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Milé Úvalačky,
milí Úvaláci,
tento
úvodník
píšu v polovině
dubna na své
chatě, venku 20
cm sněhu a hustě sněží. Letos
se přísloví „Březen, za kamna
vlezem, duben,
SLOVO
ještě tam buS TA R O S T Y
dem“
naplnilo
beze zbytku. Přemýšlím o tom, jaká
ta letošní zima byla. Na jednu stranu krásná, po mnoha letech opravdu bílá, na druhou stranu smutná,
kdy jsme byli a stále jsme kvůli Covidu vykolejení ze svých normálních
životů tak, jak jsme si ještě před rokem a půl nebyli schopni představit.
To, na co se musíme soustředit, je,
jak se dostat z této situace co nejrychleji ven. Jinak ji časem přijmeme jako novou normalitu, a v podstatě se tak v jiné podobě vrátíme
do klece, ze které jsme se před 30
lety dostali.
I proto v Úvalech očkujeme, co
to dá. Abychom ochránili životy
ohrožených obyvatel Úval a všem
ostatním, kdo mají zájem, pomohli
knormálnímu životu. Od 19. dubna
se dostáváme na 200 očkovaných
obyvatel vrámci jednoho očkovacího dne. A kromě nás začali očkovat
i praktičtí lékaři. Jediné, co nás brzdí, je nedostatek vakcín a problémy,
které nám vytváří tato vláda. Nezbývá, než znovu poděkovat všem,
co se na této historicky největší
zdravotnické akci vdějinách našeho
města podílejí.
Ale ještě jednou to pro jistotu zopakuji – to, včem dnes žijeme, není
normalita. Nezvykejme si na to. Nevracejme se do klece!

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Rád bych se ale zastavil ve svém
úvodníku ještě u něčeho.
Čeká nás letos hodně projektů, díky
kterým opět naše město proměníme, a já doufám, že klepšímu. Tou
první znich je, že letos zbavíme nemálo ulic bahna. Neříkám, že zvolená technologie je ta nejskvělejší,
co známe, ale je finančně dostupná
a lze s ní udělat za relativně málo
muziky docela hodně. Tou druhou je, že připravujeme program
na kompletní opravy takřka všech
městských bytových domů – celý
proces právě finišuje, a pokud to
dobře dopadne, vkvětnu jej oficiálně oznámíme a rovnou odstartujeme. Třetí věcí je ve spolupráci sŘSD
přestavba zastávek busu na silnici
I/12 u světelné křižovatky. Dnes tam
sice autobusy nestaví, ale tato akce
nám umožní zaprvé zkultivovat
další nevzhledné místo v Úvalech
a za druhé se připravit na zavedení autobusového spojení pro Horní
Úvalák. Kromě toho budujeme nový
chodník u zdravotního střediska.

měli kdispozici fungující město 21.
století. Druhým důvodem je, že se
snažíme vytvářet hezké prostředí
ve městě. Hezké prostředí kultivuje nás samotné, vytváří příjemné
klima pro život a vneposlední řadě
zvyšuje hodnotu majetku města
i nás všech. Jedná se o ucelený proces, na kterém dlouhodobě spolupracujeme směstským architektem
a architektem zeleně.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem obyvatelům našeho
města, kteří nám pomáhali zpřírody i veřejného prostoru města uklízet binec, který tam někteří jiní naši
spoluobčané vytvořili.
Přeji vám všem krásný jarní květen.
● Petr Borecký, starosta města

Dokončujeme rovněž projektovou
dokumentaci na rozšíření mateřské
školy vCukrovaru o dalších 50 míst,
připravujeme další rozsáhlé opravy
základní školy na náměstí, přes velké obtíže pokračujeme v přípravě
svazkové školy, zpracováváme projektové dokumentace pro řešení kanalizace a vodovodu vtěch několika
málo místech, kde ještě stále není,
a pracujeme na dalších významných
projektech, se kterými vás seznámím včervnovém Životě Úval.
Současně s tím vším připravujeme
ve městě nové výsadby zeleně do
veřejného prostoru.
Všechno to děláme ze dvou důvodů. Jednak proto, aby se nám všem
ve městě dobře žilo a naši obyvatelé

Foto: Alena Janurová

Měsíčník, periodický tisk územně správního celku města Úvaly / Vydává: Město Úvaly, IČ 00240931 / Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly,
Arnošta zPardubic 95, 25082 Úvaly, tel.: 281981401, 281091526, fax: 281981696 / e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz / Internetová adresa
měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval / Ročník 62, č. 5 / Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, v nákladu 2950 kusů
/ Distribuce ve městě Úvaly / Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703. / Redakční rada ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora),
Mgr.Alena Janurová, Mgr.Milan Bednář, Mgr.Marek Mahdal, DiS., Ing.Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně nae-mail
redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. / Tisk: Tiskárna MD,
graﬁcká úprava Martina Langová / Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly / Inzerci a osobní zprávy
přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281091560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz
/ Vydavatel neodpovídá zapravdivost údajů obsažených vreklamě avinzerci. Nezveřejněné azkrácené příspěvky jsou vplném znění zveřejněny nawww.mestouvaly.cz vsekci Život Úval. / Redakční uzávěrka červnového vydání je vpátek 14. května 2021. Příspěvky zaslané potomto
datu nebudou včervnovém vydání otištěny.

ŽIVOT ÚVAL 5/2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD

3

VEŘEJNÁ DEBATA O ZÁMĚRU SPOLEČNOSTI
TAWESCO NA ROZŠÍŘENÍ JEJÍHO AREÁLU
V ÚVALECH
Vážení spoluobčané, zejména z oblasti VSetých a Hodova,
zveme vás společně se spolkem Arnika a společností Tawesco (bývalá
ESSA Czech) na veřejnou diskusi
o plánovaném rozšíření areálu této
společnosti v Úvalech a o připravovaných protihlukových opatřeních.
Setkání se bude konat 24.5.2021 od
18:00 v prostorách v Pětašedesátce
(případnou změnu místa kvůli protiepidemickým opatřením včas zveřejníme).
Celý program bude moderován starostou města Úvaly panem Petrem
Boreckým a zúčastní se jej zástupci

občanského sdružení Arnika a společnosti PROMET GROUP (zástupci
vlastníka společnosti Tawesco). Toto
setkání proběhne před podáním
finální dokumentace EIA k záměru
investora, který by vám rád představil projekt jako takový a debatoval o jeho přínosech, ale i negativech pro danou lokalitu a město.

ly, jakožto také webu společnosti
Tawesco Automotive a webu sdružení Arnika.
● Petr Borecký, starosta města,
Martin Skalský, Arnika,
Denisa Materová, PROMET Group

V případě, že by setkání nebylo možné uskutečnit v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci Covid-19,
bude veřejné setkání odloženo nebo
přemístěno do vnějších prostor (fotbalový areál atd.).
O případných změnách vás budeme informovat na webu města Úva-

PŘETVOŘÍME AREÁL CUKROVARU V NOVÉ
CENTRUM MĚSTA?
Všichni asi znáte lokalitu Cukrovar.
Chodíte tam nakupovat do Penny,
na skvělé pivo v pivovaru Libertas,
nakoupit dřevo na pile nebo opravit
náklaďák do autoservisu. A někteří
z vás tam možná i bydlí ve dvou
městských bytových domech nebo
vodí děti do školky.
Areál cukrovaru je dnes nesourodou směsicí staveb určených pro
bydlení, ladem ležících ploch, výrobních a obchodních areálů, celkově se však jedná o místo, které nedotváří charakter města Úvaly tak,
jak by mohlo, a než by jej rozvíjelo,
tak je spíše brzdou okolí.
Dali jsme si proto v radě města za
cíl zkusit toto území oživit a dát mu
důstojnou podobu. O spolupráci
jsme požádali městského architekta pana Davida Krause, který pro
nás –obyvatele města Úvaly – vytvořil
architektonicko-urbanistickou studii.

