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Koronaviroví pohraničníci chrání Úvaly
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Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
ve svých Slovech starosty jsem se doposud vyjadřoval k celostátní politice
jen okrajově, protože si uvědomuji, že
jsem starostou všech obyvatel Úval,
všech názorových proudů.
Tentokrát ale udělám výjimku, protože
vnímám, že je to potřebné.

SLOVO
S TA R O S T Y

Toto Slovo starosty píšu vdobě, kdy je
již 14 dnů naše země vlockdownu a na hranicích okresů stojí pohraniční hlídky. Místo vymýšlení projektů a dohadování
se v zastupitelstvu, který projekt letos zrealizovat, řešíme
očkování, chaos vdodávkách vakcín, neustále se chaoticky
měnící pokyny ze strany státu a jen koukáme na sešup příjmů města, který přišel vbřeznu.
Již teď je jasné, že uzávěra bude vnějaké podobě pokračovat minimálně do konce prvního týdne vdubnu, se všemi
dopady, které to přináší. Ale ani pak se ještě nevrátíme dlouho knormálu.
Na rovinu musím napsat, že tím, že jsem mimo funkce starosty i ve funkci krajského radního, tak mám možnost pozorovat rozklad tohoto státu pod touto vládou vpřímém přenosu. Ať již se to týká vakcinace, politiky vůči podnikatelům
nebo politiky vdopravě, tak vidím jen chaos, chaos, chaos,
případně rozhodování, o kterém se mohu jen domýšlet, ve
prospěch které zájmové skupiny je udělané.

Nebýt obcí, měst a krajů, tak je dnes vrozkladu úplně vše.
Jestli něco drží fungování tohoto státu nad vodou, tak jsou
to samosprávy, kterým právě stát neustále háže klacky pod
nohy. Samozřejmě, mluvím o veřejné sféře. Ještě hůře je na
tom sféra soukromá, která stát a veřejnou sféru živí. Tato
sféra za poslední léta a zejména vroce posledním zažila od
státu jen podrazy.
Pevně doufám, že se letos voliči nenechají oblbnout marketingem a této vládě a zejména Andreji Babišovi to spočítají.
Naštěstí tento stát není jen tato vláda a Andrej Babiš. Tento
stát tvoří i obrovská skupina šikovných a obětavých lidí.
Takové máme i vÚvalech.
Vždyť si to vezměte: i vtéto době se našlo nemálo lidí, kteří
nám pomáhají po zimě uklízet nepořádek vpřírodě. I vtéto
době se podařilo nadšencům kolem Oldy Bakose a Petra
Urbana vybrat peníze na novou alej zÚval do Tuklat kMariině studánce. Nasazení mých kolegů a kolegyň vorganizaci
očkování vÚvalech mne naplňuje hrdostí na kolegy zrady
města a kolektiv radnice.
Prostě platí – jaké si to vtomto městě uděláme, takové ho
budeme mít. A to samé platí i o naší republice.
Přeji vám krásné Velikonoce a ať jarní slunce vnese do
našich duší optimismus a dobrou náladu.
● Petr Borecký, starosta města

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MÁ SMYSL
Finanční výbor 21. 10. 2019 navrhl
zřízení participativního rozpočtu
vÚvalech (tj. občané mohou participovat na využití alokované části rozpočtu). Byli jsme nadšeni, že návrh
byl zastupitelstvem schválen 7. 11.
2019 a vedení města bylo pověřeno
jeho realizací. Tím to ale bohužel
skončilo, realizace participativního
rozpočtu nebyla naplněna. Nedošlo ani k první fázi realizace projektu, kdy by město potvrdilo zájem o
účast občanů, komunikovalo vhod-

ným způsobem princip participativního rozpočtu scílem vyvolat zájem
veřejnosti. A výsledek? Svýmluvou
na krizovou dobu a rozpočet města
byl 4. 2. 2021 na veřejném zasedání
zastupitelů na návrh vedení města
participativní rozpočet zrušen! Nejen na rok 2021, kdy by město jeho
realizaci opravdu nestihlo, protože projekt nebyl připraven, ale BYL
ZRUŠEN PŘEKVAPIVĚ ZCELA. Toto
rozhodnutí zastupitelů považuji za
krok zpět. Proč?

ZAPOJENÍ OBČANŮ
Protože město Úvaly ke svému dynamickému rozvoji potřebuje zapojit občany a mělo by jim k tomu dát
dostatečný prostor. Participativní
rozpočet svojí podstatou tento prostor dává. Nejen tím, že město vrozpočtu na investice vyčlení konkrétní
přiměřenou částku (pro rok 2021
bylo schváleno 600 tis Kč). Město
vysílá směrem kobčanům signál, že
mu záleží na jejich námětech.
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Nejde tedy JEN o peníze, ale o KVALITATIVNÍ ZMĚNU V KOMUNIKACI
města s občanem. Z příjemců se
stávají spolutvůrci. Občané se mohou totiž sami nebo v rámci své
komunity zamyslet nad drobnými
investicemi, které by pomohly zlepšit kvalitu života ve městě, v jejich
čtvrti, ulici, ve veřejném prostoru,
a v termínu vyhlášeném městem
podat své návrhy. O podaných
návrzích, které jsou vybrány jako
realizovatelné a splňují podmínky
participativního rozpočtu, mohou
diskutovat se sousedy a rozhodnout
vhlasování opět občané města. Většina vybere návrh, který podle nich
má největší smysl či přínos. Vybraný návrh je poté vhorizontu 1–2 let
realizován městem.
To vše zní jednoduše, ale pokud se
rozhlédnete kolem, tak města, která se vydala cestou zapojování občanů, musela na motivaci a osvětě
participativního rozpočtu hodně zapracovat. Každopádně během pár
let se u nich participativní rozpočet
zabydlel a počet zapojených občanů

se rok od roku zvyšuje. Lidé tomu
začali nejen rozumět, ale i věřit.
Viděli výsledky.
STŘEDOČESKÝ KRA J PŘÍKLADEM
Zapojování občanů do veřejného
života obcí a využívání PR je trendem
v ČR, ale i v zahraničí. Středočeský
kraj sám využívá participativní rozpočet a Úvaly díky úspěšně přihlášenému projektu u kraje v roce 2020
a podpoře občanů v hlasování získají chodník u polikliniky. Navíc zastupitelstvo Středočeského kraje
rozhodlo, že místo dalšího ročníku
centralizovaného
participativního
rozpočtu kraje podpoří od března
2021 raději rozjezd participativního
rozpočtování v obcích a městech.
Jednotlivým municipalitám, konkrétně těm, které dosud participativní rozpočtování nepoužívaly, se
tak otevírá možnost zažádat si o dar
50 000 Kč. Z něj pak mohou buď
rozjet systém pro spolurozhodování
občanů o tom, jak použít část veřejných peněz, nebo přímo financovat
realizaci vybraných projektů.
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Za rok 2020 v ČR přibylo 24 obcí,
které s participativním rozpočtem
pracují (celkem je to v roce2020 87
obcí). Nejúspěšnější obce do participativního rozpočtu vyčlenily až
2,4 % svých výdajů rozpočtu (tj.
v případě Úval by to znamenalo až
5 mil Kč). Rozptyl mezi alokovanými
částkami je veliký a zkušenosti od
roku 2005 ukazují, že s participativním rozpočtem pracují zejména
menší obce. Tradičně mezi úspěšné
obce patří Říčany (Překvapte Říčany), dále např. Golčův Jeníkov (Tvoříme GJ), Čakovice (Počítáme sVámi).
Jsem přesvědčená, že si Úvaly participativní rozpočet zaslouží a návrh
předložím na nejbližším jednání
finančního výboru.
Více informací ktématu můžete najít na www.participativnirozpocet.cz.
● Ing. Jana Kytlicová,
členka Finančního výboru

