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Milé
Úvalačky, milí Úvaláci,
tento
úvodník
píšu v polovině
května, v době,
kdy je venku kolem 15 °C a prší.
Pršelo i vtýdnech
předtím, v dubnu, v březnu pro
změnu
sněžilo.
SLOVO
A slyším již mnoS TA R O S T Y
hé lidi okolo sebe
nadávat. Že je pořád zima a že prší
a kdy už to hnusné počasí skončí.
Ale ono přeci není hnusně. Jenom po
pěti abnormálně suchých letech přišlo normální české jaro. Chladnější
a svydatnými srážkami. Je to počasí,
které je ideální pro doplnění spodních vod a které vůbec nedělá dobře
kůrovci a škůdcům. Tedy je to počasí,
které naše příroda tak moc potřebovala. Buďme za něj vděčni!
Květen je také měsíc, kdy jsme zahájili několik velkých městských akcí.
Za prvé se jedná o rozsáhlou rekonstrukci Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. Nejprve
jsme osadili zcela nový výtah a teď
provádíme rozsáhlou sanaci izolací
a omítek domu. Již před 20 lety, když
jej město stavělo, byl problém svlhkostí a vzlínáním spodní vody, které
nebylo při stavbě dobře vyřešeno.
Teď se snad problém podaří definitivně vyřešit. Jak na výtah, tak na tyto
sanační práce se nám podařilo získat
95 % dotaci zPošembeří. Snad vše
dobře dopadne!

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Druhou velkou akcí, kterou jsme zahájili, jsou opravy a rekonstrukce ulic.
Chceme, aby během letošního jara a
léta zmizely zdrtivé části Úval hliněné ulice. Jistě, nový povrch z finišerem pokládaného recyklátu není ideální, ale alespoň se zbavíme bahna.
Současně stím chceme vnést trochu
pořádek do parkování vnově opravovaných ulicích. Všeobecně rozšířený
zlozvyk parkování aut na zeleni před
domem chceme postupně udělat
minulostí – parkování na ulici bude i
nadále možné, pouze však na zvlášť
zbudovaných parkovacích místech ze
zasakovací dlažby. A zeleň bude pro
okrasu a ne cosi mezi trávníkem
a rozježděným bahnem.

Třetí akci zahájily technické služby
a tou je zprůchodnění cesty od ulice
Bulharské podél Fabráku přes nově
budované lávky u Devíti kanálů. Tato
nová cesta výrazně zpříjemní a zkrátí
cestu lidem ze Slovan a z okolí Mateřské školky Bulharská do centra
města.

Není však vše bez problémů. Problémům nyní čelí projekt výstavby nové
svazkové školy na Hostíně, kde jedna
firma napadla výsledky výběrového
řízení na projektanta pro dokumentaci pro stavební povolení u Úřadu
na ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). Tato firma se ani neúčastnila výběrového řízení, my se proto
domníváme, že napadá toto výběrové řízení zcela spekulativně. Spolu
s ostatními starosty obcí zúčastněných na projektu jsme se proto dohodli, že ustupovat nebudeme a řízení u ÚOHS necháme proběhnout.
Jelikož však školu opravdu zřídit
chceme, předložíme v červnu zastupitelstvu návrh na společné právní
zřízení svazkové školy, která by svoji
činnost zahájila od září 2022 vpronajaté budově staré školy vJirnech. Věříme, že celý projekt úspěšně dotáhneme do konce, byť asi již v novém
složení úvalské radnice po volbách
vříjnu 2022.
A závěrem již obligátní: očkujeme, co
to dá ☺ A vracíme se k normálnímu
životu. A tak mám na vás prosbu.
Rok a půl scovidem a často šílenými
kroky naší vlády tvrdě postihl (nejen)
úvalské obchodníky a hostinské. Nejvíce jim teď pomůžete, pokud budete
své peníze utrácet u nich a ne u nadnárodních řetězců.
Prostě teď více než kdy jindy platí:
Podpoř svého místního živnostníka!
● Petr Borecký, starosta města