Záměr navazuje na již provedenou
studii zpracovanou architektonickým studiem Headhand v roce
2012. Tato studie původně pracovala s celým areálem cukrovaru, v průběhu let se však ukázalo, že nepovedená a nekoncepční privatizace
jednotlivých částí areálu městem
v letech 1990–2006 roztříštila celé
území natolik, že dnes již není prakticky možné území scelit – chybí
k tomu potřebná vůle vlastníků jednotlivých částí areálu. V mnoha
ohledech je tato studie i překonaná
následným vývojem města Úvaly.
Cílem nově vytvořené architektonické studie je nastínit, jak využít zbývající nemovitosti města v této lokalitě tak, aby bylo možné z daného
místa, které má velmi atraktivní polohu, vytvořit další společenské, obchodní a obytné centrum města.
V lokalitě by měla vzniknout zóna
s 68 byty, kulturním a obchodním

centrem (koncept streetfood) a objektem střední školy. Pod obchodním centrem si určitě nepředstavujte klasická centra á la Šestajovice či
Český Brod, ale spíše něco jako je
centrum Lihovar v Říčanech. Architekt inspirací směroval dál na západ
od našich hranic ...
Návrh je odvážný a pro mnohé možná provokativní (první úvalský mrakodrap ☺), jeho cílem je v každém
případě vyvolat veřejnou debatu,
jak naložit s prostorem Cukrovaru
a jak vytvořit v Úvalech kvalitní
moderní architekturu a řešení
veřejného prostoru.
Návrh již prošel debatou ve stavební komisi města, která jej doporučila dále rozvíjet.
Více informací můžete získat na webových stránkách města, pro orientaci přidáváme obrázky z této studie i sem na facebook.
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Těšíme se na vaše komentáře a názory, které můžete posílat buď přímo na
mail podatelna@mestouvaly.cz nebo
je psát na webové či facebookové
stránky města. Až to epidemiologická
situace umožní, uděláme kcelé studii
veřejnou prezentaci.
A aby se někdo neděsil – nejedná se
o studii, podle které se hned bude
stavět – účelem této studie je otevřít
debatu o tom, jak dále sCukrovarem.
● Za radu města Petr Borecký,
starosta města

ÚVALY SE DOČKA JÍ LEPŠÍCH ULIC
Ještě letos a prakticky ve všech
svých čtvrtích.
Jak jsem již psal a také následně četl
ve vašich komentářích nebo hovořil
při osobních rozhovorech, zima se
zle podepsala na stavu úvalských
ulic.
Již od 12. dubna se rozběhnou opravy děr v ulicích asfaltováním a vystříkáním turbem, ale co s těmi bahnitými?
Na plošnou rekonstrukci všech
zbývajících úvalských ulic bychom

potřebovali částku cca 45 milionů
Kč, které městský rozpočet nemá
a v dohledné době mít nebude.
Rozhodli jsme se proto s kolegy
a kolegyní v radě města a odboru
investic realizovat řešení, které byť
není nejdokonalejší, je dostupné a
relativně významně zlepší kvalitu
života občanům, kteří bydlí v hliněných ulicích.
Toto řešení spočívá v tom, že
• Technické služby města Úvaly připraví povrchy opravovaných komunikací na položení recyklátu

• využijeme velké množství recyklátu, který jsme získali od ŘSD v uplynulých dvou letech při opravě dálnice D11 (je dnes uložen u sběrného
dvora)
• namísto objednání firem na úpravy jednotlivých komunikací si pronajmeme finišer i s posádkou a výše
zmíněný recyklát budeme do ulic
pokládat strojově finišerem. Danou
technologii jsme již otestovali v ulici Tovární s velmi dobrým výsledkem (komunikace drží pevný povrch
a bez problémů přečkala i letošní
zimu).
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! Výrazně tím snížíme realizační náklady (budou činit cca 6 milionů Kč),
přesto se bude jednat o nemalou
zátěž pro rozpočet města.
Pro financování využijeme stávajících rezerv v rozpočtu města, dále již
alokovaných peněz na opravy ulic,
zároveň ale odsuneme modernizaci
veřejného osvětlení v Radlické čtvrti či Pařezině nebo investice do vybudování sportoviště na městském
koupališti (zde jde o cca 2 mil. Kč) na
příští rok - ulice dostanou tentokrát
přednost.
A jaké ulice a kdy se budou dělat?

5

chova, Kupkova, Poděbradova, Roháčova
II. etapa (červenec - říjen 2021)
Těsnohlídkova, Tigridova, Palackého, Zálesí, Kollárova I, Kollárova II,
J. Lady, Prokopa Velikého, Prokopa
Velikého II, Šrámkova
III. etapa (červen - říjen, pouze válcovaný recyklát, případně lokální
výsprava děr)
Štefánikova, Švermova, Zahradní, Pod Slovany, V. Špály, Osadní,
Raisova
● Za radu města Petr Borecký,
starosta města

I. etapa (květen - červen 2021)
Fibichova, Janáčkova, Jirenská, Kmo-

PROBÍHÁ REKONSTRUKCE CHODNÍKU
U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Rekonstrukce bude rozdělena do
dvou etap. V první etapě bude provedena rekonstrukce v úseku od
chodníčku k lékárně po vstup k poliklinice. V druhé etapě bude provedena rekonstrukce v úseku od vstupu do polikliniky až k ulici Raisova.
Součástí rekonstrukce chodníku je
i vybudování parkovacího místa pro
sanitku.
Projekt je realizován z projektu “MŮJ
KRA J – Participativní rozpočet Středočeského kraje“ a to včetně loga
MŮJ KRA J a loga Středočeského kraje.
Přístup občanů do polikliniky a lékárny bude zachován. Z důvodu
zemních prací v místech rekonstruk-

ce chodníku, žádáme občany o shovívavost a opatrnost při vstupu na
staveniště.
Předpokládaný termín ukončení stavební akce rekonstrukce chodníku
před poliklinikou v Úvalech „Bezbariérový přístup nejen pro Úvaly“ je
cca do 9. 5. 2021.
Víme, že se bude jednat o nepříjemné omezení, ale výsledkem bude
zvýšení bezpečnosti a komfortu
před poliklinikou v Úvalech.
● Jana Svatošová,
projektová manažerka

Foto: Dolce Gand
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ÚVALŮM PŘIBYLY DVA NOVÉ CHODNÍKY
– V ULICI ERBENOVA A MAROLDOVA

NOVÝ VÝTAH VDPS A PŘIPRAVOVANÁ
REKONSTRUKCE DPS VKVĚTNU
Hlásíme, že neustále porouchaný
výtah v domově s pečovatelskou
službou je minulostí, a byť je článek
psán v měsíci dubnu, zcela nový výtah není apríl, ale realitou. Ještě lepší zprávou je informace, že náklady
ve výši přes 1 mil. Kč máme pokryté
z 95 % dotací, což je
.
V měsíci květnu začne rovněž rozsáhlá rekonstrukce domova s pečovatelskou službou – odizolování vlhkosti, opravy fasády a oken,
opravy střechy a přízemních interiérů. Náklady dosáhnou částky takřka
5 milionů Kč a opět budou kryty
95% dotací z Pošembeří.
Dotaci zajistila dobrá práce kolegyně Jany Svatošové, projektové ma-

nažerky městského úřadu, a samotnou realizaci od výtahu po opravy
DPS zase odbor investic pod vedením Petra Matury.
● Za radu města Petr Borecký,
starosta města
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ŘSD A MĚSTO ÚVALY SPOLEČNĚ KULTIVUJÍ
ZASTÁVKY BUSU U I/12 A PROSTOR
U SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY
Jistě znáte tu ošklivou část silnice
I/12 po obou stranách mezi benzínovou pumpou a světelnou křižovatkou. Jsem rád, že mohu oznámit,
že díky dohodě o spolupráci mezi
městem Úvaly a ŘSD se toto místo
změní k lepšímu.