JARNÍ OPRAVY ULIC V ÚVALECH ZAČALY JIŽ NA
KONCI BŘEZNA 2021
Letošní zima s častým střídáním mrazů a oblev a nemalým
množstvím sněhu napáchala na úvalských komunikacích
nemalé škody a některé ulice vypadají jak tankodrom či
oraniště.
A tak, jako každým rokem, chystáme jarní opravy ulic. Opět
nám můžete pomoci i vy - tím, že nahlásíte místo s výtlukem, které potřebuje opravit. Kolegové z odboru investic
a správy majetku dělají samozřejmě vlastní šetření, ale
může se stát, že jim nějaká díra uteče. Věříme, že ve spolupráci s vámi těch děr, co uteče, bude co nejméně.
Víme také, že některé hliněné ulice jsou letos v Úvalech
v obzvláště špatném stavu. Dojde tedy i na některé z nich.
Dále pak letos budou kompletně rekonstruovány ulice Sovova a Šafaříkova, živičný povrch získá ulice Palackého, povrchu z válcovaného recyklátu se dočkají ulice Roháčova,
Poděbradova, Kupkova, ulice Bratří Čapků získá chodník.
O zařazení dalších ulic do plánu oprav pro rok 2021 rozhodne rada města v průběhu jara dle aktuálního vývoje
rozpočtových příjmů.
Primárně by se jednalo o ulice Štefánikova (válcovaný
recyklát) a Kollárova, Kmochova, Těsnohlídkova, Tigridova,

Zálesí, Fibichova, Janáčkova, Jirenská (válcovaný recyklát).
Pro ulici Kollárova máme v úseku B. Němcové - Erbenova
zpracovanou projektovou dokumentaci na komplexní
rekonstrukci, zde však budou letos rekonstruované bytové
domy Kollárova 1095 a 1096 a nemá smysl komunikaci
hned ničit těžkou technikou.
● Petr Borecký, starosta města

P O Z VÁ N K A
POZOR ZMĚNA TERMÍNU
KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA
2. zasedání Zastupitelstva města Úvaly
se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 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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PODĚKOVÁNÍ VEDENÍ A ZDRAVOTNICKÝM
PRACOVNÍKŮM CZP JIRNY
Chtěla bych tímto vyjádřit velké poděkování vedení,
lékařům a všem sestřičkám, kteří jsou jakkoli zapojeni
do očkování proti onemocnění COVID-19 vrámci mobilního očkovacího týmu zdravotníků z Centra zdravotní
péče Jirny v Úvalech. Vaše pracovní nasazení a úsilí, které momentálně vynakládáte, je obdivuhodné.
Moje poděkování patří i mým kolegům, kteří velice rychle a efektivně reagují na mé organizační požadavky a tím
se nám daří poskytnout všem zdravotnickým pracovníkům veškerou dostupnou podporu a pomoc.
Věřím, že když nebudeme myslet jen sami na sebe
a budeme pomáhat těm, kteří to potřebují, zvládneme
překonat toto náročné období a vyhrát boj s tímto
onemocněním.
● Jana Tesařová, tajemnice MěÚ

TECHNICKÉ SLUŽBY ZAČALY ÚKLID
Technické služby města Úvaly začaly
jarní úklid Úval ... a přidali se i obyvatelé Úval.
Moc děkujeme !!!
Nevěřili byste, jaké neuvěřitelné
množství odpadu nacházíme po zimě
v ulicích našeho města, podél státovky a krajských silnic, v Klánovickém
lese, Králičině, na Vinici nebo na stezce k Donátovi.
A tak moc děkujeme těm z vás, kteří
se chováte k přírodě ohleduplně
a své odpadky nehážete, kde vás
napadne.
A ještě více děkujeme těm z vás, kdo
nám aktivně pomáháte čistit Úvaly.
Protože Úvaly jsou město nás všech.
A budou takové, jaké si je uděláme.
Kdybyste se chtěli připojit, stále je
možnost, stále běží akce Nevzdáváme to!
Vyrazte s rodiNemůžete na pivo?
nou do přírody a nebo jen kolem měs-

ta na procházku. Určitě na nějaké naA nejen na to i na jiný
razíte.
nepořádek a smetí, které dlouho
schovávala sněhová peřina. Nechcete už chodit po smetišti a raději se kochat jarní přírodou?

si pytle můžeme posbírat a odvézt do
sběrného dvora.

Přijďte za námi na městský úřad na
odbor životního prostředí, kde vám
dáme pytle a rukavice a dokažte
všem a hlavně sami sobě, že nic nevzdáváme!

● Jaroslav Špaček

Pojďme si uklidit NAŠE MĚSTO!
My na úřadě na to jdeme taky!
Každý zvlášť a každý jindy, ale určitě
nás potkáte. Všechny pomůcky jsou
vám k dispozici od 1. 3. 2021 na městském úřadě v ulici Riegerova 897.
A můžete klidně přijít i v dubnu nebo
v květnu, jak se vám to bude hodit.
Stačí si je jen vyzvednout a až budou
pytle naplněné, nechat je u přístupové cesty odložené. Potom už jenom,
prosím, pošlete SMS na telefonní číslo 724 249 989 nebo 730 189 025, kde

Můžete samozřejmě použít i pytle
vaše, jen nám pak řekněte, kde jste je
nechali. Děkujeme!
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JSOU NA FACEBOOKU!
Technické služby města Úvaly mají nově vlastní facebookové stránky. Navštivte jejich stránky, dejte si je do oblíbených a sledujte, co dělají pro vás nového a jak se starají o naše město! S Technickými službami města Úvaly můžete
přes facebook i napřímo komunikovat.
● Jaroslav Špaček

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

OČKOVÁNÍ MŮŽE BÝT ZÁŽITKEM
Je nezvyklé jít na očkování se zvědavostí. Nechat si aplikovat injekci
v běžném zdravotnickém zařízení
je normální. Ale jak bude očkování
probíhat v úvalské sokolovně?
V polovině ledna byla zahájena celostátní registrace zájemců o očkování proti Covid-19. Vedení města
se podařilo vyjít vstříc občanům ve
věku nad 80 let a od 1. března také
skupině obyvatel nad 70 let a zorganizovat očkování přímo v Úvalech.
Zatímco v únoru proběhlo očkování
nejstarších seniorů v DPS zdravotním týmem z Brandýsa nad Labem,

v březnu bylo očkovací centrum vytvořeno v sálu sokolovny. Zdravotní
personál poskytlo CZP Jirny. Pracovnice správního odboru a pečovatelské služby telefonicky oznámily jednotlivým seniorům termín očkování.
Při vstupu do sálu sokolovny byla
nezbytná dezinfekce rukou. Poté se
příchozí evidovali, prokázali se kartou pojišťovny a následně vyplnili
potřebný dotazník. Vše rychle probíhalo za asistence pracovnic správního odboru, sekretariátu a vedoucí
úřadu. Vakcinace probíhala v odděleném sektoru a díky příjemnému

zdravotnímu personálu hladce. Pak
už zbývalo přibližně dvacet minut
vyčkat v odpočinkové zóně a poté
odejít domů.
Očkování proti Covid-19 v sokolovně bylo organizováno na špičkové
úrovni. Dík patří všem, kteří se na
této náročné akci podíleli.
● Vladislav Procházka
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PEČUJEME O AUTISTICKÉ DĚTI
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blízkého? Potřebujete poradit? Chybí vám informace a kontakty? Víte, na co
máte nárok? Pečujete, a je toto období pro vás obzvlášť
náročné?

