastupitelstva města
dne 3.1 2. 2020.
Přejeme jim mnoho dalších úspěchů nejen vtéto oblasti,
ale i ve studiu a vsoukromém životě.
● Vedení města

JUNIOR ROKU
Městský dům dětí a mládeže (MDDM)
se dne 3. 12. zúčastnil zastupitelstva
města z velmi příjemného důvodu.
Naši kluci (Marek Fík, Adam Beyer,
Tomáš Roj a Matěj Ira + jejich vedoucí týmu Pavel Sýkora), účastníci speciálního kroužku CanSat, si byli převzít ocenění Junior roku. Zvlášť v této
době jsou podobné milé aktivity více
než potřebné a městu Úvaly tímto

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

děkujeme za ocenění a podporu těchto nadějných techniků. Tým MDDM
CanSat vznikl před dvěma lety a ihned
se účastnil na popud Pavla Sýkory
soutěže, kterou vyhlašuje mezinárodní vesmírná agentura (ESERO). Každý
tým musí postavit vlastní družici (velikosti plechovky od limonády), která
dokáže vysílat signál a díky svým senzorům vyhodnocovat další data. Náš

tým každý rok postoupil ze semifinále
do národního kola a vtěžké konkurenci se rozhodně neztratil. Jsme na kluky pyšní a nově vzkvétající technickou
část MDDM budeme nadále ochotně
podporovat.
● Za MDDM Jana Krejsová
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Vážení členové a členky naší organizace z Úval,
v roce 2021 vám přejeme co nejvíce zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Těšíme se na spolupráci s vámi a naše společné prožitky na výletech a ozdravných
pobytech. V příštím čísle vám sdělíme, co všechno jsme pro vás připravili.
Za ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
přejí Pilátová a Csik

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… když nebudou adventní trhy, tak „růžová“ děvčata na
tržišti dělají pro Domov seniorů jinou chvályhodnou akci,
vyrábějí po večerech krásné vánoční dekorace a utržené
prostředky půjdou právě do DS Úvaly. Nedalo si nevšimnout jejich přítomnosti na trhu i po týdnu a na stránkách
Dolce Gang fotograﬁe předání šeku ředitelce DS. Kdo
aktérky akce jsou? Na dotaz odpovídá členka spolku (každé seskupení, i které není registrované, může tmelit společnost): „Jsme amatérský sportovní tým žen z Úval, toužící žít život naplno a posouvat své hranice. Běháme,
jezdíme na kole, na běžkách, lezeme po skalách i na horské vrcholy. Účastníme se v těchto disciplínách různých
závodů, není pro nás podstatné vyhrávat (i když občas je
to třešinkou), víme dobře, že zážitek je víc než výkon. Již
čtvrtým rokem se věnujeme charitativnímu prodeji námi
s láskou vyrobených výrobků a veškerý výdělek odevzdáváme na zlepšení života seniorů v Domově důchodců
v Úvalech, v duchu Vánoc.“ A později pokračuje „VÁŽENÍ
PŘÁTELÉ , byli jste neskuteční, tak strašně milí, ochotní
pomoci nám vytvořit velký tým a díky tomu se povedla,
nám všem, v této trpké době, neuvěřitelná věc … Dnes
jsme v Domově důchodců v Úvalech předaly paní ředitelce a paní vedoucí z ekonomického úseku krásných
50 300,- Kč na pořízení elektrického polohovatelného
lůžka. Kdo umí darovat, získává víc.
V duchu Vánoc … ještě jednou a pořád dokola – DÍKY,
DÍKY, DÍKY za každičkou pomoc, za každý váš „nákup“,
za každou radost, kterou jste nám udělaly... Příští rok se
zase vidíme!
… na titulní straně ŽÚ je retrofotograﬁe, která zobrazuje
náměstí Marie Majerové asi vroce 1974. Zcela omylem
je vtiráži napsáno, že je autorkou A. Janurová, což není
pravda, ta ji jen v archivu města nalezla v pozůstalosti
po úvalských fotografech.
… na webu města 2.12. je informace – rybníky Lhoták
a Horní úvalský budou přes zimu vypuštěné. Musíme
nechat přemrznout bahno a několikrát ho vyvápnit.
Důvod? Mezi rybami se začala šířit virémie a různé bakteriální nemoci, které mají původ v bahně. Pro lidi
nejsou tyto choroby nebezpečné – týkají se jen ryb.
Takže pokud bude letos mrznout, bude se dát bruslit na
Fabráku nebo na Mlýnském rybníku, na slovanských
rybnících však tentokráte nikoli. Rybníky se vám na jaře
odmění čistší vodou.
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… se škola zimně vyzdobila, má krásné dva obrovské bílé vánoční stromy za okny
… 13. 12. 2020 v 4:40 vyjela jednotka s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+5 a VEA JEEP 1+1 na dopravní nehodu do obce Úvaly, ulice Škvorecká (fb SDH).
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Podle zdroje www.idnes.cz – vneděli vbrzkých ranních
hodinách vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému do Úval. Ve Škvorecké ulici řidič nezvládl
řízení a skončil s autem v potoce. Ve vozidle cestovali
dva muži, jeden na místě zemřel, druhého se zraněním
převezli záchranáři do nemocnice.
● Zaznamenala Alena Janurová

