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ní archivace musí archivovat i v�písemné podobě, což třeba 
brání digitalizaci stavebních úřadů … 

Třetí novinkou, kterou leden přinesl, je to, že Středočeský 
kraj začal připravovat východní obchvat Úval – spojku silni-
ce II/101 z� budoucí kruhové křižovatky u Tuklat směrem 
k� Jirnům a dálnici D 10. Tato stavba by výrazně ulehčila 
Úvalům a spolu s�přeložkou I/12 by dramaticky snížila ob-
jem tranzitní dopravy přes město. Obyvatelům Úval by zá-
roveň přinesla rychlé spojení směrem k�plánovanému ter-
minálu VRT u Nehvizd, která je čtvrtou novinkou měsíce 
ledna. A tou je rozhodnutí Správy železnic, že u Nehvizd 
bude vybudován terminál vysokorychlostní tratě s�parko-
vištěm pro 3�000 automobilů a rychlou dopravou vlaky ne-
jen po Česku, ale i do zahraničí. Budoucnost, kdy občan 
Úval se od dveří svého domu i s�cestou autem/ busem do 
Nehvizd dostane do hodiny do Drážďan, Ostravy, Wroclavi 
či Brna se zase o něco přiblížila. 

A pak leden přinášel již jen takové běžné věci: zahájení 
výstavby chodníku v� Erbenově ulici, dotažení chodníku 
v�Maroldově, příprava reformy odpadového hospodářství 
města nebo otevření nové ordinace praktického lékaře 
v�budově bývalého městského úřadu na Pražské 276. 

Když jsme u toho ledna, tak ještě jedna věc – do nového 
roku vstupuje město ve velmi slušné fi nanční kondici. Díky 
úsporným opatřením, která jsme v� loňském roce udělali, 
a úspornému rozpočtu, máme dnes na účtech města přes 
30 milionů Kč. 

Umožňuje nám to, abychom se opatrně vrátili k�některým 
investičním akcím – realizace základních úprav povrchů 
prašných ulic, které stále ve městě máme, a budování dal-
ších chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy 
v�Cukrovaru a zvýšení její kapacity o 50 míst, pokračování 
v� projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy 
terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží nebo projektové 
přípravy na realizaci kanalizace v�Zálesí. V�této souvislosti 
vám velmi doporučuji si prohlédnout infografi ku demo-
grafi cké studie, kterou jsme nechali pro Úvaly o okolí zpra-
covat a kde najdete zajímavé informace.

Připravujeme i další novinky v� životě našeho města, ale 
o těch zase příště. 

● Petr Borecký, starosta města

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
je za námi měsíc leden, který přinesl 
hodně novinek, které mají nebo bu-
dou mít do budoucna vliv na život 
v�našem městě. 

Tou první novinkou je, že byl v�Úvalech 
v� lednu sníh, kterému jsme v�posled-
ních letech odvykli ☺. Že prostě byla 
alespoň na chvíli normální zima, kdy 
obyvatelé našeho města mohli na běž-

ky a děti na sáňky, pekáče a boby. Závan normality v�ne-
normální době. 

Tou druhou novinkou, kterou leden přinesl, je zahájení 
očkování proti Covid-19. Jak už je v� Česku v� posledních 
letech obvyklé, bylo to spojené s�velkými zmatky ze strany 
vlády a velmi nepřívětivým registračním prostředím pro 
seniory, kterým je první vlna očkování určena. Vše dopro-
vázeno výkyvy v� dodávce vakcín. V� Úvalech jsme proto 
vymysleli systém pomoci města seniorům s� registracemi 
a následnou nabídkou dovozu a odvozu těch nejpotřeb-
nějších do očkovacích center, který od nás následně pře-
vzalo několik desítek českých měst a obcí, a Úvaly se tak 
dostaly i do televizních zpráv. Jsme rádi, že jsme v�něčem 
mohli být pro ostatní inspirací, ale hlavně, že jsme mohli 
pomoci našim občanům. Věřím, že očkování nám pomůže 
vrátit se do normálu, a proto, máte-li možnost a nemáte-li 
zdravotní kontraindikace, očkujte se! Já sám to, až na mne 
přijde řada, udělám, i když už mám covid za sebou. 

Vnímejme dobu covidovou nejen jako velký průšvih, ale 
i jako příležitost. Příležitost, která nás skoro všechny, po-
dobně jako Dalibora nouze, naučila pracovat s�moderními 
technologiemi a tyto dovednosti nás budou provázet 
i v� budoucnu. Zjistili jsme, že nemusíme chodit všude 
osobně, abychom projednali naše věci. Nejen v�práci, ale 
i na úřadech. Nebudeme muset tolik cestovat a tím ušetří-
me hodně času. 

Spousta věcí se dá přeci vyřídit digitálně a měl by na to 
refl ektovat i stát a město. I proto již v�brzké době spustíme 
na městském úřadu takřka kompletní online formuláře, 
abyste na úřad museli chodit co nejméně. Mnohé věci 
budete moci s�našimi úředníky vyřešit brzy i videokonfe-
renčně. Teď je ještě potřeba, aby na to reagoval i stát se 
svojí legislativou a netrval na tom, že spis se kromě digitál-
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Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 3. prosin-
ce 2020 schválila zadání zpracování technické studie pro 
výstavbu přeložky silnice II/101 v�úseku Mstětice – Jirny – 
Úvaly. Nutné bude především přijatelně vyřešit vedení této 
přeložky v�úseku u Horoušan. 

Na této studii by se tak mělo začít pracovat již v�roce 2021. 
Následovat bude zpracování příslušných technických 
dokumentací. 

Přeložka silnice II/101 v�daném úseku bude navazovat na 
již připravovanou přeložku v�úseku Říčany – Úvaly (viz ob-
rázek).

A kdy by mohlo k výstavbě obou částí přeložky dojít?

V úseku Modletice (Říčany) – Úvaly by se mohlo jednat 
o období do roku 2028, v úseku Úvaly – Mstětice by mohlo 
jít o rok 2030. Je mi jasné, že se jedná o vzdálené termíny, 
které se mohou ještě posouvat, důležité však je připravo-
vat projekty již nyní.

● Petr Borecký, starosta

PŘIPRAVUJE SE PŘELOŽKA 
SILNICE II/101 V�ÚSEKU 
ÚVALY – JIRNY - MSTĚTICE

PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ÚVALSKÉ 
SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZÁ JMOVÉ 
ORGANIZACE A SPOLKY VYHLÁŠENY

Žádosti lze podávat od�1. 2. 2021 do�28. 2. 2021. Upozor-
ňujeme, že� k� žádosti je třeba doložit výroční zprávu, 
zprávu z�valné hromady nebo zprávu o�činnosti za�před-
cházející rok.

Bližší informace a žádosti ke stažení na  www.mestouva-
ly.cz/spolky-sdruzeni-cirkve/.

● Jitka Hamouzová, vedoucí správního odboru

Zastupitelstvo města na� svém jednání dne 3. 12. 2020 
usnesením č. Z-102/2020 vyhlásilo programové dotace 
pro�rok 2021.�

Vyhlášeny byly dva dotační programy:
Neinvestiční podpora – Provoz a�údržba 2021 
Neinvestiční podpora – Pořádání jednorázových spor-
tovních, kulturních a�volnočasových akcí 2021  



Nejen z městských lesů se postupně 
uklízí nemocné a suché stromy pomocí 
technických služeb i soukromých osob, 
ale i podél ulice Pražská se od začátku 
února budou postupně kácet nemoc-

né a neperspektivní lípy, které nám 
na pozdrav do Úval i z Úval již mávaly 
několik let stále suššími větvemi a bo-
hužel v posledních pár letech i kmeny 
napadenými houbovými chorobami.
Je s obdivem, co všechno ty staré 
dámy už zažily, co všechno pro nás 
znamenají a jak jsme si na ně prostě 
už zvykli. Nechceme proto jen vyplenit 
stromořadí, které je tak silnou domi-
nantou právě této ulice. Nové vzrostlé 
vysokokmeny lip už se do Úval těší na 
svá nová místa v hojném počtu tak, 
aby nahradily ty rozšafné stařenky. 
Z důvodu bezpečnosti se tak město 
rozhodlo přistoupit ke kácení, a to po 
důkladném uvážení a na základě od-
borného arboristického posouzení.