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 29. 4. 2021
Úvalští zastupitelé se podruhé vtomto
roce sešli ve čtvrtek 29. dubna. Nejprve starosta podal informaci o činnosti Rady města Úvaly za období od
16.2.2021 do 13.4.2021. Z velké části
rada města vtomto období řešila orga-

nizaci očkování proti Covid-19 v rámci
Úval. Dále rada připravila plán oprav
„hliněných ulic“ ve městě. Město si
pronajme tzv. „ﬁnisher“ i s posádkou
a recyklátem budou spravovány ulice,
které doposud nemají povrch. Město

dále připravuje rekonstrukci zastávek
PID v katastru města. Byla rovněž zadána architektonická soutěž na terminál (vlak + bus) u nádraží a řešila se
otázka, jak naložit sareálem bývalého
cukrovaru a lomu vRiegerově ulici.
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Následně předseda ﬁnančního výboru
Mgr. Gloc pohovořil o práci kontrolního výboru v uplynulém období. Předmětem projednání byl návrh rozpočtového opatření č. 2/2021, participativní
rozpočet a stav rozpracovanosti zadaných kontrolních zpráv. Byla přijata celkem 3 usnesení, a to schválení návrhu
rozpočtového opatření č. 2/2021, žádost o předložení 5 letého plánu příspěvků a plánu obnovy technického
vybavení TS Úvaly a dále nesouhlas
se zrušením participativního rozpočtu
a doporučení pro jeho znovuobnovení.
Návrh na implementaci participativního rozpočtu vrozpočtovém roce 2022
tak, jak navrhoval zastupitel Ing. Černý,
nebyl přijat, ale zastupitelstvo se bude
touto otázkou zabývat na svém dalším
zasedání včervnu tohoto roku.
Zastupitelé poté schválili rozpočtové opatření rozpočtu města Úvaly č. 2/2021 ve výši příjmy a výdaje
183 824 841 Kč.
Starosta města přednesl za nepřítomného předsedu kontrolního výboru
zápis z jednání kontrolního výboru
1/2021 ze dne 25. 1. 2021, který zastupitelé vzali na vědomí. Nominaci Mgr.
Pavla Arazima, PhD. do kontrolního výboru Svazkové školy „Povýmolí“ provede rada města.
Zastupitelé schválili kronikářský zápis
za rok 2019 zpracovaný kronikářkou
Mgr. Alenou Janurovou. Zároveň starosta vyslovil uznání za kvalitně a čtivě
zpracovaný zápis. Paní kronikářka vyzvala všechny přítomné, kteří jsou většinou členy zapsaných spolků či jiných
neoﬁciálních komunit, aby poskytli záznamy o činnosti za rok 2020. Zastupitelé stejně jako vloňském roce ocenili
zásluhy paní kronikářky Janurové permanentkou na úvalské koupaliště pro
letošní sezonu.
Zastupitelstvo nesouhlasilo se zahájením řízení k pořízení změny územního plánu města Úvaly ve zkráceném
řízení na základě žádosti společnosti
JaroReal, s.r.o. Důvodem nedoporučení rady města je pokročilé řízení a jednání o návrhu nového územního plánu
města Úvaly.
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva na pozemky 3234/9
a 3984/15 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jedná
se o pozemky silnice a ostatní plocha
o celkové účetní hodnotě cca 103 tis.
Kč. Dále zastupitelé schválili bezúplatné nabytí celého souhrnu dalších pozemků (komunikace, škarpy, cesty).

