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Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
toto březnové Slovo starosty píšu
vúnoru, vdobě, kdy po skoro deseti letech dorazila do Úval opravdová zima.
Mrazy k -20 °C, sníh, zamrzlé rybníky
a azurová obloha. Přesto i vtomto mrazu se hlásí jaro. Než zapadaly sněhem,
vystrkovaly první květy talovíny a ptáci
dávali svým cvrlikáním najevo zcela eviSLOVO
dentně, že se konec zimy blíží. Jsem
S TA R O S T Y
rád, že jsme si mohli trochu té zimy užít
a přijít na jiné myšlenky, než nám jdou do hlav zmédií, zrozhovorů mezi lidmi nebo zpráce. Protože jinak by ty myšlenky byly dost ponuré.
Otevřete noviny – covid, pustíte rádio – covid, sednete kinternetu – covid. Člověk se pomalu bojí otevřít plechovku
solejovkami …
Covid zabíral i nemalou část naší agendy na radnici. Chceme totiž přispět ktomu, abychom se všichni dostali zcovidní tmy a vrátili se alespoň zčásti knormálnímu životu. A tak
jsme vlednu a únoru spustili program registrace kočkování
pro úvalské seniory starší 80 let a nakonec se nám podařilo,
že všichni, kteří se spomocí města zaregistrovali, byli naočkováni přímo vÚvalech a nemuseli se trmácet do některého
ze středočeských očkovacích center. Považuji to za úspěšnou akci radnice a velké díky směřuji ke svým kolegyním
a kolegům, kteří celou akci zajišťovali, především pak Janě
Tesařové, Monice Šimáňové a kolegyním z „call centra“ na
správním odboru a pečovatelské službě.
Úspěch první akce nás všechny namotivoval a připravujeme
druhou vlnu. Vté bychom chtěli do poloviny března naočkovat již téměř 1800 obyvatel Úval, především lidí starších 65
let, učitele, policisty, hasiče nebo pracovníky vodohospodářské infrastruktury. Díky dohodě s panem Jiřím Drábem
zúvalského Sokola vytvoříme ze sokolovny na náměstí velkokapacitní očkovací centrum, CZP Jirny nám poskytne 10
zdravotníků, dodávky vakcín již máme předjednané. Organizačně jsme připraveni – vše teď závisí na STÁTu, jak nám
a obyvatelům Úval umožní provádět registrace kočkování
vcentrálním registračním systému – zde to vlednu a únoru
rozhodně nebylo bez problémů … Pokud se nám akce podaří, budeme mít do poloviny března naočkovanou celkem
třetinu obyvatel Úval, především však prakticky všechny
ohrožené skupiny. VÚvalech by se tak riziko spojené scovi-
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dem mělo pro obyvatele našeho města dramaticky snížit.
Tak si držme palce. Sledujte prosím městský web, facebook,
aplikaci nebo se zaregistrujte kodběru sms zpravodajství,
ať vám neutečou důležité informace. Rozhodně pak nepřehlédněte informační plakát vtomto Životě Úval.
V souvislosti s covidem pak rada města rozhodla, že opět
pomůžeme úvalským podnikatelům, kteří sídlí vprostorách
pronajímaných městem – a to prominutím nájemného
u těch, kteří musí mít zavřené provozovny, a výraznou slevou u těch, kteří mohou podnikat jen omezeně. Stejně tak
letos nebudeme vybírat peníze za pronájem zahrádek
u úvalských restaurací a barů.
Nežijeme však jen covidem, připravujeme a řešíme další
projekty, které jsou důležité pro naše město. Vprvní řadě je
to oblast školství. Zinfograﬁky, kterou jsme zveřejnili vŽivotě Úval vúnoru, je zřejmé, že nás i vpříštích letech bude provázet nedostatek míst ve školkách a neúprosně se snižující
volná kapacita vnaší základní škole. Rada města proto zadala odboru investic za úkol dokončit ještě letos připravovanou projektovou dokumentaci na rozšíření kapacity mateřské školy Cukrovar o dalších 50 míst (2 třídy po 25 dětech).
Pokračujeme rovněž vpřípravě výstavby svazkové školy na
Hostíně. Je nutné si přiznat, že tuto přípravu provázejí problémy, které dokončení školy včase posouvají – nyní někam
směrem kroku 2023. Jedná se jednak o napadání probíhajících výběrových řízení některými jejich účastníky (v drtivé
většině případů se ukazují být účelovými obstrukcemi), dále
pak řešíme dohady o ﬁnancování projektu ze strany obce
Zlatá nebo se řeší otázka příjezdových komunikací sdeveloperem výstavby na Hostíně, bez jehož spolupráce se projekt realizovat nedá. Věřím však, že všechny tyto problémy
překonáme.
Příští tři roky však budou voblasti školství velmi těžké. Celou
věc umocňuje tzv. školská turistika, kdy rodiče dětí, kteří
bydlí mimo Úvaly, tyto děti na krátkou dobu účelově přihlašují do Úval, aby těmto dětem vznikl zákonný nárok na zajištění vzdělávání ze strany našeho města. O tomto problému
sice víme, ale prostředky pro jeho řešení jsou ze zákona minimální a nadřízené úřady vtom zrovna oporou nejsou. Je
proto poměrně reálný scénář, že budeme nuceni vdohledné době hledat pro některé nové žáky naší školy prostory
na jiném místě vÚvalech, ba dokonce i mimo Úvaly.
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Dalším neuralgickým problémem, který vÚvalech řešíme,
je doprava, především pak parkování v centru města
a okolí nádraží. Vposledních měsících se tento problém díky covidu trochu zmírnil, jedná se však o dočasnou záležitost, protože jednak všichni věříme, že se postupně věci
vrátí knormálu, druhak je matematická jistota, že město
Úvaly se bude i nadále rozrůstat, spolu sostatními obcemi
okolo a tím poptávka po dopravě zúvalského nádraží i nadále poroste.
Zde mám dvě pozitivní zprávy.
Tou první zprávou je, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst. Druhou zprávou je, že Rada města Úvaly
zadala vyzvanou architektonickou soutěž na vybudování
terminálu BUS/ B+R/ P+R u úvalského nádraží. Středočeský kraj pak stále ve spolupráci sobcí Tuklaty připravuje vybudování P+R u Tuklat, kam by se mohla svést část dopravy z okolí. Během příštích 4 let by se tak mohla výrazně
zcivilizovat podoba parkování i přestupu bus/vlak/auto/kolo u úvalského nádraží.
Vsouvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se rada města rozhodla, že pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží.
Co však budeme řešit i nadále, je parkování vÚvalech jako
takové. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že lidé si pořizují další a další auta do rodin, již však neřeší, kde je zaparkují a zpravidla tak činí na místních komunikacích. Do tohoto musíme vnést řád. Není totiž možné, aby soukromá
auta parkovala tak, že pak neprojedou hasiči, popeláři nebo IZS. Stejně tak není přijatelné, aby auta parkovala na
městské veřejné zeleni nebo tam, kde jsou, na chodnících.
Nejde jen o to, že to zakazuje zákon, ale jde i o to, že se pak
zeleň vdaném místě vyjíždí a do ulic se roztahává bahno.
Tomuto problému se proto začneme intenzivně věnovat již
letos na jaře. Chceme najít řešení, které bude přijatelné
pro obyvatele i pro město – například tím, že město umož-
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ní obyvatelům vybudovat parkovací místa zdistanční dlažby na vybraných místech atd.
Neřešíme však jen školství a dopravu. Velkým úvalským
dluhem je stav městských bytových domů. Zatímco město
vmnoha svých oblastech prokouklo, tak modernizace doposud minula tuto část městského majetku. Do značné
míry i proto, že zanedbanost bytového fondu města je tak
velká, že dosahuje odhadem částky kolem 45 milionů Kč.
Dá se i říct, že město uzavřelo se svými nájemníky nepsanou dohodu: my vám dáme relativně levné bydlení, ale na
druhou stranu od města nic nechtějte.
Tato dohoda však do Úval 21. století nepatří. Proto jsme
připravili vradě města patnáctiletý projekt komplexní modernizace bytového fondu. Vprvních třech letech zmodernizujeme a opravíme a zateplíme fasády, okna a střechy
bytových domů a provedeme renovace společných prostor. Vdalších letech pak budeme každoročně opravovat
jednotlivé byty tak, aby ve zbývajících 12 letech byly opraveny všechny byty ve vlastnictví města. Je logické, že veškeré tyto investice se vpříštích letech projeví i vceně nájmu.
Nájemné budeme proto postupně zvyšovat tak, jak nám
umožní zákon, abychom se dostali na ekonomicky rozumnou úroveň nájemného.
I když nám rozpočet letos neumožní realizovat vše, co bychom si přáli, připravujeme další opravy a rekonstrukce
komunikací a chodníků vÚvalech. Letos ve větší míře použijeme rekonstrukce spomocí asfaltového recyklátu. Není
to sice kvalita srovnatelná spokládkou živice, stále se však
bude jednat o lepší stav, než je nyní. Zaměříme se především na okrajové čtvrti Úval.
Vdobě, kdy si budete číst toto Slovo starosty, už bude na
dveře silně klepat jaro (alespoň tomu věřím). Tak nám
všem přeji, ať jaro přinese hezké počasí, naději a návrat
knormálnímu životu.
● Petr Borecký, starosta města

P O Z VÁ N K A
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 26. 3. 2021
od 18.00 hodin vsále Riegerova čp. 65,
250 82 Úvaly.
Program jednání bude oznámen
na úřední desce městského úřadu.
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL
DNE 4. 2. 2021
První zasedání úvalských zastupitelů
vroce 2021 se konalo vsále „Pětašedesátky“ dne 4. února. Nejprve starosta informoval přítomné o činnosti Rady města Úvaly za období od 3. 12.
2020 do 28. 1. 2021. Rada řešila mimo
jiné očkování seniorů proti Covid-19,
úpravy budovy na Pražské 276, rekonstrukci chodníků Na Spojce a u zdravotního střediska a nový výtah vúvalském DPS. Zastupitel Mgr. Gloc poté
prezentoval závěry z jednání finančního výboru ze dne 25. 1. 2021.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020 – příjmy a výdaje ve výši
příjmy a výdaje 207541527 Kč. Důvody vedoucí ktomuto opatření přiblížil
místostarosta Kimbembe.
Vzhledem ke krizové situaci v roce
2020 a s ohledem na současnou přetrvávající situaci zastupitelé zrušili
část usnesení č. Z-86/2019, které se
týkalo přípravy participativního rozpočtu města Úvaly tak, aby první realizace projektů proběhla v roce 2021.
Z těchto důvodů není dosud pořízen
software a nedošlo ke zveřejnění projektů, a proto vtomto roce participativní rozpočet nebude v Úvalech implementován.
Bylo rovněž schváleno rozpočtové
opatření č. 1/2021, které bylo sestaveno na základě ukončení roku 2020.
Rozpočet na rok 2021 byl schvalován
v prosinci roku 2020 a rozpočtové
úpravy se týkají navýšení příjmu zdaní o 8,5 mil. Kč, navýšení poplatků
o 543 tis. Kč a příjmy z minulých let
(14,5 mil. Kč).

chází pod nemovitostí a v okolí nemovitosti chaty č. ev. 63. Přítomná vlastnice pozemku vznesla dotaz, proč
zastupitelé sodprodejem nesouhlasili. Důvodem je skutečnost, že tato chata se nachází v uznaném přírodním
parku „Škvorecká obora – Králičina“.
Zastupitelé souhlasili se zahájením řízení o změně č. XII územního plánu
nového sídelního útvaru Úvaly, kterou podala společnost RP Pražská,
s.r.o. Touto změnou je řešena lokalita
plánovaného obchodního centra na
pozemku č. 3478/1. Dle stávajícího
územního plánu se jedná o území čistě obytné, které plánovaný stavební
záměr nepřipouští realizovat. Navrhovaná změna převádí část pozemku
na „území občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední“ a část
pozemku na „území ochranné a izolační zeleně“. Pořízení změny územního plánu bude plně financováno
žadatelem. Diskuse k tomuto bodu
se týkala problematiky napojení zamýšleného obchodního centra na ulici Pražská, respektive napojení na
státní silnici I/12 (kolínská) a bylo rovněž schválena podmínka výstavby
vjezdu a výjezdu na silnici I/12, až to
bude legislativně možné. Řešení vjezdu z ulice Pražská a s tím spojené
možné kácení několika stávajících
vzrostlých stromů podél silnice bude
dále řešeno.

Zastupitelé také schválili zásady rozpočtových opatření, tak aby je mohla
ve vymezených případech provádět
Rada města Úvaly, a to z důvodu operativnosti přijatých rozhodnutí.

V dalším bodě jednání zastupitelé
schválili uzavření Kupní smlouvy na
prodej pozemku č. 2303 o velikosti
91 m² a pozemku č. 2304 o velikosti
274 m². Kupní cena činí 339 888 Kč
a bude hrazena ve formě splátek po
dobu 240 měsíců oproti zástavnímu
právu pozemků za účelem narovnání
majetkových poměrů pod umístěnou
stavbou a související oplocenou
zahradou.