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
Rok 2020 byl pro spoustu znás zkouškou ohledně pandemie Covid-19. Vprvní vlně k našimběžným činnostem přibylo roznášení roušek a dezinfekcí, které obstaral městský úřad. Také jsme nakupovali seniorům a ostatním občanům, kteří pomoc potřebovali . Ve vlně druhé jsme rozváželi obědy spečovatelskou službou.
S příchodem podzimu jsme si začali všímat, že lidé jsou stále více podráždění a my se neustále setkáváme s přehnanými
reakcemi.
Proto bychom vám všem chtěli do nového roku popřát hodně zdraví, spokojenosti a doufat, že rok 2021 bude lepší jak ten
letošní.
● Kolektiv MP Úvaly
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LÍSTKY ZKULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO
KALENDÁŘE …
Všechno se teď děje on-line, distančně, přes ulici, zokna
do okna, streamovaně. Kultura tím vlastně nezaniká, ale
vyvíjí se, jako spousta věcí kolem nás. Pro ty, kteří nemají
přístup na facebook a jiné sociální sítě na internetu, lze
vnašem měsíčníku sdělit i jim, že se stále něco děje. Nakonec koronakrize „donutí“ i odpůrce sítí se nějak připojit.
Takže zprostředkovaně – kdo kulturu nadále drží a nese tu
moderní pochodeň?
Vprvní řadě MDDM.
Olča Procházková byla hlavní vedoucí Bojovky Klánovice,
akce pro každého, kdo se přihlásí a do konce listopadu
přinese vyplněný pracovní list – takže neomezeně do lesa
a dodržovat rozestupy mezi rodinami, protahovat se, poučit se, tmelit vztahy.
Akce ve městě, opět snadné kdodržování opatření vkrizové době – Programování městské fontány online worshop
– na fb jsou ukázky, jak si kdo vyzkoušel po instalaci programu do vlastního počítače, možná i chytrého telefonu,
program pro vodu a barvu. Taková malá Křižíkova fontána.

Jiné online setkání přes videokonferenci – neformální setkání všech makerů a kutilů z Úval a okolí přes Google
Meet. Samá cizí slova pro dříve narozené, mladým potíže
nedělají. Stále je se co učit.
Jak je vidět MDDM se naplno pustil do práce podobné distanční výuce škol – zábava, vzdělávání a rozvíjení osobnosti malých a mladých návštěvníků, propagace nových
technologií a informačních proudů. Senioři a ti, co nemají
přístup na fb či youtube, se těší, až se zase otevřou „brány“
normálního světa, ale jde o to, že se musíme všichni rychle
přizpůsobovat, aby brzy nikdo nestál „opodál“.
A ještě jednou fontána. Tentokrát 17. 11. vpodvečer oslav
sametové revoluce, kterou pojal každý trochu jinak. Město zařadilo po rozhlasem vysílané „Modlitbě pro Martu“
stream městské fontány vysílaný online na facebookovém
kanálu města – naprogramovaná fontána smlhou, barvou
a rytmem vody měla 247 zhlédnutí a řadu kolemjdoucích
návštěvníků. U sekvojovce zasazeného před rokem jako
živou kroniku města vNachlingerově parku spolek ZK postojí a zapálí krátce svíčky. Spolek PRO Úvaly uctil výročí
vzpomínkou poblíž sochy Arnošta zPardubic. Svíčky skytičkou byly i pod obloukem v „65“.