• 9. června se opět sejdeme v rámci svépomocné
skupiny pod vedením Mgr. Eriky Drobné.
Naše videa vám poradí, jak zvládnout péči v domácím prostředí
Dále jsme pro vás ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořili krátká návodná videa se základními radami pro pečující, tak, abychom vám představili všechnu podporu,
kterou stát a další instituce nabízejí.

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na koordinátorky
pomoci projektu „Pečovat a žít doma je normální“ na tel.
607 066 852, případně prostřednictvím e-mailu hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpora je pečujícím rodinám v rámci projektu nabízena zdarma.
V současné době v regionu také pořádáme svépomocné
skupiny a vzdělávací akce pro rodiny, které pečují o děti
s poruchami autistického spektra.

Videa lze spustit pomocí naskenování zde uvedeného QR
kódu. Případně jsou videa dostupná na www.cpkp.cz
v sekci AKTUALITY.
● Pracovníci Centra pro komunitní práci střední Čechy

• 7. dubna 2021 se opět setkáme s Mgr. Erikou Drobnou.
• 5. května 2021 se uskuteční další vzdělávání s Mgr.
Bittmannem.

NOVÁ ORDINACE
Milí Úvaláci, milé Úvalačky,
jistě jste v posledním roce zaznamenali stavební změny na budově
bývalého MěÚ a služebny Městské
policie vPražské ulici. Tyto prostory
mi byly panem starostou Boreckým
nabídnuty k pronájmu s možností
provozování mé privátní praxe. Prostory vpřízemí včetně vnější fasády
prošly solidní rekonstrukcí a podařilo se nám tu společně vybudovat velice pěknou, zbrusu novou ordinaci
s důstojným prostředím pro naše
pacienty.
Vloňském roce již byla situace vnaší
bývalé ordinaci vbudově polikliniky
na hraně únosnosti vzhledem knedostatečné prostorové kapacitě
a prakticky neexistující čekárně. Situace vyžadovala naléhavě řešení.

Pan starosta mi vyšel velmi ochotně
vstříc a nabídl mi k pronájmu výše
zmíněné prostory.
Chtěla bych tímto poděkovat panu
starostovi a všem zúčastněným zvýboru města, všem řemeslníkům i
pracovníkům Technických služeb
Úvaly. Velký dík patří také mojí sestřičce Míše Lopatkové, která mne
podporovala v celé mé snaze. Zároveň chci poděkovat MUDr. Marešovi, který mi zde v Úvalech před
téměř 5 lety nabídl možnost otevřít
si zde soukromou praxi a nabídl mi
pronájem prostorů vbudově polikliniky, kde jsem do konce roku 2020
působila. Dík také patří MUDr. Hrabálkovi, se kterým jsem celou dobu
ordinaci sdílela.

Vážím si pomoci a vstřícnosti všech
zúčastněných a těším se z toh že
můžeme přivítat naše pacienty
vnové a pěkné ordinaci.
Přeji nám všem hodně sil a optimismu, abychom překonali současnou
koronavirovou krizi a mohli se opět
těšit dobrému zdraví.
● MUDr. Jana Schmidtová,
praktická lékařka, Úvaly

8

ŽIVOT ÚVAL 4/2021

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… další dvě dopravní značky během týdne byly poraženy.
Zdá se, že každý týden několikrát opravují TSMÚ prohřešky automobilistů a opravy se platí ze společných peněz.
… začátkem března mnoho seniorů 70+ chválí město za
zajištění očkování s nejmenším zatížením pro každého
jednotlivce, ale svelkým pro úřednice, policisty, zdravotníky. „Oceňuji, že jsem mohla jako 70+ dostat první dávku
vakcíny proti covidu úplně pohodlně v sokolovně, bez
problému sama se přihlašovat do systému, a že takových
občanů bylo hodně, i učitelů, a že město s tajemnicí a celým týmem správního odd. a sekretariátu tuto akci úspěšně zorganizovalo.“ Nesmírně seniorům ulevilo. Perfektně
připravenou akci řízenou od vstupu MP a pak uvnitř dokonalá organizace, příjemné zacházení s příchozími
a zdravotnice uvnitř zástěn mile zkoumaly, jak je na tom
zdravotně každý potencionální očkovanec ... pak odpočinek a nikdo nepociťoval žádné problémy ... myslím, že
Úvaly jsou jedničky mezi městy, co se týká očkování ...

… několik dnů v Alešově ulici a okolí veřejné osvětlení
svítí/nesvítí. TSMÚ reaguje ihned a postupně odkrývá
několik zkratů a během týdne je vše vyřešeno. Na oznámení závady ihned odpovídají.
… 3. 3. začíná úprava Štefánikovy ulice, malé vylepšení
válcovaným asfaltovým recyklátem získává na chvíli slušný vzhled, opět zajišťují TSMÚ vlastními silami.

… exkrementy ohrožují i děti MŠ jdoucí na vycházku.
Nevěříte? Paní učitelka musí vyvinout velkou snahu, aby
se děti mohly vyhnout zaneřáděným chodníkům. Brání
„vlastním tělem“, stojí u hromádky a směřuje méně
pozorné děti, aby ji bezpečně obešly, což činí několikrát
cestou na vycházce. Bohužel se někdy nepodaří zabránit
šlápnutí, které se povedlo i princi Charlesovi. Nejhorší
varianta byla, kdy si ve snaze zbavit se páchnoucího nášlapu znečistil i svoje ručičky. To aby paní učitelky měly
vbatohu i lahev svodou a mýdlo sručníkem a dezinfekcí,
případně náhradní botičky. Vsoučasné době prý lidé, kteří nemohou se jinak vyžít, odebírají pejsky zútulků, což je
úctyhodné, ale také tím narůstají problémy sukázněností
psa i majitele. Stále se opakují výzvy kúklidu po psím vyprázdnění, ale marně. Neprobudí příběh zmateřské školy vmajitelích více odpovědnosti?
… v regionálním tisku reagují Neratovice negativně na
předpokládané zdražení dopravy ve Středočeském kraji,
které avizuje radní pro dopravu.
… vtémže čísle se dozvídáme, že Čakovice obnovují participativní rozpočet.

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA
… občané jsou vtomto měsíci svědky častějších výjezdů
naší Jednotky SDH k požárům
Výjezd č. 10/21
26. 2. 2021 vyjela jednotka na výzvu KOPIS Kladno s CAS
20 TATRA TERRNO v počtu 1+3 na požár sloupu elektrického vedení do obce Úvaly, Polské ulice.
Výjezd č. 11/21
7. 3. 2021 ve 2.15 vyjela jednotka na výzvu KOPIS Kladno
s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+5 a s CAS 32 TATRA 148
v počtu 1+2 na požár chaty do obce Úvaly, Roháčovy ulice. Jednotka se po ukončení dohledu vrátila na základnu
v 11:50.
Výjezd č. 12/21
13. 3. 2021 v 10:05 vyjela jednotka na výzvu KOPIS Kladno
s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+5 na požár nízké budovy do obce Úvaly, Jiráskovy ulice. Jednotka zasahovala
jedním vysokotlakým a jedním C proudem. Po ukončení
dohledu jsme se vrátili na základnu v 13.05.
(Pro vysvětlení, které je možná zbytečné – KOPIS = zkratka pro Krajské operační a informační středisko Středočeského kraje, na které se ohlašovatel požáru dovolá pomocí tísňového volání 112).
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… jiná odpadová výzva říká – již nově patří do kontejneru
na papír roličky od utěrek a toaletního papíru a také kartony od vajec.
… občané nevzali za své používat při vynášení tříděného
odpadu svozový kalendář zúnorového Života Úval, kde
se dozvídáme, kdy budou kontejnery prázdné, a je šance
umístit přinesené/přivezené. Nebude pak takový obrázek
vkontejnerových hnízdech, který je na fotograﬁi.