Po dobu výstavby v době od 19. 4.
do 31. 5. probíhá částečná uzavírka silnice I/12 (zúžení šířky jízdních
pruhů).
● Petr Borecký, starosta města

ŘSD vybuduje klasické zastávkové
zálivy pro autobusy, město Úvaly
pak přístupové chodníky a následně
provede do podzimu kultivaci výsadeb v daném místě (již nyní došlo
k výsadbě stromů) včetně strojové výsadby cibulovin, které zkrášlí
veřejný prostor v daném místě již
příští jaro. Úvaly se tak zbaví dalšího
ošklivého místa.

JARNÍ ÚKLID ÚVAL – ÚVALAČKY A ÚVALÁCI,
MOC DĚKUJEME!
Jaro letos přišlo poněkud nesměle, o
to směleji se ale občané Úval snažili
zatočit s odpadem, který jiní spoluobčané naházeli do úvalské přírody.

Víme ale, že stále uklízíte i v jiných
čtvrtích!

Na fotografiích jsou dnešní úlovky
našich spoluobčanů z Úval a okolí.

I díky vám je naše město hezčí!

Moc děkujeme! ☺

● Celá radnice a technické služby
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108. NAROZENINY PANÍ ZDENKY KAŠPAROVÉ
Jedna ze dvou nejstarších obyvatelek Česka a nejstarší obyvatelka
Úval paní Zdenka Kašparová oslavila v dubnu své 108. narozeniny!
Poblahopřát jí přišli starosta města
Petr Borecký a paní Lucie Křivancová ze sociálního odboru úvalské
radnice.
Z důvodu koronavirové epidemie
se blahopřání uskutečnilo „přes
okno“ domu paní Kašparové. Paní
Kašparová přijala blahopřání s velkým elánem a zájmem o to, co je ve
městě nového, a narozeniny doprovodila štamprličkou griotky.
Přejeme hodně zdraví do dalších let!
● Vedení města

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… obleva a možná i deprese z domácího covidového vězení přinesla
poVýmole až na Mlýnský rybník vodáky (uvaly.cz)…

… záhonky tamtéž jsou znovu osazené, ovšem některé se zkormoucenými keříčky, které neustále trpí
přítomností parkujících aut a vystupujících spolujezdců zpravých dveří.
Celkový pohled vulicích na bující zeleň to ale není, byť už hezky kvetou
jarní trvalky.
… že TSMÚ a odpovědná firma připravovaly vodní systémy na „náměstí“ na třičtvrtěletní provoz. Korýtko
s pumpou skví čistotou, voda čirá.
Samozřejmě také TS opět opravovaly „padlé“ dopravní značky.

… se poštolky vrátily do Jiráskovy
ulice, na domě hnízdí již druhým
rokem a vyvedly mláďata, létají nad
oblastí Petřína.
… stromy jsou ostříhány ve správném termínu chladné části března,
dokonce i sakury v části Vítězslava
Nováka a hlohy vHusově ulici.

… máme druhou nejstarší obyvatelku ČR – 108 roků. Traduje se,
že Úvaly jsou pověstné dlouhověkostí obyvatel, protože mají zdravý
vzduch a dobrou vodu. Ke dniuzávěrky máme ve městě šedesát
občanů 90 a víceletých. Dokonce
2 muže ve věku 107 a 104 roků.
Při blahopřání 108leté paní Kašparové bylo nutné stát na špičkách
pod oknem a oslavenkyně mimo
jiné sdělila, že se těší na léto, kdy
by se ráda podívala na budovu
nové radnice. Vypadá to, že jí síly
naopak přibývají. V Deníku a jeho
krajských variacích – „Na špičkách
a opřený o zeď. Tak starosta blahopřál nejstarší obyvatelce kraje…“
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TRA TERRNO v počtu 1+5 a CAS 32
TATRA 148 v počtu 1+2 na požár do
obce Sluštice.
Výjezd č. 14/21 31.3.2021 v 16:10 vyjela jednotka na výzvu KOPIS Kladno
s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+3
na dopravní nehodu 2xOA do obce
Jirny, Brandýské ulice.
… začali stím skauti a pořádali pro
děti venkovní hru.

… týž den potkávám u Výmoly děvčata z Dolce Gang. Šla po hranici
katastru v délce 10,2 km zhruba za
neuvěřitelnou hodinu vrámci chůze
pro zdraví za dodržování všech podmínek nouzového stavu.

… Městská knihovna pak vytvořila
novou hru – hledejte fantastická
zvířata po Úvalech. Jsou rozběhnuta do všech koutů města a hledání
rozpohybuje nudící se děti. Viditelná je radost znalezené kartičky.
… Velikonoční hra na Slovanech.
Tu snad připravily děti - hru/kvíz
pro rodiny. „Začátek nahoře je nad
svahem/schody k lomu (kousek od
rohu Polské a Slezské). Jděte po fialových a červených fáborcích. Celkem 11 zastavení s otázkami. Jsou
označené vajíčkem. Odpovědi jsou k
dispozici, ale není tam nic, s čím by
případně Google nepomohl. Uklízet
budeme cca v úterý večer/středu.
Do té doby máte šanci. Děti to chystaly pro naši potřebu, ale řekli jsme
si, že by si to třeba někdo taky rád
prošel. Prosím, nechte vše na místě
i pro ostatní, sami to pak uklidíme.“
Sděluje Skupina Slovany na svých fb
stránkách.
… na Velikonoční pondělí po ránu
je liduprázdno, fouká vítr a honí
plechovky od piva po Husově ulici
i Arnošta zPardubic. Koše jsou přeplněné kelímky od nápojů, přetékají
a opět si snimi vítr pohrává. Ukliďme Česko může mít repete, jinak
mají TS zase plné ruce práce. Je znát,
že nouzový stav začíná hrotit hlad
po srocování jak očekávání výbuchu
sopky. Výron odpadků už nastal.
Dopoledne sem tam zaskočí někdo
symbolicky vyšlehat sousedku anticovid zdobenou „dynovačkou“.

… hasiči hlásí: Výjezd č. 13/21
23.3.2021 v 03:22 vyjela jednotka
na výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TA-
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… další víkend je naprosto jiný. Fontána láká alespoň kzastavení, okénko Bistra ke konzumaci zmrzliny
a další kpopíjení nápojů, odpadkové koše zase přetékají. Vypadá to,
že už nastal konec nouzového stavu. Ve volných zastavěných prostorách jen málokdo má respirátor, byť
nekonzumuje, a skupiny jsou asi rodinné, avšak v širším pojetí. Počasí je nedělně krásné, tudíž cyklistů
a chodců v přírodě je mnoho. Užívají si zase jednodenního jara.
… na facebooku vznikla skupina
„Přeložka Úvaly – Horoušany – Jirny
– Mstětice / NECHCEME silnici za
domy“. S tím, jak se blíží realizace
přeložky léta zakreslené do map, se
aktivizují majitelé přilehlých nemovitostí, kteří doufali, že se najde jinde místo pro plánovanou přeložku.
Do nepřehledné diskuze se zapojil
istarosta města Úvaly adnes iradní Středočeského kraje Petr Borecký. (uvaly.cz)
… 7. dubna začíná jarní kolečko
úklidu „rukama TSMÚ“, na chodnících se hromadí nechtěné z domácností a zahrad a vzápětí hned v8:00
se tři týmy starají o likvidaci.
… zpráva o úklidu, která přišla
ze Slovan 10. 4. je skoro šokující
… „s několika sousedy jsme podnikli úklidovou výpravu do okolí
lomu na Široké louce a poblíž silnice II/10 tam, kde se láme úvalský katastr se škvoreckým a kde
Škvorecký potok podtéká silnici
zÚval do Škvorce. Výsledkem dvou
hodin práce bylo 21 nalezených
pneumatik odhozených do krajiny
a nasbíraných 20 pytlů odpadků
nejrůznějšího původu a stáří.“ Pojmenování pachatele by mohlo být
nepublikovatelné. Sbírka je korunována trochu morbidní fotografií
– kdosi zapomněl nohu vpřírodě???
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s nejvyšším počtem onemocnění
virem patřil 14. březen se stovkou
případů a 20. březen s rekordními
102 pacienty. Jsou ale obce, kde je
nemocných minimálně vjednotkách
a dokonce snulovým výskytem. Celý
okres Praha - východ má k9. dubnu
1 602 pozitivních. Vedlejší Tuklaty
mají devět obyvatel stouto virózou.