● Renata Stojecová
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OBMĚNA LIP NA PRAŽSKÉ

SVOZ ODPADU 2021
  BIO odpad (hnědá popelnice) – 
liché týdny

I. okruh (středa):
Radlická čtvrť, Slovany, Horoušánky, 
Hodov, V Setých, Horova čtvrť, Pod 
Tratí, náměstí a okolní ulice na východ 
od trati

II. okruh (čtvrtek):
centrální část Úval

V zimních měsících (prosinec - únor) se 
BIO odpad vyváží pouze 1x měsíčně.

   TKO - směsný komunální odpad 
(černá popelnice) – sudé týdny

I. okruh (pondělí):
Dobročovická (Radlická čtvrť), U Obory, 
Jeronýmova, Poděbradova, Chelčické-
ho, Táboritská, Roháčova, Milíčova, Že-
livského, Rokycanova, Lipanská, Hvěz-
dova, Kališnická, Osadní, Purkyňova, 
Tovární, Nad Koupadlem, Otokara 
Březiny, Pernerova, Sukova, Janáčkova, 
Jirenská, Fibichova, Muchova, Čermá-
kova, Brožíkova, Kupkova, Tichého, Sla-
víčkova, Lesní, Ebenová, K Hájovně, Do 
Hodova, Smrková, Borová, Modřínová, 
Jedlová, Tisová, Jalovcová, Tigridova, 
Šámalova, E. E. Kische, Oty Pavla, Těs-
nohlídkova, Glücksmannova, U Horou-
šánek, Bohumila Trnky, Atlasová, Dr. 
Strusky, Kmochova, Zálesí
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II. okruh (úterý):  
Pražská, Jiráskova, Alešova, 28. října, 
Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, 
Štefánikova, Kožíškova, Bezručova, nám. 
Svobody, Švermova, Hakenova, Palackého, 
Rašínova, Bratří Čapků, Šafaříkova, Tylova, 
Klostermannova, Dobrovského, Máchova, 
Guth-Jarkovského, Klánovická, Foerstero-
va, Čelakovského, Grégrova, Vrchlického, 
Seifertova, Skácelova, Vaculíkova 

III. okruh (středa): 
Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova, 
Barákova, Boženy Němcové, Kollárova, 

Prokopa Velikého, Jungmannova, Rai-
sova, Maroldova, Erbenova, Šrámkova, 
Josefa Lady, V. Špály, nábř. J. Krejcárka, 
U Kaberny, U Starého koupadla, Dobro-
čovická, Kladská, Bulharská, Rumunská 

IV. okruh (čtvrtek):
Škvorecká (Slovany), Na Stráni, Ruská, 
Srbská, Chorvatská, Bulharská (Slova-
ny), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, 
Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, 
U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, 
U Přeložky
 

V. okruh (pátek):
 Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, 
Komenského, Husova, Tyršova, Fügne-
rova, Smetanova, Vydrova, Bendlova 
stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, 
Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, 
Podhájí, 5.května, Dvořákova, Riegerova, 
Škvorecká, Zahradní, Na Spojce 

Veškeré informace ke svozu odpadu 
naleznete na www.tsuvaly.cz.

● Jaroslav Špaček

VÍTĚZNÝ NÁVRH TERMINÁLU U NEHVIZD
Součástí projektu je i vybudování velkokapacitního parko-
viště pro 3 000 vozidel. Vlaky by zde měly jezdit rychlostí 
přes 300 km/hod a měly zde stavět i ty jedoucí směrem 
na Ostravu, Brno, Polsko nebo Německo. Z�terminálu bu-
de možné dojet vlakem přímo do centra Prahy. 

Pokud vše půjde dobře, mělo by se začít stavět mezi roky 
2025–2026, výše investice by měla činit 780 milionů Kč.

● Petr Borecký, starosta města

Správa železnic vybrala vítězný návrh terminálu vysoko-
rychlostní tratě (VRT) u Nehvizd.

Připravovaný terminál s pracovním názvem Praha vý-
chod bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní 
části Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního 
města. Smyslem vybudování této periferní stanice je 
především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli vy-
užít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez 
nutnosti zajíždění do centra metropole.



novou školu a tedy správnost rozhodnutí pustit se do 
projektu nové svazkové školy. Město bude muset již 
v blízké budoucnosti řešit svoji dopravu a zejména parko-
vání v centru a okolí nádraží.

Již kolem roku 2030 pak budeme muset řešit rychle se 
zvyšující poptávku po službách pro obyvatele ve věkové 
skupině 80+. To vše si vyžádá vysoké investice ze strany 
města a jejich přípravu či zahájení realizace v tomto vo-
lebním období (MŠ, ZŠ, dopravní terminál) nebo ve voleb-
ním období příštím (služby pro seniory, veřejná doprava, 
investice do čistírny odpadních vod).

Celou studii pak najdete na webu města po nasnímání 
QR kódu.

● Petr Borecký, starosta města

Že se Úvaly a okolní obce neustále rozrůstají a díky pře-
mrštěným územním plánům schváleným v letech 2006 – 
2010 budou dále rozrůstat, je zřejmé. Ale jaké bude tem-
po toho růstu? Jak se bude měnit naše společnost a její 
sociální a věkové rozvrstvení? To je otázka a mnohdy věš-
tění z křišťálové koule.

Nechali jsme proto již v roce 2015 zpracovat první demo-
grafi ckou studii Úval, kterou jsme roku 2017 rozšířili 
o okolní obce a v roce 2020 dále zpřesnili. Hlavní závěry 
z této studie vám přinášíme v infografi ce, kterou si může-
te prohlédnout v tomto článku. 

Co je však zřejmé? I v příštích letech bude velkým téma-
tem nedostatek míst v mateřských školách (v Úvalech jich 
chybí, a dokud nedostavíme mateřskou školu v Cukrova-
ru a nevznikne nová škola na Hostíně, bude chybět mini-
málně 50. Ukazuje se jako naprosto nezbytné postavit 
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Zimní období nebývá tím, kdy se obvykle dělají stavební práce. To by se ovšem nesměla vyskytnout mimořádná příležitost 
získat pro město peníze na výstavbu chodníků. 

A tak jsme začali s rychlou realizací chodníků v Erbenově ulici a budeme dodělávat i chodník v ulici Maroldova. Oba chod-
níky budou dokončeny, jakmile to umožní počasí.

● Petr Matura, vedoucí odboru dopravy a investic

NOVÝ CHODNÍK V ERBENOVĚ A PROTAŽENÍ 
CHODNÍKU V MAROLDOVĚ

Chodník Erbenova Chodník Maroldova

INFOGRAFIKA – DEMOGRAFICKÁ STUDIE PRO 
ÚVALY A PRO OKOLNÍ OBCE



    
7MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIVOT ÚVAL 2/2021



    

MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD8 ŽIVOT ÚVAL 2/2021



    
9ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA ŽIVOT ÚVAL 2/2021

VŠIMLI JSME SI, ŽE …

ZPRÁVA SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE ÚVALY ZA ROK 2020
Opět skončil rok, a tak uvádím zprávu, 
jaký byl z hlediska srážek.

V lednu byly často mlhy a jinovatka.
Srážky byly minimální a převážně deš-
ťové. Sněžilo jen jednou, ale srážky 
byly neměřitelné a sníh hned roztál. Ke 
konci měsíce se oteplilo, bylo 11–13 °C.

V prvních třech únorových dnech 
spadlo třikrát víc srážek než za celý 
leden. 3. února napršelo přes 20 mm.
Potom už nebyly srážky tak intenzivní 
a střídalo se chladné počasí s nadprů-
měrně teplým. Naše území zasáhly 
2 orkány – 9. 2. Sabina a 23. 2. Julie. 
Hezká jména, ale materiální ztráty byly 
obrovské a byly i ztráty na životech.