… na fb vidíme fotodokumenty zprocházek krásnou Králičinou, kterou ale hyzdí odhozené odpadky. Na svém
veřejném fb sdílení starosta Petr Borecký se ptá: „Co
stím? V naší společnosti je zřejmě pořád ne úplně malé
procento primitivů (dosažený titul zde roli nehraje), na
které žádná osvěta nepůsobí a nedělá jim problém chovat se jako … Podle mne jediná cesta jsou peníze. A nikoli
sankce, ale tvrdé zavedení zálohování za všechny obaly.
Klidně 20 Kč na pet láhev, nevratné sklo či plechovku.
A eko poplatek na nevratné obaly ve fast foodech (a zákonnou povinnost nabízet tato jídla ve vratných obalech).
Opět klidně 20 Kč za obal, ať je to motivační. Protože na
prachy slyší i primitiv. Co si o tom myslíte?“ Možná, že
značná sledovanost a komentování této sociální sítě pomůže najít řešení.
… ktomu se objevuje i výzva města kpomoci uklidit Česko/Úvaly ne hromadně, ale průběžně, kdykoliv se jde do
přírody, může si každý zájemce vyzvednout pytel na
odpady a cestou ho naplněný odložit u rozcestí.

… oproti loňsku budou nyní při jarním kolečku úklidu
TSMÚ svážet vynesený odpad před vrata na chodník tak,
že se nebude míchat bio se skříní. Pojedou ve třech vlnách - malý vůz pro elektrospotřebiče apod., velký pro
nábytek aj. Ovšem bylo by správné, kdyby byl co možno
rozebrán, aby nezabíral vzduch na kontejneru, ve třetí vlně bude odvezen bioodpad shromážděný do pytlů nebo
„nádob“.
… výdajová okénka fungují – tři sjídlem a jedno sduševní potravou (knihovna), další svínem.
… 14. 3. celý svět oslavuje jedinečné číslo 3,14 – π –
Ludolfovo číslo (Pí), jedno ze základních čísel pro výpočet
všeho, co je kulaté, co se točí a i pro vesmírné výpočty,
čímž se dostáváme k dalším informacím z vesmíru.
12. dubna 1961, tedy před 50 lety, první člověk vzlétl
dovesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartovalvlodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po
108minutách přistál. Samozřejmě to byl Jurij Gagarin, což
starší čtenáře nepřekvapí, ale mládež by možná tápala.
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Ktomu „slavnému“ dni se váže vzpomínka jednoho pamětníka, „taková veselá příhoda z …“. „V ten den se ve
školním rozhlase najednou rozeznělo vysílání. Ne žádné
hlášení, ale zvuk klasického rádia. Všichni zbystřili a už
už chtěla paní učitelka vyslat žáka do ředitelny, že
dochází komylem zapnutému mikrofonu, patrně by se
ráda vyhnula soukromému hovoru kohosi v ředitelně.
Avšak Český rozhlas Praha náhle přerušil klasické vysílání a vzrušený hlas sděloval, že máme ve vesmíru sovětského kosmonauta …“ Vesmírný program nadále nahrazoval novou formu studené války – „vytahování se“ mezi
dvěma světy, dělenými železnou oponou. Kromě loňského Muskova satelitního vláčku, jsme letos svědky dalšího pokroku. Jsme na Marsu. Perserverance (vytrvalost)
je rover – vozítko, které je součástí mise Mars 2020 americké agentury NASA. Má 28 kamer a mikrofon, takže
uslyšíme zvuky Marsu. Rover bude doprovázet první
mimozemský minivrtulník snázvem Ingenuity (důmyslnost nebo vynalézavost), který pomůže hledat zajímavá
místa kprozkoumání.

… Mateřská škola se vdobě karantény distančně a oﬀ-line zábavně učí. Kolemjdoucí děti, tak i dospělí mohou
vidět, jak se úvalští předškoláci připravují na život žáka.
… se Úvaly připravují na jaro a Velikonoce – v MDDM,
vkvětinářstvích, vzahradnictvích, vpřírodě.
… strom Kronika města – sekvojovec obrovský, zasazený
k 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci dárce,
spolku Zachraňme koupaliště a města Úvaly vNachlingerově parku, má již svoji informační tabulku.

Víc nestihla zaznamenat Alena Janurová, která přivítá
příspěvky do této rubriky zcelých Úval.
● Alena Janurová

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S

JENŠTEJN V NOVÉM
Jenštejn se po rekonstrukci věže
opět těší zvýšenému zájmu. Můžeme jen litovat současné nešťastné
epidemické situace a s ní spojené
uzávěry. Na druhou stranu, zdraví
je přednější a současně máme čas
přichystat se na dobu „poté“. Můžete se těšit nejen na opravenou věž,
která ční v rovinaté polabské krajině
jako maják a ze které lze dohlédnout za extrémně dobrého počasí
až do Krkonoš! Čeká na vás rovněž
nová expozice věnovaná jenštejnské osobnosti proslavené v poslední
době díky filmu „Šarlatán“ – lidové-

mu léčiteli Janu Mikoláškovi, který si
na kraji Jenštejna postavil po druhé
světové válce vilu, ve které po 12 let
žil a kde měl též svou ordinaci. Film
o Mikoláškovi získal několik ocenění, před nedávnem mj. Českého lva
za nejlepší celovečerní film roku
2020. Prohlídku celého areálu hradní zříceniny i jejího okolí zpříjemní
nejen rodinám s dětmi zbrusu nová
hra „Jenštejnský poklad“.
Již nyní se těšíme na dobu, kdy po
zmírnění protiepidemických opatření budeme moci opět přivítat

první návštěvníky nejen na hradě
Jenštejn, ale i na dalších turisticky atraktivních památkách, o nichž
můžete právě nyní zhlédnout zajímavé videovlogy na www.muzeumbrandys.cz!
● Zdeněk Šimerka,
kastelán hradu Jenštejn

TÉMA MĚSÍCE
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VÍTÁME JARO

● Foto: Alena Janurová
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VÍTE, ŽE...

LIDOVÉ PRANOSTIKY NA JARO

Jarní měsíce mají 92 dnů?
A spolu se zimou i nejvíce svátků?

• Časné jaro – mnoho vody, jarní deště – mnoho škody.
• Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane úrodnější.
• Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny.
• Jaro krásné všem tvorům spásné.
• Kdo na jaře sníhzaorá, jako když pohnojí.
• Je-li z jara mnoho bodláčí, bude pěkný podzimek.
• Jaro nám otec i máti, kdonezasil, nebude muzráti.
• Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.
• Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto.
• Právě na jaře mysli na zimu.
• Na jaře džber deště – lžíce bláta, na podzim lžíce deště – džber bláta.