… poslední zpráva do uzávěrky je, že
v Úvalech 9. 4. přibylo 7 cov+, celkem bylo nemocných 69. Mezi dny

licie bezpečně překonávají přechody přes frekventované ulice.
… redakce vysílá prosbu do terénu:
pomozte informovat občany celých Úval o aktivitách zvašeho okolí, uvítá i zprávy od školní mládeže
a spolků do „papírové formy“ místního časopisu. Ne vždy se podaří zachytit všechno zajímavé a i důležité.

… 12. dubna opět začíná „nový
školní rok“, alespoň pro některé děti. Od půl osmé je radostně živo už cestou od závor a před
školou. Za asistence městské po-

● Alena Janurová
(alena.janurova@centrum.cz,
případně fb)

PEČOVAT A ŽÍT DOMA JE NORMÁLNÍ
• 25. května 2021 se bude konat seminář společnosti Freya zaměřený
na dospívající děti/mladé dospělé, lektorkou bude Věra Petlanová
Zychová, Dis.

Pečujete o někoho blízkého? Potřebujete poradit? Chybí vám informace
a kontakty? Víte, na co máte nárok?
Nemusíte v tom být sami. Budeme
rádi, pokud se obrátíte na naši koordinátorku pomoci Mgr. Hanu Fabiánovou na tel. 607 066 852, případně
prostřednictvím e-mailu hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpora je
pečujícím rodinám v rámci projektu nabízena zdarma.
V květnu pro vás pořádáme tyto online akce:
• 5. května 2021 se uskuteční vzdělávání s Mgr. Bittmannem. Tato akce
je určena především PEČUJÍCÍM O
DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO
SPEKTRA.

Foto: Alena Janurová

Organizace Freya je zaměřena na
VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A DALŠÍ AKTIVITY V OBLASTI SEXUALITY
lidí se zdravotním postižením. Tato
organizace nabízí komplexní služby
v oblastech sexuality a vztahů, a to
prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační
práce, tvorbou edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny.
• 31. května 2021 se sejdeme s Mgr.
Janou Divokou na téma ZDRAVÝ
SOUROZENEC VERSUS SOUROZENEC S HANDICAPEM.
Vztah sourozenců, ve kterém jedno z dětí trpí pervazivní vývojovou
poruchou, poruchami v chování,
komunikaci, dále sociálním fungováním nebo chronickou či závažnou
nemocí, je v mnoha ohledech zvlášt-

ní a velmi specifický. Zdraví sourozenci jsou častěji vystaveni jedinečným psychickým i osobním výzvám
spojeným s dlouhodobým prožíváním stresu. To, jaký vliv na dítě bude
tato situace mít, velmi záleží na uvědomění dospělých (rodičů, blízkých
osob, terapeutů), kteří se zdravým
dítětem přicházejí do styku. Proto
toto téma považujeme za důležité
a chceme se mu věnovat.
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.

● Pracovníci Centra pro komunitní
práci střední Čechy
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FOTOREPORTÁŽ: NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY

● Foto: Alena Janurová

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE

NEHODA V ÚVALECH
Středočeští policisté řeší od sobotního
rána nehodu, při které vjelo osobní auto
do cesty sanitce. Ta vezla pacienta, který
má v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podstoupit
transplantaci srdce. Při střetu se několik
lidí zranilo.
V sobotu ráno se kolem sedmé hodiny
srazila sanitka s osobákem v Úvalech
u Prahy. Řidič osobního vozu vjel ve
Škvorecké ulici podle policie sanitce do
cesty – ta pak narazila ještě do dalšího
auta. Sanitka vezla pacienta z Vysočiny

do pražského IKEMu, kde má podstoupit transplantaci srdce.

dějící sanitce se zapnutými výstražnými světly. Alkohol byl u všech řidičů na
místě vyloučen,“ řekla policejní mluvčí
Štěpánka Zatloukalová.
Několik lidí, včetně pacienta, utrpělo
při srážce lehká zranění. Spolujezdec
z osobního automobilu skončil se středně těžkým zraněním v pražské Fakultní
nemocnici v Motole.
S využitím zdrojů z internetu.

„Osobní automobil vjel na zelenou do
křižovatky, avšak nedal přednost projíž-

● Alena Janurová
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KROUŽKY
Vobdobí, kdy píšeme tento příspěvek, ještě netušíme jaká bude situace v době vydání ŽÚ. Za každý
krok vracení dětí do kroužků se radujeme. Od 12. 4. začala individuální prezenční výuka pro housle, klavír, klávesy a flétnu. Ostatní kroužky
učíme on-line nebo posíláme videa
a jiné materiály. Jsme našim účastníkům kroužků vděčni za kladné
reakce, které posílají, také za to, že
i tuto formu výuky akceptují a dokáží v ní najít pozitiva. (Ilustrační
foto zon-line hodiny výtvarek a keramiky).
● Jana Krejsová

ÚČAST TANEČNÍKA MDDM ÚVALY NA ONLINE
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Již více než rok si děti ztaneční skupiny Rytmus Úvaly a Rhythm Elitte
Crew domu dětí a mládeže nezatančily na soutěžích ve sportovních halách, kulturních domech a divadlech.
Několik dětí se účastnilo videosoutěže „Vánoční cena z obýváku“, ale
jinak všichni tančí jen podle videí
a na online hodinách připravovaných našimi lektory a těší se, až to
zase začne…
Pořadatelé mistrovství republiky
TSR nakonec přistoupili k netradičním formám soutěží, a tak místo
postupových soutěží formací uspořádali videosoutěž o titul Tanečníka
roku v Disco Dance, Street Dance
a Modern Dance pro sóla a dua ve
všech věkových kategoriích.
Za MDDM Úvaly se do Profi show
Hip Hop jednotlivců přihlásil vedoucí streetové skupiny Rhythm Elitte
Crew David Procházka. Jeho video
se soutěžním tancem postoupilo
z přihlášené jednadvacítky dospělých tanečníků až do devítičlenného
finále této elitní skupiny. Gratulujeme kpostupu a děkujeme za reprezentaci. David vsoučasnosti učí REC,

streetovou soutěžní skupinu Rytmus III B a kroužek electric boogie
formou videí a těší se, až bude děti
připravovat na soutěže. Po otevření prezenční výuky rád přivítá další
zájemce do kroužků. Děti si s ním
zatančí street i na příměstském ta-

nečním táboře v červenci, kde se
bude střídat s lektorkami moderny
a diska Bárou Stočesovou a Týnou
Bredovou.
● Alena Navrátilová.
MDDM Úvaly

14

ŽIVOT ÚVAL 5/2021

CÍRKEV

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
„Každý z nás tedy sám za sebe vydá
počet Bohu“
(Římanům 14,12)
Latinské slovo „respondere“ znamená odpovídat za své skutky neboli
brát na sebe důsledky za své činy.
Ten, kdo je zodpovědný, uznává povinnost plnit své závazky a případně
napravit chyby, kterých se dopustí.

zodpovídat Bohu z celého svého
života do všech jeho podrobností.
Zvláště se budeme muset zodpovídat za své postoje kJežíši Kristu.
Bůh ho poslal, abychom v něm
měli Spasitele. Ježíš na sebe vzal
Boží soud za naše hříchy. Vzal na
sebe odpovědnost, které jsme my

nemohli dostát. Nyní jsme všichni
odpovědni za to, abychom Krista přijali jako Zachránce a Pána
a opírajíce se o jeho milost, budeme moci dostát své odpovědnosti
ve všech oblastech.
● Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

Odpovědnost je vázána na svobodu
a lidskou důstojnost. Lidé byli stvořeni svobodní svědomím toho, co
dělají. Jeden zprotikladů naší společnosti je, že lidé si velmi činí nároky na svobodu a přitom zaujímají
často velmi nezodpovědné postoje.
Pravda, jsme odpovědní před svými
bližními a před společností, ale nejprve jsme odpovědni našemu Stvořiteli, samému Bohu. Každý se bude

ŠKOLSTVÍ

JARNÍ SLUNÍČKO ROZSVÍTILO ŠKOLKU
Každý rok se těšíme na jaro, jarní výlety, kouzla přírody a kupu nápadů
a příležitostí, které nám toto roční
období pro práci sdětmi nabízí. Letos jsme jaro s dětmi také přivítali,
i když jen na dálku. Sdětmi jsme byli
v kontaktu online, ale zároveň jsme
pro ně připravovali stále nové projekty.