U některých pozemků ÚZSVM informovalo město Úvaly, že pozemky chystají
do prodeje ve formě dobrovolné elektronické aukce. Jde o pozemky, které jsou
strategicky významné pro město Úvaly.
Celková výměra pozemků je 3246 m2.
Zastupitelé vyslovili souhlas s nabytím
těchto pozemků a pověřili starostu účastí
na příslušné aukci jménem města Úvaly
a provádět příhoz/y nebo nabídku v této
aukci.
Dále zastupitelé schválili nabytí pozemků pod městskými bytovými domy
v ulici Prokopa Velikého č. 1346 a č.
1347 za cenu 1393 Kč/m2. Celkem město za tyto pozemky zaplatí 620 tis. Kč.
Zastupitelé dále souhlasili s kupní
cenou ve výši 787 Kč/m² za prodej
pozemku č. 2936/2 o celkové výměře
7 m², společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Jedná se o pozemek pod trafostanicí.
Zastupitel Ing. Černý předložil k jednání bod, který se týkal souladu plánovací smlouvy sdokumentací voblasti Vinice. V komisích rady města se objevila
dokumentace pro územní rozhodnutí
pro komunikace a sítě pro lokalitu Vinice. Každá komise obdržela jinou dokumentaci, avšak ze všech vyplývá, že dokumentace byla vypracována v rozporu
s plánovací smlouvou, kterou schválilo
zastupitelstvo. Parametry uličního
prostoru jsou v navržené dokumentaci rozdílné od plánovací smlouvy –
chybí chodník. V dokumentaci došlo
k dalším změnám – umístění bytového
domu a navýšení počtu pozemků na
severovýchodním okraji. Z vyjádření
projektantů vyplývá, že dokumentace
je deﬁnitivní a další změny budou vyžadovat dodatečné ﬁnanční prostředky
na projekci. Kzáležitosti se vyjádřil jak
místostarosta pan Polák, tak i zástupce vlastníků pozemků paní Ing. Aranka
Bergnerová. Debata se týkala jak plánované šířky chodníků, tak i problematiky
odvodu srážkových vod a napojení na
vodovodní řad. Zastupitelstvo si nakonec vyžádalo po radě města předložení návrhu dodatku plánovací smlouvy
s vysvětlením všech změn.
Ing. Černý předložil k jednání i materiál týkající se kácení stromů městem bez projednání v komisi pro
životní prostředí. Starosta argumentoval nutností rozhodování v této věci
pouze odborníky na zeleň a dřeviny.
Zastupitelé uložili městskému odboru
životního prostředí projednat kácení
předem v komisi pro životní prostředí.
Zastupitelé schválili žádost římskokatolické církve o příspěvek 100 tis. Kč na
opravu fasády severní části úvalského
kostela Zvěstování Páně. Příští rok by
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mělo dojít na opravu jižní části fasády.
Součástí projektu je i kultivace přímo
navazujícího okolí.
Zastupitelé svěřili do kompetence rady
možnost účastnit se aukcí, které vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V posledním bodě jednání starosta informoval o současném procesu
a komplikacích v zadávacím řízení na
zpracovatele projektové dokumentace
pro stavební povolení svazkové školy
Povýmolí, kdy jeden zuchazečů vznáší
námitky a kvůli tomu dochází ke zdržení realizace projektu. Ve hře je nyní
i pronájem budovy Základní školy vJirnech a využití objektu, kde vsoučasné
době sídlí soukromá škola Heuréka,
která získala nové prostory.
Připomínky ze strany zastupitelů se
týkaly procesu pořizování nového
územního plánu města a s tím související připomínky a námitky občanů –
vlastníků. Další připomínky se týkaly
budoucí rekonstrukce Kollárovy ulice a
oprav dalších úvalských ulic, které čeká
rekonstrukce recyklátem. Diskuse se
týkaly také hospodaření s městským
bytovým fondem, úpravy parkovací
plochy, respektive vnitrobloku dvoru
vrámci městského úřadu č. p. 95, stylu
úpravy keřů vulici Pražská. Připomínky
zazněly i ktřídění bio-odpadu na úvalském hřbitově. Diskutovalo se i o testování na Covid-19 v rámci školských
zařízení. Místostarosta pan Polák podal informaci o výstavbě sportoviště
vrámci areálu úvalského koupaliště.
Občané se dotazovali na dokončení rekonstrukce bytových domů a kapacity
městského bytového fondu. Připomínky a stížnosti se týkaly na developera
voblasti U Horoušánek, kde jsou soustavně přetěžovány a poškozovány
místní komunikace. Diskuse se týkala i
participativního rozpočtu, jehož implementace byla odložena.
Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=rh_ypnqK584
Délka jednání: 4:34 hod.
● Marek Mahdal,
redakce Života Úval
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PŘIPRAVUJEME PROJEKT PŘESTUPNÍHO
TERMINÁLU VELO/ BUS/AUTO/VLAK
U ÚVALSKÉHO NÁDRAŽÍ
Význam úvalského nádraží jako lokálního dopravního centra regionu
neustále roste. V posledních měsících se kvůli covidu intenzita provozu
sice snížila, ale jedná se jen o dočasný
jev. Vroce 2019 před covidem, prošlo
úvalským nádražím i přes 5000 cestujících denně.
Jsme přesvědčeni, že sintenzitou provozu by mělo držet krok i okolí nádraží a jeho zázemí. Aby se tak mohlo
stát, systematicky jsme pracovali na
přípravě – se Správou železnic jsme
intenzivně řešili úpravy projektu rekonstrukce drážního koridoru, budovaly se nové přístupové cesty, dosáhli
jsme opravy nádraží. Následovalo
systematické vykupování pozemků,
takže dnes již nám zbývá vykoupit
posledních pár míst a město Úvaly se
stane vlastníkem souvislého pásu pozemků od nádraží až po šraňky.
Dobrou zprávou je, že v areálu bývalých uhelných skladů vznikne v režii
Středočeského kraje zcela nové parkoviště P+R, které bude o téměř dvojnásobné kapacitě oproti stávajícímu
parkovišti, kraj zajistí i potřebný výkup pozemků.