Zastupitelé po diskusi nesouhlasili
s uveřejněním záměru na prodej části
pozemku č. 3512/6 o velikosti 140 m2.
Jedná se o lesní pozemek u údolí
bezejmenného potoka pod bývalým
hradem Skara v Králičině, který se na-

Zastupitelé vzali na vědomí odvolání
paní J. K. proti vyjádření k žádosti
o prominutí příspěvku na infrastrukturu při realizaci stavby rodinného
domu v Radlické čtvrti a opětovně
nesouhlasili s prominutím příspěvku

dle Zásad pro poskytování příspěvků
na technickou, dopravní a veřejnou
infrastrukturu při realizaci bytové
a nebytové výstavby na území města
Úvaly.
Zastupitelé nesouhlasili s uveřejněním záměru na prodej pozemku
č. 1025/2 o celkové výměře 81 m2,
včetně budovy na pozemku č. 1025/3,
o výměře 42 m2 ve vlastnictví města
Úvaly. Předmětný pozemek vblízkosti staré čističky odpadních vod k prodeji sousedí s pozemkem č. 1025/7,
na kterém chtějí majitelé rekonstruovat oplocení, na základě vydaného
souhlasu srekonstrukcí. Tento pozemek č. 1025/2 se zastupitelé rozhodli
neodprodat a bude zahrnut v rámci
celkového koncepčního řešení areálu
bývalé ČOV.
Bylo také odsouhlaseno uzavření
Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě se
společností YD Real Estate Alfa, s.r.o.
Tento smluvní dodatek zcela nahrazuje Smlouvu o poskytnutí příspěvku
na infrastrukturu uzavřenou dne
24. 1. 2013 mezi městem Úvaly a panem I. R.
Zastupitelé vzali na vědomí materiál
„Plán rozvoje sportu v Úvalech pro
roky 2021–2025“, který představil
místostarosta Polák. Tento plán je
nutné dokládat k žádosti o dotaci.
Jedná se o otevřený materiál, který se
bude průběžně aktualizovat.
Zastupitelé rovněž vzali na vědomí
informaci starosty města o aktualizaci zásobníku projektů. Zastupitel Mgr.
Gloc vznesl řadu připomínek a podnětů ke konkrétním projektům vtomto materiálu.
Byla také schválena Obecně závazná
vyhláška č. 1/2021, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně
závazné vyhlášky 2/2020, a to s ohledem na trvající epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Cílem je podpořit
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podnikatele tím, že stejně jako v roce 2020 bude v roce 2021 místní
poplatek uvedený v čl. 6 odst. 1
písm. a) obecně závazné vyhlášky č.
1/2019, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (prodej
na tržišti) snížen na částku 0,- Kč a
místní poplatek stanovený paušální
částkou uvedený v čl. 6 odst. 2 písm.
a) obecně závazné vyhlášky, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (předzahrádka u provozovny) snížen na 0,- Kč a místní
poplatek stanovený paušální částkou uvedený v čl. 6 odst. 2 písm. a)
obecně závazné vyhlášky, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (předzahrádka u provozovny) snížen na částku 0,- Kč.
Snížení místního poplatku v roce
2021 na 0,- Kč se bude vztahovat na
ohlášené poplatky od účinnosti této
obecně závazné vyhlášky.

Zastupitelé stanovili předsedovi
a členům zvláštního orgánu Rady
města Úvaly, přestupkové komise
od 1. 2. 2021 měsíční odměnu ve výši: předseda přestupkové komise –
23 000 Kč, člen přestupkové komise
vykonávající administrativní činnost
včetně registrace – 4 500 Kč, člen
přestupkové komise vykonávající
administrativní činnost psaní – 3 619
Kč. Agenda přestupkové komise za
uplynulé období výrazně narostla.
V posledním bodě jednání zastupitelé schválili příspěvek na přístavbu
hasičské zbrojnice SDH Úvaly a dofinancování pořízení příslušného vozidla kjiž získané dotaci.
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města, využití druhého svozového
auta na komunální a separovaný
odpad.
Připomínky ze strany občanů se týkaly výběrového řízení na tiskárnu
a grafické zpracování městského
měsíčníku Života Úval a neplnění
závazků z plánovací smlouvy se společností Nanette, s.r.o. (developer
voblasti U Horoušánek).
Link na jednání: https://www.youtube.com/watch?v=BF_hOK_C5IQ
Délka jednání: 4.06 hod.
● Marek Mahdal, redakce Života Úval

Dotazy a připomínky ze strany zastupitelů se týkaly nabídky developerských projektů, dotací na sběrný
dvůr, participativního rozpočtu

MÍSTOSTAROSTA ODPOVÍDÁ
1. Občané se ptají, jestli máme řešení k rozbitým
ulicím
Vsoučasné době se na mě obrátili občané zlokality Horoušany a v Setých kvůli stavu ulic, který je katastrofální.
Milí občané, vedoucí odboru investic Petr Matura připravuje materiál ktomuto problému a rada 16. 2. 2021
rozhodne, dle finančních možností města, jakým způsobem budou ulice opravené. Tyto ulice jsou součást zásobníků projektů, který starosta prezentoval na zastupitelstvu 4. 2. 2021.
2. Občané se ptají, jak to bude sparkováním?
Systém parkování je odložený. Až kraj vybuduje P+R
uhelného skladu, teprve pak rada města předloží občanům komplexní parkovací systém.
3. Občané se ptají, jestli má město finance vpořádku
vzhledem ke Covidu-19
Finance města jsou stabilní i v rámci covidu, protože
minulý rok město mělo 25,5 mil. Kč zůstatek na účtu.
Daňové příjmy přinesly o 5 mil. lepší výsledek než rok
2019, ale celkové příjmy o 6 mil. horší výsledek než rok
2019. Město nezískalo dostatek dotací vroce 2020.

Je třeba říci, že Úvaly mají ze starého úvěru (110 mil. Kč)
stále ještě dluh ve výši 33 mil. Kč. To znamená, že se
tento dluh v posledních 7 letech podařilo snížit o více
než 77 mil. Kč. Z nového revolvingového úvěru bylo
čerpáno 110 mil. Kč a splaceno 27 mil. Kč, zůstatek je
83 mil. Kč.
V roce 2019 město Úvaly ještě čerpalo úvěr ve výši 30
mil Kč, z něhož se platí ještě úroky. Jistina se začne splácet až tento rok.
Vroce 2020 město Úvaly čerpalo úvěr ve výši 17,5 mil Kč
na nákup budovy mateřské školy a pozemku pro otočné
parkování.
Celkový dluh města tedy v současnosti činí 162 mil. Kč.
Dluhová služba činila v roce 2020 19,9 mil. Kč. V roce
2021 je naplánována na 21 mil. Kč.
Závěrem mi dovolte, abych vám vtéto nelehké době popřál hodně energie, optimismu a hlavně zdraví.
● Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta MěÚ
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V ÚVALECH VEDENÍ
MĚSTA ZRUŠILO
Na posledním zasedání zastupitelstva byl těsnou většinou 8 hlasů koalice zrušen participativní rozpočet pro
Úvaly. Ten měl umožnit občanům přímo navrhovat drobné projekty pro zlepšení města, o kterých by následně
hlasovala veřejnost, a nejlepší projekty by se realizovaly.
V mnoha městech občané takto navrhují obnovu různých veřejných prostranství, umístění laviček nebo třeba nové herní prvky na hřiště. Pro první rok mělo být
alokováno 600 tisíc Kč.
Zastupitelstvo již jednou odhlasovalo velkou většinou,
že participativní rozpočet chce. Teď ale koaliční zastupitelé otočili. Při projednávání bodu slibovali, že se participativní rozpočet pouze odsune o rok, ale když došlo na
hlasování, najednou byly sliby pryč. Odsun akce o rok
nepodpořili a rovnou odhlasovali její zrušení. Přitom
právě letos Středočeský kraj začínající participativní roz-

počty podpoří dotací, a navíc pro ně obcím poskytne
zdarma software. Byla by to skvělá příležitost takovýto
projekt začít.
Hlasování o participativním rozpočtu tak ukazuje, jak vedení města přistupuje kdiskusi s opozičními zastupiteli.
Opoziční zastupitelé navrhovali vtomto volebním období právě třeba participativní rozpočet, senior taxi nebo
více peněz do změny bahnitých ulic na asfaltové. Bohužel dialog o prioritách na naší místní – úvalské úrovni neprobíhá, a tak se jede jen podle toho, co chce koalice ve
vedení města. Rozhoduje pak většina jednoho hlasu
a kvůli absenci potřebných koaličních zastupitelů na jednáních se třeba i odsouvá jednání zastupitelstva o týden, protože každý hlas koalice je zapotřebí.
● Jan Černý, Jaromír Gloc
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ÚVALY KOMUNIKUJÍ … VÍTE ALE KDE VŠUDE?
Město Úvaly využívá pro komunikaci
s obyvateli města hned několik informačních kanálů.
Nejstarším a nejznámějším je časopis
Život Úval, jehož šéfredaktorem je pan
Josef Štěpánovský. Svého času byl tento
časopis hlavním a jediným významným
zdrojem informací o tom, co se děje
ve městě. Dnes jej využívají především
občané, kteří nedisponují internetovým
připojením, nebo jim je prostě příjemnější číst informace v tištěné podobě.
Již z podstaty věci však vyplývá, že informace, které vŽivotě Úval čtete, jsou
fakticky již cca 3 týdny staré a mnohdy
tak vreálném životě překonané.

Výše uvedené webové stránky a aplikaci doplňuje sms informační služba
města, kterou dnes využívá 315 obyvatel Úval, rovněž tedy cca 6% dospělých
obyvatel Úval. Registrovat se k této
službě je velmi snadné – stačí se zaregistrovat do Zóny občana na webových
stránkách města. Kromě sms informací tak získáte i možnost vyřídit si spoustu věcí elektronicky – například poplatky za odpad či za psy, vodné či stočné,
občanku, řidičák a podobné služby.

telstva, ale jde také o záznamy z projednávání důležitých věcí pro rozvoj
města nebo krátké reportáže ze společenských akcí.
Úvaly jsou rovněž aktivní na sociálních
sítích, a tak naše město najdete na
Facebooku, ale i na Instagramu. Stačí
si naše stránky označit, dát sledovat
a můžete si být jisti, že vám neuteče
žádná informace.
Kromě elektronických informačních
kanálů, které jsou rok od roku důležitější, stále fungují vývěsky města, kde
najdete především základní informace
o konání zastupitelstev nebo různých
kulturních akcí. Především pro krizové
situace (povodeň, požáry, výjimečné
události) máme v Úvalech modernizovaný městský rozhlasový systém.
Celý městský informační systém doplňují elektronické úřední desky města,
které najdete u radnice na náměstí Arnošta zPardubic, u zdravotního střediska a u nádraží.
Kromě výše uvedených zdrojů informací najdete o dění v Úvalech hodně
informací i na neoficiálních fórech, jako
jsou facebooková fóra Úvaly-Slovany,
Úvaly-Radlická čtvrť, U Horoušánek,
Úvaly Sever, U Hájovny. Zajímavé informace můžete občas najít i na webových
stránkách www.uvaly.cz, které provozuje pan Lukáš Rubeš.

Z hlediska rozsahu a aktuálnosti jsou
dnes hlavním informačnímu zdrojem
webové stránky www.mestouvaly.
cz, kde najdete nejnovější informace
ze všech oblastí, kterými se ze zákona
město Úvaly zabývá, ale také zprávy
o nově připravovaných projektech města i soukromých investorů, výstrahy
a omezení.
Především v dostupnosti aktuálních
informací (havárie, uzavírky, dopravní
omezení, jízdní řády nebo upozornění
na závady) je velmi funkčním informačním kanálem aplikace Úvaly v mobilu,
kterou si můžete do svých telefonů
stáhnout jak na Google play tak na Apple store. Tuto aplikaci dnes vÚvalech
využívá cca 300 uživatelů, tedy asi 6 %
dospělých obyvatel města.

Město Úvaly rovněž od roku 2015 vysílá na svém YouTube kanálu, nejčastěji
se jedná o záznamy zjednání zastupi-

Informačních kanálů o dění v našem
městě je tak poměrně hodně a je jen na
vás, které znich využijete.
● Petr Borecký, starosta města
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KRA JSKÉ P+R VÚVALECH? MOŽNÁ JIŽ BRZY!
V uplynulých letech bylo jedním z úvalských témat budoucí využití pozemků bývalých uhelných skladů u nádraží pro parkování aut obyvatel Úval a okolních obcí, kteří
dojíždějí za prací vlakem do Prahy a do okolních měst. Již
vroce 2013 nechal tehdejší místostarosta města pan Michal Breda zpracovat studii, která počítala svybudováním
parkoviště pro cca 240 – 260 vozidel /dle zvolené varianty/. Tehdy se bohužel nepodařilo dohodnout smajitelem
pozemku na podmínkách odkupu, navíc samotná realizace byla mimo ﬁnanční možnosti města.

la. To se teď změnilo. Středočeský kraj totiž zařadil město
Úvaly mezi lokality, kde by chtěl realizovat krajské parkoviště P+R. Toto parkoviště by mělo navazovat na městem
Úvaly připravovaný terminál bus/ vlak/ cyklo a menší P+R,
kde již byla zadána vyzvaná architektonická soutěž.
Vsoučasné době vede Středočeský kraj jednání svlastníky pozemků o podmínkách jejich odkoupení, v případě
úspěšné dohody by měla následovat příprava projektové
dokumentace. Pokud vše dobře dopadne, mohly by se
Úvaly dočkat zcela nového P+R do 4 let.