VELIKONOCE
Vítejte první covidové Velikonoce, které možná trošku pozmění naše zvyky, doufejme, že spíše jen dočasně. K velikonočním svátkům se váže spousta zvyků, tradic. Kdo by si
myslel, že Velikonoce jsou čistě křesťanským svátkem, je
na omylu. Velikonoce sice dostaly název od slovanského
„velké noci“ s odkazem na Kristovo vzkříšení. Tradice tohoto svátku sahají však mnohem dále. Od židovského svátku
„Pesah“, který připomíná vyjití Izraelitů z Egypta až k mnohým tzv. pohanským svátkům vážícím se k oslavě jara
a jarního slunovratu.
Přes všechny tyto rozdílné kultury mají jedno společné. Je
to oslava pozitivní události, která po dnech temna, zimy,
půstu, oslavuje nový život, naději a vzkříšení. Je to čas obnovy, zamyšlení nad svým životem, nad počátkem nových
dobrých věcí a skutků a v neposlední řadě též čas, kdy můžeme projevit vděčnost. Vděčnost, jako vysoká pozitivní
emoce, skrze níž se můžeme stát lepšími a můžeme konat
dobré věci našim bližním. Vděčnost za to, co jsem a kde
jsem. I když to nemusí z prvního pohledu vypadat, můžeme být vděční za to, kde žijeme. Minimálně v Evropě, kde
není válka, kde je mír. To je veliký dar, který si již skoro neuvědomujeme, přestože to není zase tak dlouho, co válka
sužovala naši zem. Vděčnost za to, co máme, i když toho
není vždycky dost, vždy je kde získat, vždy máme možnost
a příležitost, kterou můžeme využít. Můžeme podat po-

mocnou ruku těm, kteří jsou v obtížné situaci a nebo
s vděčností tuto ruku přijmout a postavit se zase na nohy.
Ano, myslím, že Velikonoce jsou právě o srdci, o lásce, která je v každém z nás. Velikonoce jsou příležitostí tuto lásku
objevit, pustit ji ven a udělat někoho šťastným. A v dnešní
době stačí i jen úsměv na kolemjdoucího člověka, aby se
dokázal zhluboka nadechnout a s výdechem ze sebe
setřepal všechnu tu nepříjemnost a tíhu, která zvláště
v tomto roce doléhá na nás všechny. Alespoň na chvíli, na
ten kouzelný okamžik věnujme sobě a svému okolí úsměv.
I za respirátorem je vidět a ten, kterému jej darujete, určitě
pocítí vděčnost za ten okamžik světla, který mu na chvíli
rozjasní den. Dejme tím lidem naději, která nám tolik
chybí. Pocit, že nejsou sami, že jsou součástí společenství.
Buďme vděční za to, co máme, za to, že můžeme dávat,
obdarovávat. Že můžeme s vděčností přijímat. Protože
obojí nás učí být lepšími.
Proto vítejme všichni Velikonoce, každý po svém, v kostele,
u řeky, doma, svými zvyky a tradicemi. A vzpomeňme
s vděčností na poselství lásky a hojnosti, naděje a lepšího
života, které s sebou tyto svátky přináší.
Krásné Velikonoce!
● Josef Štěpánovský

JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA VLASTNÍM POZEMKU
Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli

ujasnit řadu věcí, například, kčemu
má daný pozemek sloužit a jak moc
se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své

okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či
světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
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Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují
děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba
tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny, a proto by si na jaře
zahrady moc neužili. Zamyslet byste
se měli i nad tím, zda se výsadba do
daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze
Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a
vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky

přesahující 3 metry jako přípustná
vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá,
že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte
zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na
webu sazimebudoucnost.cz. Tam
si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech
finanční podpory výsadeb.
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mů na webu Sázíme budoucnost.
Zaregistrovat do něj výsadbu může
každý, kdo od roku 2019 vysadil
stromy mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu
a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo
sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto
velmi důležitá.
● Anna Poledňáková

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stro-
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A ŠKOLKA ZTICHLA … OPĚT
Během února jsme stále ještě doufali, že naši školku nic nezastaví. Uspořádali jsme fantastické karnevaly na
všech budovách. Byla legrace a dovolili jsme si na chvilku zapomenout
na situaci kolem nás. Ve třídách bylo
veselo, hráli jsme si, soutěžili, tancovali a bavili se. Ani po letech nás nepřestanou překvapovat nápadité masky, které si děti doma s rodiči vymyslí
a vyrobí.
A potěšila nás i výhra v soutěži MAP II
Brandýsko o nejhezčí vánoční výzdobu,
jejíž vyhodnocení proběhlo začátkem
března. Dali jsme si záležet a vyplatilo
se! Zároveň jsme obdrželi kompletní
várku knížek z vánočního finančního
daru MAP II Brandýsko, a tak jsme doplnili naši knihovnu souborem dětských
knih a knihami s pedagogickou tematikou. Moc děkujeme!

Podařilo se nám spustit i jednu z novinek letošního školního roku – máme
nové webové stránky. Adresa ani kvalita informací se samozřejmě nemění,
jen se trochu změnil vzhled, grafika
a uspořádanost informací. Naším cílem bylo sjednotit veškeré informace
jak obecného charakteru, tak informace jednotlivých tříd i budov, aby
všichni návštěvníci získali ucelené
a přehledné informace. Věříme, že se
nové stránky budou líbit a každý na
nich najde vše, co potřebuje, a to rychle
a přehledně.
V těchto dnech je důležité myslet jeden
na druhého. A že na nás myslí a vzpomínají letošní prvňáčci, nás potěšilo
neskutečně moc! Obzvláště, když jejich
první školní rok je pro ně tolik náročný.
Převzali jsme od malých žáčků úžasné
pozdravy bývalým učitelkám a krásně
zpracovaný „book“ jejich prvního školního roku. Moc děkujeme dětem i celé
Základní škole Úvaly!

Bohužel jsme se museli vypořádávat
i s méně příjemnými problémy týkajícími se vývoje epidemie. Bylo třeba

z důvodu výskytu koronaviru uzavírat
provoz zasažených tříd. Nakonec jsme
dle nařízení vlády uzavřeli celou školku. I když ne zase tak docela. Podařilo
se nám zařadit naši školku mezi školní
zařízení zajišťující péči o děti zaměstnanců Integrovaného záchranného
systému. A jsme za to rádi, protože
v současné chvíli by měl podat pomocnou ruku každý, kdo může. A to my jako
školka můžeme tím, že zajistíme provoz
pro děti našich zdravotních pracovníků nebo třeba hasičů, aby se zase oni
mohli věnovat pacientům a zajištění
situace v naší republice.
V době uzavření školky nikdo nezahálel. Někteří zaměstnanci konali službu
u dětí IZS a jiní se věnovali dětem na dálku. Pro předškoláky, kteří plní povinnou
předškolní docházku, jsme zajistili dostatek přípravných materiálů pro zápis
do ZŠ (tvořivé práce, aplikace znalostí
a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na
rozvoj kompetencí, odkazy na vzdělávací hravé aplikace apod.). Ostatní děti
od svých učitelek samozřejmě také
dostávaly nejrůznější tipy a náměty
na trávení volného času, pracovní listy
k rozpracovanému tematickému celku, odkazy na písničky a veselé online
hry. Třídy bez přítomnosti dětí některé
učitelky využily pro velký „jarní“ úklid
a všichni jsme se vrhli i na přípravu jarní výzdoby tříd a celé školky. Až se děti
vrátí, bude je školka vítat veselou jarní
barevnou „náladou“.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
i našemu zřizovateli, městu Úvaly, za
zajištění očkování pro zaměstnance MŠ
Úvaly. Velice si této možnosti vážíme
a oceňujeme naprosto profesionální
organizaci celé této očkovací akce pro
Úvaly!
● Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly
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LIDSKÉ TĚLO VE SNĚHU
Po Úvalech se jednoho zimního dne
objevily ledviny, plíce, krevní skupiny, ale také třeba neuron, nefron
a povázka.
Ne, nebojte se. Nejde o začátek nějaké detektivky. Jde o projekt z přírodopisu, který si vyzkoušela třída
8. B a který se jmenuje Lidské tělo
ve sněhu.