V první polovině března pršelo poměr-
ně často, ale srážky nebyly příliš vel-
ké. Pouze 11. března pršelo celý den 
a spadlo 25,2 mm vody. Ve druhé polo-
vině měsíce už téměř nepršelo. Teploty 
stoupaly až na 15 °C, pak se ochladilo 
a v noci mrzlo.

Duben byl velmi suchý, pršelo pouze 
čtyřikrát, nejvíce 6,9 mm. Jinak bylo 
teplo i přes 20 °C. Zajímavé bylo,že 
první dubnový déšť přišel ve stejný den 
jako loni, tedy 13. dubna.

Květen byl již srážkově bohatší, dne 
11. 5. napršelo 30,5 mm, což byla po-
lovina květnových srážek. Pak už byly 
srážky malé.Ledoví muži  přišli tento-
krát přesně podle kalendáře, ochladi-
lo se až o 15 °C,v noci teploty klesaly 

k nule. Potom se oteplilo a pršelo od 
2 do 7 mm.

Měsíc červen byl po dlouhé době 
hodně deštivý, po třech letech opět 
napršelo přes 100 mm (111,7 mm, 
předtím červen 2017 – 108,5 mm). 
Často byly bouřky. Teploty kolísaly 
mezi 20 a 30 °C, pak se vždy ochladilo 
a opět následovalo teplo s bouřkami.

Na rozdíl od deštivého června byly v čer-
venci srážky minimální. Teploty byly 
střídavě kolem 30 °C, pak se o 10 stup-
ňů ochladilo a tak to šlo celý měsíc.

Srpen byl opět deštivý a byly silné 
bouřky. Hned první víkend přišla 
po horkém dni silná bouřka a spadlo 
33 mm srážek. Pak se opět střídala tři-
cetistupňová vedra s ochlazením. Ke 
konci měsíce se ochladilo.

První dvě dekády v září bylo teplo a su-
cho, spadlo jen 2,5 mm. V noci z 24. na 
25. 9. začalo pršet a pršelo nepřetržitě 
do 26. 9. večer. Napršelo celkem 60 mm 
a zároveň se ochladilo o 15–20 °C. Napří-
klad 26. září bylo přes den jen 7 °C.

Začátek října byl teplý a srážek bylo 
málo. Večer 13. 10. začalo pršet, 
pršelo celou noc a celý den a přesta-
lo až v noci na�15. 10. Celkem�spadlo 
43,3 mm. Potom opět pár dní neprše-
lo a ochladilo se.

Začátkem listopadu pršelo,potom už 
minimálně, byly mlhy a jinovatka.

Leden     11,9 mm
Únor     62,4 mm
Březen     60,5 mm
Duben     16,5 mm
Květen     69,9 mm
Červen   111,7 mm
Červenec    28,5 mm
Srpen     92,8 mm
Září     73,2 mm
Říjen     80,3 mm
Listopad    18,9 mm
Prosinec    17,3 mm

Rok 2020: 643,9 mm

Nejvíce srážek za měsíc: červen 
– 111,7 mm
Nejméně srážek za měsíc: leden 
– 11,9 mm
Nejvíce srážek za den: 25. 9. – 41,3 
mm
Sněhové srážky: 2. 12. – 2 cm
Nejvíce dnů beze srážek: duben – 26
Nejméně dnů beze srážek: červen – 13

● Jiří Veselý

Prosinec byl na srážky skoupý, hned 
druhý den napadly 2 cm sněhu, kte-
rý hned další den roztál. Pak dlouho 
nepršelo, až kolem Vánoc bylo pár 
deštivých dnů. Na konci měsíce při-
šly mrazy a jinovatka. Sněhu jsme se 
v prosinci již nedočkali. 

Tolik rok 2020, zažili jsme horka 
i chladna, deště i sucha, celkové 
množství srážek bylo průměrné. 

Na závěr opět přehled srážek:

… obří strom to před časem vzdal a padl, musel být 
odstraněn, ale zbyl po něm nádherný pařez. Procházka kolem 
Výmoly byla před koncem roku ještě bez sněhu, teplo skoro 
jak na jaře, s�překvapením pořezaných vrbových pozůstatků.

… při procházkách pamatují chodci i na zvířátka ve Škvo-
recké oboře a dokumentaci pomoci.



… zase hasiči měli dost práce 30. prosince 2020, 05:11 
Jednotky HZS Český Brod a Říčany spolu s SDH Úvaly za-
sahovaly u dopravní nehody osobního automobilu, který 
skončil mimo vozovku. Hasiči spolu se zdravotnickou zá-
chrannou službou vyprostili z vozidla osobu bez použití 
hydraulického vyprošťovacího zařízení. ZZS ji následně 
transportovala do nemocnice. Hasiči provedli protipožární 
opatření a uklidili vozovku od střepů a částí automobilu. 
Silnice z Břežan do Rostoklat byla po dobu zásahu uzavře-
na. 31.12.2020 ve 21:05 vyjela jednotka s CAS 32 TATRA 
148 a VEA JEEP CHEROKEE na požár do ulice Havlíčkova. Po 
provedeném průzkumu jsme zjistili vadné čidlo. Naštěstí 
se tak jednalo o planý poplach.

…  první výjezd JSDH roku 2021 na sebe nenechal dlouho 
čekat. Ve 2:06 vyjela jednotka s CAS 20 TATRA TERRNO na 
požár do Úval v ulici Pod Tratí. Jednalo se o požár kontejne-
rů na tříděný odpad.

…přepokládaný klid o půlnoci 31. 12. jaksi nenastal, střílelo 
se preventivně už ve 20 hod., pak před 21. hod. a minutu po 
půlnoci v�novém roce snad největší z�poslední doby ohňo-
stroj ze všech stran a nejen ze zahrad vyháněl asi covid.

… na Nový rok návštěva koupaliště překvapí lehátky pro 
případ, že by se rázem oteplilo, a „bobří hráz“ na Výmole 
kousek odtud, snad nebude povodeň.

… 4. 1., poněkud opožděně se na webu města objevuje in-
formace o svozu komunálního a bio odpadu a změně, 
kterou nikdo nečekal. Následně se objevuje 5.1. omluva za 
chybu v�komunikaci s�občany a ti dostávají další den letá-
ček do schránky, jak to doopravdy bude v�roce 2021. 
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…po delší době určitého útlumu nálezů psích exkrementů na 
chodnících, kdy už si chodci mysleli, že jim nehrozí šlápnutí do 
páchnoucího, tak se znovu nachází různě po Úvalech, v�růz-
ném stavu čerstvosti, tvaru a velikosti či rozmáznutosti psí po-
mníčky, které neskončily v�zelených pytlících a koších. Fotodo-
kumentace je nechutná, tak jen jeden, trochu decentní.

… se nachází další prohřešek ve snaze třídit odpad. Ví tří-
dič, co udělal? Sice nevyhodil do komunálního odpadu 
plech, to je jediné pozitivum, ale donutil asi pracovníky TS 
dotřídit ručně odpad, místo aby mohli dělat užitečnější prá-
ci, jejíž absence je pak zase podnětem neoprávněné kritiky. 
Že by takové společenské domino? Hodím plech do plastu 
a následně mohu mít třeba řeči o neuklizeném chodníku?

… 7. 1. hlášení JSDH „Dnes ve 13:29 vyjela jednotka s CAS 
20 TATRA TERRNO v počtu 1+5 na technickou pomoc k ob-
ci Úvaly. Jednalo se o odstranění nebezpečně nahnutých 
stromů nad silnici“. Ono v�ty dny pěkně nasněžilo, sníh byl 
mokrý a těžký, ale vypadalo to krásně.
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… sněžení předchozího dne udělalo radost školním dětem, 
které mohou chodit do školy a asi výtvarnou výchovu poja-
ly stavbou iglú a sněhuláka. Starost přibyla TS a majitelům 
nemovitostí, kteří chodník přijímají do své péče. Více jak 
90letý učitel hudby a člen kapely STO se chápe každý rok 
hrabla a odklízí sníh i u sousedů, kteří pak přebírají službu.

… sněhová nadílka trvá a na Hodově je první běžkařská 
stopa. 15. 1. dokonce způsobuje 50 min. zpoždění vlaků S7.