Studie tedy na několik let usnula, občas se vedla jednání
smajiteli, ale nezdálo se, že by se situace někam posunu-

● Petr Borecký, starosta města

I LETOS VYVĚSÍME V ÚVALECH VLA JKU TIBETU
10. března 2021 uplyne již 62 let od
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a jeho následujícím brutálním rozdrcení. Již tradičně se město Úvaly připojí k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet, abychom připomněli osud
tibetského národa. Víme, že vyvěšení
vlajky samo o sobě nic nezmění, ale
mnozí z nás si sami pamatují, jak nás
morálně povzbuzoval jakýkoli náznak
podpory ze světa v době, kdy jsme sami v naší zemi čelili diktatuře.
Dnes například čelí útlaku od diktatury Bělorusové nebo Rusové podporující Alexeje Navalného, kterého se rus-

ký režim pro jeho názory pokusil
zabít, a když mu to nevyšlo, alespoň
jej uvěznil.
Vyvěšování tibetské vlajky vnímáme
proto jak jako podporu Tibeťanů, tak
i v symbolické rovině jako solidaritu
se všemi lidmi po celém světě, kteří
trpí porušováním jejich lidských práv.
● Petr Borecký, starosta města
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OMEZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY OD 7. BŘEZNA
2021 SE DOTKNE I ÚVAL
Propad tržeb v hromadné dopravě ve Středočeském kraji za loňský
rok přesáhne 500 milionů korun.
Hlavním důvodem je snížení počtu
cestujících způsobené protipandemickými opatřeními o zhruba jednu
třetinu. Ze státního rozpočtu kraj
žádnou pomoc nedostal, byť o ni
opakovaně žádal. Vedení kraje tedy
muselo přistoupit ke stabilizačním
opatřením. Z dosažených úspor
budou především sanovány ztráty
systému tak, aby byla zachována

obslužnost a zároveň aby nedošlo
kvýrazně většímu zatížení rozpočtů
středočeských měst a obcí.
V současné době (2021) činí ztráty dopravců 10–13 milionů korun
týdně, a rozhodně nemůžeme
očekávat, že se situace v dohledné době zlepší. Pokud by se trend
nezměnil, mohla by v souhrnu
za roky 2020 a 2021 kumulovaná ztráta dopravců ve Středočeském kraji přesáhnout částku

1 miliardy Kč. To řadu zdopravních
společností tlačí přes hranici přežití.
Současně rozpočty středočeských
města a obcí, ale i kraj už nemají
takřka žádné rezervy, které by do
systému mohly dát
Kraj proto musel přistoupit ke stabilizačním opatřením, obsahujícím
valorizace jízdného na území kraje,
úpravy technických standardů PID
a částečné omezení frekvence spojů
veřejné dopravy.

10

ŽIVOT ÚVAL 3/2021

O výši valorizace kraj v současnosti jedná s hlavním městem Prahou,
se kterou má integrovanou veřejnou dopravou. Vpřípadě dohody by
mělo k valorizaci jízdného dojít od
1. července 2021, její výše by měla
zohlednit výši inflace a zvýšených
nákladů na provozování veřejné dopravy od poslední úpravy cen, která
proběhla vroce 2011.
Dalším krokem je omezení frekvence spojů veřejné dopravy o cca 10
procent (od 7. března 2021) do konce příštího roku. Jedná se o omezení,
které je schopno přinést reálné úspory, ale ještě výrazně nezasáhne kom-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
fort dostupnosti veřejné dopravy ve
Středočeském kraji. Umožňuje navíc
relativně snadný návrat knormálnímu stavu. V Úvalech tato omezení
postihnou především linku 423,
především pak včasech, kdy ji využívá relativně nejméně cestujících.
Informace o konkrétních rušených spojích budou k dispozici od
1. března v jízdních řádech, městské aplikaci Úvaly v mobilu, PID
Lítačce a systému IDOS.
V současné době činí ztráty dopravců 10–13 milionů korun týdně,
a rozhodně nemůžeme očekávat,
že se situace vdohledné době zlep-

ší. Pokud by se trend nezměnil,
mohla by v souhrnu za roky 2020
a 2021 kumulovaná ztráta dopravců ve Středočeském kraji přesáhnout částku 1 miliardy Kč. Situace
je bez pomoci ze státního rozpočtu, o niž jsme spolu s Asociací krajů ČR opakovaně, a marně žádali,
finančně neudržitelná. Proto musí
kraj i obce přistoupit ke stabilizačním opatřením. Je jasné, že nejde
o populární rozhodnutí, ale aby bylo
možné dopravní systém alespoň zachovat v racionálním rozsahu, není
jiná možnost.
● Petr Borecký, starosta města

ÚVALY SE BRZY ZASE TROCHU ZMĚNÍ
Po létech se nám podařilo dohodnout s ČEZ distribuce,
že vybudují novou trafostanici v Riegerově ulici vedle té
hnusné, která tam je teď. Nová trafačka už stojí a ČEZ
poslal městu peníze na likvidaci staré trafačky, kterou
zbouráme hned vprvním pololetí.

Začala rovněž rekonstrukce chodníku u zdravotního
střediska. Peníze na tento chodník (cca 500 000 Kč) do
staneme z participativního rozpočtu Středočeského kraje. K realizaci tohoto projektu jste pomohli vy, Úvaláci,
svým hojným hlasováním loni v létě.
V pondělí 1.2. začala v domově s pečovatelskou službou
rekonstrukce a instalace nového výtahu, odstranili jsme
tak problém, který DPS trápil prakticky od její výstavby poruchový a nefunkční výtah. Náklady na tuto rekonstrukci činí 1.3 mil. Kč. Na tuto akci jsme získali 95% dotaci z MAS Pošembeří a velký kus práce zde odvedla
projektová manažerka města paní Jana Svatošová.
Fotky pro vás pořídila Blanka Viktorová.
● Petr Borecký, starosta města

Celý prostor pak chceme za pomoci městského architekta pana Davida Krause a architekta zeleně pana Lukáše
Šteﬂa předělat jako budoucí součást nábřeží Výmoly, na
kterém spolupracujeme s Povodím Labe a společností
HG Partner (projektanti). Začneme už na jaře. Zkultivujeme rovněž současné kontejnerové místo, které je tam
pro ostudu.

POZOR!
Pošta mění sobotní
otevírací dobu
Informace o upravené
sobotní otevírací době pošty
vÚvalech splatností od
1. 3. 2021
Sobota

9.00 – 12.00
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STROJNÍ ČIŠTĚNÍ ULIC
Technické služby města Úvaly zahájí
v 1. polovině dubna strojní čištění
ulic, které bude probíhat v pěti etapách:
• etapa (červená) – 6. 4.: ulice Boženy Němcové, Čechova, Erbenova,
Havlíčkova, Jungmannova, Kollárova,
Maroldova, Nerudova, Prokopa Velikého, Raisova, Žižkova
• etapa (žlutá) – 13. 4.: ulice Čelakovského, Denisova, Foersterova, Fügnerova, Hálkova, Klánovická, Mánesova,
Na Spojce, Pod Tratí, Smetanova, Sovova, Tyršova, Vydrova

• etapa (modrá) – 20. 4.: ulice 28.
října, Alešova, Bezručova, Bratří Čapků, Hakenova, Jiráskova, Kožíškova,
náměstí Svobody, Palackého, Seifertova, Tylova, Vítězslava Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova
• etapa (zelená) – 27. 4.: ulice Bulharská, Dobročovická, Hvězdova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova,
Kališnická, Kladská, Lipanská, Lužická, Milíčova, Roháčova, Rokycanova,
Rumunská, Ruská, Slovinská, Srbská,
U Kaberny, U Výmoly, Želivského
• etapa (hnědá) – 4. 5.: ulice Atlasová, Borová, Dalmatská, Jalovco-

vá, Modřínová, Moravská, Muchova,
Polská, Slezská, Slovenská, Smrková,
U Hostína
Pokud by se např. z důvodu nepřízně
počasí nestihl úklid dokončit v daný
termín, bude termín úklidu prodloužen.
!!! Prosíme o respektování zákazu parkování !!! ve výše uvedených termínech
v určeném časovém intervalu.
Na strojní čištění bude navazovat
ruční úklid chodníků, odstraňování
plevele aj.

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA
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COVID 19 A CO DÁL?
Současná doba je pro nás pro všechny těžká a nepříjemná. Šíření nemoci Covid19 prakticky paralyzovalo běžný
život a po roce soužití to spíš vypadá, že to jen tak neskončí. Nechci zde pranýřovat neschopnosti vlády, ani
spekulovat o tom, co kdo z toho má nebo nemá. To v tuto chvíli není to podstatné. Důležité nyní je, abychom
navzdory všem těmto věcem pomohli chránit sebe, své
blízké, své rodiny. Bohužel situace je taková, že bez aktivní a osobní pomoci jednoho každého z nás se pandemii nepodaří dostat pod kontrolu. Ale věřím, že jsme Češi a že si dokážeme pomoci, tak jako jsme to dokázali
vždy, když byl náš národ v ohrožení.
Co mohu udělat pro zastavení šíření:
• Omezit fyzické kontakty se svým okolím. Omezit nákupy, využít nákupy po internetu.
• Nosit respirátor, nejlépe FFP3. Pokud není k dostání
tak FFP2/KN95. Nosit ho všude, mimo domov.
• Když už jste venku, udržujte rozestupy mezi sebou nejméně 2, lépe 3 metry. Nechoďte do míst, kde je hodně
lidí.
• Myjte si ruce mýdlem a používejte alkoholovou dezinfekci. Minimálně po každém příchodu domů.
• Sledujte svůj zdravotní stav. V případě příznaků nemoci nejprve konzultujte s lékařem po telefonu.
• Odolnost vašeho organismu můžete podpořit zdravým životním stylem, cvičením, užíváním vitamínů – zejména D a C a zinku. Hodně spěte. Jezte protizánětlivé
potraviny, zejména ovoce a zeleninu. Omezte zánětlivě
potraviny – sůl, cukr, nasycené tuky a maso.

• Pokud musíte opouštět domov, třeba kvůli práci, nezapomeňte pravidelně desinﬁkovat povrchy – zejména
mobily, počítače, kliky u vstupních dveří, botník a vůbec
prostory, kterých se dotýkáte, než si doma umyjete a vydesinﬁkujete ruce.
• Nestýkejte se s nemocnými lidmi.
Co mám dělat, když se setkám s nakaženým člověkem?
• Pokud to víte, zůstaňte doma. Domácí dobrovolná karanténa zamezí tomu, abyste případně šířili virus dál.
Preventivní karanténa trvá 10 dní.
• Sledujte svůj zdravotní stav a příznaky. V případě, že
se vám zdravotní stav zhorší, nebo příznaky trvají tři dny
a déle, konzultujte jej po telefonu s lékařem. Pokud váš
lékař o víkendu neordinuje, můžete využít bezplatnou
telefonní linku 1221 v sobotu a neděli od 9–16.30 hod.,
v pracovní dny od 8–19 hod.
• Přibližně po 4–5 dnech jděte na testy. Můžete se objednat do nejbližšího zdravotnického zařízení na antigenní testy, které hradí zdravotní pojišťovna, nebo požádejte svého lékaře o žádanku na PCR testy. Registrovat
se můžete prostřednictvím internetové stránky https://
koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
• V případě, že jste vytrasováni Hygienickou stanicí,
postupujte podle jejích pokynů.
Závěrem bych vám chtěl popřát pevné zdraví a jasnou
mysl. Každá katastrofa jednou pomine, každý mrak
vyprší, každé zlo se vyčerpá a pak zase zavládne mír
a pořádek a vysvitne slunce.
● Josef Štěpánovský

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA BŘEZEN
• Bouřka v březnu klade na dobrý rok.

• Březnový sníh škodí polím.

• Březen bez vody, duben bez trávy.

• Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.

• Březen hřmí – květen sněží.

• Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu.

• Březen, za kamna vlezem.

• Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.

ŽIVOT ÚVAL 2/2021
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OBCHODNÍ CENTRUM PRAŽSKÁ (ASI) BUDE
Obchodní centrum na konci ulice Pražská u křižovatky se silnicí do Jiren se nakonec pravděpodobně bude stavět. Zastupitelstvo, zejména hlasy vládnoucí koalice, schválilo urychlené
pořízení změny územního plánu, byť bohužel navrhovaná
změna nepřidává žádnou podmínku výstavby obchodního
centra. To tedy nebude napojeno na kolínskou silnici I/12 (státovka), bude to velké obchodní centrum (nejen LIDL, ale
i spousta menších obchodů) a alej podél ulice Pražská bude
prokácena nejen na příjezdu kcentru, ale i k velkému zásobovacímu vjezdu ksupermarketu.
Největší obavy budí dopravní napojení - obchodní centrum
má u kolínské silnice vzniknout právě kvůli snazšímu příjezdu
zákazníků. Řidiči však budou muset projet 3 křižovatky, než se
dostanou zkolínské silnice na parkoviště.
Zajímavé na situaci je, že od začátku sobchodním centrem
souhlasí prakticky všichni zastupitelé a zároveň ještě na konci
minulého roku vpodstatě všichni zastupitelé jasně deklarovali, že požadují přímý příjezd ze silnice I/12. Ačkoliv se někteří lidé zvedení města snaží šířit fámy, že například opozice je proti, je to nesmysl. Například spolek PRO Úvaly od začátku chce
menší obchodní centrum, ovšem prioritně s napojením na

I/12. Kpobavení je tedy spíš náhlá změna názoru vpodstatě
všech koaličních zastupitelů ve věci tohoto napojení (tedy
přesněji řečeno, jejich náhlý souhlas sjeho absencí neřešením budoucích dopravních komplikací).
Pro úplnost, oprávněné připomínky – nesoulad s územním
plánem nebo absence nájezdu na kolínskou silnici byly od začátku jak proponenty projektu ve vedení města, tak investorem přehlíženy. Zástupce investora během jednání na zastupitelstvu opakovaně prohlašoval, že jeho záměr je vsouladu
súzemním plánem, což samozřejmě nebyla tak úplně pravda.
Byl na to zastupiteli za PRO Úvaly upozorněn, ale na připomínky reagoval spíš uraženě a lehce arogantně, neboť zjevně
neočekával debatu nebo připomínky. Pokud tedy něco stavbu zdrželo, pak to byl tento jeho ne zcela pochopitelný přístup. Nyní už věřme, že nebudeme uváděni investorem
vomyl, a nezbývá než doufat, že si obchodním centrem (které
jinak asi vzásadě nikomu nevadí) nezaděláme na velký dopravní problém na Úvaláku vzhledem k aktuální absenci
vhodného napojení vjezdu do plánovaného areálu a výjezdu
z něj.
● Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, zastupitelé

ZEMŘELA ČESTNÁ OBČANKA MĚSTA ÚVALY –
AKADEMICKÁ SOCHAŘKA PANÍ MILOSLAVA KAŇKOVÁ
Dne 3. 2. 2021 zemřela ve věku 93 let
čestná občanka města Úvaly, akademická sochařka paní Miloslava Kaňková.