To nám umožňuje, abychom řešili
koncepčně prostor u současného nádraží.
Jak by se měl tento prostor přetvořit a
co by zde mělo vzniknout?
Měl by zde vzniknout dopravní terminál Úvaly, tedy ideální propojení stávajícího vlakového a nově navrhovaného autobusového terminálu, které
budou doplněny o parkovací plochy
typu K+R, P+R, 100 chráněných parkovacích míst pro kola, prostor pro parkování jednostopých vozidel, veřejné
prostranství a komerční objekty.
Celkové řešení by mělo odpovídat tomuto pořadí preferencí funkcí: pěší
doprava, cyklodoprava, veřejná hromadná doprava, jednostopá vozidla,
osobní auta (IAD).
Na terminál by měly do budoucna navazovat nové objekty, především komerčního charakteru, které by měly
dotvořit Jiráskovu ulici do podoby
reprezentativního vstupu do centra
města. Zde chceme otevřít prostor
pro soukromé investory.

vyzvanou architektonickou soutěž,
na jejíž přípravě spolupracovali architekti, jako jsou nositel České ceny za
architekturu a městský architekt pan
David Kraus, obecní architektka Dolních Břežan Anna Šlapetová, tvůrce
dokumentace svazkové školy architekt Adam Fröhlich nebo architekt
Miroslav Hofman.
Na konci léta by tak Úvaly měly obdržet 5 návrhů, které následně vyhodnotí odborná porota. Obdržené
návrhy budou rovněž představeny
úvalské veřejnosti a podrobeny jejím
připomínkám, stejně jako připomínkám komisí rady města. Vybraný návrh by měl být následně dopracován
do projektové dokumentace a město
bude na jeho realizaci žádat o dotaci
zprogramu ITI2.
Pokud půjde vše dobře, tak proces, který dnes začínáme, by se někdy kolem
roku 2025 – 2026 mohl stát realitou.
● Petr Borecký, starosta města

Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, rozhodli jsme se uspořádat