… 14. 1. v�hlavních zprávách ČT1 se objevují i Úvaly a dvě 
pečovatelky, které při rozvážení obědů nabízejí seniorům 
80+ pomoc při registraci k�očkování proti Covid-19.

… nejfotografovanějším objektem Úval je škola a Prokůp-
kův mlýn, ale nejméně zimní obrázek rozhledny, což na-
pravila J. Králová i jiní.

… se připravuje výstavba nové trafostanice ČEZ v�Riegero-
vě ulici.

● Alena Janurová

Zdaleka ne každý výkop na úvalských 
ulicích a chodnících souvisí s� prask-
lým potrubím nebo propadnutím 
vozovky. Některé výkopové práce 
probíhají proto, aby si občané Úval ne-
záviděli… Prosím? Jak nezáviděli?  Ano, 
už několikrát jsem zaregistroval po-
stesk uživatelů internetu, kteří by rádi 
„frčeli“ vyšší rychlostí než je 5 mega-
bitů za�sekundu, navíc mnohdy velmi 
nestabilních a přitom jen o pár ulic dál 
„letí sousedé“ na 100 megabitech. Ko-
ronovirová doba a zejména poptávka 
po spolehlivějším internetovém připo-
jení domácností nesouvisí zdaleka jen 
se současnou potřebou dálkového pří-
stupu „do školy“ přes webovou kame-
ru a mikrofon, ale doba pokročila, a to, 
co stačilo před 10 lety, dnes už zkrátka 
nestačí. Zeptal jsem se Jana Borovičky 
ze společnosti Úvalská stavební, s.r.o., 
jak se věci kolem optických vláken pod 
našima nohama mají…

Honzo, představ se nám prosím.
Ahoj, Marku, vezmu to stručně, proto-
že další otázky budou jistě zajímavěj-

ší. :-) Jsem prostě obyčejný Úvalák. Žiji 
v našem městě od svého narození. Za 
důležité životní milníky považuji mlá-
dí prožité ve skautu a vstup do krouž-
ku hasičů, kde mne naučili spoustě 
věcí, hlavně práci v týmu. Hasičem 
jsem dodnes. Je to skvělý pocit, když 
pomáháte lidem při mimořádných 
událostech. Další zlom, tentokrát 
profesní, přišel v roce 2013, kdy jsem 
skončil jako obchodník s drogistickým 
zbožím a nastoupil jsem do ABAKu 
a posléze do Úvalské stavební, s. r. o., 
kde se mi otevřel úplně jiný svět, svět 
elektronických technologií. Svět, ve 
kterém se pohybuji do dnešního dne.

Přiznám se, že název společnosti, 
kterou zastupuješ, mi spíše evokuje 
stavbu rodinného domu než připojení 
k internetu… Jak jste se vlastně dosta-
li k�budování optických vláken v�Úva-
lech a kdo za společností stojí? 
Přiznám se, že nejsi první, a jistě ani 
poslední, komu název společnosti 
evokuje běžnou stavební firmu. Už se 
mi stalo, že se na mne obrátil člověk 

s dotazem, zda-li provádíme i rekon-
strukce domů.  Zhruba v roce 2014 
jsme přemýšleli, jakým směrem se 
vydat. Optická technologie byla veli-
ce lákavou, avšak stále ještě drahou 
volbou. Jedná se o obrovskou inves-
tici s mnohaletou návratností. Inu 
přemýšlelo se, jak na to. Vybíraly se 
lokality, kde spustit projekt optické 
sítě. Každý jsme měli svou prioritní 
oblast a já jsem rád, že se podařilo 
vybrat Úvaly. Při výběru samozřejmě 
hrála roli i možnost spolupráce se 
zástupci města. Současnému panu 
starostovi Petru Boreckému se naše 
myšlenka výstavby optické sítě v Úva-
lech od počátku líbila a pomohl nám 
s převedením myšlenky do praxe. Pro 
lokálního poskytovatele je projekt za-
síťování celého města velké sousto, 
takže jsme se domluvili na spolupráci 
i s Družstvem Eurosignal a UVT. Díky 
této spolupráci máme jistotu kvalit-
ního technického zázemí. Mojí pra-
vou rukou v tomto ohledu je Michal 
Okrouhlík, který je se mnou u všeho 
od projektu až po realizaci.

OPTIKA V�ÚVALECH V�ROCE 2021
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Co je to vlastně ta „optická síť“? 
Záleží jak pro koho. Pro mě s Micha-
lem je úvalská optická síť jako naše 
děti. Každý projekt, který se uskuteč-
ní, je jako novorozenec, který prochází 
stádiem růstu, při podání na stavební 
úřad je to takový nástup do školy. Rea-
lizace by se dala připodobnit k období 
vzdoru a puberty. Následné zafouk-
nutí vlákna ke klientovi je maturita 
a oživení internetové přípojky u kli-
enta je už sladká tečka, kdy naše dítě 
pouštíme do světa. Obecně je optická 
síť budovaná v Úvalech tvořena cen-
trálním místem, rozvaděči různých 
tvarů a velikostí a samozřejmě již zmí-
něnými trubkami, do kterých se ná-
sledně při oživování sítě tzv. „zafukují“ 
optické kabely. Síť je u klienta zakon-
čena optickou zásuvkou. Síť je budo-
vána jako FTTH (Fiber To The Home).

Kdo je vlastníkem a kdo bude provozo-
vatelem této sítě?
Vlastníkem i provozovatelem optické 
sítě je společnost Úvalská stavební, 
s. r. o., kterou zastupuji. Síť je budova-
ná jako otevřená, tzn., že poskytovat 
služby jejím prostřednictvím mohou 
všichni poskytovatelé elektronických 
komunikací, kteří projeví zájem a ak-
ceptují podmínky. V současnosti pra-
cujeme na velkoobchodním ceníku 
pro poskytovatele, kteří projeví, nebo 
již projevili zájem. V pilotním režimu 
před dostavbou centrálního místa, 
která je v plánu v tomto roce, posky-
tuje své služby pouze Újezd.net. Že 
jsou to služby kvalitní, si můžeš ověřit 
sám. ;-)

Co je potřeba udělat pro to, aby se běž-
ná úvalská domácnost mohla na optic-
kou síť připojit?  Jak je to s�napojením 
z� hrany pozemku až k� domácímu PC 
nebo notebooku? Jak vypadá „odboč-
ka“ do domácnosti?  
Vezmu to pokud možno opět struč-
ně.  Než se začne s budováním op-
tické sítě, jsou obyvatelé informováni 
formou letáčku. V něm jsou požádáni 
o vyznačení místa, kde si přejí vyvést 
přípojku na svůj pozemek. V případě, 
že ji nevyznačí, určíme ji většinou dle 
nejlepšího vědomí sami. Obvykle po-
blíž elektrického rozvaděče. V okamži-
ku realizace je v takovém místě provr-
tán základ plotu a skrze něj protažena 
klientská trubička. Zpravidla trubička 
končí cca 30 cm za hranou plotu. Kon-
čí v zemi tak, aby byla připravena pro 
budoucí napojení. V okamžiku, kdy 
dojde k oživení infrastruktury, je do 
domácností distribuován další letá-
ček, kterým jsou občané informováni 

o možnosti připojení k optické síti. 
Pak už je to pouze o tom, aby se tru-
bička nastavila a dovedla do domu. 
Nejlépe do místa stávajících dato-
vých rozvodů. Většinou si klienti sami 
vykopou rýhu a prostup do domu. 
Já jim dodám a napojím trubičku 
a může se oživovat samotná přípojka. 
V případě, že si někdo nemůže přípoj-
ku na pozemku vykopat sám, je vždy 
možnost domluvy. 