V jednom únorovém týdnu jsme se
jako učitelé rozhodli, že už sezení
u počítače bylo prostě dost! Řekli

jsme si, že vymyslíme úkoly, jak dostat naše žáky ven. K tomu sloužil
například tento projekt. V 8. ročníku se většina učiva přírodopisu týká
lidského těla. Každý dostal přidělený jeden pojem. A úkol byl jasný.
Vyšlapat daný pojem do sněhu, vyfotografovat a obrázek vložit do připravené prezentace, kterou pak uvidí i rodiče na online třídní schůzce.
Mělo to ale i svá úskalí. Především
bylo těžké najít souvislou bílou plochu. A tak se ji Lucka vydala hledat
na běžkách, Tom neměl úplně dokonalý snímek, protože musel dbát
na své bezpečí, Niki našla plochu na
terase a Kája u jezírka. Oceňuji práci
celého týmu, protože nebyl nikdo,
kdo by tento úkol vynechal. Všem se
ho podařilo splnit v termínu. Kdyby
termín nedodrželi, úkol by se splnit
už nedal. Den nato totiž přišla obleva.
● Za tým školy Alice Javůrková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JE NAOČKOVANÁ!
Znovuotevření úvalské školy je velikým přáním nás všech.
Jednou zcest, jak si tento sen splnit, je nechat se naočkovat. Spousta z nás již delší dobu možnost očkování netrpělivě vyhlížela, a když MŠMT vyhlásilo od soboty 27. 2. spuštění registrace, většina znás neváhala a přihlásila se.
Zásadní pro nás byl přístup města Úvaly, které zajistilo,
zorganizovalo a naplánovalo velké proočkování svých
městských organizací. Musím říci, že o nás bylo královsky
postaráno – zajištěné očkování, očkovací tým, organizace,
a to vše za dodržení veškerých opatření.

Očkování jsme nikomu nenakazovali, ani jsme nenaléhali.
Vtomto ohledu záleželo na rozhodnutí každého z nás.
Už se nemůžeme dočkat, až si stoupneme před tabuli
a naše žáky a rozjedeme „starou, dobrou“ prezenční výuku! Proočkování pedagogů nás ktomuto cíli snad přeci jen
o něco přiblíží.
● Za tým školy Lukáš Kunc, ředitel

LITERÁRNÍ KOUTEK
SNĚŽNÁ KRA JINA
Kráčím stříbrným lesem. Pod nohama se mi houpe sněhová pokrývka, zapadají mi do ní boty. S každým krokem cítím více a více únavu a chladný vítr mi plní plíce.
Mrazem mi rudnou líce, vydechovaný vzduch se mi
sráží na roušce. Natahuju ruku, abych chytil aspoň jednu ze sněhových vloček, které bezcílně víří prostorem.
Smrky nade mnou se pyšně tyčí k flekaté obloze jako
stalagmity v této jeskyni světa.

Vysoké stromy mi lemují stezku, jež mě vede. Na cestě
se rýsují zamrzlé kaluže - tvoří zrcadlový sál, jenž je
mnohem rozmanitější než ve Versailles. Kromě louží
jsou do půdy, mramorové dlažby, vryté i podivné stopy.
Jsou ale jiné než všechny známé otisky. Podobají se spíš
stopám saně, která máchla svým mohutným ocasem
a utvořila tak onen kruh, který se pravidelně vyjímá ve
sněhové pokrývce a odkrývá zmrzlé listí. Listí s leskem
drahokamů.
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Pohled do dálky mi halí závoj sněhu – z vloček se stávají pěsti, které mi s radostí rozdávají rány. Slyším šustění
křídel nad svou hlavou, jako kdyby supi kroužili nad
svou další obětí. Uff, jen káně, oddechnu si a koukám,
jak mizí mezi větvemi.

V dáli září cesta, vine se dolů ze svahu jako had. Místy
z ní vykukují kořeny, z té vzdálenosti připomínají nestvůrné končetiny. Jen mě chytnout za nohu! Také vidím
nedaleko strom, jehož kmen nápadně připomíná kuří
nožku. I s chaloupkou ve větvích. Ale to si tady děti asi
jenom hrály. I když...?
● Tomáš Jedlička, 8. C

NÁVŠTĚVNÍ (TÝ)DEN
Navzdory omezením pohybu a zákazu pořádání společenských setkání vypukla ve škole na konci ledna
velká návštěvní akce. Využili jsme
příležitosti, kterou nám distanční
výuka nabízí, a pozvali jsme se s kolegyněmi a kolegy vzájemně do hodin. Samozřejmě online! Bez ohledu
na zkušenosti, aprobaci či míru odhodlání jsme v posledním roce víc
než kdy dřív stáli před otázkou, jak
v nových podmínkách učit, jak určitě
neučit, co učit, co radši tiše zapomenout, jak motivovat, jak hodnotit (či
nehodnotit?), jak zaujmout, jak povzbudit, jak pohladit slovem alespoň
na dálku. Poklidný týden po uzavření klasifikace se tak přímo nabízel
k sdílení dobré praxe, skvělých ná-

padů a vzájemné inspirace. Dle následné odezvy usuzuji, že nám tato
příležitost přes určitou počáteční
nejistotu otevřela prostor pro větší
sdílení a podnětnou diskusi nejen
v rámci předmětů a ročníků, ale byla
i vítaným impulsem k nadechnutí
před druhým poločasem.
Tímto rozhodně nekončíme! Pomáháme si, podporujeme se a sdílíme
i nadále. Inspirativní spolupráce
se přeci neomezuje jen na úvalský
dolík ☺. O vzájemných návštěvách
a rozjíždějící se spolupráci s další školou vás budeme informovat
v některém z příštích čísel.
● Za tým školy Alice Javůrková

ŽÁCI ZŠ ÚVALY NA KONCERTU VRUDOLFINU
– NEVĚŘÍTE?! :-)
V sobotu 20. února jsme byli s dětmi na koncertě v pražském Rudolﬁnu.
Hrála nám Česká studentská ﬁlharmonie a době navzdory bylo plno.Zní
to neuvěřitelně, ale stalo se, a to na koncertu „A přece se učí!“
Koncert patřil všem, kteří v současné době pečují o vzdělání. Publikum
tvořily děti zcelé republiky, které namalovaly svůj portrét a poslalyho do
České ﬁlharmonie. Zaslané kresby a malby byly „vstupenkou“ na koncert
a byly rozmístěnypo všech sedadlech v sále.Hudebníci tak nehráli prázdnému sálu, ale měli své „lidské“ publikum.
Děkuji za spolupráci třídám 2.D, 4.A a 4.D ze ZŠ Úvaly, které se koncertu,
vysílanémna ČT Art „zúčastnily“. Bylo to krásné.
Děkuji.
● Za tým školy Markéta Schleps
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SPORTOVNÍ VÝZVY NA NAŠÍ ŠKOLE
Rozčlenění do mužské a ženské kategorie bylo samozřejmostí. Navíc si každý
mohl vybrat, zda chce kilometry zdolávat během nebo chůzí.

Pro naše žáky jsme připravili únor plný
výzev a legrace. Jednou takovou bylo
tzv. GPS Art – naplánovat trasu tak, aby
výsledek na mapě vytvořil nějaký obrázek. Další výzvou byl běh, chůze, splnění
kilometrů apod. Díky sněhové nadílce
měli žáci dobrovolnou výzvu ve stavění
sportovních sněhuláků. Dostali jsme desítky fotek sněhuláků – gymnasty, lyžaře,
plavce, potápěče, hokejisty, florbalisty,
a dokonce i jednoho sněhuláka věnujícího se sumu.