Za dlouholetý významný podíl na rozvoji města Úvaly jí zastupitelstvo města udělilo v říjnu 2010 čestné občanství
města Úvaly.
Paní Kaňková studovala Střední keramickou školu v Praze a následně sochařství u profesorů Bedřicha Štefana

a Jana Kavana na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Vedla dětské výtvarné kroužky na ZŠ
Jeseniova a v Domě pionýrů Na Balkáně, později jako vedoucí estetické
výchovy.
Postupně se začala zúčastňovat
sympozií výtvarníků pedagogů, což
jí umožnilo vrátit se k vlastní tvorbě
a vystavovat na společných výstavách.
Na konci 70. let přijala místo výtvarníka v Okresním kulturním středisku v
Úvalech. Těžko se ale přizpůsobovala
estetickým představám svých nadřízených, proto se opět začala věnovat
výchově dětí v právě vzniklém Domě
pionýrů v Úvalech a na Lidové škole
umění v Čelákovicích. Od konce 90.
let se věnovala své autorské práci
s hlínou. Základem její tvorby je figurální plastika, která často prolíná organickými tvary.
Opakovaně byla pro ni inspirací zvířata, a především ptáci. Její zaujetí

světlem a barvou je patrné především
na posledních pracích, u kterých do
svých keramických objektů aplikovala
barevné sklo a vitráže.
Většina jejích plastik vyjadřuje s nadhledem a ironií osobitý pohled na
okolní dění.
Pro Úvaly také ilustrovala od poloviny
70. let do roku 1987 městský časopis
Život Úval. V posledních desetiletích
darovala městu plastiku zájezdního
hostince čp. 9, keramický znak města
a obsáhlý keramický betlém.
I ve vysokém věku se paní Miloslava Kaňková aktivně zajímala o dění
ve městě, přitom byla vždy tak milou
a pozitivní dámou, že by se tohoto
přístupu od ní mohli lidé o generace
mladší učit.
Čest její památce!
● Petr Borecký, starosta města
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„Je noc z 8. na 9. března 1944 a v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim - Březinka rukou nacistů
a jejich pomahačů končí život 3 792
československých občanů – zavraždění muži, ženy a děti se provinili jen
tím, že se narodili jako Židé“.
Tito lidé byli první ze skupin rodinného tábora z terezínského ghetta, která v roce 1944 zahynula právě v Osvětimi. Od této největší jednorázové
hromadné vraždy v dějinách naší země uplynulo vbřeznu právě 77 let. Je
třeba také připomenout, že oběťmi
v německých koncentračních táborech, zejména právě vOsvětimi – Březince, se v průběhu let 1942–1944
stalo i 24 židovských občanů zÚval.
Vroce 2013 sdružení Geshem.cz přišlo s nápadem důstojné připomínky
této události v celé zemi. Komorní
pěvecký sbor Christi Úvaly a jeho dirigent osobně i naše město se ktomuto připomínání připojii, následně se
připojila i Základní škola Úvaly a ve
městě tak vznikla nová tradice. A tak
vokální sbory po celé ČR zpívaly mimo jiné tři z písní, které zpívaly před
sedmasedmdesáti lety oběti nacismu
cestou do komor smrti: Shema Israel
– Vyznání víry, Hatikva - Naděje a Kde
domov můj. I v Úvalech tyto písně
každoročně zaznívaly.

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

Jako občané České republiky, občané
města Úvaly jsme tak vyjadřovali
svůj zármutek nad ztrátou životů našich židovských spoluobčanů během
holocaustu a přáli jsme si, aby memento šoku z připomenutí otřesné
události největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi
kterými má Osvětim-Březinka odsouzeníhodné prvenství, vedlo celou
naši společnost k novému vzdělávání voblasti smyslu naší existence, životních priorit a společenských aktivit v duchu altruismu, humanismu,
důvěry a empatie. Je potřeba takovýchto akcí – zlo se neděje jen kvůli
jeho strůjcům, ale i kvůli slušným lidem, kteří zapomenou nebo zůstanou pasivní v tváři extremismu, rasismu a primitivním vášním rozdmýchávajícího populismu. S písněmi
blízkými obětem nejstrašlivějšího zla
společných dějin jsme ctili jejich památku i připomínali potřebu se stavět aktivně zlu v nás i ve společnosti.
Happening Pamatuj! není náhradou
za smuteční obřady pořádané pro
rodiny obětí holocaustu. Náš zpěv i
recitace dětí ze základní školy chtějí
upozornit a probudit soucit ve zbytku společnosti, která dosud přehlížela tuto tragédii s profesionální lhostejností, což se projevovalo tím, že se
všichni tvářili, jako by se nic bývalo

nestalo. Neinformovanost a nezájem jsou silnými pomocníky xenofobie a extremismu. Dokonce kdosi na
informaci o celonárodním happeningu bezděky zareagoval stejným vyjádřením, jako kdysi zločinec Adolf
Eichmann, když se ho u soudu ptali,
zda svých skutků lituje: „Vždyť to ale
přeci byli Židé.“ Jako by být Židem
nějak samozřejmě znamenalo předurčení k tzv. „zvláštnímu zacházení“,
což v nacistické terminologii znamenalo okamžitou popravu.
Nejedná se nám pouze o připomenutí tragické události, ale o sdělení
vize, kterou uvedené písně nesou:
tradiční hodnoty, smysl života, naději, víru a důvěru. A na obecnou otázku: Jaké je včeských dějinách místo
pro „dějiny těch druhých“, nejen po
staletí zde žijících Židů, odpovídáme:
Chceme, aby se tragédie holocaustu,
až náš svět opustí přímí svědci těch
dnů hrůzy, nikdy nestala pouhou,
postupně jen do dějin zasunutou
událostí, tu a tam umělecky připomínanou. Proto si ji připomínáme
v Úvalech i letos.
● Dr. Vítězslav Pokorný

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… pamětníci vědí a věděli, že jsou vÚvalech místa, kde se vynořují spodní vody na povrch ulic, polních či travních ploch. Vobdobí delšího sucha se voda a vlhkost vytrácí, ale jakmile delší
dobu prší, tak se podzemní bazény zase naplňují a zdá se, že
ulicí teče pramen. Potůček byl pozorován vminulých letech ve
Štefánikově ulici a směřoval knáměstí Svobody. Vjeho dolní
části rostly břízky a býval drobný rybníček. Výpustek měl také
svoji velmi vlhkou část podél celé ulice klesu. Vlese ke Klánovicím se dnes rochní černá zvěř ve vlhké půdě na mnoha místech. Od silnice směrem kretranslační věži se táhl lesem mokrý pás, který uprostřed někdy nebylo snadné překročit, a poblíž
byla místa, kde vždy rostly houby. Spádové území ústilo vplo-

chy přírodních nádrží před i za tratí se spoustou mechu rašeliníku a také sčolky. Není divu, že se směrem kJirnům a Houroušanům voda také stahovala. Pak nastala sušší léta, noví
developeři chtěli stavět a neptali se usedlíků na jejich znalosti
místa. A to ti pamětníci nemusí být ani odborníky na meliorace. Po delší době intenzivně zaprší a jsou problémy, které se
řeší dodatečnými úpravami. Důsledkem je vtipná informace
a foto na fb … „Všimli jste si, že se u nás napouští druhé koupaliště? Pokud ještě přijde mráz, bude to bezva kluziště. Škoda,
že tzv. zasakovací pás nezasakuje, je mi líto lidí, kterým voda teče přes cestu na parcely. Něco je špatně!?!“

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA
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… písek ze Sahary 7.2. jemně zabarvil sníh vÚvalech, ale byl do
rána překryt novou peřinou prašanu, která se vrší ještě další
dny.
… TSMÚ protahují ulice i určené chodníky, ale ty, na které se
nedostane, občané sami čistí, jinak by se bořili do zhruba 20
cm nádherného sněhu, který velmi pomalu sublimuje za nečekaných mrazů.

… 18. 1. 2021 se objevuje Upozornění pro milovníky Klánovického lesa. Upozorňujeme občany napřemnožení černé zvěřevKlánovickém lese, a tudíž na nutnost tyto stavy včas a řádně regulovat. Lov černé zvěře provádí Myslivecký spolek
„Šesterák“ Klánovice, ale bez vaší ohleduplnosti to nejde!Respektujtetedy prosím alespoň minimální požadavky myslivců,
tzn.po setmění již do lesa nevstupovat!A už vůbec do lesa nechodit v noci! Ohrožujete nejen sami sebe, ale také své sousedy
bydlící poblíž lesa, kteří čelí vyplašeným návštěvám černé zvěře
až u domů, a myslivce, kteří nemohou lovit, pokud jim běhá
před muškou, např. sportovec s čelovkou na hlavě. Největší
koncentrace černé zvěře je západně od ulice K Hájovně, tzn.
mezi lokalitou V Setých a Zálesí. Bližší informace vám dá v případě zájmu myslivecký hospodář pan Šubrt tel: 602 688726.
… město 4. 2. zařídilo – píše se na webu a zaznělo i na VZZM –
„s velkou radostí informujeme, že dneškem máme naočkovány první dávkou vakcíny všechny úvalské seniory 80+, kteří se
prostřednictvím města zaregistrovali k očkování. Byl to adrenalin, ale povedlo se. Povedlo se nám to navíc i s mobilním týmem, který všechny seniory naočkoval přímo v naší DPS. Kolegyně a kolegové z úřadu a městské policie vytvořili systém
svozu seniorů door – to – door, takže vše běželo jako na drátku
a nikdo se nemusel trmácet do očkovacích center. Tak snad
nedojde vakcína a všichni se dočkají i druhé dávky…“ Tajemnice J. Tesařová připojuje poděkování zdravotnímu týmu zBrandýsa, panu primáři a sestrám, i pečovatelkám a pracovnicím
správního odboru MěÚ za vstřícnost při postupu očkování.
Organizačně velmi náročná akce nadále pokračuje, město nezapomíná ani na trvale ležící seniory, které naočkovalo doma.
Dalším zájemcům 80+ se dostává také pomoci, mohou se kočkování ještě přihlásit.
… týž den bloudil městem kamion, měl-li chuť se vyhnout mýtu nebo hledal adresáta nákladu, se nedá zjistit, ale obchvatem, který se rýsuje, se podobné situaci vyhneme.

… jsme vÚvalech už dlouho nezažili zimu bez kultury, místo toho máme bílou nadílku a možnost se protáhnout na vycházkách pohádkovým okolím pěšky, na běžkách či na rybnících
bruslením. Lavičku kodpočinku ale použít nešlo. Zato výhledy,
paráda.
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… některá školka musela kvůli covidu zavřít třídu, jiná využívala
čerstvého povětří a sněhu kzimním hrám.

… virus postihl i chod jídelny základní školy, ale řeší se pružně,
nic jiného nezbývá.
… projíždí-li vlak nádražím, tak se „práší za kočárem“, mráz umí
čarovat

… do archivu městských kronik letos přibude mnoho nových
fotograﬁí, které dokumentují sněhovou nadílku vcelých Úvalech a okolí. Ktomu dopomáhají sociální sítě a ochotní fotografové.

… před sto lety bylo první sčítání lidu vrepublice a letos nás, po
deseti letech od posledního, koncem března čeká další. Bude
možno vyplňovat archy i on-line. Vkronice 2001 jsou uloženy
podrobné úvalské statistiky. Po uveřejnění zpracovaných
letošních zkusíme srovnávat.
● Zaznamenala Alena Janurová

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
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ZASNĚŽENÉ ÚVALY

● Fotila Alena Janurová
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VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MDDM
Všem účastníkům děkujeme za zaslání své tvorby. Sešlo se
109 děl (jednotlivé práce byly zveřejněny na našem FB).

B – 1. stupeň základních škol
1. místo: Matouš Vepřek 2. místo: Ondra Pígl

Osm vítězných obrázků se přehrávalo během vánočních
prázdnin a měsíce ledna 2020 na městských citylightech
v Úvalech.

Gratulujeme vítězům jednotlivých kategorií:

C – 2. stupeň základních škol
1. místo: Anna Irová 2. místo: Markéta Šípová
D – od 16 let a dospělí

A – předškoláci
1. místo: Karolína Čermáková 2 . místo: Adéla Brychtová

1. místo: Eliška Rejhonová 2. místo: Tereza Krejsová
● Jana Krejsová
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLKA PLNÁ SNĚHULÁKŮ
Sněží, padá sníh, chumelí – slova, na
která jsme tak dlouho čekali! Letos
nám zima neukázala záda jako vpředešlých letech, ale nastavila svou
vlídnou tvář. Děti tak mohly vyběhnout na zahrady a zimní sněhové radovánky byly vplném proudu. Stavěli se sněhuláci, jezdilo se na bobech,
koulovalo se a dovádělo.