Ať už to byly ploty plné nápadů, pohádkových kvízů a úkolů, které se
neustále proměňovaly, stromy „Vajíčkovníky“, které nám děti pomáhaly při procházkách zdobit, nebo videa plná nápadů, které jim učitelky
zpracovávaly. Velmi milou atmosféru měly i online „hodiny“ předškoláků, při kterých si děti sučitelkami
povídaly, hrály, zpívaly a vzdělávaly.
A distanční školka nefungovala jen
pro předškoláky, jak nám ukládá zákon, stejnou péči a pozornost jsme
věnovali všem dětem.

Kromě standardní práce s dětmi
jsme zajišťovali provoz i pro děti rodičů zaměstnaných vIntegrovaném
záchranném systému. Aspoň bylo
ve školce trošku veseleji a velikonoční den jsme si měli ským užít.
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Ve školce bylo ale stále živo a byla plná
lidí. Uzavření jsme se snažili využít na
maximum. Celý pedagogický sbor se
zúčastnil školení Osobnostně sociálního rozvoje a individuálně pak absolvovaly naše učitelky nespočet online školení a seminářů.
A když jsme se nevěnovali dětem nebo
rozvoji, pracovali a makali jsme na našich třídách a zahradách. Vyklízely se
třídy, uklízelo se a probíhaly brigády na
zahradách jednotlivých školek. Prostě
se sázelo, kůrovalo, upravovalo, hrabalo a navážel se nový písek.
A novinky máme pro děti i uvnitř školek. Nové barevné veselé šatní bloky
čekají na malé obyvatele ze třídy Koníci
a Dráčci.

Na zahradách všech školek „vyrostlo“
pro děti i několik nových herních prvků
– basketbalové koše, didaktická tabule
na hraní pexesa, puzzle, tetrisu apod.,
čerpací stanice nebo klouzačková sestava.

A teď už jen budeme vyhlížet děti a nastavovat provoz pro nová opatření! ☺
● Jana Hájková,
ředitelka MŠ Úvaly

STÁLE SE (NA ZÁKLADCE) NĚCO DĚJE
Na začátku školního roku naše škola
zveřejnila svou koncepci a ukázala
směr, jakým se chceme vydat, a cíl,
kterého chceme dosáhnout. Slova
se na papíru píší lehce, těžší je realizace. Ale pro někoho, kdo něco
opravdu chce, není nic nemožné.
Prostě škola pro naše děti se sama
nevytvoří a chce to pot a zapálené
lidi. A ty my máme. Po náročném
nastavení distanční výuky, zajištění
provozu pro IZS, testování a očkování jsme měli konečně větší prostor pro naplňování cílů, které jsme
si v mezičase stihli zkonkretizovat
a jasně definovat. Jedním z důle-

žitých bodů je sdílení – učit se od
nejlepších, nechat se inspirovat,
hledat možnosti vlastního zlepšení,
motivovat druhé. Vpraxi jsme si to
vyzkoušeli na vzájemných hospitacích, ale i při pedagogickém online
sympoziu příznačně nazvaném „Čučím, jak učím“.
Nový projekt „Čučím, jak učím“ je setkáváním úvalských učitelů (prozatím online) nad otázkami způsobů
a obsahů vzdělávání. Vycházíme
z jednoduchého předpokladu – více
hlav více ví. Cílem potkávání je sdílení
informací a zkušeností z oblasti peda-

gogiky, metodiky, online výuky a moderních technologií. Naše škola chce
poskytovat kvalitní vzdělávání tak,
jak si předsevzala v rozvojové koncepci školy, což předpokládá kvalitní
učitele, kteří nejen učí, ale především
naučí, a to ideálně tak, aby to všechny účastníky vzdělávání bavilo a do
školy se těšili. Na této cestě za skvělou školou jsme se jako učitelé semkli,
táhneme za jeden provaz, vzděláváme se a sdílíme své zkušenosti, baví
nás to a zažíváme u toho i spoustu
legrace nebo zakoušíme učební metody kolegů na vlastní kůži. (Ivo Mach)
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Důležité jsou tato sdílení a inspirace
určitě i pro učitelky našich nejmenších prvňáčků. I jich se nakonec
dotklo uzavření škol. Už z pohledu
laika je vidět náročnost této situace
pro malé žáčky, učitelky a rodiče. Ale
oni to prostě dali, a dali to fantasticky. A co na to jejich třídní učitelky?
„Každé pondělní ráno mají děti
z 1. D online třídnickou hodinu. Je
to moment, kdy se všichni kamarádi můžou společně mezi sebou
pozdravit a sdílet své zážitky, jelikož
výuka probíhá standardně ve dvou
skupinách. Před Velikonocemi jsme
si online výuku tematicky zpestřili
velikonočními barvami na oblečení.
Neřídili jsme se tradicí pašijového
týdne, protože v úterý se nám nechtělo být v šedivé smutné barvě.
Týden jsme tedy zahájili optimistickou žlutou barvou, která nás
pozitivně naladila a rozzářila celou
výuku. Kdo na žluté oblečení zapomněl, zaimprovizoval a poradil si i
jinak.“ (Miroslava Malečková, 1.D)

„Distanční výuka v 1. E je od začátku pohodová. Od října 2020 jsme
udělali všichni velký pokrok a lépe
ovládáme online prostředí. Prvňáčci už umí samostatně vypínat
a zapínat zvuk nebo kameru.
Na protažení zadávám tzv. běhací
úkoly, a tak děti nosí a ukazují třeba věci, které začínají pokaždé na
jiné písmenko. Zasmáli jsme se,
když jsme vyvozovali písmenko „ch“
a někdo přivedl před obrazovku živého chlapa. Mnohým chvíli trvalo,
než jim došlo, co tam ten krasavec
dělá. V matematice počítají příklady a výsledky nosí před kameru
zase dle zadání. Někdy tak vidíme
na obrazovce třeba 2 sprchové gely,
5 druhů ovoce nebo 4 páry ponožek. Vše nám hezky funguje, ale
osobní kontakt to nenahradí. Už
se moc těšíme, až se budeme vídat
opět ve škole při prezenční výuce.“
(Marcela Svobodová, 1.E)

ŠKOLSTVÍ
Myslím, že „wow efektem“ je pro
mě a jistě i pro děti z 1. A (potažmo jejich rodiče), že si děti plynule
zvykly na režim výuky online vůbec.
Že se pravidelně připojují do hodin,
zvládají základní a samostatnou
obsluhu počítače či jiného přístroje, respektují nastavená pravidla,
smysluplně a aktivně v hodinách
pracují nebo pracují samostatně pomocí videoúkolů na Google
Classroom.
Stále se snažím hledat nové nápady
a podněty pro práci s dětmi, aby to
nebyla nuda, ale aby se i tak učily
a posouvaly kupředu. Nověji se mí
prvňáčkové seznámili s možností
chatu a tento týden jsme se již pustili i do společné tvorby virtuální
„jarní nástěnky“ prostřednictvím
interaktivní tabule Jamboard. To je
pro ně výzva i radost – učí se vkládat fotografie, texty a také uspořádat svou koláž příspěvků do hezké
podoby.
Jistě bych mohla psát ještě další
poznatky, ale co je nejdůležitější –
jsem na své žáky pyšná, jak skvěle
zvládají svou práci i tuto situaci,
a velký dík za to vše a za podporu
patří samozřejmě jejich rodičům.
(Zuzana Kupčáková, 1.A)
K Velikonocům patří i oslava jara.
Jarně „prokoukla“ i naše škola. Navázali jsme na veleúspěšnou akci
jednotné zimní výzdoby celé školy a
školu jsme si nazdobili jarně. Hodiny
vymýšlení, stříhání a lepení se vyplatily, hned je nám při pohledu na veselou výzdobu veseleji!