29. 11. o první adventní neděli, jak jinak, online rozsvícení
vánočního stromu města svíc jak hodinovým programem
na youtubovém kanálu města. Hudební pozdravy úvalských skupin a zpěváků (Divokej Bill, kapela Okrej, manželé
Tomešovi, The Univers, Michaela Fejtková, Gabriela Reinerová) zpříjemnily čekání od 16hodin. Projevu starosty města předcházel vánoční příběh vyprávěný římskokatolickým
farářem Budským o darování a přijímání darů. Rozsvícení
stromu bylo s překvapením, nepovedlo se napoprvé na
pokyn, poté přenos přerušen, po chvíli video spanoramatickým pohledem na Úvaly a dron naletěl na detail stromu spavučinkou světel na náměstí. Hlásky jásajících dětí
naznačily, že jich tam pár pobíhalo.

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
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Mezi kulturu bych zařadila i nákupy na Vánoce v místních malých obchodech. Je radost je navštívit a pozorovat
úžasný výběr, ochotu a i disciplínu nakupujících, kterou
projevují víc než vsupermarketech.
Kultura se nachází i v lásce k dobrému jídlu – byť okénkem nebo omezeným provozem ve velkém výběru našich
malých provozoven.
Kulturní počin Martina Vydry, také online: „ Děkuji všem
za sledování dnešního koncertu z Galerie Masné krámy
v Plzni, kde zazněly úryvky všech tří Rybových vánočních
mší a také oblíbené pastorely. Zítra se můžete naladit na
Vánoční koncert od 16:00 hodin z kostela sv. Jana Nepomuckého na Praze 2. Těší mě, že budeme s mými přáteli
v dalším výjimečném prostoru, kde se pořádají koncerty
opravdu jen zřídka kdy“. Martin Vydra na fb 11. 12.

Sportovní akce je také kultura – 12. 12. se fotbalisté různého věku a 8 oddílů utkali, každý s každým, o putovní pohár
místostarosty s velkou vervou za účasti pár diváků.

● Víc už nestihla zachytit alena Janurová
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLKOVÉ VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Vánoce byly letos trošku jiné, nevyráběli jsme na vánoční jarmark, nezpívali jsme pod úvalským stromečkem
u jeho rozsvěcení, nekonala se vánoční
divadélka, ale chudší tyto Vánoce určitě nebyly a my jsme si je sdětmi užívali
a o vánoční slavnostní atmosféru jsme
se obrat nenechali.

Spříchodem adventního období probíhalo velké vánoční zdobení školky.
Všechny tři budovy se vánočně rozsvítily, vánoční výzdoba tříd, oken a šaten
nebrala konce.

ŽIVOT ÚVAL 1/2021

ŠKOLSTVÍ
Naši školku při své nebeské cestě neminul ani Mikuláš sandělem a čertem.
Vknize hříchů sice občas nějakou poznámku měl, ale byl hodný a všechny
děti odměnil. Čert nikoho do pekla
neodnesl a jak by také mohl, když děti
uměly tak krásné písničky a básničky.

Nemohli jsme bohužel pro rodiče uspořádat ani společné besídky ve třídách.
Ale protože jsme nechtěli, aby rodiče
o tento krásný vánoční zážitek přišli,
vymysleli jsme pro ně překvapení. Každá třída natočila pro své rodiče vánoční
video – vánoční představení, písničky,
básničku – prostě pozdrav a pohlazení
pro maminku a tatínka. Doufáme, že je

tato zdravice potěšila, protože děti si
na ní daly opravdu záležet. A aby toho
nebylo málo, vyrobily děti svým rodičům i malý vánoční dáreček.
Každá třída si uspořádala i své malé
Vánoce, na které se všichni těší. Je to
takový Štědrý den navíc, a to s kamarády! ☺ Ztříd se linuly koledy, vánoční
písničky, výkřiky radosti při rozbalování dárečků a fandění při veselých soutěžích. Ve třídách voněly vánočky, cukroví a co by to bylo za vánoční hostinu
bez řízku skaší!
Malým dárkem pro naši školku byla
i vydaná publikace Polabská strašidýlka. Před časem vyšla publikace Polabská strašidla s ilustracemi od dětí
znaší školky. Ale protože příběhy byly
psány v původním jazyce, nebyly pro
předškolní děti příliš srozumitelné.
A proto jsme se zapojili do přípravy
převyprávění polabských příběhů do
jazyka předškolních dětí. A hotovou
knížečku mají již všechny třídy a mohou dětem před poledním odpočinkem číst poutavé příběhy.
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lem děti darují dětem. Krabici děti naplnily dárečky pro neznámého kamaráda. Tu pak vánočně zabalily, označily
jmenovkou, zda je to pro kluka nebo