Kolik domácností v� Úvalech se už 
může v�současnosti na rychlou síť při-
pojit? Jaké jsou garantované rychlosti 
připojení a ceny za připojení? 
Jedná se skoro o 4 stovky domác-
ností. Ty jsou rozděleny do 2 sku-
pin. Jedna skupina jsou domácnos-
ti, které mají nemovitosti připojené 
k páteřní optické infrastruktuře. Dru-
hou skupinu tvoří domácnosti, které 
mají nemovitosti připojené pouze do 
lokálních rozvaděčů. Ty ale nejsou 
připojeny do páteřní infrastruktury. 
Tyto tzv. „ostrovní systémy“ budou 
v dalších letech připojeny do páteřní 
infrastruktury. Prostřednictvím budo-
vané optické sítě a její infrastruktury 
lze poskytovat širokou škálu služeb 
elektronických komunikací. Linky při-
pojení k internetu mohou být běžné 
a stejně tak linky s garantovanou do-
stupností. Běžně dostupné rychlosti 
připojení k internetu prostřednictvím 
optických sítí se pohybují od jednotek 
Mbps do 1000 Mbps. Záleží na způ-
sobu připojení optické sítě, preferen-
cích jednoho každého klienta a sa-
mozřejmě i nabídkách poskytovatelů. 
Cenová politika je záležitost každého 
z budoucích poskytovatelů a nemohu 
za ně mluvit. V okamžiku, kdy bude 
v dané ulici či oblasti Úval možné 
připojení k internetu, budou její oby-
vatelé informováni o této možnosti 
a dostupných nabídkách.

Máte nějaký odhad, kolik domácností, 
které mají v� současné době možnost 
se k� optické síti připojit, tuto nabíd-
ku nevyužilo? Dokážu si představit, 
že někomu vyhovuje a stačí současné 
připojení „vzduchem“ a nechce se mu 
investovat do výkopů na své uprave-
né zahradě a do vedení dalších drátů 
v�domácnosti.  
Můj odhad je, že cca 80 % domác-
ností s možností připojení není stále 
připojeno. Máš pravdu, že v době, 
kdy lidem funguje a stačí to, co mají, 
tak nemají potřebu přecházet. Toto 
se však časem může měnit právě 
v době, kdy jim něco přestane fungo-
vat a nebo budou chtít něco lepšího.  
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Ovšem obecně si myslím, že největší 
podíl nepřipojených domácností tvo-
ří lidé, kteří vyhodí leták informující 
o možnosti připojení společně s dal-
šími letáky, a tato možnost jim prostě 
uteče. I proto pracujeme s týmem na 
facebookovém profilu a webových 
stránkách, kde bychom rádi informo-
vali občany o aktuálních či plánova-
ných výstavbách, možnostech připo-
jení či nabídkách.

Mimochodem, jak se řeší a financují 
následné úpravy po výkopech a nové 
povrchy tam, kdy byly poškozeny?  
Vstup do povrchů upravuje dokument 
zvaný “Zásady�a�technické podmínky 
pro� zásahy do� povrchu komunika-
cí – provádění výkopů a�zásypů rýh“. 
Těmito zásadami se řídí všichni naši 
stavebníci. V zásadě platí, že povrchy, 
do kterých vstupujeme při budování 
optické sítě, uvedeme do původního 
nebo lepšího stavu. Samozřejmě vše 
se komunikuje s vlastníky povrchů, 
do kterých vstupujeme – většinou se 
jedná o město Úvaly, kde je dobrá ko-
munikace s odbory městského úřadu 
a koordinace s technickými službami. 

V� jakých lokalitách v�Úvalech budete 
v�letošním roce síť rozšiřovat?  
Všechno záleží na tom, jaká nám 
bude daná délka stavební sezony. 
Loni jsme měli kvůli covidu o třeti-
nu času zkrácenou, takže se plány v 
průběhu sezony měnily. Máme plány 
připravené, ale jelikož se může vše 
živelně měnit, tak bych nerad nyní sli-
boval určité lokality. 

Jaké jsou další vize v� budování sítě  
a plány do dalších let? 
Vizí celého projektu je do roku 2025 
poskytnout každé domácnosti v Úva-
lech možnost využívat kvalitní služby 
prostřednictvím optické sítě. Je to 
dlouhodobý cíl s tím, že je ještě dlou-
há cesta před námi, ale kus práce je 
už za námi vidět.

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA ÚNOR
• Únor bílý – pole sílí.
• Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele 
   a v kobyle hříbě.
• Únorová voda – pro pole škoda.
• Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
• Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
• Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze 
   za kamna.
• V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
• Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
• Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
• Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě
   v březnu ke kamnům s ušima.

• Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
• Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben 
   zazelená – květen mu to spálí.
• Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
• Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor 
   kožich.
• Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli
   neurodí.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
• Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
• Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
• V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Díky za rozhovor a ať se daří v�novém 
roce.
Děkuji ti, Marku. Tobě i čtenářům ŽÚ 
přeji za celý náš tým mnoho štěstí 
v novém roce a v první řadě pevné 
zdraví. 

● Rozhovor vedl Marek Mahdal
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Přesto byla jedna „kulturní akce“ přístupná široké veřej-
nosti, kde nebylo nutno přemýšlet, zda se neporuší vládní 
nařízení, byla to možnost zhlédnout vyřezávaný „Úvalský 
betlém“ ve výloze prodejny Botička poblíž základní školy. 
Kolem vede poměrně frekventovaná cesta do školy, do le-
sa, na hřiště nebo jen tak. Krásná práce Jiřího Trapka byla 
konečně k�vidění snáze než obvykle, to bývá vždy od ad-
ventu po Tři krále na prosklené verandě jeho bydliště. Po-
žádala jsem autora o informaci pro naše čtenáře:

Mým rodným krajem jsou Jizerské hory a tam byla práce se 
dřevem samozřejmostí, ale k myšlence vytvořit vlastní bet-
lém jsem se dostal až v�Praze, a to díky souboru Chorea 
Bohemica. Ti starší mezi námi si možná pamatují, že to by-
lo mezi ostatními a tradičními folklórními soubory něco 
těžko zařaditelného. Byli jsme taneční soubor a zároveň li-
dové divadlo, vycházející z lidových tradic a zároveň z his-
torických podkladů různých podob – písemných, obrazo-
vých i hudebních. Jako snad jediný soubor, a to díky vedení 
takových osobností, jako byla choreografka Alena Skálová 
a muzikant a skladatel „od Boha nadaný“ Jaroslav Krček, 
jsme „dělali“ pražské Vánoce“. Byla to ve své době ojedině-
lá, krásná a dojemná setkání nad „vánočním příběhem“. 
Samotná účast na těchto vystoupeních byla, jak pro vystu-
pující, tak i nadšené obecenstvo, vyznáním určitého názo-
ru a dobového protestu. V programu byly legendy O sv. Jiří, 
O Dorotě, O hříšných duších, O Káni galilejské, O hádání se 
duše s tělem, O vodě, která nikdy nezamrzla,  nechyběli sa-
mozřejmě ani Tři králové.... Vše končilo zpěvy vánočních 
písní a závěrečným živým betlémem. Každý „souborák“ 
přispíval, čím mohl, já jsem tehdy nabídl snad jen trochu 
šikovné ruce a dělal jsem vše dřevěné od nožů pro sv. Lu-
cii, zbroj pro Jiřího až po malý přenosný betlém. Pak bylo 
samozřejmé, že jsem část této sváteční nálady přinesl i do-
mů. Nejdříve to byla „základní část“ betlému, tedy Pana 
Maria, Josef a malý Ježíšek, okolo pár oveček. Zároveň jsem 

tehdy pro „velký úspěch“ slíbil dětem (dnes je Báře a Jaku-
bovi přes 40 let) každým rokem přidat tři fi gurky, a tak 
dnes vnučka Karolína  spočítala, že to je přes 80 jednotli-
vých postaviček, domků, stromů, kostel a mnoho dalších 
souvisejících předmětů. Vše je z lipového dřeva, pro řezbá-
ře toho nejjednoduššího materiálu, fi gurky nejsou barve-
ny, jsou jen ošetřeny různě-barevným včelím voskem. Jak 
se betlém rozrůstal, vytratilo se časem z celého pojetí „to 
správné měřítko“, ale to snad u lidového betlému není až 
tak velký přečin. Tak se ze mne jakýmsi řízením stal „řezbář 
betlémů“, a tu radost se stále větším potěšením nabízím 
dětem i dospělým při vánočních setkáních v muzeích, kos-
telech i na různých výstavách. 