Chtěli byste se k naší škole alespoň na dálku připojit, pustit si školu domů a vyzdobit si stejně okna
svých pokojíčků? Tady je návod!

A ve škole se nemění jen výzdoba
oken. Využíváme volných chodeb
a tříd a ve spolupráci směstským architektem Davidem Krausem pracujeme na modernizaci interiéru školy.
Prostě chceme, aby se žáci po návratu zastavili ve dveřích s úžasem
vočích!
„V březnovém měsíci započaly na
naší škole plánované práce týkající
se sjednocení interiéru na budově
B. V první řadě bylo potřeba vyřešit schodiště a jeho omítku. Špatná
dostupnost nás nezastavila a za
pomoci české vynalézavosti se dílo
podařilo. Jako druhý bod v pořadí
bylo začištění stěn, aby byly připraveny na třetí bod – barvy. Každé patro tak bude sladěno do jednotného
barevného ladění. Jakmile budou
tyto fáze hotové, je v plánu nová
pokládka lina na schodech, výměna
dveří, zařazení herních prvků pro
žáky a rekonstrukce tříd a kabinetů.“ (Michal Hruška)
Jsme pyšní i na to, jak jsme se dokázali zorientovat vonline prostředí!
Nejenže zápis do ZŠ probíhá online,
ale zvládli jsme i online Den otevřených dveří. Rodiče se mohli podívat
do online hodin vybraných tříd a hodin. Převažoval zájem o nahlédnutí
do prvních tříd a o některé pozitivní
ohlasy se rádi podělíme.
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ŠKOLSTVÍ
„Velmi oceňuji, že jsme měli možnost
pozorovat způsob výuky cizích jazyků
– pomohlo nám to s dcerou v rozhodnutí při volbě druhého jazyka a mohli
jsme navnímat si osobnost a přístup
daných vyučujících. Velmi oceňuji, že
i v dnešní online době jsme tuto
možnost dostali. Je to pro nás velký rozdíl oproti roku 2018/19 (nevím přesně), kdy jsme se DOD
zúčastnili a při prohlídce školy narazili na spoustu zavřených dveří, takže
z toho zůstala procházka spletí školních chodeb, pocit zmařeného času
a výsledný dojem byl velmi rozporuplný.“
„Na 2. st. metodicky velmi dobře
zvládnuté hodiny, zajímavé pojetí probírané látky, využití obrazové techniky,
jako jsou videa, barevné doplňovací
tabulky, kola štěstí, vstřícný, odlehčený
přístup k žákům. Na 1. st.1. tř. úžasná
hodina, která by se měla prezentovat
celostátně.“
„Jsem moc rád, že jsem měl vůbec tu
možnost poznat, jak se na naší škole učí. Obdivuji vyučující za to, jak to
zvládají, a byl jsem nadšený z toho,
jak využívají možností, které mají
k dispozici. Kromě toho jsem si uvědomil, jak velkou trpělivostí musí být obdařeni. Všechny tři paní učitelky, které
jsem navštívil to zvládaly s velkou grácií. Jan Amos by měl radost.“
A že naše online výuka matematiky
neztrácí na kvalitě, dokazuje fantastické umístění našich žáků v soutěži
Matematický klokan.
„Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která
vznikla v Austrálii v 80. letech. Od

té doby přeskočila do Evropy a v
roce 1995 se poprvé konala i v ČR.
Každoročně je vyhlášen jeden den,
ve kterém všichni účastníci zasedají
ke společným zadáním a 60 minut
věnují přemýšlení nad logickými
úlohami. Účast je zcela dobrovolná
a v letošním roce se přihlásilo 151
řešitelů naší školy. Nejedno umístění vtop 10 a vněkterých případech
dokonce „bedna“ – to je skutečně
obrovský úspěch!“
(Lenka Foučková a Zdeňka Šimůnková)
Nezapomínáme u všech těch monitorů ani na ekologii a naši přírodu.
„V současné době probíhá ekologický projekt s nabídkou aktivit
pro třídy celé školy. Aktivity byly
vypsány na jaro, takže jsou nyní
v plném proudu. Záměrem tohoto projektu je nabídnout dětem
možnosti poznávání přírody přímo
vterénu vsouladu smyšlenkou, že
člověk může chránit jen to, co zná
a k čemu má vztah. Nejde tedy o
přijímání poznatků, ale poznávání
vlastními smysly. Z předložených
aktivit se nabízí pozorování ptáků
včetně jejich zpěvu, blízké seznámení se stromy včetně pozorování
klíčení jejich semen a pozorování
jarních změn v přírodě. Na to navazují výzvy kzamyšlení – čím jsou
pro nás stromy prospěšné či jak
zamezit úhynu ptáků nárazem do
skleněné bariéry.“ ( Jana Šetková)
Online toho zvládáme ale ještě
víc! Naše škola byla součástí úzké
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skupiny ministerské delegace na
konferenci „Výzvy v době digitální
transformace: Školy jako učící se organizace“ pořádané portugalským
ministerstvem školství a Evropskou
komisí vrámci portugalského předsednictví v Radě EU. Seminář nabídl platformu pro diskusi o dopadu
digitální transformace na školní
vzdělávací systémy a organizaci škol
(např. vedení, spolupráce a profesní
rozvoj učitelů), výzvách spojených s
digitální transformací, které přináší
COVID-19, a souvisejících dlouhodobějších perspektivách obnovy
předpokládané v Akčním plánu digitálního vzdělávání na období 2021–
2027.
Bývá slušností poděkovat a my tímto velice rádi děkujeme společnosti
Women for women.
Tato obecně prospěšná společnost
našim žákům, kteří by v důsledku
nedostatku finančních prostředků v rodinách nemohli chodit na
obědy do školní jídelny, již několik
let obědy hradí. Pomáhají dlouhodobě dětem v oblasti ekonomické,
ale i sociální. Vtomto školním roce
nám tato společnost pomohla i při
zajištění techniky pro distanční výuku žáků. Za celé období moc děkujeme, této spolupráce si velmi vážíme! (Lenka Foučková)
V době uzávěrky tohoto článku se
připravujeme na otevření prezenční
rotační výuky prvního stupně. A jak
to všechno dopadne, jsme sami zvědaví! Pokračování příště …
● Tým ZŠ Úvaly
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ÚVALY SE ZAPOJILY DO PROJEKTU ONLINE LIGY
Máme velkou radost, že jsme se
mohli zapojit do
projektu Online
ligy, který ve Středočeském
kraji
běží již přes měsíc
v pilotním projektu a postupně se
rozšířil do všech
ostatních krajů.
A o to víc nás těší,
že velkou zásluhu
na tvorbě tohoto projektu má i jeden
znašich trenérů Ladislav Pokorný, který
je zároveň na pozici středočeského krajského manažera.
● Jiří Dráb
Díky aktivitě většiny našich hráčů a účasti
na online trénincích máme možnost dokonce jako jeden zmála klubů přihlásit do
soutěže pět týmů pouze ve třech kategoriích (v kategorii mladšího žactva a staršího
žactva máme po dvou týmech). O čem Online liga je? „O motivaci dětí kpohybu především“. Pomáhá nám to udržet sdětmi
kontakt a alespoň nějakým způsobem jim
zase přivodit pocity, které normálně zažíva-

jí na házenkářských palubovkách, jako je
radost, naděje, veselost, štěstí, spokojenosti, ale i zklamání, smutek, které ke sportu
též patří. Soutěž samotná se vyznačuje
plněním disciplín. Jednotlivá družstva minižactva, mladšího žactva a staršího žactva mají každý týden za úkol splnit určitý
počet různých disciplín, např. přeskok přes
švihadlo, házenkářské osmičky, přihrávky
o zeď (velice oblíbené u sousedů, pokud
hráč bydlí vbytě – asi stejně tak jako přeskoky přes švihadlo) a další. Hráči potom
svůj nejlepší výsledek, který během týdne
natrénovali, natočí a pošlou svému trenérovi. Ten výsledky přes víkend zpracuje
a odešle krajskému manažerovi, který
poté vyhodnocuje jednotlivé zápasy. To je
totiž to nejdůležitější. Každý tým během
týdne vlastně hraje zápas proti soupeři na
dálku. To znamená, že jiný tým plní stejné
disciplíny a ten, kdo získá po součtu výsledků hráčů vyšší počet vdané disciplíně,
vyhrává. A pokud hráči dokáží takto vyhrát
nadpoloviční většinu disciplín, vyhrávají
i celý zápas.
Já osobně mám i velkou radost z toho,
co se během jednoho měsíce podařilo.
A i díky aktivitě mého domovského klubu