Bohužel nemohou zatím ve školce
pro děti probíhat divadélka nebo
představení, ale my si dokážeme
hrát i zajímavě. Hravé vzdělávání dětí podporují projektové dny
v rámci Malé technické univerzity.
Malá technická univerzita je zábavný
a vzdělávací program pro děti
od 4 let o technickém světě kolem
nás názorně a jednoduše. V lednu
se děti na chvilku staly odpadovými
hospodáři a řešily důležité a zásadní otázky týkající se odpadu, jeho
třídění a recyklace.

Poznávali jsme naše tělo. Dnes už
děti zBerušek vědí, jak fungují plíce.
Vždyť si samy jedny také vyrobily,
a to je ten nejpřirozenější způsob,
jak si vědomosti osvojit a zažít.

Nezapomněli jsme samozřejmě
oslavit svátek Tří králů a věnovali
jsme se i zvířátkům vzimě.

Budova Pražská a Bulharská se najeden den změnily ve sklářskou dílnu při projektovém dni o sklářském
umění. Není nic úžasnějšího než
vše vidět na vlastní oči, vyzkoušet si
a zapískat na sklářskou píšťalu.

ŽIVOT ÚVAL 3/2021

ŠKOLSTVÍ

23

blémům s výslovností. Další seminář se jmenoval „Budeme mít prvňáčka“. Cílem tohoto semináře bylo
seznámit rodiče předškoláků s tím,
jak nejlépe dítě připravit na školní
docházku. Na programu se objevila
témata, jako je školní zralost, příprava na začátek školy, nastavení
komunikace se školou apod.
Pomalu již připravujeme i nový zápis do naší školky pro školní rok
2021/2022. Nedokážeme nyní díky
vývoji epidemiologické situace přesně rodičům sdělit jeho podobu,
sjistotou však již víme, že zápis do
MŠ bude probíhat 4. 5. 2021 a 5. 5.
2021 a bude mu předcházet elektronický předzápis. Všechny podrobné
a konkrétní informace k zápisu najdete na našich stránkách s dostatečným předstihem před konáním
zápisu a budeme je komunikovat
i dalšími prostředky!

Se zimou máme spojené i olympijské hry. Vnaší školce jsme si je letos
upořádali! Ve třídách střídala jedna
zimní disciplína druhou, probíhal
hokej, slalom na lyžích, skoky na lyžích nebo sáně. Na závěr olympijského dne nechybělo vyhlášení vítězů.
Jen poražené byste u nás ve školce
nenašli, všichni byli vítězové!

● Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Při pořádání akcí nezapomínáme
ani na naše rodiče. Ve spolupráci
s projektem MAP II Brandýsko jsme
pro rodiče opět zajistili vúnoru dva
velice zajímavé semináře. Prvním
byl „Přirozený rozvoj řeči od kojence po předškoláka“, jehož obsah byl
zaměřený na důležité řečové momenty ve vývoji dítěte, motivaci ke
komunikaci nebo předcházení pro-

UČÍME SE PROGRAMOVAT UŽ OD PRVNÍ TŘÍDY
V tomto roce zakoupila škola nové pomocníčky do výuky – robotickou včelku Bee-Bot. S touto pomůckou zvládají hravě pracovat už
i žáci prvních tříd. Kromě samotného zpestření výuky se děti učí jednoduše programovat trasu, plánovat, pracovat s chybou, hledat různé způsoby řešení situace a mimo další dovednosti také efektivně
spolupracovat.
Žákům prvních tříd se práce s novými roboty moc líbila a už se
těší, kdy si nové zkušenosti a dovednosti znovu vyzkouší a také dále
rozšíří.
● Za tým školy učitelky prvních ročníků
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DĚKUJEME ANEB ZAPOJENÍ
DO PROJEKTŮ MAP II PRO
BRANDÝSKO SE VYPLATÍ!
V prosinci jsme dostali od MAP II Brandýsko velice milý
vánoční dárek – mohli jsme si pod stromeček nadělit knížky
vhodnotě 3000 Kč. Nákupu se jako správná nákupčí ujala
Bohdana Valášková a dnes již máme ve školní knihovně
soubor dětských knih a knih s pedagogickou tematikou,
celkem 11 kousků!
MOC DĚKUJEME!
● Děkuje celá ZŠ Úvaly

MASOPUST U PRVŇÁČKŮ
Děti prvních tříd si i vtomto období užily pěkný den plný
karnevalové zábavy. Projekt ke dni masopustu, který běžně vtomto období probíhá, jim pomohl vysvětlit a přiblížit,
proč se masopust slaví a jaké zvyky se při něm dodržují.
Děti měly možnost přijít do školy vmaskách a během dne
plnily spoustu úkolů, které se týkaly období masopustu.
Včeštině četly a hledaly dvojice obrázků souvisejících smasopustem, skládaly věty a luštily hádanky, počítaly avybarvovaly úlohy vmatematice. Vyráběly masopustního šaška,
tančily aužívaly si masopustní rej.
Nakonec je čekala i sladká odměna za vyřešené úkoly, která je tradičním pokrmem právě při masopustu – koblížek.
● Za tým školy Gabriela Matoušková a Zuzana Kupčáková

VYSVĚDČENÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
První pololetí školního roku uteklo
jako voda, a i když jsme všichni tajně
doufali, že ho prožijeme jako obvykle, nestalo se tak. Opět jsme se ocitli
v kolotoči uzavírání škol, výuky na
dálku a výjimek zvýjimek.
Celou dobu všichni – žáci, učitelé,
rodiče – skutečně pracovali a výuka
probíhala na plné obrátky. Učitelé
na kamery vysvětlovali, zpracovávali
pro žáky materiály a podklady a žáci
se učili, odevzdávali úkoly a psali testy. Sblížícím koncem pololetí začala
vyvstávat otázka, jak dětem předáme vysvědčení, jak bude vysvědčení
vypadat a jak vůbec hodnotit.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám doporučilo, aby

letos předávalo vysvědčení ve formě slovního hodnocení, případně
v kombinované formě se známkami.
Rozhodli jsme se volit náročnější variantu, kterou považujeme vůči našim žákům za nejvíce spravedlivou
a motivační. Nechtěli jsme dětem
odepřít klasické vysvědčení se
známkami a zároveň jsme jim chtěli
dát plnohodnotnou zpětnou vazbu.
Naši žáci obdrželi tedy jako obvykle
vysvědčení se známkami, které bylo
doplněno slovním hodnocením. Papírová vysvědčení na všechny ročníky na distanční výuce budou čekat
ve škole až do jejich návratu, ale
jeho elektronická podoba byla od
28. 1. 2021 k dispozici v programu
Bakaláři. Dále každý žák obdržel do

virtuální třídy slovní hodnocení své
práce. V tomto hodnocení jsme se
zaměřili zejména na motivaci žáků
a posilování jejich individuální odpovědnosti za vlastní učení. Přihlíželi jsme k aktivitě při distanční
výuce, plnění zadaných úkolů a organizaci práce žáka. Považujeme
za důležité dát všem našim žákům
zpětnou vazbu, pochválit tam, kde
si to zaslouží, a nasměrovat voblastech, ve kterých potřebují posílit. Na
předávání závěrečných vysvědčení
se těšíme již dnes!
● Za tým školy Lukáš Kunc
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ŠKOLA ŽIJE? ŽIJE!
Při zběžném pohledu na školní budovu by se mohlo zdát, že se pohroužila
do jakéhosi stavu podivné hibernace. Děti doma, učitelé doma, prostě
chcípl pes.
Pokud bychom se ale podívali pozorněji nebo možná lépe nakoukli
dovnitř, byli bychom přinejmenším
překvapeni. Po chodbách se neprohání meluzína, školník neometá pavučiny ze zdí, neozývají se údery dávno
uvolněné okenice. Je zde ticho, dalo
by se říct velmi nezvyklé ticho, ale to
je jen prvotní mámení smyslů. Stačí
chvilka a nemůžete to neslyšet. Škola žije a v tepnách jí pulzuje obrovská
energie. Energie desítek učitelů, kteří
se dennodenně připravují na virtuální setkání se svými žáky, vysvětlují,
opakují, domlouvají, povzbuzují, motivují a snaží se být tu pro ně za všech
okolností. Učitelů, kteří nehledě na

orijmeme_ucitelku_matematiky.indd 1

pracovní dobu nepřestávají usilovat
o efektivnější, přínosnější a samozřejmě i zábavnější výuku. Také energie
všech těch, kteří zajišťují chod školy
− od uklízeček, školníků, vrátné, kuchařek, administrativy až po vedení.
Ozubená kolečka školního kolosu se
nepřestávají otáčet − vaří se, uklízí
se, provádí se drobné opravy, brousí
se, natírá, účtuje, plánuje, rozpočtuje,
organizuje a reaguje na ministerské
vyhlášky.
I v této době organizujeme pro žáky
řadu zajímavých akcí. Na konci ledna se tak například zájemci z 8. a 9.
ročníků mohli místo výuky zapojit
do projektových dní programování, v netradičním režimu probíhají
i každoroční olympiády. Myslíme ale
také na to, jak účinně kompenzovat
čas strávený u počítače. Pro žáky
jsme připravili únorovou sportovní

výzvu Maluj pohybem nebo Pachatel
se vrací na místo činu a tím rozhodně nekončíme. Jsme si vědomi toho,
že teď, když se výuka z větší části
přesunula na internet, je to dlouhé,
únavné a frustrující. Chybí nám společně strávený čas, chybí nám lidský
kontakt, chybí nám bezprostřední
a sdílená radost z poznání! Naši žáci
teď podstupují mimořádně těžkou
zkoušku. Zkoušku sebedisciplíny, odhodlání, samostatnosti a vytrvalosti.
Naším úkolem je jim pomoci. Ukázat
jim, že i v blbé době se dají dělat skvělé věci. Nabídnout jim smysluplné
aktivity pro volný čas. Vyhnat je ven.
Vyzvat k překonávání překážek, probudit týmového ducha. Otevřít nové
příležitosti, protože vždy platí, že každá krize takové příležitosti nabízí.
● Za tým školy Milada Boháčková
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ZÁPIS DO ŠKOLY 2021
Jak to vlastně letos bude? To je otázka, na kterou nám nyní neodpoví asi nikdo.

nyní na stránkách školy, další informace budeme doplňovat
dle aktuální situace.

Samozřejmě bychom si moc přáli, aby zápis do 1. třídy proběhl
tradičním způsobem. Děti srodiči by přišly na určitou hodinu
do školy na pohádkový zápis. Každá třída je vždy po čas zápisu
laděna tematicky do jiné pohádky, aby se u nás děti cítily příjemně auvolněně. Děti tak mají možnost si vybrat, zda si zápis
prožijí sKrtečkem, Mášou amedvědem, medvídkem Pú nebo
vjiné pohádkové třídě.

Pokud si někteří rodiče nejsou jisti školní zralostí svého dítěte
nebo vědí o jeho speciálních vzdělávacích potřebách, doporučujeme komunikovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, a to sdostatečným časovým předstihem. Při řešení těchto otázek se neváhejte obrátit i na školní psycholožku M.
Kubátovou (kubatova@zsuvaly.cz), speciální pedagožku I. Havlovou (havlova@zsuvaly.cz) nebo zástupkyni ředitele pro 1.
stupeň L. Foučkovou (fouckova@zsuvaly.cz). Velice rády vám
pomohou, poradí i vysvětlí.

Pokud by se podařilo zorganizovat tento typ zápisu, konal by
se 9. 4. Náhradní termín zápisu by proběhl 16. 4.
Zákonný termín pro zapsání dítěte ke školnímu vzdělávání je
vždy vprůběhu celého dubna.

Doufáme, že se budeme moci potkat snašimi budoucími žáčky přímo ve škole.

Protože nevíme, jaká protiepidemická opatření bude nutné
vdubnu dodržovat, připravujeme se i na další varianty.
Pokud by se děti nemohly ve škole potkávat, ale mohlo by se
dítě vdoprovodu rodiče setkat sučitelem, vyčlenili bychom jeden pavilon, ve kterém by zápis probíhal. Vše by se realizovalo
vsouladu shygienickými opatřeními tak, aby se rodič sdítětem nepotkal snikým dalším. Prakticky by to znamenalo, že by
zápis musel probíhat po několik dní a každý rodič sdítětem by
se do školy musel dostavit v přesný čas uvedený na pozvánce.
Může se také stát, že nařízení vlády vstup budoucích žáčků do
školy nepovolí vůbec. Vtakovém případě proběhne zápis administrativní cestou, ale určitě bychom se srodiči a dětmi rádi
i setkali a poznali je osobně. Dle možností budeme volit setkání online nebo na školní zahradě.Základní informace jsou již

● Za tým školy Lenka Foučková
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ŠÉFKUCHAŘ VNAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
V uplynulých čtyřech letech se neustále zvyšuje počet
strávníků naší školní jídelny, a to zpočátečních 600 obědů
na současných neuvěřitelných 890 obědů za měsíc. Společně s našimi kuchařkami se snažíme pro naše hladové
strávníky vařit zdravě, rozmanitě a především chutně. Neustále hledáme nové recepty, postupy a trendy a snažíme
se naši práci zkvalitňovat a pracovní postupy modernizovat. Občas se vyplatí pohled někoho zvenčí, někoho nezaujatého smnohaletými zkušenostmi znejrůznějších provozů. Z tohoto důvodu jsme v loňského školním roce
navázali dlouhodobou spolupráci s šéfkuchařem Janem
Slavíkem ze společnosti Dr. Oetker, který se stal na nějaký
čas naším mentorem a partnerem.
Hned při prvním setkání vznikla velice přátelská atmosféra
a spolupráce vtomto duchu pokračuje i nadále. Při našich
úvodních společných schůzkách jsme probrali problémy,
které nás vnaší kuchyni hodně tíží a navrhli možná řešení.
Nejdůležitější bylo stanovit si cíle, kterých chceme dosáhnout. Zásadních cílů jsme si stanovili několik a nastavili
proces jejich pojmenování a začlenění do praxe. Vprůběhu času jsme kontrolovali, jak se nám naše stanovené úkoly daří plnit. A dnes již vidíme první pozitivní výsledky!