KÁCENÍ A SÁZENÍ STROMŮ VŽDY
PROJEDNÁ KOMISE
V posledních letech proběhlo několik
hádek a sporů mezi občany a vedením
města, které se týkaly kácení stromů
v majetku města. Byly to například
spory o kácení v lese mezi školkou a
křižovatkou podél ulice Pražská, nebo
naposledy kácení lip vulici Pražská ne-

daleko bývalého sídla úřadu. Všechny
uvedené zásahy do městské zeleně
mají jedno společné a to, že o kácení
rozhodlo vedení města spolu s odborem pro životní prostředí, ačkoli nedošlo k projednání v komisi pro životní
prostředí. Vedle toho mají také někteří

členové komise výhrady ksázení stromů městem, tedy jejich výběru a způsobu sázení.
Po těchto zkušenostech jsem navrhl
usnesení, ve kterém se ukládá odboru
životního prostředí povinnost vždy pro-
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jednat sázení a kácení stromů vmajetku města vkomisi pro životní prostředí. Pro hlasovali zastupitelé PRO Úvaly,
zastupitelka za TOP09. Usnesení podpořily 2 zastupitelky Otevřených Úval,
za což jim patří dík, protože právě díky
nim bylo usnesení přijato. Usnesení
nepodpořil nikdo zvedení – rady města, tedy ani starosta města. Od května
je tedy odbor životního prostředí povinen informovat o sázení a kácení vkomisi pro životní prostředí, nicméně ke
kácení není nutný souhlas komise.
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projednávala vkomisi rady města pro
to určené. Je sice hezké, že o kácení
rozhodne odbor pro životní prostředí spolu s odborníkem, ale zmíněnou
komisi plnou DOBROVOLNÍKŮ a nadšenců pro přírodu máme právě proto,
aby se na podobných rozhodnutích
podílela a vyjádřila svůj názor. Právě
na tomto případě lze demonstrovat
rozdílný přístup současné koalice a
opozice k rozhodování v našem městě. Současné vedení se snaží okruh lidí
zapojených do projektů a přípravy rozhodnutí minimalizovat, kdežto opozice
žádá, aby byla rozhodnutí projednána
hlavně vkomisích, ale i sveřejností.

Mám smíšený pocit z toho, že vidím
starostu a zakladatele občanského
sdružení Otevřené Úvaly, jak se zuby
nehty brání tomu, aby se taková základní věc jako sázení a kácení stromů

● Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly

JE I TOTO SKUTEČNĚ NUTNÉ?
Myslíte, že je skutečně nutné všude
dávat zábrany proti parkování? Copak
osázená místa nebo trávník u komunikace si zaslouží ksmrti ujezdit a zničit?
A přitom na mobilních telefonech a ﬁt
hodinkách sledujeme každý svůj krok
k dosažení denního cíle. Musíme skutečně všude dávat odpadkové koše?
Copak to málo, co zbyde po vaší svačině vpřírodě, parku nebo po cestě od
vlaku, už opravdu neunesete zpátky
domů, kde odpad roztřídíte? Musíme
skutečně upozorňovat stále cyklisty na
to, co je a co už není vmezích zákona
o lesích? Že je v lese zakázáno mimo
lesní cesty a vyznačené trasy jezdit
na kole? Proč tedy naše lesy připomínají žilní řečiště na vaší ruce? Cožpak
nemáte, lidičky, prostě jen přirozený cit a instinkt se chovat ohleduplně

a slušně k pěkným věcem, k matičce
přírodě, k práci, co vytvořila jiná lidská ruka s láskou a k sobě navzájem
i ksobě samému? Musíme skutečně pořád a dokola jemně našlapovat kolem