A teď něco k neuvěřitelným číslům.
Ženy v kategorii běh naběhaly celkem
961 km, a jen samotná vítězka zvládla
152 km. Vchůzi to pak bylo 636 km, vítězka ušla 213 km. Vkategorii muži bylo
o medailistech rozhodnuto hned po
přihlášení. Do běhu se přihlásili 3 pánové a do chůze 2. V celkovém součtu ale
zvládli úctyhodných 415 km.

Žáci se vydováděli venku, byli kreativní a plněním výzev dělali radost i svým
rodičům. Jeden žák vrámci plnění úkolu
uklízel sníh z terasy, parkovacího místa
a chodníků, což potěšilo především rodiče, kteří se domnívali, že jim jejich syn
dobrovolně pomáhá.

Nezaháleli ani zaměstnanci naší školy.
Také oni se musí odreagovat, vypnout
a pročistit si hlavu. A proto jsme pro ně

inzerce_zs_uvaly_dl.indd 1

Motivací pro zaměstnance byl také fakt,
že pozice na stupních vítězů byly oceněny dárky od sponzorů akce, kterým
tímto vřele děkujeme.

nachystali výzvu „Forest Gump“. Většina zvás si vybaví hlášku ztohoto filmu: „Utíkej, Foreste, utíkej!“, proto se
nemohla výzva týkat ničeho jiného než
běhu, resp. chůze. Velká část zaměstnanců se do výzvy s chutí přihlásila
a začal nelítostný souboj o kilometry.

Největší poděkování patří zejména
Sushi Úvaly a Pivovaru Libertas, neméně však také Úvalskému pekařství, Café
cukrárně Delikates a květinářství Ivka
Černá. Výherci se mohli těšit na poukázky na lahodné sushi, řízné pivo zpivovaru, voňavé koláčky zpekárny, oku lahodící sladké dorty zcukrárny a naše milé
výherkyně jsme potěšili i nádhernými
květinami.
Všem ještě jednou děkujeme! Jistě to
není poslední výzva – na další se můžete těšit!
● Za tým školy Michal Hruška
a Lucie Jakoubková

18.03.2021 11:41:51
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CÍRKEV

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
„Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj.“ Vždyť řekl: „Jsem Boží Syn !“
Slova posměchu lidí, jímž se vysmívali trpícímu Ježíši Kristu, Spasiteli, byla nesmírně zraňující. Mluvili o něm a přitom zesměšňovali Jeho důvěru v Boha.
Svými slovy vyzývali také Všemohoucího, jehož Syna přibili na kříž. Přirozeně
se domnívali, že ukřižovali někoho, kdo se rouhal Bohu. Nechtěli vněm vidět
Božího Syna. Avšak Spasitel byl skutečně tím, co o sobě říkal, Božím Synem.
Podle našeho mínění by měl Bůh zasáhnout, aby prokázal čest svého Syna
a svoji všemohoucnost. Avšak nic se nestalo. Bůh vté chvíli nereagoval. Proč?
Tehdy, když Ježíš visel na kříži, nešlo o jeho záchranu od smrti, nýbrž o vykoupení lidí. A to se mohlo stát jen tehdy, když On, jenž byl bez hříchu, svatý
a spravedlivý – zemřel za hříšné lidi, kdy svým životem zaplatil za vinu druhých. Bůh tehdy nezasáhl, protože zlásky knám, nás lidi chtěl zachránit před
věčnou smrtí. Ano, velmi miloval svého Syna, avšak miloval také nás. Nechtěl,
abychom věčně zahynuli. Chtěl, abychom vírou v Jeho Syna Ježíše Krista se
stali jeho milovanými Božími dětmi… Amen.
● Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech
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ÚVALŠTÍ SKAUTI POMÁHA JÍ
Úvalští skauti jsou zapojeni do dvou projektů Skautské
pomoci – Linka seniorů a Skautská pomoc lékárnám.
Rádi bychom, aby se o těchto službách více vědělo, neváhejte je využít, pokud budete potřebovat. Úvalští
skautští dobrovolníci jsou připraveni pomoct.
Skautská pomoc Lince seniorů
V současné době je naprosto zásadní, aby senioři a lidé
z ohrožených skupin omezili v maximální míře osobní
kontakt s ostatními. Jako skauti a skautky chceme přispět k jejich ochraně. Právě proto se skauti spojili sorganizací Elpida, která dlouhodobě seniorům pomáhá.
Zavoláním na Linku seniorů (800200007) si mohou senioři zdarma objednat službu, jako je třeba nákup potravin a základních potřeb, vyzvednutí léků, návštěva pošty,
doručení hotového jídla nebo ochranných pomůcek. Více informací https://www.elpida.cz/skautskapomoc.

Skautská pomoc lékárnám
Skautská pomoc lékárnám je tady pro všechny, kteří si
nemohou osobně nebo prostřednictvím rodiny vyzvednout léky vlékárně, recept nebo poukaz u diabetologa
či praktického lékaře. Ať jde o léky nebo zdravotnické
prostředky, nabízíme během této mimořádné doby jejich vyzvednutí a doručení. Služba je bezplatná a mohou ji využít zejména lidé, kteří mají nařízenou karanténu. Pro objednání služby stačí zavolat na telefon
608737587. Projekt je naplánován v koordinaci s Českou lékárnickou komorou, na telefonní lince pracují
proškolení operátoři a v terénu roznos zajišťují stovky
skautských dobrovolníků. Více informací https://skautskapomoclekarnam.cz/.
● Za úvalské skauty Tereza Glocová – Cíťa
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P O Z N ÁT E S E ?
Jak rubrika již dlouhou dobu čtenářům představuje historické fotografie osob či míst, tak se ozývají pouze občané takříkajíc civilní. Žádný sportovec ani sportovní
spolek, kromě zhruba před rokem členové Sokola a několika cvičenek pamětnic, se neozval a nepomohl nikdo
s doplněním informací. Přesto neházíme flintu do žita
a předpokládáme, že tentokrát se najde vzpomínka na
sportovce stojící hrdě u bradel na fotografii asi ze 30. let
patrně na Úvaláku u DTJ. Lze pochopit, že účastníci již
nejsou u svých rodin, ale své prarodiče možná někdo
pozná, a najde-li někdo chuť se podělit o vzpomínky,
obohatí tak archiv městských kronik. alena.janurova@
centrum.cz děkuje.
● Alena Janurová

OKÉNKO KNIHOVNY

KAM SKNIHAMI?
Pokud vyčleníte ze svých knihoven knihy, ke kterým se
již nechcete vracet, udělejte radost jejich novým čtenářům.
Jak? Vyskládejte knihy do knihovničky Pro Úvaly na nádraží.Případně se mi ozvěte na e-mailnadejka@centrum.cz.