Tento „Úvalský betlém“ se již rozšiřovat nebude, aby se vše 
dalo rozumně převážet. Jen při povídání po nedělní mši 
v našem kostele jsem slíbil, že když jsem si již dovolil nazvat 
betlém přívlastkem „úvalský“, tak pro příští Vánoce betlé-
mový kostel „barokně přestavím“ a vynasnažím se dát mu 
podobu našeho kostela Zvěstování Panny Marie, který byl 
do „skutečné“ barokní podoby přestavěn v roce 1724.

● Jiří Trapek, Úvaly a iniciátorka článku A. Janurová

LÍSTKY Z�KULTURNÍHO KALENDÁŘE 
SE NETRHA JÍ UŽ DLOUHO…

    

ZPRÁVY Z  MDDMZPRÁVY Z  MDDM

Turistický kroužek v MDDM Úvaly 
začal svoji činnost v roce 1993, pod 
vedením paní Jany Pospíšilové 
a Olči Procházkové. Jeho náplní 
byly vycházky, hry a výlety. Mezi 

prvními navštívenými místy byla 
ZOO a vánoční Praha. 

KUBÍK 1000 KILOMETRŮ – TURISŤÁK MDDM ÚVALY
Na výpravy jezdíme pořád, k doprovodu se přidala Da-
na Konečná a Jana Šveňhová. Po čase se začaly počítat 
kilometry. Pořídily se turistické deníky na vizitky a zača-
lo se i odměňovat. Za každých 50 km, které děti ujdou, 
čeká sladká odměna, za každých 100 km něco většího 
(triko, mikina, čepice, hrneček, to vše s vlastním logem). 
Logo nám vymyslel Jirka Konečný a Ivana Prchalová ho 
malovala na trika a mikiny.



Kubík Slabák začal na turisťáček chodit v roce 2008 
a chodí dodnes. Jeho úplně první výlet se konal dne 
21. března 2009 „Ďáblické putování“, za který si připsal 
prvních 7 km. První triko za 100 km Kubík dostal v říjnu 
2011. Za 13 let už Kubík odnosil 3 trika a 2 mikiny. Za 800 
a 900 km dostal osobní dárek. Stal se na den strojvůdcem, 
pod malou kontrolou, ale sám, řídil lokomotivu, která za 
sebou měla 40 vagónů z Nymburka až do Děčína. 23. listo-
padu 2019, tedy za 10 let 8 měsíců a 2 dny od prvního 
výšlapu, Kubík v Kolíně překročil 1000 km a odměnou mu 
byla fotokniha, kde byly zmapovány všechny jeho výlety 
s turisťákem. Při prohlížení kápla i nějaká ta slza. Bez Kuby 
už si nikdo nedovede žádný výlet představit. Vzorně počí-
tá, zapisuje kilometry a vždy nás dovede tou správnou ces-
tou. Kubíkovi přejeme hodně štěstí a hlavně ať mu láska 
k turisťáku ještě dlouho vydrží. Kubo, za všechno velké díky. 
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● Olča, Dana  a Jana

Dvanáctý ročník tradiční taneční soutě-
že Vánoční cena MDDM proběhl v pro-
sinci formou natočených videí sólových 
tanečníků. Jednotlivé choreografie po 
přihlášení a nahrání byly vyhodnoceny 
odbornou porotou. Základní pravidla, 
např. že si tanečníci vytvoří svá vystou-
pení samostatně bez pomoci trenérů, 
platila samozřejmě i tento rok.

Soutěže se účastnilo 45 tanečníků…
10 mini do 8 let, 23 dětí do 11 let, 10 
juniorů do 15 let a 2 účastníci nad 15 
let. Nejvíce se soutěžilo v�kategorii Ma-

žoretky s�roztleskávačkami, pak v�Mo-
dern Dance, Street Dance a nejméně 
v� Disco Dance. Účastnilo se 5 domů 
dětí, 3 taneční kluby a řada dětí byla 
přihlášena samostatně rodiči. Kromě 
Jihočeského a Jihomoravského kraje se 
zapojily děti z�celé České republiky.

Porota byla ryze odborná, pro kaž-
dou disciplínu sestavená z� 5 členů. 
Dvacet porotců hodnotilo samostat-
ně ze svých obýváků a předsedové 
porot pak sečetli výsledky všech po-
rotců své disciplíny.

Na maximální počet 100 bodů, které 
porota mohla udělit, dosáhla celková 
vítězka Vánoční ceny v�kategorii Mo-
dern Dance juniorů Jana Burdycho-
vá s� choreografií Something wrong. 
Oceněná videa (1.–3. místa) může 
veřejnost zhlédnout na Youtube a ví-
těze jednotlivých kategorií ve všech 
disciplínách i na Facebooku MDDM. 
Výsledkové listiny se známkami po-
roty byly zveřejněny na stránkách 
MDDM 6. 1. 2021.

● A. Navrátilová

VÁNOČNÍ CENA MDDM 2020 Z�OBÝVÁKU
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PODĚKOVÁNÍ
Velice děkujeme panu Miroslavu Vysušilovi z organizace Česko.Digital za zajištění daru starší zachovalé techniky. Škola 
dostala 4 velké prezentační displeje, 70 hezkých monitorů, 25 využitelných počítačů a 2 velké tiskárny. 

Pomoci rodičů si velmi vážíme. Veškerou darovanou techniku využijeme. 

● Za tým školy Lukáš Kunc

POSKYTOVÁNÍ NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI 
ZA�NOUZOVÉHO STAVU
V� říjnu loňského roku jsme se dobrovolně zapojili mezi 
školy, které nabízí zajištění péče o děti za�nouzového sta-
vu, jejichž zákonní zástupci pracují v�profesích, při kterých 
nemohou za krizové situace pečovat o své děti.  

Péči jsme poskytovali dětem z�různých škol. 

Děti prvních až čtvrtých ročníků se denně připojovaly na on-
line výuku na svých zařízeních nebo se učily na našich škol-
ních tabletech. Dále vypracovávaly zadané domácí úkoly 
a ve volných chvílích využívaly hry a hračky školní družiny. 
Se vším jim ochotně pomáhali vychovatelky, asistentky 
a asistent naší školy. Za to jim patří velké poděkování.

V�prosinci nastoupil do školy celý první stupeň a nezbytná 
péče byla ukončena.

Od 4. ledna 2021 je péče znovu poskytována dětem třetích 
a čtvrtých ročníků.

● Za tým ZŠ Úvaly Pavla Pavelková
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Druháčci posílají hodně pozdravů ze ZŠ Úvaly a�hledají si 
cesty, jak mít radost z�poznávání a učení.

Den mazlíčků podpořil český jazyk a pomohl překonat�ná-
strahy tvrdých a měkkých souhlásek:-)

Přejeme všem pohodu, stálé zdraví a především�hodně sil 
ke zvládnutí dalších úkolů.

● Za tým ZŠ Úvaly Zdeňka Křížová

POZDRAV OD DRUHÁKŮ

Vánoční svátky tzv. na sněhu už nebyly několik let. Když 
v�dnešní době nasněží, jsou to však vždy takové „malé Vá-
noce“. Byl by hřích nevyužít sněhové nadílky, a proto jsme 
v�rámci tělesné výchovy vyrazili bobovat. Prý to byla nej-
lepší hodina! Není třeba dalších slov, bylo to báječné!

● Marcela Svobodová a 1.E

SLÁVA UŽ JE SNÍH, JEDEM NA SANÍCH
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Procházela jsem se po zasněžené ulici. Nikde nikdo, jen 
já, ulice a sníh. Náhle však klid zasněžené ulice prořízlo 
hlasité drnčení. Zkoušela jsem to nevnímat, nešlo to! 
Pomalu jsem otevřela oči. Ne, to ne! Zase to byl jenom 
budíkem přerušený sen! Proč, proč v�tom snu nemohu 
zůstat?! Jen otázky a žádné odpovědi. Však to dlouho tr-
vat nebude. 