H I S TO R I E

CO SE PSALO V DENNÍM TISKU
ZA NORMALIZACE

Úvaly se projekt opravdu vydařil a dále se
rozšířil do dalších krajů. Vtéto době, kdy
tento článek píši (10. 4. 2021) si bohužel
stále nemůžeme být jistí, kdy se konečně
zase uvidíme naživo se svými svěřenci. Online liga je nástrojem, který se snaží aspoň
lehce nahradit skutečný zápas. Ale musím
si přiznat, že i díky zprávám od rodičů či
našich svěřenců, všichni se nejvíce těšíme
na to, až zase pozvedneme házenkářský
míč a „mrskneme“ ho aspoň směrem na
bránu (Nejsem si totiž jistý, kolik hráčů
se po této dlouhé pauze dokáže trefit do
brány, já totiž určitě ne). Ale buďte si jistí,
že jsme na tuhle situaci připraveni a naše
dveře jsou již pro hráče zpola otevřené.
Mezitím budeme nadále pokračovat ve
všech kategoriích ve-trénincích přes videokonference a stejně tak i vúčasti vOnline
lize pro naši mládež.
Pokud vás zajímá, jak si vOnline lize vedeme, navštivte tyto stránky, kde najdete odkazy na Online ligy dle kategorie: https://
www.handball.cz/regiony/stredocesky
● Ladislav Pokorný
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ÚVALSKÝ RODÁK NA OLYMPIÁDĚ V MELBOURNE
Ve dnech 22. listopadu až 8. prosince 1956 proběhly v australském
Melbourne XVI. letní olympijské hry.
Zúčastnilo se jich 3 184 sportovců
z 67 zemí. Československo reprezentovalo 64 sportovců, z toho 13 žen.
Členem reprezentačního družstva
gymnastů byl úvalský rodák Vladimír
Kejř.
Dětství a mládí prožil v Úvalech
v domě č. p. 109 vsousedství hotelu
U Českého lva, kde měl jeho otec kovárnu. Řemeslu se vyučil, ale převládl u něho zájem o tělesnou výchovu.
V letech 1944–1947 hrál kopanou za
SK Úvaly a házenou za Sokol. Vroce
1947 přestoupil do Sokola Žižkov,
kde měl lepší podmínky pro sportovní přípravu. Úspěchy ho přivedly
v letech 1950–1957 do československého reprezentačního družstva
sportovních gymnastů. Zúčastnil se
25 mezistátních utkání a 2 olympiád.
Významně se podílel na zdařilém
vystoupení gymnastického družstva
na olympijských hrách v Melbourne.
V celkovém hodnocení jednotlivců
obsadil Vladimír Kejř 23. místo. Ze
šestičlenného
československého
družstva byl podle bodového hodnocení po povinných a volných sestavách třetím nejlepším závodníkem.

V jednotlivých disciplínách dosáhl velmi dobrých výsledků: kůň na
šíř 26. místo, cvičení na kruzích 19.
místo, přeskok 11. místo (byl nejlepším z našich závodníků v této kategorii), na bradlech a hrazdě obsadil
33. místo, v prostných 23. místo.
Československé družstvo skončilo
v olympijské soutěži na 4. místě za
SSSR, Japonskem a Finskem.

V roce 1956 obdržel Vladimír Kejř titul mistra sportu. Na radu lékaře se
v roce 1957 vzdal závodní činnosti.
Po ukončení závodní kariéry se věnoval trenérské práci vATK Praha. Rád
se vracel do Úval, kde 9. května 1981
nečekaně zemřel ve věku 52 let.
● Vladislav Procházka

TOTÁLNÍ NASAZENÍ V TŘETÍ ŘÍŠI
Chtěla bych připomenout dobu
nacistické okupace v letech 19391945, dobu přípravy vyhlazení českého národa. Od osvobození v roce
1945 uplynulo 76 let, kdo si ještě
něco pamatuje?

V Národním archivu lze najít mnoho
informací, jména totálně nasazených ano, ale mezi 640 000 Čechy.
Informace z Okresního pracovního
úřadu (Arbeitsamt) v Českém Brodě
byly skartovány.

V jakém oboru? Jak dlouho? Vrátil
se, zemřel, zemřel na následky?

Připravuji knihu o národním a komunistickém odboji na Českobrodsku, popřípadě o totálním nasazení
Úvaláků ročníků 1918 až 1924, kteří
museli odejet na nucenou práci do
Třetí říše.

Pokud byste někdo věděl o muži,
ženě, kterých by se nucené pracovní nasazení týkalo, napište mi
prosím jeho jméno, datum narození, popř. ulici s popisným číslem,
povolání. Víte, kde musel pracovat?

Velmi děkuji.

Alespoň některé údaje by bylo třeba zachovat. Posílejte je prosím na
uvedenou mailovou adresu.

● PhDr. Lenka Mandová
mandova@centrum.cz
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P O Z N ÁT E S E ?
Historická fotografie se dostala do
archivu nedávno a dárce ji nezištně
poskytl i s popisem. Velice děkujeme za příspěvky, které sami nabízíte. Náš archiv městských kronik
se utěšené rozrůstá. Z archivu pak
můžete na základě vyplněné žádanky získat podklady pro bádání či jen
osvěžení rodinné paměti.

pan Počta. Jméno dívky s praporem
je B. M. (zveřejnit jej budu moci po
jejím souhlasu). Na fotografii je zajímavé, že vonom roce ještě byla na
náměstí Marie Majerové benzinová
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pumpa. Kdy byla zlikvidována, je
i otázkou pro čtenáře.
● Alena Janurová

„Vážená paní Janurová, budu velice rád, když moje fotka po mnoha
letech bude k něčemu dobrá. Jsem
původem ze Škvorce a toto je jediná fotka, která se týká Úval. Moje
matka pracovala v době pořízení
fotografie v tukárně, n. p. Masna.
Moji příbuzní byli pánové S……. - Jiří
(zeť p. Kočárník) a Jaroslav (kominík
od mostu). Byli to bratranci táty.
S úctou k vaší záslužné práci Josef
Počta (Klánovická 840 naproti hasičárně). Fotka je někdy z roku 1965
plus mínus 1 rok a je na ní čelo májového průvodu ze Škvorce.“ Tolik

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KVĚTEN 2021
Navždy jsme se rozloučili
Vladimír Svítek

漱

Danuše Pajasová

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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NÁZORY ČTENÁŘŮ