Při každém setkání si s námi pan Slavík povídal i o svých
kulinářských zkušenostech, zážitcích, předával své poznatky, dovednosti, a hlavně zprostředkovával pohled na věc
zjiného úhlu. Spolupráce sním a se společností Dr. Oetker
byla pro nás opravdovým přínosem.
● Za tým školy Pavlína Stehlíková, vedoucí školní jídelny

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ A ŠKOLU NANEČISTO DO ZŠ
A MŠ SIBŘINA!
Vednech 23. března a 27. dubna se
v sibřinské škole a školce uskuteční
Dny otevřených dveří a ve dnech 17.
a 24. března Škola nanečisto.

vali mnoho akcí a projektů, jako jsou
„Zpívání v kostele“ nebo „Podzimní
a vánoční dílny“, které se bohužel
neuskutečnily. V II. pololetí plánujeme výuku plavání vČestlicích, bruslení vŘíčanech či školu vpřírodě.
Zápisy do základní školy se uskuteční 6. a 7. dubna 2021
Zápis do mateřské školy 5. a 6.
května 2021

V září loňského roku jsme v Sibřině
ke 4 třídám mateřské školy otevřeli
i 1. třídu základní školy. V budoucnu
u nás vznikne celý první stupeň ZŠ
a dále plánujeme i dostavbu stupně
druhého. Na I. pololetí jsme napláno-

Nabízíme:
• rodinnou atmosféru snízkým
počtem dětí ve třídě
• individuální přístup kdětem
• moderní trendy ve vzdělání
• anglický jazyk od první třídy
• motivovaní a vzdělaní učitelé
Zájmové aktivity: sportovky, balet,
kuchtík, keramika, kroužek A J, tvořílek, zábavná matematika prof. Hejného

Pro více informací sledujte webové
stránky:www.skolasibrina.cz
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100 LET CČSH V ÚVALECH
Náboženská obec Církve československé husitské je živým společenstvím
sester a bratří, kteří společně žijí víru
v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.
Vyznávají ji při bohoslužbách o nedělích, církevních svátcích a při další duchovní péči. Společně se tak podílí na
duchovním životě náboženské obce
v Úvalech, která v březnu 2021 slaví
100. výročí založení.
Stručně zhistorie náboženské obce
Náboženská obec byla ustanovena
10. března 1921 v obci Škvorec, tehdejším sídle duchovní správy. Vúnoru
1921 byla svolána schůze v hostinci
U Zálebských a sešlo se tam spousta
lidí z širokého okolí. Průběh byl velmi
bouřlivý. Došlo k silnému střetu mezi
obhájci původní Římskokatolické církve s bojovníky za Českobratrskou církev evangelickou a novou Církev československou. Hlavní projev za novou
církev přednesl Bohumil ZahradníkBrodský. S ním polemizovali zástupci
Římskokatolické církve, ale ve výsledku se většina zúčastněných rozhodla
přihlásit knové církvi. Vedly je ktomu
nejen náboženské důvody, ale i fakt,
že místním zemědělcům pronajímala
Římskokatolická církev farské polnosti jen těm, kteří byli jejich vyznání. Jinak půdu nezískali. Náboženská obec
byla tedy ustanovena I. valným shromážděním 10. března 1921 ve Škvor-

ci za účasti 150 členů, které zároveň
zvolilo radu starších, jejímž předsedou se stal Josef Kafka ze Škvorce.
Státní souhlas získala v květnu 1924
a prvofarářem náboženské obce se
stal br. Karel Kučera z Prahy. Její obvod
tvořily obce: Dobročovice, Doubek,
Doubravčice, Horoušany, Hradešín,
Limuzy, Přišimasy, Rostoklaty, Sluštice, Škvorec, Tlustovousy, Třebohostice, Tuklaty, Úvaly, Zlatá a Masojedy.
Dnešní náboženskou obec tvoří společenství sester a bratří z Úval, Újezda
nad Lesy a Dolních Počernic, kteří se
účastní duchovní péče. V roce 2002
zakoupila náboženská obec domek
vÚvalech a nechala jej upravit na Husovu kapli a faru. Vbřeznu 2003 pak
byla otevřena Husova kaple s farou
slavnostními bohoslužbami. Od 1. 9.
2000 zde vykonává duchovenskou
službu ses. farářka Jitka Pokorná. Do
této náboženské obce byla ustanovena po br. faráři Jiřím Kosteleckém.

Bože, náš Pane!
Děkujeme, že nás ve svém Synu Ježíši
Kristu občerstvuješ, prosvětluješ naši
mysl i nitro svou láskou a ukazuješ
nám cestu. Děkujeme za naši náboženskou obec, která vznikla ztvé milosti a požehnání. V březnu 2021 je
tomu 100 let, kdy vzniklo společenství
sester a bratří, které jsi svým Duchem
vedl a vedeš i nadále vdalších generacích. Děkujeme za ty, kteří vytrvale a
trpělivě svírou, láskou a nadějí konali
a konají službu tobě. Prosíme, Bože,
žehnej této náboženské obci v Úvalech, ať se daří v její činnosti i v dalších letech. Posiluj a provázej všechny sestry a bratry ve společenství.
Amen.

Duchovní v NO CČSH v Úvalech za
celé období působnosti
10. 3. 1921 – 1. 2. 1923
1. 2. 1923 – 2. 9. 1928
1. 10. 1928 – 20. 2. 1949
20. 2. 1949 – 30. 10. 1949
1. 11. 1949 – 30. 3. 1963
7. 4. 1963 – 31. 8. 2000

Karel Kučera
duchovní zPrahy
Ludvík Konařík
duchovní zPrahy
Jaroslav Surý
Jiří Kostelecký

VĚ Č N Á J I M P A M Ě Ť !
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NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA
Sbor dobrovolných hasičů Úvaly bude pořádat o letních
prázdninách v termínu 23. 7. – 1. 8. již 23. letní tábor pro
děti ve věku 6–15 let. Do 30. 4. dáváme sice přednost členům kroužku mladých hasičů, ale každý rok s námi jedou i
holky a kluci z řad veřejnosti (celková kapacita je 40 dětí).
Jedná se o stanový tábor ve Stříbrné Skalici, program se
netýká hasičiny, téma táborové hry dopředu neprozrazujeme. O děti se budou starat proškolení vedoucí mládeže z
kroužku mladých hasičů s mnohaletou praxí. Cena tábora:
2200,-. Pro další informace nás kontaktujte na mailu: lhtskalice@gmail.com. Těšíme se na nové táborníky!
● Alena Tesařová, hlavní vedoucí LHT

● Rada starších CČSH v Úvalech
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ÚVALŠTÍ SKAUTI VONLINE REŽIMU
My skauti z Úval
jsme se sešli
na online platformě jménem
Discord. To je
sociální síť, na
kterou se může
připojit libovolný počet lidí naráz a navzájem spolu komunikovat.
Na každou schůzku jsme si připravili
program na zamyšlení, který se skautům může hodit do budoucnosti,
a nějakou tu hru na pobavení. Je to
velice zajímavá výzva pro nás rovery,
jelikož jsme nic podobného, jako jsou
online schůzky, nikdy nedělali. Byla
potřeba hodně improvizace a pevné nervy s našimi skauty. Program
z klasických schůzek se nedal využít
v online světě, a proto jsme museli
vymýšlet úplně nové aktivity, které by
naše skauty bavily. Nám roverům to
dává dost nových zkušeností pro budoucí aktivity pro skauty. Jsme rádi,
že i když tu řádí covid, můžeme být
spolu stále na příjmu každý týden.
Za skautský oddíl Salamandr,
Michael Vilimovský – Pat
U vlčat schůzka
zpravidla začíná
tím, že se pár
minut
počká,
než se všichni
připojí.
Nebo
alespoň ty děti,
co na online
schůzky chodí.
Poté si vedoucí povídají s dětmi o
tom, jak se měli a co se stalo od minulé schůzky. A to proto, aby vznikla co

nejpřátelštější atmosféra mezi dětmi
a vedoucími, i když pořád musí být
vedoucí dětmi vnímán jako autorita.
Když už nemá nikdo co říct, anebo se
mu nechce mluvit o tom, co se mu za
tu dobu přihodilo, tak se postupuje
dále podle harmonogramu. Většinou je na řadě nějaká šifra či něco
jiného, co by se děti mohly naučit.
Pak následuje oddychový program,
který si vedoucí připravil, aby si děti
taky trochu odpočinuly od jeho výkladu. Po oddychovém programu si
vedoucí vyzkouší, jestli si děti zjeho
výkladu před programem ještě něco
pamatují. Poté se vedoucí s dětmi
buď rozloučí, nebo si snimi ještě zahraje nějakou hru podle toho, kolik
mu zbylo času, a také podle toho,
jestli už děti nemusí jít na večeři.
Za vlčácký oddíl Fénix,
Petr Mareš – Inzulín
Od konce vánočních svátků
jsme se světluškami opět
navázaly kontakt v podobě
online schůzek.
Po delším zvažování jsme se
rozhodly, že je budeme dělat vždy
jednou za dva týdny. Na první schůzce jsme si s holkami popovídaly
o Vánocích, zahrály si na „Chcete být
milionářem“ a celkově se moc pěkně
pobavily. Jako druhé téma schůzky
jsme zvolily pexeso, se kterým jsme
si užily kopu zábavy. Třetí schůzka
byla o něco různorodější a to proto,
že šlo o talentovou soutěž. Na začát-

ku schůzky nám všechny zúčastněné
ukázaly své talenty (hraní na příčnou
flétnu, housle, klavír, ale také obrázky, tanec, přednes a v neposlední
řadě proběhlo také pár kouzel!) Po
zbytek schůzky jsme se učily šifry.
Tentokrát šifrovací kříže.
Za dívčí oddíl Safira,
Ronja Astrid Floriánková
I my skautky se po Vánocích, přestože nám tato online doba moc nepřeje, snažíme být aktivní. Velká většina
z nás se aktivně účastní našich pravidelných online schůzek. Na úvod
si vždy sdělujeme, co je u nás nového a povídáme si. Protože online her
a kvízů už jsme si zkusily mnoho
a staly se znás skoro profesionálové,
neustále vymýšlíme i nevšední online
program, který je zároveň i off-line.
Tentokrát jsme nejen zavzpomínaly
na staré dobré časy v podobě fotokvízů, ale i si zahrály vědomostní
soutěže. Naši mysl prověřily hádanky a též jsme si ozkoušely naši fyzickou zdatnost. Rádkyně skautek si pro
nás přichystaly online podobu všem
známých Aktivit, která se osvědčila
a stala se tak součástí nejen jedné ze
schůzek. Dokonce jsme se rozhodly
si společně, ale přitom každá zvlášť,
uvařit. Nenašel se nikdo, kdo by svýsledkem nebyl nakonec spokojený
a večeře tak byla na stole! Máme radost, že spolu můžeme trávit volný
čas a jsme i takto nadále vkontaktu.
● Za dívčí oddíl Saﬁra,
Anna Rubešová – Banána

PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Porucha autistického spektra (dále PAS) patří mezi nejzávažnější vývojové diagnózy. Obvykle je diagnostický
proces prováděn u dětí mezi druhým a čtvrtým rokem,
není však výjimkou, že se klient s mírnou symptomatikou přihlásí na vyšetření až v pubertě nebo dospělosti.
Diagnóza se opírá o tři základní pilíře, obtíže v komunikaci, sociálním chování a případné zvláštnosti v zájmech, projevech obecně či provádění rituálů. Výskyt PAS
v populaci je stále četnější, aktuálně výzkumy prokazují
1–1,5 %, tedy jedno dítě ze zhruba osmdesáti narozených.

Autismus nelze vyléčit, ale pouze zmírnit jeho symptomatiku.
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PEČUJETE O DÍTĚ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
ČI JINOU SPECIFICKOU PORUCHOU CHOVÁNÍ?

• 9. června se opět sejdeme v rámci svépomocné skupiny
pod vedením Mgr. Eriky Drobné.

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na koordinátorku
pomoci projektu „Pečovat a žít doma je normální“, který ve spolupráci s Odborem školství, sociálních věcí,
zdravotnictví a kultury MěÚ Lysá nad Labem realizuje
Centrum pro komunitní práci střední Čechy. Poradíme,
podpoříme, předáme užitečné informace. Veškerá podpora je pečujícím rodinám v rámci projektu nabízena
zdarma.

Setkání vždy proběhnou od 17 do 19 hodin. Způsob setkání se bude odvíjet od epidemiologické situace. Bližší
informace získáte od koordinátorky pomoci paní Mgr.
Hany Fabiánové, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 607 066 852, případně prostřednictvím e-mailu
hana.fabianova@cpkp.cz.

Mimo jiné se můžete zúčastnit:
• 24. února 2021 on-line svépomocné skupiny vedené
Mgr. Erikou Drobnou – pedagožkou s osobními a profesními zkušenostmi s touto problematikou.
• 24. března 2021 se bude konat vzdělávací akce s Mgr.
Bittmannem – předním odborníkem na PAS, speciálním
pedagogem a KBT terapeutem.
• 7. dubna 2021 se opět setkáme s Mgr. Erikou Drobnou.
• 5. května 2021 se uskuteční další vzdělávání s Mgr. Bittmannem.