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ
PAMÁTKY PADLÝM
Dne 5. 5. jsme si na úvalském hřbitově u památníku
obětí II. světové války připomněli konec války a oběti,
které přinesla.
Sešli jsme se v omezeném
počtu zástupců města a městské policie, protože stále platily limity pro počty
shromážděných osob.
● Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ

a úslužně uklízet, opravovat, dosazovat,
upozorňovat, aby druzí s hulvátským
přístupem a arogancí poukazovali: „…TI
BLBCI…“! Je toto skutečně nutné???
● OŽPÚR

P O Z VÁ N K A
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zveme občany
na veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná ve
čtvrtek 24. 6. 2021 od 18.00
hodin vsále Domu
spečovatelskou službou
Úvaly, nám. Svobody 1570.
Program jednání bude
oznámen na úřední desce
městského úřadu.
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CO V ÚVALECH MÁME, CO SÁZÍME?
Tak třeba na křižovatce ulic Horova
a Na Ztraceném korci je kousek městské loučky olemované červenobílými
zábranami proti parkování. Loučka
vypadá klidně a nerušeně, ale už od
podzimu prochází tento kousek země
postupnými změnami po malých krůčcích, které vedou k dosažení velkého
cíle, a to kvetoucí motýlí louky. Určitě
se nám to povede, ale příroda chce
svůj čas a lidskou trpělivost. Obdobnou proměnou prochází i loučka u čistírny odpadních vod olemovaná duby.
A do třetice bychom se pokusili o rozpustilou rozkvetlou louku i na úvalské
světelné křižovatce, kde nám prozatím
vyrostla alej sakur doplněná okrasnými jabloněmi, habry, javory a parádním dřezovcem. Vnímavému oku neunikla ani nová výsadba v parku pod

poliklinikou, na kterou jsme požádali
o dotace stejně jako na výsadbu stromů v novém sběrném dvoře a v ulici
5. května, která se nám letos hned na
jaře představila vzáplavě žluťoučkých
narcisů. Od začátku jara přes všechny
ty nečekané přívaly sněhu a mrazu se
nám někdy i přímo před očima ze dne
na den proměnil kousek nicneříkající
zeleně u Penny, podél ulice Škvorecké, podél ulice Na Spojce, v ulici Erbenova a v ulici Seifertova na vhodnou
takřka vbudoucnu bezúdržbovou zeleň. Nyní však dá technickým službám
pořádně tak tři roky zabrat se zálivkou
vhorkých letních dnech. Ale stojí to za
to, nemyslíte?

táhneme zrukávu? Tak hlavně ÚDRŽBU. Údržba je tou nejdůležitější prací.
Má vsobě lidské nasazení, pot a taky
někdy kapky krve. Pustili jsme se do
výsadby nového remízku v polích na
Přišimasy zhabrů a dubů. Připravujeme u polikliniky snovým chodníčkem
opět kousek pro oku lahodící pohled
na záhonek s rostlinkami tematicky
spjatými s lékařskými obory. U světelné křižovatky nám rostou nové
zastávky autobusů a u nich se postaráme také o pěknou výsadbu. V ulici
Sovova se dočkáme opravy a zkrášlení i její druhé bahnité poloviny. Zkrášlovat se bude i dvůr za radnicí. A zelenit se pokusíme i nadále v rámci
ekonomických možností města.

A do čeho se chceme pustit nyní? Co
pro vás připravujeme a jaká esa vy-

● OŽPÚR

ma Antonín Pácal), který vám udělá
domovní elektrické rozvody, revize
a pomůže, když elektrika zlobí,
a který přispěl na ozelenění ulice
Erbenova. Je to třeba pan Hraník
(společnost Almeco, s.r.o.), který
svou čokoládou, zmrzlinou a sladkostmi mámí naše chuťové pohárky
a který přispěl na ozelenění plochy
u Penny marketu. Jsou to i někteří
členové komise životního prostředí a odpadového hospodářství rady
města, kteří vlastními silami osazují

městské lesy individuální výsadbou.
Jsou to oni, kterým město skutečně upřímně děkuje za poskytnuté
ﬁnanční dary, odvedenou práci a za
podporu, protože zrovna těmto lidem
není lhostejné, kde žijí a kde pracují.
Věříme, že se přidají i ostatní a že se
přidáte třeba i vy. Nezáleží na tom,
kolik ﬁnancí městu věnujete nebo jak
konkrétně městskou zeleň podpoříte,
jde o to, co podpoříte, protože vám
na našem městě Úvaly – městě vzeleni skutečně záleží. Děkujeme.
● OŽPÚR