Děti na budově Pražská se zapojily do
projektu „Krabice od bot“ s podtitu-

holku a pro jaký věk. A pak už balíček
putoval za dětmi ze složitějších sociálních poměrů, kterým doufáme udělá radost. A to je přeci hlavní poslání
Vánoc.
A našim dětem zase udělal radost první sníh! A pro velikou radost a dovádění ho nemusí být ani kopa.
● Jana Hájková, ředitelka MŠ
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DĚTI SENIORŮM
Naši žáci každým rokem chodí do Domova seniorů i do Domu spečovatelskou službou vÚvalech za seniory. Připravují si
pro ně program, chtějí je před Vánoci pozdravit a potěšit. To letos nebylo možné.
Dětem i pedagogům to bylo líto. Proto se více snažili, aby babičky a dědečky pozdravili alespoň na dálku. Děti ve školní
družině vyráběly vánoční přání, žáci ve škole drobné dárky, páťáci a žáci 6. A psali dopisy, někteří i se snahou o dlouhodobější dopisování.
Zapojilo se hodně dětí. Jsem ráda, že naši učitelé vedou děti ktomu, aby myslely na naše starší spoluobčany, a že děti pro
seniory rády vyrábí a těší se na setkání snimi.
● Za tým školy Lenka Foučková
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VLOČKA SEM A VLOČKA TAM, VLOČKY, KAM SE
PODÍVÁM …
Den před plánovanou realizací nové společné velkoplošné zimní výzdoby naší školy se velká část jednoho
z kabinetů doslova zasypala papírovými vločkami, které
sem „přilétly“ zcelé školy. Rozhodli jsme se nadělit radost, a tak jsme spojili své síly, abychom převlékli školu
do nového kabátku.
Zapojili se snad všichni … učitelé, vychovatelky, asistentky, ba i paní vrátná, ale především naši žáci, kteří
připravili na výzdobu několik tisíc vloček různých tvarů
a velikostí. Každá vločka je originální a jedinečná, stejně
jako naše děti. Ani jsem neočekávala tak úžasnou podporu. Znovu se však potvrdilo, že jsme jeden tým a dokážeme táhnout za jeden provaz. Naše zimní výzdoba je
toho důkazem.

Už při realizaci jsem se spolu skolegyněmi těšila na milé úsměvy dětí, které budou na oknech hledat mezi
ostatními vločkami právě tu svou. A věřím, že i mnohým
dospělákům může naše nová zimní výzdoba vykouzlit
alespoň vnitřní pocit radosti. Vtéto uspěchané době je
potřeba umět se zastavit a radovat se i zmaličkostí.

Ač se to nezdá, vyzdobit naši velikou školu není jen tak
jednoduchá věc, a proto ještě jednou velice děkuji
všem, kteří si našli čas a přidali ruku kdílu. Obrovské díky patří také nově vzniklému kreativnímu týmu za jejich
nápady a chuť společně vytvářet ucelený vnější pohled
na naši školu pro všechny žáky, rodiče i kolemjdoucí.

● Za kreativní a realizační tým školy
Zuzana Kupčáková
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VLOČKA SEM, VLOČKA TAM – DODATEK
VEDENÍ ŠKOLY
Když se podívám na stromy zvloček na škole, cítím velkou
radost. To, že se podařila tak krásná jednotná výzdoba (již
podruhé), není pro mě jen potěšením z výtvarné práce
dětí i pedagogů (učitelů, vychovatelů, asistentů…), ale hlavně výrazem týmovosti lidí na naší škole.
Již před mnoha lety jsem si právě pro tuto přednost naši
školu vybrala.
Vím, že pokud požádá někdo ze zaměstnanců kolegu o pomoc, nenarazí na odmítnutí. Většina pedagogů nabízí své
nápady kolegům, sdílí nezištně na společných discích vlastní vytvořené materiály. Kolegové jsou propojeni po ročnících, v předmětech, často si i denně vyměňují postřehy,
zkušenosti a materiály.
Spoustu dovedností spojených svýukou se pedagog naučí
při studiu ivprůběhu praxe vzaměstnání.