Je škoda knihy vyhazovat do kontejneru na papír, jak se
stalo koncem února vRašínově ulici. Snažíme se i takové
knihy zachránit, aby neskončily vnedůstojném prostředí, ale ne vždy se to povede.
● Za PRO Úvaly Naďa Kouklová

OKÉNKO KNIHOVNY

ŽIVOT ÚVAL 4/2021
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JAK JSME LETĚLI KE KOMETĚ
Průlet Halleyovy komety poblíž
Země vyvolával vždy značnou pozornost. Ve středověku se lidé báli
konce světa. V moderní době průlet
každého vesmírného tělesa zajímá
odborníky i laickou veřejnost.
Stejně tomu bylo na začátku 80. let
minulého století. Halleyova kometa
se opět blížila k Zemi. V rámci programu Interkosmos, na němž se
Československo podílelo, přišla ze
sovětské strany nabídka na vývoj
sledovací aparatury umístěné na
pohyblivé plošině. Prezidium ČSAV
tento projekt v březnu 1982 schválilo, řízením projektu pověřilo Astronomický ústav v Ondřejově. Hlavní realizace probíhala ve Vývojové
a provozní základně výzkumných
ústavů v Běchovicích, kde pracovali
také Úvaláci.
Projekt byl nazván Interkosmos
Vega (ze slov Veněra - Gallej). Vzhledem k tomu, že se start rakety s plošinou plánoval na konec roku 1984,
jednalo se o neuvěřitelně krátký termín a téměř nemožné veškeré práce uskutečnit. V plánu bylo vyrobit
rozměrovou maketu, funkční maketu a tři letové plošiny, z toho jednu
záložní. Součástí plošiny byla složitá
řídicí elektronika, k jejíž ověření bylo
nutné vyvinout pozemní kontrolní
zkušební zařízení. Ve výrobní hale
byl postaven speciální přetlakový

stan ve tvaru koule s filtrovaným
vzduchem, aby nedošlo ke znečištění kosmické aparatury. Všichni, kteří
se na úkolu podíleli, obětavě pracovali s nadšením a bez ohledu na čas.
Vytvořili tým jdoucí za společným
cílem. Účastnili se mimořádné věci
– výzkumu Halleyovy komety. Mnohé bylo zapotřebí se učit, aplikovat
nové materiály.
Při výrobě plošin spolupracovalo
v Československu dalších 60 podniků. Je s podivem, že v dobách centrálního plánování se podařilo přesvědčit vedoucí pracovníky mnoha
firem, aby s realizací pomohli dodávkami materiálů či součástek
nebo kooperační výrobou. Automatická plošina byla v té době největší
a nejsložitější československou aparaturou pro výzkum kosmu.

Počítačem zpracované obrázky komety

Plošiny Vega byly vypuštěny koncem
roku 1984. K Halleyově kometě se
přiblížily v březnu 1986 a úspěšně
završily první část projektu. Pak automaty pokračovaly k cestě k Venuši.
Letos uplynulo 35 let od okamžiku, kdy sondy Vega poslaly na Zemi
obrázky Halleovy komety. Z Úvaláků na projektu pracovali Ing. Milan
Chvojka, Ladislav Martiš, Josef Počta
a Stanislav Tuchyňa. Patřili do týmu,
který zvládl mimořádně náročný
projekt Vega.

Češi na Bajkonuru

● Vladislav Procházka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DUBEN 2021
Vítáme nové spoluobčánky

2

Eliška Rydlová

Přejeme, aby vyrostla ve zdravého a šťastného občana
našeho města.

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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DVĚ NEJSTARŠÍ OBČANKY ČESKÉ REPUBLIKY
OČEKÁVALY SVÉ 108 LETÉ NAROZENINY
Jedna z nich je paní Zdena Kašparová. Odpověděla na několik zvědavých otázek, které shrnu do krátké
informace o dlouhém životě stále
usměvavé, čilé, zvídavé paní, dbající
o svůj zevnějšek, takže nepřekvapí
její nedávná fotografie.
Paní Kašparová se narodila v Pečkách u Kolína 3. dubna 1913. Do Úval
se stěhovala vroce 1939 do domku,
který se u Výmoly stavěl asi jeden
rok. V Úvalech tedy bydlí 82 let.
Ztoho vyplývá, že i do školy chodila
vrodných Pečkách a ráda vzpomíná
na své spolužáky i zučení dámskou
krejčovou, zvlášť na paní mistrovou
Helenu Chrastovou. V mládí chodila do Sokola. V Úvalech ráda jezdila s důchodci na výlety. Žije se jí ve

městě dobře. Její další vzpomínka
je na procházky do Králičiny scelou
rodinou. A co dělá, aby se udržela
fit? Nepřejídá se, jí zdravou stravu,
málo masa a uzenin. Na co zrovna
myslí? Na dobrou bílou kávu, sladký
zákusek. A že si počte v Životě Úval,
časopisu Sedmička a Vlasta. Stále se
ráda dívá na pěkný televizní pořad,
potěší ji písničky Karla Gotta.
Srdečně zdraví úvalské spoluobčany.
Za zaznamenání děkuji dceři paní
Kašparové, která už dlouhé roky
o maminku vzorně pečuje a v covidové době mi umožnila alespoň
vzdálené setkání.
● Alena Janurová

ZEMŘEL JOZEF BABOCKÝ
Dnešní doba je krutá v tom ohledu,
že nám bere ty, kteří s námi mohli být
mnohem déle a ještě nám nedovolí se s nimi zcela důstojně rozloučit.
V první letošní jarní neděli zemřel ve
svých 60 letech člen sboru a výjezdové jednotky pan Jozef Babocký.
I tímto způsobem vyjadřujeme Jožkoví uznání a jeho rodině upřímnou
soustrast.

Téměř 21 let byl úvalskému hasičskému sboru a jeho jednotce velkou
oporou v péči o svěřenou zásahovou
techniku a byl zkušeným a spolehlivým řidičem zásahových automobilů.
Díky jeho odpovědnému přístupu
a schopnosti předávat své zkušenosti mohou jeho práci zastat jiní, ale on
sám nám bude nesmírně chybět.
Jožko, děkujeme, že jsi s námi byl.

Jožka nebyl jen vynikajícím a zkušeným dobrovolným hasičem, ale hlavně kamarádem. Odešla jeho veselá
povaha, ochota pro dobrovolnickou
práci a zkušenost.

● SDH a JSDH Úvaly

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Mgr. Petru Boreckému , Mgr. Jaromíru Glocovi
a Mgr. Aleně Janurové za krásné vzpomínky
na našeho otce Jindřicha Líznera v předchozím
Životě Úval.
Zároveň děkujeme i za zaslané projevy
soustrasti nebo tichou vzpomínku.
Jindřich Lízner ml. a Iva Zoulová

Rády bychom touto cestou poděkovaly
Městskému úřadu v Úvalech za skvělou
organizaci a zajištění očkování proti Covid-19
přímo v Úvalech.
Moc si toho vážíme a ještě jednou děkujeme.
Jitka Lancová a Eva Valešová
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Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615
Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz

VÝ
NÁBORO
EK
V
Ě
P
PŘÍS
č
50 000 K

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
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
-nonstopODVOZ KONTEJNERY• Sutě, odpad, písky
• Recyklát, tříděná zemina • Přeprava materiálu
MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Praha 9 – Běchovice • Český Brod

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

 

AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE
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ŽALUZIE

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

• SERVIS, REVIZE
PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818
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ZAJIŠŤUJEME CELOSVĚTOVOU
LETECKOU, NÁMOŘNÍ A ŽELEZNIČNÍ
PŘEPRAVU ZÁSILEK

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky
starých pohlednic, poštovních známek,
fotograﬁí, staré obrazy, rybářské
a myslivecké potřeby apod.
Tel.: 731 489 630
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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

Koupím dům v této lokalitě, do 8.000.000
Kč. Nejsem RK.
kucerovaeva8@seznam.cz
tel. 792 200 013

ALKO T 750 r. v. 2004 comfort,
záběr 74 cm, 1000–3000 m2, motor
Brixstation 13, 5 HP, tel. 723 285 745

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

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

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

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

Rozměry zrcadla: 190x262 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

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

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

1/4
1/8
3. str. obálky
4. str. obálky

1 100 Kč
830 Kč
4 200 Kč
5 500 Kč

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.