PODĚKOVÁNÍ
Jsou mezi námi vÚvalech lidé a firmy,
kterým není jedno, jak Úvaly vypadají, a kteří podporují naše město Úvaly – město v zeleni. Je to třeba pan
Sajdl (společnost KC trans, s.r.o.),
který vám vozí štěrky, písky, hlínu
a mulčovací kůru a který přispěl na
vysázení stromů u světelné křižovatky. Je to třeba pan Hovorka (firma
Jiří Hovorka), který vám staví domy,
komunikace, opravuje auta a který přispěl na výsadbu zeleně v ulici
Na Spojce. Je to třeba pan Pácal (fir-

ZPRÁVY ZKOUPALIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
s provozovatelem úvalského koupaliště připravujeme novou koupací
sezonu. Trávník byl provozovatelem
na podzim dobře ošetřen, a tak velice dobře přezimoval. A nyní lahodí
oku všech kolemjdoucích. V den, kdy
píši tyto řádky, je bazén vypuštěn,
vyčištěn a čekáme na firmu Centroprojekt, která zprovozní pro novou
sezonu bazénové technologie tak,
jak to má ve smlouvě.
Vedení města ještě na podzim začalo připravovat dokončení areálu koupaliště. Zadali jsme projekční práce
na sportoviště, které by mělo být
v jeho zadní části. Hlavní projektant
– firma BENIKSPORT, s.r.o., předložila prvotní návrh, který nás úplně neoslovil. Přizvali jsme i městského
architekta pana Krause. Po několika

schůzkách s panem Slavíkem, jaké
má představy on jako provozovatel,
vzniklo několik návrhů a ten poslední, z našeho pohledu téměř konečný, je přílohou. V tuto chvíli je jen
jedno otevřené řešení, jak naložit se
starou studní v areálu. Pokud nám
to Vodoprávní odbor vBrandýse n/
Labem dovolí, chtěli bychom studnu
použít jako základ pro malé jeviště
pro kulturní akce.
Vzhledem ksituaci ve městě s „rozbahněnými ulicemi“ se Rada města Úvaly rozhodla i po dohodě a se
souhlasem provozovatele koupaliště
s tímto projektem zpomalit. V klidu
připravit v letošním roce podklady
pro stavební povolení a realizovat
sportovní areál na jaře příštího roku.
Prostředky, které byly alokovány na
toto sportoviště v roce 2021, jsme