Jsou ale dovednosti a životní postoje, které získává člověk
velmi pomalu. Pozitivní respektující přístup klidem, schopnost spolupráce, vzájemná nezištná pomoc, loajalita ke kolegům i ke škole, ochota pomoci.
Jsem hrdá na náš tým, vím, že ne na všech školách jsou zaměstnanci ksobě navzájem tak příjemní a spolupracující.
Moc děkujeme nejen pedagogům, ale i nepedagogickým
zaměstnancům, kteří jsou ochotní a přispívají k pozitivní
atmosféře na škole.
Žáky týmovosti učíme při práci ve škole, mluvíme snimi na
toto téma často. Nejvíc se ale ve škole naučí od lidí, kteří
táhnou za jeden provaz, jsou tým.
Jsem vděčná za práci vpříjemné atmosféře smilými lidmi.
● Za vedení školy Lenka Foučková

CÍRKEV

ZAMYŠLENÍ VNOVÉM ROCE
„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej vněho,
On sám bude jednat“
(Žalm 37,5)
Písmo svaté srovnává náš život s cestou, kde jsou strmé
úseky vyžadující mnohé úsilí. Čas od času přijdeme na
rozcestí, která od nás vyžadují rozhodnutí: Jít vlevo nebo
vpravo? Někdy se nám na cestě postaví i překážky a jdeme
ve tmě, sotva vidíme na krok. Naštěstí se na své životní cestě můžeme opřít v modlitbě o našeho Pána. Svou
přítomnou situaci i budoucnost smíme předkládat Jemu.
Můžeme se kněmu vmodlitbě obrátit a předat své životní
otázky a zároveň smíme počítat s Jeho pomocí. Je třeba
Pánu v každé situaci důvěřovat bez obav. On vždycky ví
o naší cestě a pro každý problém má řešení. Důvěřovat
Jemu znamená čekat na Jeho pomoc a na Jeho zásah. Znamená to také vstoupit na cestu, kterou nám ukazuje…i tehdy, když mnohé mluví proti. Prostě cesta víry neprobíhá
podle naší lidské logiky.

Když svou cestu přenecháme Pánu a vše Mu svěříme,
zakusíme, že On bude vnašem životě jednat vnáš prospěch a ke své cti.
● Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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MO ČRS ÚVALY INFORMUJE
VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2021
Výdej povolenek pro dospělé i děti na rok 2021 bude probíhat v následujících termínech v technickém zázemí naší organizace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly (sádky). Pokud to
dovolí opatření týkající se omezení proti pandemii covid-19.
9. 1. 2021

8:00 – 11:30 hod.

23. 1. 2021

8:00 – 11:30 hod.

6. 2. 2021

8:00 – 11:30 hod.

20. 2. 2021

8:00 – 11:30 hod.

27. 3. 2021

8:00 – 11:30 hod.

24. 4. 2021

8:00 – 11:30 hod.

Pokud si kupujete celosvazovou mimopstruhovou povolenku, pak si oproti loňskému roku připlatíte 50 Kč. Cena
ostatních povolenek se nemění.
RYBÁŘSKÝ PLES
Rybářský ples se zdůvodu předpokládaných protipandemických
omezení v roce 2021 konat nebude.
● Za výbor ČRS MO Úvaly
Roman Petříček

SPORT

ÚVALSKÝ ZÁSTUPCE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V BĚHU NA 100 KM
První prosincovou sobotu proběhlo v Plzni, po
uvolnění proticovidových opatření, MČR v běhu
na 100km. Naše město na něm mělo zástupce,
vyznavače extrémních sportovních akcí, Ondřeje Teplého. Položili jsme mu několik otázek.
Víme, že tvým hlavním sportem je triatlon.
Proč tak dlouhý běh?
Rozhodla o tom situace na konci roku. Veškerá
sportoviště byla zavřená. Na kole se vzhledem
k chladnějšímu počasí už moc jezdit nedalo.
Konečně jsem doléčil nohy a začal nabíhat
kilometry. Akci jsem měl delší dobu v hledáčku. Volba byla jasná, a tak se nakonec uskutečnila.
Nabíhal jsi kilometry, kolik jich bylo?
Za poslední 3 měsíce se má systematická kilometráž pohybovala kolem 500km/měsíc. Na
ultra běhy to zas tolik není. Fyzička je ale přenositelná z jiných sportů. Při úspěšném dokončení závodu se mi to potvrdilo.
Jaký byl výsledek a jak závod probíhal?
Běhalo se na 2,5km okruhu. Čas se mi v cíli
zastavil na 9:36h. Stačil v celkem slušné konkurenci na 15. místo. Do 70km jsem držel průměrné tempo 5:20min/km pro plánované
zdolání hranice 9h. Pak ale přišla krize, ze které už se nedalo dostat. Nejrychlejším byl David
Pelíšek za rychlých 6:56h. Druhého Radka