Vracím se ze školy. Domů. Tam se převleču, umyju a pů-
jdu do postele. No co, v�téhle betonové kostce, do které 
nás vůdce zahnal, se stejně nedá dělat nic jiného než 
spát, jíst a chodit do školy. Nevím, kolikátého je. Vlastně 
nikdo, kdo žije v� této krychli, to neví. Na začátku, tedy 
v�den, kdy nás vůdce vlákal do tohoto betonového věze-
ní, nás bylo hodně, kteří jsme odpočítávali dny. Dnes ne-
zůstal ani jeden. Všichni to vzdali! Všichni. Nikdo neví, 

V�KRYCHLI
jak vypadá svět za zdmi této pekelné krychle. Každý si 
ho představuje tak, jak ho znal předtím, než se stal vůd 
cem DIVOC. Nikdo neví, proč nás nutí pobývat tady, v�za-
jetí betonu. Žijeme v�naprosté nevědomosti. Ale já to tak 
nenechám! Už jsem se rozhodla! Vstanu z�postele a vyra-
zím. Prorážím si mezi lidmi cestu. Nic mě teď nezastaví. 
Nic. Vím naprosto jistě, kam mířím. K�zásobárně. Jediná 
cesta ven z krychle. Mám obrovské štěstí, že tady nejsou 
ty dvě sekuriťácký gorily. Ale to mi moc nesedí. To ne! 
Uteč, uteč, uteč, uteč! Běžím, už jsem skoro venku!

Procházím zasněženou ulicí. Nikde nikdo, jen já, ulice 
a krásný zářivě bílý sníh. Náhle se zastavím. Z�dáli je sly-
šet jakési drnčení. TO NE!

● Anna Rozumová, 5. B

    

CÍRKEVCÍRKEV

Před námi je POSTNÍ DOBA, do které vstoupíme Pope-
leční středou. Toto postní období je přípravou na oslavu 
Velikonoc. Předvelikonoční postní období je pro  křesťa-
ny dobou půstu, kdy si odříkávají maso, omezují množ-
ství jídla, vzdávají se nějakého zlozvyku,  apod. Patří sem 
také duchovní stránka života, tzn. zamyšlení se nad se-
bou samým, nad svou vírou, zpytování svědomí a činění 
pokání … 

Je také vhodné začít s Biblí, kterou nelze číst jako něja-
kou knihu. K�tomu je zapotřebí mít na mysli slova Žalmu 
(119,18) … „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Záko-
na tvého“… a držet se šesti rad ke čtení Bible:

1. Než otevřeš Bibli, pomodli se. Abys jí porozuměl, po-
třebuješ pomoc Ducha Svatého.  
                                                                                                                              
2. Čti Bibli pozorně. Zaslíbení a naučení, která najdeš, 
jsou ti dávána.        
                                                                                                        
3. Čti ji pravidelně. Bůh ti chce dát každý den svým slo-
vem duchovní potravu, neboť … ne jenom chlebem bude 
člověk živ… (Mt 4,4a).  
                                                              
4. Začni s�Evangelii a nenech se odradit. Bůh se zpravidla 
zjevuje po krocích. 

ZAMYŠLENÍ K�POSTNÍ DOBĚ
5. Hledej v�Bibli Ježíše Krista – Kristus je cesta k�Bohu. 
Starý zákon byl napsán, aby připravil Jeho příchod. Nový 
zákon svědčí o skutečnosti, že Kristus přišel. 

6. Poslouchej poselství Bible. Každé vzepření se Boží vůli 
a Jeho příkazům je hřích. Ten, kdo se Bibli podřizuje  a ctí 
Boha, může počítat s�Božím požehnáním.

BŮH VÁS PROVÁZEJ!

● Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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Vážení členové organizace ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zele-
neč, pro všechny své členy a to i z Úval jsme pro letošní rok při-
pravili tyto akce:

Květen  zámek Radim, Skanzen Kouřim  
  18. 5. 2021
Červen  Sedlec kostnice, katedrála Panny Marie, 
  Kutná Hora a sv. Barbora 
  15. 6. 2021
Červen  Maďarsko – Bük, hotel Répce Gold
  termální lázně           
  19. 6. – 26. 6. 2021
Srpen  Spálené Poříčí – hotel Brdy – pobyt     
  8. 8. – 14. 8. 2021

Září   zámek Slatiňany + hřebčín     
  15. 9. 2021
Říjen  Mikulov – Laa an der Thaya Rakousko 
  – termální lázně           
  8. – 9. 10. 2021
Říjen  Polsko – Kudowa Zdroj  
  20. 10. 2021
Listopad  Divadlo (zatím není stanoven termín)
          
V případě že bychom nemohli uskutečnit jednodenní zájezd, 
bude přesunut na jiný termín. Naši činnost naleznete na www.
spcch.cz/zo-jirny

● S přáním všeho dobrého a plného zdraví Pilátová

PLÁN ZO SPCCH
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Koho by z�obyvatel nebo návštěvníků Úval napadlo, že za 
průčelím domu čp. 4 Arnošta z�Pardubic se skrývá poklad. 
Starý původní dům postavený patrně jako jeden z�prvních 
kamenných, má zdivo silné 70 cm, zhruba koncem 18. sto-
letí. Podle publikace Úvaly jindy a nyní z�roku 1929 je za-
znamenán jeho majitel Karel Matějovský. Od dotyčného 
pána v�neurčeném roce zakoupili dům manželé Chocho-
loušovi, kteří původně bydleli v�Tlustovousech, ale živnost 
– holičství a kadeřnictví – měli právě v�tomto domě. Když 
se přistěhovali do Úval, měl dům stále dva vchody, kromě 
jejich živnosti sídlilo ještě vedle pekařství Sušír (fotografi e 
s�malým synem pekaře byla v�ŽÚ), kde i Sušírovi žili a měli 
pekárnu. Velká část domu v�průjezdu zůstala právě v�pů-
vodním stavu, bez přestavby, a v�místnosti je vidět, kde by-
la pec a vchod od obchodu i obytné prostory. Pekaře po-
sléze vystřídal kartáčník pan Kopač, po něm zbyl v�domě 
ve starém dřevníku kotel na vyváření materiálu na výrobu 
kartáčů a košťat, dlouho zapáchající. Díky synovi pana 
Chocholouše, který se zde narodil v�roce 1938, bylo kroni-
kářce umožněno zdokumentovat původní stavbu beze 
změn (jen střecha je eternitová z�novější doby, možná ko-

lem roku 1929), jak se dívala na první náměstí ve městě víc 
jak před dvěma sty lety. Na fotografi i je ještě zachycen sta-
robylý klenutý sklep pod přestavěnou průčelní částí domu.

● Za pozvání děkuje Alena Janurová

ÚŽASNÝ ZÁŽITEK Z „PALACKÉHO NÁMĚSTÍ“

Zajímavý nález v�archivu městských kronik v�době výročí 
úmrtí významného úvalského občana, divadelního reži-
séra a dramaturga.

Mluvíme o PhDr. Adolfu Morávkovi jr. (nar. 29. 12. 1915, 
zemřel 6. 1. 2001). 

Do Úval se přistěhoval ve čtyřech letech ke strýci lékár-
níkovi Havlíčkovi po smrti své matky. Po absolvování 
gymnázia a abiturientského kursu na obchodní akade-
mii začal v�roce 1937 studovat na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v�Praze, po čase přestoupil na fi losofi c-
kou fakultu. V� době 2. světové války, když byly české 
vysoké školy uzavřeny, pracoval ve Škodových závodech 
Praha. Studia dokončil v� roce 1948. V� červnu 1970 byl 

v� rámci tzv. „normalizace ve společnosti“ propuštěn ze 
zaměstnání a získal místo topiče v� Národním divadle, 
později montéra scénické stavby. Před odchodem do 
důchodu pracoval jako vrátný v�divadle Rokoko.
 