SPORT

HANDBALL ÚVALY 2021
TJ Sokol Úvaly je stejně jako jiné sportovní kluby ve složité situaci. Vládní nařízení
sport vminulých měsících doslova paralyzovala. Největší otázkou v následujícím
období jistě bude: „Udržíme děti
u sportu?“ Odpověď není snadná.
S rekreačním sportem asi problém
nebude, ale organizovaný sport může mít velké starosti. Děti nyní tráví
většinu času u počítače, proto bychom je měli motivovat k pravidelnému pohybu.

online prostředí. Pomocí webové kamery trenéři vedli tréninky 2x až 3x
týdně pro každou kategorii. Nejmenším házenkářům trenéři připravovali
speciální tréninky a návody k pohybu v přírodě. Nestěžovali jsme si.
Trénovali jsme. Vměsíci únoru jsme
připravili antigenní testování pro
všechny členy klubu. Nyní očekáváme, co přinese březen.
T

Trénink žáků za halou. Prosinec 2020

Jak jsme si poradili v Úvalech? Reagovali jsme na situaci vždy velice rychle.
Házená je kolektivní sport, provozovaný v hale. Pokud nařízení vlády dovolovala tréninky venku, využili jsme
k tréninku prostor za halou, pokud
jsme mohli do vnitřních prostor jen
s rouškou a v malých skupinkách,
rozdělili jsme týmy podle potřeby.
Nestěžovali jsme si. Trénovali jsme.
Ve chvíli, kdy jsme nesměli trénovat
ani venku, ani v malých skupinkách
uvnitř, přesunuli jsme tréninky do

Jaká je situace u jednotlivých týmů?
Zde je krátké zhodnocení ke dni
10. 2. 2021: Vkategorii mužů jsme se
v srpnu připravovali na boj o postup
do první ligy. Začátek soutěže vzáří
a říjnu ukázal, že jistou šanci máme.
VČeském poháru jsme postoupili do
3. kola, kde jsme se měli na konci října utkat s Plzní, nejlepším týmem
vČR za poslední léta. Pro Úvaly by to
byl jistě sportovní svátek. Bohužel,
ktomuto utkání již nedošlo a nejistá

situace trvá i vdobě, kdy píšeme tento článek. Nikdo neví, jestli se na jaře
odehrají alespoň nějaké zápasy.
Starší dorostenci v nejvyšší ligové
soutěži si stihli zahrát jen tři zápasy.
Po nedokončeném jaru 2020 to je již
druhá sezona, která tuto generaci
připravila o možnost zařadit se mezi
nejlepší týmy v republice. Kluci se
házené věnovali 8 až 10 let, pracovali na sobě, překonávali zranění a neúspěchy. V posledních dvou letech
trénovali téměř každý den, obětovali
hodně volného času a snili o možnosti zahrát si nejvyšší soutěž v ČR.
Když už se jim to povedlo a do nejvyšších pater české házené se propracovali, covid jim nedovolí splnit si
své sportovní sny. Ale naděje umírá
poslední. Nevzdáváme se. Nadále
trénujeme a chceme být připraveni,
až se zase hrát bude.
Mladší dorost je již druhým rokem
připraven postoupit z druhé ligy do
první, ale ani letos to nevypadá, že
by nám to bylo umožněno. Snad ČSH
změní svůj postoj k nedohraným
soutěžím a umožní nám i dalším klu-
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bům o nejvyšší soutěž bojovat, až to
situace dovolí.
Starší žáci jsou vpodobné situaci jako starší dorostenci. Hráči ročníku
2006 již podruhé přijdou o celorepublikovou Žákovskou ligu, do které
se svým bojovným výkonem kvalifikovali. Vsoutěži Středočeského kraje
se jim opravdu dařilo. Soupeřem jim
vpodstatě byly pouze 2 týmy. Společně s ročníkem 2007 jsou naši starší
žáci velice kvalitním týmem. V současné době jsme pravidelně ve spojení přes videokonference a společně
trénujeme. Jako zpestření trenéři klukům připravili orientační běh po Úvalech, kdy pomocí QR kódu a smartphonu musí oběhnout všechna
stanoviště. Výborně funguje i spolupráce srodiči.

SPORT
týdně, tréninku se vždy účastní minimálně 2 trenéři. Jeden trenér vždy
předvádí cvičení a druhý kontroluje
přes video způsob provedení cviku
u hráčů. V sezoně měli mladší žáci
přihlášené dva týmy. Oba týmy předváděly velice kvalitní výkony.

Snažíme se ze všech sil reagovat na
vzniklé situace. Nejvíce se všichni těšíme, až budeme znovu stát v naší
sportovní hale smíčem vruce.
Všechny aktuální informace najdete:
• na našem FB: (https://www.facebook.com/handballuvaly/),
• Instagramu (@handball_uvaly)
• nově na našem YouTube kanále
(Handball Úvaly).
Veškeré informace o našem klubu
(tréninky, zápasy, kontakty atd.) najdete na našem webu www.hazenauvaly.cz.
● Jiří Dráb, Ladislav Pokorný

On-line tréninky dorostenců a mužů
pod vedením kondičních trenérů
Mgr. Pavla Sedláčka MBA a PhDr. Michala
Švandrlíka MBA. Leden – únor 2021

V kategorii mladších i starších žáků
vidíme veliký příslib do budoucnosti.

On-line trénink mladších žáků pod vedením
trenérů Jakuba Ransdorfa a Olivera Kürtiho.
Leden - únor 2021

Mladší žáci trénují vpodobném režimu jako starší žáci. Trénují dvakrát

Minižáci dostávají své tréninky přes
speciálně
vytvořenou
webovou
stránku. Tam najdou úkoly typu: zaznamenej svůj běh do mapy a vytvoř
tak obrázek, postav sněhuláka, posilování či cvičení s míčem. Kategorie
minižáků byla pandemií ovlivněna
i jinak. Nemohli jsme vplném rozsahu provést nábory na trénincích, ve
školách neproběhly ukázkové hodiny házené a možná i strach ze současné situace vede kmenšímu počtu
minižáků.

P O Z N ÁT E S E ?
Rubrika se těší docela slušné oblibě. Čtenáři reagují na každou další
uveřejněnou fotografii a pomáhají
doplňovat mezery v archivu nebo
se alespoň potěší vzpomínkou,
jako například paní Zuzana Papírníková …  „reaguji na zveřejněnou
fotografii v novém vydání Života
Úval. Udělala mi radost, protože mi
připomněla, jak jsem i já na tomto
svahu u bytovek jako malá sáňkovala. Na fotce jsou bytovky, které
se nachází hned vedle restaurace
Homolka. Uprostřed na snímku je
dům č. p. 1196 v Nerudově ulici. Od
malička bydlím v bytovkách na Homolce, i když ne přímo v těchto, ale

o kousek dál v ulici P. Velikého. Tipuji, že fotka byla pořízena v 80.
letech. Těším se na další „poznávačku“ a přeji Vám hezký den“.
Tentokrát asi zaujme fotografie sportovce. V současnosti ještě mrzne
a na rybnících se bruslí. Úvaly měly
ale také v minulosti své hokejové mužstvo. Vzpomene si někdo
zÚvalských, zda měli vrodině hokejistu, který hrál za úvalské družstvo?
Najdou se ještě nějaké staré fotografie a vzpomínky na úspěchy?
Rádi je přijmeme na adrese alena.
janurova@centrum.cz nebo v po-

datelně, zapůjčené po naskenování
vrátíme.
● Alena Janurová
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(NE)BEZPEČNÉ CHODNÍKY
(Ne)bezpečné chodníky kolem nádraží? Pan starosta
má strach odpovědět? Nebo neumí? Nebo je to arogance moci? Nebo má problém se mnou (ne)souhlasit?
Nebo proč?

Výše zmíněná norma a příloha k vyhlášce zdůrazňují
bezpečnost chodců. To se tedy týká i úvalských občanů,
zvláště těch starších, těch s omezenou pohyblivostí a vozíčkářům, a proto pokládám tuto věc za velmi důležitou.

No, možná je to vše dohromady … ale k věci.

Zároveň se domnívám, že otázka bezpečnosti by měla
být, a rád bych doufal, že také je, jedním z hlavních kritérií zájmů Města, resp. jeho představitelů vůči občanům.
Proto přidávám ještě otázku, resp. bod pátý: souhlasíte
se mnou, že:

V květnu 2018 jsem v ŽÚ (5/2018, str. 10–11) napsal článek a v něm poukázal na nedostatky v nově zrekonstruovaném (podzim 2017) chodníku v Jiráskově ulici. Šlo
o příčné sklony vjezdů, které jsou nedílnou součástí
chodníků a jejich sklon je v mnoha případech vysoko
nad sklonem povoleným normou. Článek se setkal s nulovou odezvou ze strany Města.
V říjnu 2020 (ŽÚ 10/2020, str. 25–26) jsem napsal článek
na stejné téma a přidal chodníky v ulicích Alešova a Vít.
Nováka, které byly rekonstruovány o několik let dříve. Ve
všech jsem sklony těchto vjezdů změřil sklonoměrem.
Jednalo se celkem o 54 vjezdů a 2 rohové chodníky,
z nichž 48, tj. 84 % mělo sklony nad normu, z toho 21
vjezdů překračovalo normu více než 3x a 10 vjezdů dokonce více než 4x! Jedná se o normu ČSN 736110 a Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (norma povoluje max.
sklon 2 %).
Také jsem se podíval na relevantní dokumentaci tohoto
projektu, zejména na zásadní výkres projektu a předávací protokol.
Co jsem zjistil, jsem shrnul do následujících čtyř otázek
resp. bodů. V nich jsem se zeptal pana starosty, jestli se
mnou souhlasí, že:
1. Více než třetina vjezdů, které jsou částí chodníků, má
příčný sklon překračující normu více než 3x, tj. o více
než 6 % (norma max. 2 %)?
2. Vjezdy chodníků v Jiráskově ulici nebyly zhotoveny podle schválené Projektové dokumentace (např.
Novák&Partner, Modernizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly, Oprava místních komunikací, Část
SO102 – ul. Jiráskova, Revize 01, Část B-102, Číslo přílohy 04.1)?
3. Chodník v Jiráskově ulici byl převzat protokolem z 28.7.2017 (SŽDC, Zápis o odevzdání a převzetí,
č. 16656/360-BEUVKOMUV/1-17-Vot, 13: – 28. 7. 2017),
podle kterého „Práce byly provedeny v kvalitě dle platných norem a souvisejících předpisů“ a žádné vady nebyly zaznamenány?
4. Vjezdy s příčnými sklony přesahující normu, např.
více než 3x, by měly být uvedeny do souladu s ní?
S politováním a proti mému očekávání musím konstatovat, že reakce na mé otázky ze strany Města, potažmo
pana starosty a/nebo pana vedoucího odboru investic
pana Matury, byla opět nulová. Ptám se proč?

5. Výše uvedené části chodníků se sklony až 4x vyššími, než povoluje norma, tj. více než 8 % (norma max.
2 %), jsou potenciálně zvýšeným bezpečnostním rizikem zvláště pro některé občany?
Nechápu, co panu starostovi brání vyjádřit se k mým
pěti otázkám, resp. bodům výše. Jsou faktické, podpořené odkazy, změřenými sklony, které jsou porovnány
s relevantními normami. Můj rozum mi to prostě nebere a velmi by mě zajímalo, jak to bere rozum čtenářů
těchto řádků. Znovu Vás tedy, pane starosto, žádám
o odpověď.
Lze na ně odpovědět velmi prostě ano, souhlasím – ne,
nesouhlasím. V případě nesouhlasu předpokládám, že
čtenářům ŽÚ vysvětlíte, proč se mnou nesouhlasíte.
Vzhledem k tomu, že se tyto body týkají bezpečnosti, je
to dle mého názoru i Vaše povinnost vůči úvalským občanům a prosím opravte mě, máte-li jiný názor. Za ně
i za sebe jsem za odpovědi poděkoval již v říjnovém ŽÚ.
Následující je návod pro zvídavé, kteří by měli zájem
a tak 10 min času si sklony sami na sobě vyzkoušet
(mladší ročníky si prosím také zkuste představit, že po
nich jde váš dědeček a/nebo babička, nebo jede někdo
na vozíku):
Jděte po chodníku od nádraží doprava Jiráskovou ulicí
směrem na Klánovice přes ulici Alešova (první vlevo),
tady jsou 4 vjezdy se sklonem 4x nad normu, zabočte
druhou ulicí (Kožíškova) vlevo nahoru směrem k poště
a hned opět vlevo do Vít. Nováka zpět k Alešově, tam
jsou 2 vjezdy 4x nad normu. Za Alešovou přejděte Vít.
Nováka na protější chodník směrem k Sudu až na úroveň nádraží, tam jsou 3 vjezdy, 4x nad normu. V Alešově
je 1 vjezd 4x nad normu. Na vaší procházce je dalších 11
vjezdů se sklonem 3x–4x nad normu.
● Jiří Jelínek
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POSLEDNÍ PODĚKOVÁNÍ
Akademická sochařka paní Miloslava Kaňková zemřela 3. února tohoto roku v úctyhodných devadesáti
třech letech. Tahle na první pohled
nenápadná, drobná žena byla nesmírně krásný a silný člověk s bohatým vnitřním životem a vlastním
názorem. Vzpomínám na její tak
trochu lišácký úsměv, občas sarkastický a nesmírně živé oči pozorně
vnímající prchavé okamžiky života,
které dokázala zachytit s nadsázkou
a humorem.