Brunnera, ikonu tohoto sportu, porazil o více
jak půl hodinu.
Jak se vlastně vtakto dlouhém závodě stravuješ?
Velmi důležitá věc. Jednoduše řečeno, energie
nesmí dojít. Pro zajímavost jsem při této akci
spálil 7500kcal, srovnatelnou kalorickou hodnotu např. se 42 10° 0,5l piv. Doplňování
vhodné stravy při běhu, kde se moc kousat
nedá, není jednoduchou záležitostí. Vše chce
mít předem vyzkoušené. Téma na dlouhý rozhovor.
Zúčastníš se ve výhledu nějaké podobné
akce?
Dál chci testovat své limity, takže určitě. V létě
to pravděpodobně bude cyklistika pod názvem 1000mil, která bez zajištění kopíruje naše a slovenské hranice. Časem pod 10h na běžecké stovce jsem si zajistil kvalifikační
kritérium pro Spartathlon. Jde o jeden z nejtěžších non-stop běžeckých závodů světa z
Athén do Sparty o délce 246km s časovým limitem 36h. To je zatím daleko. Dlouho hlášené plavecké zdolání kanálu La Manche zatím
odkládám. Důvodem jsou po konzultaci s přemožiteli mé tělesné dispozice. Musel bych minimálně 15kg tukové vrstvy přibrat, jinak je to
vzhledem kdlouhému pobytu vchladné slané

vodě téměř nereálné a s aktuálními plány neskloubitelné. Výhledově ale pokus absolvuji.
Další rok dále zůstávám u dlouhého triatlonu.
Co bys vzkázal čtenářům?
Extrémní sporty nejsou samozřejmě nic zdravého. I vsoučasné nelehké době se však stále
máme velmi dobře. Často říkám, že se má člověk jednou za čas dostat na dno, aby si to uvědomil. Třeba jen zkusit vyrazit na delší výlet
i vnevlídném počasí, bez jídla a pití. Občasný
půst, otužování a jakýkoliv pravidelný pohyb
jsou zdraví velmi prospěšné. Doufám, že tento
příspěvek motivuje i vás, čtenáře, k aktivnějšímu životnímu stylu.
● Jana Teplá

20

ŽIVOT ÚVAL 1/2021

P O Z N ÁT E S E ?

POZNÁTE SE?
Řada čtenářek a čtenářů se ozvala sinformacemi o fotografiích, jak myslivců, tak lávky přes Kabernu. Více jak 80letá
pamětnice, její přítelkyně a další čtenářky a čtenáři se podělili, a tak mohu předat všem poznatky o lávce, která, jak je
patrné ze starších snímků, byla dřevěná a značně poškozená. Proto se tesař pan Lacina a sousedé, kteří bydleli vokolních ulicích, rozhodli zhruba kolem roku 1955 lávku udělat
novou. Byla také dřevěná, měla jiné zábradlí a chodívala po
ní děvčata do tanečních, postávalo se na ní a „randilo“ a po
letech, již jako maminky po ní vozily kočárky. Pak už začalo dřevo hnít a nebylo bezpečno po ní chodit. V70. letech
se začala Kaberna od jihu zavážet, stavidlo se přesunulo na
druhý konec břehu rybníka a na louce u zavezených parcel
cca vroce 1974 vyrostly domy. Pokud byla Kaberna funkční,
pomalým tokem pouštěla vodu zVýmoly do Fabráku, byla
vzimě první zamrzlá a rájem pro malé bruslaře (viz foto).
Původ první dřevěné lávky přes Kabernu je odhadován na
20.–30. léta minulého století.
Kmysliveckému snímku se vyjádřili zatím čtyři čtenáři. Jednalo se o „kolový hon“, kdy byli pozváni i myslivci zokolních