ÚVALY, MĚSTO VZELENI
Doba koronavirová nám přinesla
omezení vsetkávání lidí včetněprostoru, ve kterém se můžeme pohybovat – v březnu jsme se 3 týdny
mohli pohybovat jenom v rámci
katastru obce, a tudíž jsme mohli
vnímat naše okolí zjiného úhlu pohledu.
Najednou bylo zřetelnější, jak důležitý význam pro naše duševní
i fyzické zdraví má okolí našeho
bydliště. A také jsme měli více času
při procházkách či sportovních aktivitách intenzivněji „prozkoumat“
náš úvalský katastr. Mnozí znás objevili nová kouzelná zákoutí přírody
a nové stezky. Ale také jsme si uvědomili, že zase tolik zeleně vnašem
katastru není a že nám chybí souvislé lesní plochy a propojení stezek
do přírody.
K dispozici v našem katastru nám
byl kousek Klánovického lesa, Škvorecká obora – Králičina, cesta kolem
Hodovského statku, zeleň nad koupalištěm zvaná Holá Hostina, dále
oblast kolem rozhledny Vinice, Masarykův háj, u Slovan oblast kolem
lomu a zeleň kolem rybníků.
Právě propojení ostrůvků zeleněnávaznou stezkou je problematické.
Například od stezky vedoucí k Donátovi u Škvorce projdete k lomu
u Slovan buď po úzké rušné silnici
(tudy vede i Naučná stezka) anebo
zdruhé strany přes celé sídliště Slovany. Radlická čtvrť není k této oblasti propojená stezkou, je nutné jít
kousek cesty po rušné kolínské silnici I/12.
Mnoho lidí „objevilo“ chráněnou
přírodní památku Škvorecká obora Králičina, kde se dá příjemně nachodit několik kilometrů v kouzelném
zalesněném porostu. V oboře je
chráněný památný Mariánský dub.
Strom nevypadá zdravě a je otázkou, zda ještě obrazí. Tento dub je
majestátný a hodně toho pamatuje.
Býval ozdobou lesa už od založení
Škvorecké obory. Kromě něho mají
Úvaly ve své péči ještě 2 památné
stromy - lípu u Fabráku a dub vMasarykově háji.

Kolem rozhledny vznikla příjemná
stezka mezi poli osázená stromořadím, čím dál tím více oblíbená
k rodinným vycházkám, ale i běžci
a cyklisty. Cesta vede až kúvalským
menhirům anebo nově Pohádkovou cestou k Prokůpčáku. Dlouho
ale v této části pohodu v zeleni
užívat nebudeme. Je přichystaný
projekt výstavby sídliště Vinice –
105 nových rodinných domků plus
občanská vybavenost. Celé území
od lomu, domků naproti hřbitovu
až po svah pod rozhlednou bude
hustě zastavěno. Vplánu je do budoucna také výstavba domů na poli
u Škvorecké obory ze strany Radlické čtvrti.
A tak se nabízí otázka. Jak mnoho
nám na zeleni vÚvalech záleží a jak
se o to zasazujeme vplánech rozvoje města? Větší plochy přírody jsou
více a více vzácnější. Ony přispívají k tomu, čemu teď říkáme zdravý
styl života.
Budou Úvaly i za 50 let městem
vzeleni?
● Jana Kytlicová
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KDE ALIBI NESTAČÍ
Poznámka na úvod:
Tento článek se nevešel do čísla
03/21 a vinou tiskařského šotka
nevyšel ani v čísle 04/21, ve kterém pan starosta na mé podněty
nevědomky částečně reagoval.
Dostal jsem možnost článek aktualizovat pro zařazení do čísla
05/21. Konec poznámky.
VŽivotě Úval 01/2021 jsme si mohli
přečíst postesk pana starosty nad
snížením příjmů města vlivem koronaviru a daňových zákonů.
Škoda, že město neudělalo to, co
slíbilo v oblasti infrastruktury, v letech před krizí. Co mám na mysli?
Zejména dobudování zpevněných
povrchů VŠECH ulic na svém území.
Zajímavá zmínka o plánu výstavby
se datuje k 04/2017, kdy byl na zasedání rady města schválen rozsah
oprav komunikací. Pokud nešlo
o plané řeči, měly být dokončeny
vroce 2020.
Máme jaro roku 2021 a nejenže se
některé úvalské ulice vlivem počasí
pravidelně mění v oraniště, případně prachoviště, ale dokonce jen málokteré mají projekty na přestavbu!

A vyjádření starosty k tomuto
tématu? „Nicméně, i za těchto okolností stav úvalských ulic postupně
zlepšujeme a jednou se dočká
i Štefánikova a Kollárova.“
Zatím to vypadá tak, že Úvaly jdou
cestou nejmenšího odporu – provádějí nedůležité opravy, „vylepšují
vozovky“ drceným asfaltem, budují
chodníky snesmyslnými květinovými záhony. Ty nejenže překážejí a
zbytečně zužují průchozí šířku, ale
navíc znamenají budoucí náklady
na údržbu zeleně. A to vše i na místech, kde je v těsném sousedství
chodníků dostatek zeleně na zahradách rodinných domů.
V přímém přenosu jsem sledoval
výstavbu nového chodníku v ulici
Erbenova. Předpokládám, že má jít
o zpřístupnění školky v Kollárově
od ulice Pražská. Škoda, že v křižovatce Pražská-Erbenova nemá pokračování. A jaká je průchozí šířka?
Jenom 1,5m (rodič s dítětem vedle
sebe, co protijdoucí?), protože je
nám vnucován i záhonek! Navíc bude chodník-kvůli prudkému sjezdu
na pozemek, nebezpečný např. pro
kočárky. A Maroldova? Škoda mluvit. Kdo schválil takový projekt?

OSOBNÍ
Děkuji panu starostovi a pečovatelkám
za gratulaci k životnímu jubileu.
Ferdinand Hrbek

Poděkování vedení města za skvěle
zajištěné očkování proti Covid-19,
které proběhlo přímo v Úvalech.
Moc děkují Veselá M. a Čejková H.

A jaké navrhuji řešení? Zaměřit se
v prvé řadě na ty stavby, které
ukončí středověk vÚvalech (kanalizace, vodovod, asfaltový povrch vozovek). Nevěnovat se „opravě“ použitelné asfaltové Kollárovy (mezi
Erbenovou a Maroldovou), když jen
o kousek dál vznikají po dešti brázdy hluboké 10 cm. Přestat se věnovat novým lavičkám, kamerovému
či parkovacímu systému, autobusovému nádraží (kde ve ŠPIČCE projede 9 autobusů za hodinu), nevymýšlet „pomníčky zastupitelů“ ve
formě nejdražšího možného povrchu náměstí. Nevymýšlet parkoviště pro 250 aut vUhelných skladech,
když podle sčítání vulicích u nádraží parkuje jen asi 60 dojíždějících
aut (podrobně viz letní dvojčíslo
2020) a za pár let vznikne
v Nehvizdech megaparkoviště pro
3000 aut !
Vyvíjením SMYSLUPLNÉ aktivity
třeba posuneme Úvaly aspoň do
20. století.
● Ing. Richard Tichý,
Úvaly, zoraná ulice
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 777 038 001
www.gato.cz

ěHãtPH
LKQHG

tel.: 606 900 600

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Autoservis a náhradní díly VW AUŠKODA SEAT

ŽALUZIE

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

Likvidace autovrak všech znaek
Odborný pneuser    

PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00
SO:
09.00–13.00

Kemínská 153
282 01 PŠMASY

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Nabízíme pronájem bytu 3+1 na Homolce
od 1. 7. 2021.
V případě zájmu volejte tel. 777 654 210

Přijmu řidiče C+E, VKD nám. kontejnery,
denně doma. Volejte Spofeza 724611315

• Doprava, zemní práce, demolice, úpravy zahrad
• Stavební práce, výstavba inž. sítí, pokládka
zámkové dlažby, výstavba základových desek
• Prodej: štěrku, písku, kačírku, recyklátu,
tříděné zeminy, zahradního substrátu
www.jkstado.cz
mail: jkstado@jkstado.cz
Tel.: 724699655
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Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615
Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.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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Ceník inzerce pro časopis Život Úval
Ceník inzerce:
1/1 (210x297 mm spad, 190x262 mm zrcadlo)

3 900 Kč

1/1 v textové části

7 800 Kč

1/2 (výška 90x262 mm nebo šířka190x128 mm)

1 950 Kč

1/3 (výška 59x262 mm nebo šířka190x87 mm)

1 500 Kč

1/4 (90x128 mm)

1 100 Kč

1/8 (90x61 mm)

830 Kč

3. str. obálky

4 200 Kč

4. str. obálky

5 500 Kč

Řádková inzerce:
soukromá (do 120 znaků)

140 Kč

soukromá (120–360 znaků)

285 Kč

komerční (do 120 znaků)

280 Kč

komerční (120–360 znaků)

570 Kč

zvýraznění rámečkem

+ 50 %

tučný nadpis

+ 30 %
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