V�Úvalech byl od roku 1948 několik let předsedou školské 
a kulturní komise a do roku 1953 členem rady místního 
národního výboru. Jeho jméno je úzce spjato s� historií 
úvalského divadla, kde navázal na rodinné tradice svého 
otce. Byl nejen hercem, ale i úspěšným režisérem mnoha 
představení spolku J. K. Tyl. Spolu s� dalšími úvalskými 
kulturními osobnostmi se přičinil o to, že divadelní 
soubor J. K. Tyl obdržel řadu ocenění, zvítězil v�národní 
přehlídce v�Kutné Hoře a získal čestné uznání na Jiráskově 
Hronovu. Provedl dramatizaci knihy Nejkrásnější svět od

ZAJÍMAVÝ NÁLEZ
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M. Majerové. V�roce 1956 vyšla dramatizace Zpívající Čína 
od M. Majerové, která byla několikrát vysílána Čs. rozhla-
sem. Režíroval též její provedení ve spolku J. K. Tyl a profe-
sionální provedení v�Oblastním divadle v Kladně. Do časo-
pisů a novin psal dramaturgická pojednání a divadelní 
kritiky. Hostoval jako režisér v�pražském divadle E. F. Buri-
ana. Udržoval přátelské vztahy s�předními herci, básníky 
a spisovateli (Plachta, Werich, Seifert, Hrubín, Majerová, 
Drda, Nezval, Krištofek, S. K. Neumann a další). (Zkráceně 
převzato z�knihy Úvaly v�průběhu staletí). V�archivu byla nale-
zena řada drobných publikací a scénářů her s�vlastnoruč-
ními poznámkami režiséra Morávka, pár autorských dílek 
typu „zápisníku neznámého“ a několik dosud neznámých 
fotografi í. O ochotnickém divadle vypráví brožurka Divadlo 
a hudba v�Úvalech a velký Sborník dějin ochotnických divadel-
ních souborů, pěveckých sborů a orchestrů v�Úvalech = Diva-
dlo a hudba v Úvalech 1860–1980, část I; Plakáty ochotnic-
kých divadel, koncertních a estrádních vystoupení, část II. 
Publikace jsou k� dispozici v� městské knihovně a archivu 
města.

Na režiséra také vzpomíná paní Štíchová, členka ochot-
nického divadla: „Pana Morávka jsem obdivovala pro jeho 
práci režiséra. Ten svoje požadavky na nás uplatňoval tak, že 
mu jednou jakýsi hodnotitel našeho představení vytkl, že na 
něm byla příliš patrná tak zvaná mřížka, a tím byl myšlen zá-
měr režiséra. Při scénické práci dával pan Morávek důraz na 
osvětlení. Vytvářel rád atmosféru pomocí různě zastíněných 
refl ektorů, takže jsme si ho dobírali, že má nejraději černá 
světla.“ Další vzpomínka je i na kulturu řeči, na které trval: 
„Divadelní soubor J. K. Tyl měl nejen poměrně dlouhou tradi-
ci, ale i poměrně dobrou úroveň. V souboru v době před vál-

kou a během války v něm hostovali někteří herci z Prahy, do-
konce i z Národního divadla a s tím asi souvisela jeho úroveň. 
Starší členové souboru vzpomínali na pana Steimara a pana 
Deyla, ale možná, že jich bylo ještě víc. Vzpomínám, že při 
zkoušení byl velký důraz kladen na kulturu řeči a že byla 
opravdu radost poslouchat některé členy, sledovat, jak krás-
ně mluví a samozřejmě i hrají…“ (úryvek ze vzpomínek paní 
Štíchové z�Paměti města).

Na fotografi i z�pozůstalosti jsou Jan Marek, Jiří Štícha, paní 
Šemberová, Antonín Novák, paní Steinová, Helena Verne-
rová, Václav Zuska, Marta Štíchová, Adolf Morávek (s mo-
týlkem), neznámý mladík, Vladimír Kolomý, Marie Raušová 
a další neznámá osoba.

● Výročí připomněla Alena Janurová

    

POZNÁTE SE?POZNÁTE SE?

Vracíme se k�lávce přes Kabernu. Mnoho čtenářů se ozva-
lo, dokonce i dva, kteří jsou na fotografii ze zamrzlé hladiny 
v� popředí snímku. Ke stavbě lávky přišlo několik fotogra-
fií účastníků a mezi jinými i ta, kde se už oslavuje oprava. 
Darovala ji do archivu paní Štromajerová a viděla ji paní 
Kašparová, se kterou se brzy těšíme na oslavu 108 let. 
Poznala dvě osoby a sdělila, že ráda časopis sama čte a že dě-
kuje za vánoční přání od města. Paní Kašparová patří k�pěti

107 letým ženám v�republice. K�poznání fotografie stráně 
se nikdo nehlásí, proto sděluji, že se jedná o Vinohrady nad 
Sokolským koupaliště, když ještě bylo v�provozu. Ještě k�láv-
ce přes Kabernu, na fotografii se oslavuje její oprava v�roce 
1960. A nová poznávačka, kdepak se to sáňkuje a kdy???

Budete-li mít chuť reagovat, tak na adresu alena.janurova@
centrum.cz 
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Navždy jsme se rozloučili 

Miroslava Bořilová 

Jindřich Lízner

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

ÚNOR 2021
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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

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených 
dětí, životní jubilea a jména zemřelých v�rubrice Spole-
čenská kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pou-
ze s�písemným souhlasem dotčené osoby, případně je-
jího zákonného zástupce. V�případě zájmu o zveřejnění 
se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, na email 
marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091� 528, 
mobil 723�929�928. 

● Marie Černá, matrikářka

�
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Tímto bych chtěla  pochválit dřevěný 

betlém umístěný v obchodě Botičky na 

náměstí, klobouk dolů před umem pána, 

který ho vytvořil, je moc krásně 

a precizně vyřezaný a lahodí oku.

Obyvatelka Úval

Markéta Šurgotová

Pár upřímných slov díků, milý úsměv a podání rukou 

potěší každého člověka.

Každý výraz vděčnosti, ohleduplnosti a porozumění 

vytváří pěkné vztahy mezi lidmi a připravuje půdu pro 

krásná přátelství.

Děkuji za přání k narozeninám pečovatelkám DPS 

a přátelům z SK Úvaly. 
Miroslav Martínek
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Poděkování

Milé děti ze školy v Úvalech,

děkujeme vám za tašky s vánočními dárečky a dopisy, které jste 

nám přinesly do Domova seniorů Úvaly.  Byli jsme opravdu mile 

překvapeni a moc se nám líbily dárečky vámi vytvořené. Letos 

jsme se sice nemohli potkat osobně, ale přesto nás velice dárečky 

potěšily v této nelehké době.

Přejeme vám hodně zdraví a přátelství mezi sebou navzájem.

  To vám přejí
babičky a dědečkové z DS Úvaly

Děkuji úvalským skautům 

a skautkám (jmenovitě paní 

Tereze Glosové) za účinnou 

pomoc při donášce léků z lékárny. 

Pro seniory s omezením pohybu 

je to v současné pandemické 

době (a náledí navíc) velká služba. 

Děkuji a přeji hodně úspěchů 

v novém roce. 

Anděla Horová  
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 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

777 038 001
www.gato.cz
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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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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921

Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod 
Nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

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

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou, 
řez živých plotů. tel.: 606 527 091

Koupím pole, louky – i menší kousky
tel.: 603 442 474

Koupím byt - RK nevolat – tel.: 728 128 732
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• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

 • REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818 

Nabízím kompletní vedení účetnictví, 
daňové evidence, mezd. 

Praha, Praha východ + okolí
www.ucetnictvimk.cz 
mobil: 775 559 283

 
Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval

 Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Rozměry časopisu: před ořezem 216x303 mm, po ořezu 210x297 mm Rozměry zrcadla: 190x262 mm

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

210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 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  3 900 Kč
1/1 v textové části 7 800 Kč
1/2  1 950 Kč
1/3  1 500 Kč

1/4         1 100 Kč
1/8            830 Kč
3. str. obálky     4 200 Kč
4. str. obálky     5 500 Kč

soukromá (do 120 znaků) 140 Kč
soukromá (120–360 znaků) 285 Kč
komerční (do 120 znaků) 280 Kč
komerční (120–360 znaků) 570 Kč

zvýraznění rámečkem     + 50 %
tučný nadpis       + 30 %

Řádková inzerce:
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