INZERCE

vesnic. Fotografie prý pochází z let 1970–1973 a výřad
se konal na Slovanech na hřišti, což potvrdil pátý čtenář.
Mezi myslivci je vlevo Jiří Voňavka (s flintou a psem, českým fouskem Alanem). Dalším, téměř vpravo vkabátě je
prý podle vzrůstu a podoby (kabát a klobouk) pan Jelínek,
pak vkulichu menší postavy honec Michal Zubů. Zdá se, že
uprostřed, zamlžen kouřem, je pan Zbyněk Netušil. Podle
pana Miloše Šnobla, který také byl do roku 1993 členem
Mysliveckého sdružení (rozpadlo se vdůsledku sestavení
nových smluv smajiteli pozemků a rozdělení honiteb, viz
kniha Úvaly vprůběhu staletí), který se honu účastnil, ale
na fotografii není, pamatuje, že jejím autorem je František
Smolík. Pan Šnobl začínal vr. 1970 také jako honec. Vzpomíná, jak na tyto hony byli, jak bylo již zmíněno, sezváni
hosté zokolí Úval, protože na odstřel (nazývám-li to správně) bažantů a zajíců bylo potřeba velké množství účastníků. Ke spolku myslivců se vrátíme v rozhovoru v příštích
měsících.
A ještě jedna zimní poznávačka – víte, kde a kdy to bylo
vyfotografováno??? Opět se těšíme na vaše reakce a potvrzení určení místa.
● alena.janurova@centrum.cz
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OSOBNÍ
Vážený pane starosto,
pracovnice Městského úřadu
Úvaly a kolektive ošetřovatelek
domu s pečovatelskou službou,
děkujeme za vaše přání
k svátku.
Miloslava Martínková
Miroslav Martínek
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Poděkování Technickým službám Úvaly
Jako bývalý sportovec jsem se k stáru vrhl na cyklistiku. Při svých toulkách
okolím Úval se občas přihodí nepředvídaná situace. Tu spadlý strom nebo
větev zasahující do cesty, během roku se mi to stalo nejméně 4x.
Proto bych chtěl poděkovat panu Petru Prchalovi, paní Markétě Řepkové
a celému kolektivu TS Úvaly. Vždy po telefonickém rozhovoru bylo druhý
den vše v pořádku a po nebezpečných překážkách ani vidu. Což o okolních
katastrech se říci nedá. Všem, kterým tímto pomohli zabránit nějakému
zranění, přeji šťastný nový rok.
S úctou Karel Klíč

Poděkování TSÚ
Rád bych zde touto cestou poděkoval řediteli technických služeb panu Jaroslavu Špačkovi za slušné, vstřícné a rychlé
jednání v případě propadlého chodníku v ulici Jiráskova, kdy po ranním nahlášení byl ještě ten den chodník uveden
řádného stavu. Vážím si i jeho aktivního zájmu o životní prostředí, protože jako první vedoucí technických služeb se
aktivně účastní zasedání komise životního prostředí. Rád bych ještě zmínil jeho příkladný zájem o své zaměstnance.
Jsem rád, že je v čele technických služeb člověk se vstřícným a lidským přístupem.
Petr Urban

INZERCE

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

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
-nonstopODVOZ 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

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
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz

 

AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE
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ŽALUZIE

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921
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• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou,
řez živých plotů. tel.: 606527091

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Podmínky a ceny inzerce po časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216x303 mm, po ořezu 210x297 mm

1/1 strany (zrcadlo)
190x262 mm
1/1 na spad
210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

Rozměry zrcadla: 190x262 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musí mít tiskovou kvalitu - 300 dpi, formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty - logo (*.eps, *.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif,
*.jpg), texty (*.txt, *.doc) - v elektronické podobě. Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.
Ceník inzerce:
1/1
1/1 v textové části
1/2
1/3

Řádková inzerce:
3 900 Kč
7 800 Kč
1 950 Kč
1 500 Kč

1/4
1/8
3. str. obálky
4. str. obálky

3 900 Kč
7 800 Kč
4 200 Kč
5 500 Kč

soukromá (do 120 znaků)
soukromá (120–360 znaků)
komerční (do 120 znaků)
komerčné (120–360 znaků)

140 Kč
285 Kč
280 Kč
570 Kč

zvýraznění rámečkem
tučný nadpis

+ 50 %
+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Úspěšný a klidný nový rok 2021, hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví
ze srdce přeje všem svým čtenářům redakce Života Úval
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