Chci jí ještě jednou poděkovat za to,
jak dokázala dětem pootevřít dveře do výtvarného světa, naučila je
spoustu výtvarných technik od kresby, malby, grafiky až po keramickou
plastiku a objevovala v nich talent
a rozvíjela jej. Zasela nejedno výtvarné semínko, rozvíjela je a mnohé
ovlivnila na celý život. Stěny Městského domu dětí a mládeže v Úvalech v té době zdobily zarámované
výtvarné práce a keramické plastiky
jejích žáků. Měli jsme štěstí, že paní
Kaňková byla několik let výtvarným
pedagogem právě vnašem MDDM.
V roce 2000 se u příležitosti výročí
700 let první zmínky o Úvalech uskutečnilo vMDDM osm výstav významných úvalských výtvarníků a čtvrtou
z nich byla výstava keramiky akad.
soch. Miloslavy Kaňkové a obrazů
PhDr. Stanislava Sedlmajera. V rozhovoru pro Život Úval mi na otázku,
co může říci o své práci sdětmi, odpověděla:

Čumilové, Čekání, Leze přes mrtvoly a neštítí se, Arogance v dialogu
s přírodou nebo Touha zobrazující
aktuální témata nejen vdobě svého
vzniku, jsou prostě nadčasové.

„Začala jsem pracovat jako vedoucí
výtvarných kroužků na škole v Praze, kam chodily moje děti. Když dítě
tvoří, přestože se nejedná o profesionální tvorbu, objevují se originální prvky, které je potřeba podchytit
a rozvíjet. Děti pak mají z výsledku
radost, protože je to jejich realizace,
a i když u výtvarničiny nezůstanou,
mohou se k ní časem vrátit a pocítit
potěšení ztvorby. Práce sdětmi mi
dodnes zůstala jako milé zaměstnání.“

Paní Kaňková učila také na ZUŠ
vČelákovicích, měli ji tam moc rádi.
Leta tu byl ředitelem pan Bohumil
Hanžlík. Úžasný muzikant, výtvarník, renesanční člověk, osobnost
v každém ohledu. Velmi si jí vážil.
Na vernisážích jejích výstav vždy
hráli hudebníci ze ZUŠ a pan ředitel
o artefaktech téhle Paní sochařky
vždy krásně promluvil. I on nedávno zemřel. 17. prosince v minulém
roce. Věřím, že si tam nahoře snadhledem a humorem jim vlastním
povídají o tom podivném dění na
zemi, obklopeni krásou a dobrou
muzikou.
Děkuji, že jsem je mohla znát. Měla
jsem je ráda.

Její vlastní tvorba byla inspirována
přírodou a vůbec životem ve všech
směrech. Byla svá, dokázala emoce
vtisknout do hlíny a dát jim život.
Prostřednictvím krásy nás přinutila
zamyslet se. Její plastiky Koridory
moci, Mediální přístroj, Byrokratická
slepice, Úděl, Svědomí, Komentátor,

Čest jejich památce.
● Jana Pospíšilová,
fotografoval: Radek Navrátil

V roce 2012 byl s paní Kaňkovou natočen videorozhovor v seriálu Paměť města Úvaly. Bylo příjemným zážitkem
s ní na tomto díle spolupracovat. Bezprostředně a se zaujetím vyprávěla nejen o keramických plastikách a o inspiracích
k výslednému dílu, ale také o fotografování, kdy z obyčejného námětu dokázala vytvořit výtvarně dokonalý snímek.
Během let 2000 až 2014 vystavovala vMDDM celkem šestkrát, ztoho měla 2 samostatné výstavy.
● Poznámka redakce
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ZEMŘEL JINDŘICH LÍZNER
Dne 24. 1. 2021 nás ve věku nedožitých 94 let opustil pan
Jindřich Lízner, velký milovník života, člověk srdečný, veselý a kamarádský, který nezkazil žádnou legraci. Celý život se věnoval skautingu a sportu, dříve aktivně, později
i jako činovník. Působil i mezi ochotníky souboru J. K. Tyl.

V roce 2015 oslavil s manželkou diamantovou svatbu.
Vtomtéž roce i svým osobitým způsobem vyprávěl Úvalákům o svých zážitcích zposledních dnů druhé světové
války vÚvalech.
Čest jeho památce.

Byl pravidelným návštěvníkem kulturních a společenských akcí pořádaných ve městě, rád si zatancoval i na
Václavská zábavě vDPS ještě vloňském roce.

● Petr Borecký, starosta města

SKAUT JINDŘICH LÍZNER - YNDYCH
Bratr Jindřich Lízner, skautským jménem Yndych je jeden ztěch, kterému ve
středisku vděčíme za to, že jsme vroce
2019 mohli oslavit 100 let našeho střediska. Když nahlídnete do historie
úvalských skautů, najdete jeho jméno
u každého ze tří postupných obnovení
skautské činnosti, která byla během 20.
století zakazována nacistickými i komunistickými totalitními režimy.
Skautovat začal už před 2. světovou
válkou, zažil zavření skautských táborů Gestapem v létě 1940 a stejně se
hned v květnových dnech roku 1945
přihlásil do skautské strážní služby.
S dalšími skauty pomáhali místnímu národnímu výboru hlídat stanoviště na cestách a ošetřovat zraněné
u Červeného kříže. Ještě vtom roce složil
jako jeden zprvních dospělých po válce
vůdcovskou zkoušku a stal se vedoucím
obnoveného skautského oddílu.

Stejně tak v době společenského
uvolnění během Pražského jara
v roce 1968 i o dvacet dva let později po Sametové revoluci byl mezi
těmi, kteří zpopela obnovovali oddíly
a předávali myšlenky skautingu novým generacím.
Tak jsem se s Yndychem poprvé potkal i já v devadesátých letech, když
jsem poprvé jel na tábor. Na táborech býval ten, kdo první ráno vstává a celý den ostřížím zrakem hlídá,
jaké lumpárny naše divoká skautská
parta vyvádí. On byl ten, který nás
učil skautskému slušnému chování: zdravit skautským pozdravem
a stát v pozoru, když se vzdává čest
státní vlajce a hrdě nosit to, že jsme
skauti. Dodnes například vedoucí
hlídají, aby si kluci i na táboře v polní jídelně u jídla sundávali pokrývku
hlavy a možná že už ani nevědí, že

Jak vzpomenout Jindřicha Líznera st., který nedávno odešel
do skautského nebe, a nevynechat některou fázi jeho života. Naštěstí zanechal za sebou mnoho stop, kde se můžeme
zastavit a přesvědčit se, že všude byla přítomna jeho veselá
povaha.
Celý život se věnoval sportu, zpočátku velmi aktivně, později
jako činovník, ale duší i držením těla a neutuchajícím humorem udržoval sebe i okolí vpoli pozitivního myšlení.
Poslední možnou akcí, než zamezila koronakrize setkávání,
byla Václavská vDPS. Tam si i zatancoval, už pomalu, ale přeci. Vočích mu vždycky jiskřily plamínky nějaké čertoviny, kterou chystal a každou vážnější situaci dokázal odlehčit, stačilo
se jen podívat, jak se usmívá a bylo jasné, co přijde. Vtip.
Hodně vzpomínal na období květnové revoluce 1945 a do
Života Úval (a nejen tam) přispěl svým vyprávěním. Je také
zaznamenáno na DVD Paměť města. Do kroniky a archivu
přispěl mnohými poznámkami o místním životě ve 30.–40.
letech. Vyprávěl o obchůdku babičky paní Bidlové v domě rodičů čp. 524, kde projíždějící koňské potahy táhnoucí na Prahu zastavovaly a vozkové zašli na jídlo a lahvové pivo. Zažil
i mnohé přejmenování hlavní ulice od Wilsonovy, přes Stalinovu, Rudé armády po Pražskou.

oslovení „čepičáři“, kterým se takoví
hříšníci upozorňují, pochází právě od
Yndycha.
A nesmím zapomenout ani na jeho
velkou lásku – vyřezávání. Těch totemů, zdobených holí a dalších rekvizit
a ozdob, co za ta léta pro nás vyřezal…
Když jsem se i já sám stal vedoucím,
přiznávám, že jsme s Yndychem nesnadno hledali společný pohled na
to, kam by úvalští skauti měli dále
směřovat. Ale jak jsem stárl a získával
zkušenosti, najednou jsem rozuměl
jeho slovům daleko více a více.
Bratr Jindřich Lízner – Yndych od nás
odešel k věčnému táborovému ohni
letos vlednu. Bude nám chybět.
● Vzpomínal Jaromír Gloc – Saip

Se sportovci chodíval hrát po Úvalech a okolí, učil se na housle. Vyučen byl strojním zámečníkem vČeskomoravských strojírnách vLibni vroce 1942. Během revoluce pracoval vČKD,
a v tom mladickém věku byl plný emocí a snahy se účastnit
sražení fašistického Německa na kolena, však už se válka chýlila ke konci, ale ten ještě ani pro úvalské nebyl jednoduchý
a bezbolestný. Velké vyprávění lze nalézt vŽÚ 5/2017.
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Málo známou vzpomínkou je i ta na působení Jindřicha
Líznera jako trenéra mladých sportovních gymnastek vedle
paní Šimůnkové, Peškové či Ebrové, které dovedl v60. letech
na krajských závodech kdobrým umístěním a získání výkonnostní třídy III.
Jiné jeho vzpomínky patřily do oblasti mimo sportovní aktivity, bylo to divadlo. Po nějakou dobu působil mezi ochotníky
souboru J. K. Tyl a rád se o ně podělil na různých setkáních
pamětníků.
A proč měl přezdívku Indych (Yndych)? Jako mladý skaut vedl
oddíl těch nejmenších a jeho jméno Jindřich prý neuměli
někteří vyslovit …
● Ke skautské vzpomínce tu svou přidala Alena Janurová

Děkuji panu starostovi, celému MěÚ
a pečovatelské službě za přání
k životnímu jubileu.
Jaroslav Babčan

Dne 7. března uplyne již 23 let ode dne, kdy nás
náhle opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Václav Bareš z Tlustovous.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 7. března uplyne již 34 let ode dne, kdy
nás opustila naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička, paní Anna Filipová
z Dobročovic.

Dne 6. března oslaví naše drahá maminka,
babička a prababička, paní Marie Barešová
z Tlustovous, krásných 90 let.
Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí
Václav a Stáňa s rodinami.

Poděkování SDH Úvaly
Ráda bych touto cestou poděkovala výjezdové
jednotce SDH Úvaly, která dne 7. 2. 2021
poskytla pomoc Adéle Votočkové (své člence)
při dopravní nehodě, která se jí stala při cestě
k výjezdu.
Všem patří velké díky za profesionální přístup,
vstřícnost a ochotu.
Votočková Radka

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BŘEZEN 2021
Navždy jsme se rozloučili
Václav Roj

漱

Miloslava Kaňková

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených
dětí, životní jubilea a jména zemřelých vrubrice Společenská kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pouze spísemným souhlasem dotčené osoby, případně jejího zákonného zástupce. Vpřípadě zájmu o zveřejnění
se obraťte na správní odbor MěÚ Úvaly, na email
marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel. 281 091 528,
mobil 723929928.
● Marie Černá, matrikářka
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602 221 511, 321 622 615
Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
AUTODOPRAVA Milan Petružálek

777 038 001
www.gato.cz

ěHãtPH
LKQHG
VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Pohřební ústav
Pavel Kos
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ŽALUZIE

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Český Brod, Husovo nám. 16

Praha 9 – Běchovice • Český Brod

602 429 913
605 977 191
606 784 088

-nonstop-

mobil: 603 242 142
milanpetruzalek@sute-pisky.cz
www.sute-pisky.cz
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz

• SERVIS, REVIZE
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST

 

AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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Koupím byt – RK nevolat – tel.: 728 128 732
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KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921

VÝ
NÁBORO
EK
PŘÍSPĚV
Kč
0
0
0
0
5

Hledáme
Technika
kabelových
sítí
Nabízíme zajímavou práci, stabilní
zaměstnání, pracovní dobu 37,5 hodiny
týdně, bohaté beneﬁty, stravenky 110 Kč.
Požadujeme řidičské oprávnění B,
elektrotechnické vzdělání.

Více na cdt.jobs.cz nebo volejte 972 225 509
či pište na kariera@cdt.cz

Koupím pole, louky – i menší kousky
tel.: 603 442 474
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ZAJIŠŤUJEME CELOSVĚTOVOU
LETECKOU, NÁMOŘNÍ A ŽELEZNIČNÍ
PŘEPRAVU ZÁSILEK
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STAR SHIPPING a.s.
Na Sychrově 975/8
101 00 Praha 10
Tel.: +420 277 001 801
+420 277 001 802
info@star-shipping.cz

www.star-shipping.cz

S.A.F. Praha spol. s r.o.
Na Návsi 38, 282 01 Přišimasy
www.saf.cz
Přijmeme do svého týmu nové pracovníky:
• ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ
A MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro
Možnost montáží v zahraničí

• ZÁMEČNÍK - MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Vyučen v oboru, praxe vítána
Svařování MIG/MAG

Adresa pracoviště: Na Návsi 38, Přišimasy, 282 01 Český Brod
U všech profesí se jedná o jednosměnný provoz
Nástup dle dohody
Bližší informace na tel.: 321 672 815

Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval

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

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

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

3 900 Kč
7 800 Kč
1 950 Kč
1 500 Kč

1/4
1/8
3. str. obálky
4. str. obálky

1 100 Kč
830 Kč
4 200 Kč
5 500 Kč

Řádková inzerce:
soukromá (do 120 znaků)
soukromá (120–360 znaků)
komerční (do 120 znaků)
komerční (120–360 znaků)

140 Kč
285 Kč
280 Kč
570 Kč

zvýraznění rámečkem
tučný nadpis

+ 50 %
+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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