převedli na opravy ulic, které budou
realizovány ve třech etapách ještě
v letošním roce. Bohužel, volných
finančních prostředků není tolik,
kolik by město nutně potřebovalo na splnění „všeho“ potřebného
a občany očekávaného. Někteří občané také zapomněli, že když budeme opravovat koupaliště, nezbude
mnoho finančních prostředků na
opravy či rekonstrukce hliněných
úvalských komunikací a naopak.
Přesto věříme, že sportoviště v areálu koupaliště bude k plné spokojenosti všech návštěvníků a v letošním roce se podaří umazat zplánku
Úval značnou část ze seznamu nezpevněných ulic.
● Josef Polák, místostarosta
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VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… přibývá výjezdů JSDH
Výjezd č. 15/21
15. 4. 2021 v 14:25 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+5 na dopravní
nehodu 2xOA se zraněním do
Škvorecké ulice v Úvalech.
Výjezd č. 16/21
17. 4. 2021 v 7:00 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+5 na dopravní
nehodu 2 x OA x SANITA se zraněním
na světelnou křižovatku v Úvalech.
Výjezd č. 17/21
23. 4. 2021 v 16:30 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+4 na dopravní
nehodu 1x OA bez zranění v Úvalech.
Výjezd č. 18/21
28. 4. 2021 v 17:49 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 32 TATRA
148 v počtu 1+2 na požár do obce
Sibřina.
Výjezd č. 19/21
4. 5. 2021 ve 20:10 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+5 na technickou
pomoc do Úval.
Výjezd č. 20/21
5. 5. 2021 v 18:15 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 232 TATRA
148 v počtu 1+2 na požár kupy slámy
do obce Škvorec.
Výjezd č. 21/21
7. 5. 2021 ve 14:40 vyjela jednotka na
výzvu KOPIS Kladno s CAS 20 TATRA
TERRNO v počtu 1+3 na únik plynu
do ovzduší, do Úval na náměstí
Svobody.
Výjezd č. 22/21
12. 5. 2021 v 6:25 vyjela jednotka
na výzvu KOPIS Kladno s CAS 20
TATRA TERRNO v počtu 1+3 na požár
osobního automobilu, přímo před
hasičskou zbrojnicí v Úvalech.

… město přebírá odpovědnost za
PCR testování na Covid v úvalské škole
a v mateřské školce. „Asi jste postřehli, že naše vláda (stát) to se zajištěním
testování pro školy opět nevychytala,
když uložila nějakou povinnost (testování ve školách), ale nezajistila podmínky pro její splnění (státu dojdou
k 7. květnu zásoby testů a dodávku
nových ... nevysoutěžil ...).

ré uletěly, bylo však pohledem na
stmívající se oblohu také dost. Naštěstí se množí exponenciálně.

A tak nám stát včera oznámil, že se
o to budou muset zřizovatelé nebo
školy postarat sami. Už jsme si na to
(nejen) v Úvalech zvykli. Takže jsme
zajistili očkování (v naočkování všech,
kdo o to mají zájem, nás brzdí jen nedostatek vakcín – jen k dnešku jsme
naočkovali přes 200 lidí), zajistíme
i testování našich dětí.
Od 10. května tedy bude na úvalské
základní škole a v mateřské škole zajištěno PCR testování na Covid organizované a hrazené městem. Pro děti
to bude příjemnější, výhoda je, že na
testy budou muset jen jednou týdně.
Do konce školního roku nás to bude
stát zhruba 500 000 Kč. Stát nám to
prý (možná) časem zaplatí.“ Petr Borecký, starosta.
… knihovnice losovaly nádhernou
sledovačku – rodinnou kouzelnickou
hru.
Končila vpolovině dubna a všech 12
uniklých Fantastických zvířat bylo
nalezeno. Přes 50 dětí se účastnilo
a vedoucí knihovny s kolegyní, paní
K. Werkman a G. Modřanská, za bezpečnostních opatření pod dohledem
zastupující notářky (otisk v okně) vylosovaly tři děti, které obdrží knížku.
… další sledovačka – „Vaším úkolem bude na cestě sepsat všechna
jména očíslovaných čarodějnic.“
V MDDM byla připravena hra vobdobí kolem sletu čarodějnic.
… hasiči 29. 4. varují – dejte si i letos
pozor při ﬁlipojakubské noci, kterou
asi více znáte jako pálení čarodějnic.
I malý ohýnek dokáže způsobit velkou škodu. Pokud si tedy uděláte
oheň na zahradě pouze pro rodinu,
nepodceňte protipožární opatření
a snažte se je dodržet. Oheň i z malého ohniště se může snadno rozšířit
a neštěstí je na světě. Nenechávejte
nikdy ohniště bez dozoru.
… upalování se konalo v soukromí,
ale na úrovni, čímž došlo k vyššímu
počtu likvidace čarodějnic. Těch, kte-

… 30. 4. fb města - neoblíbená atrakce Úval – lejnotrysky v Horově ulici
po každém větším dešti – se snad po
tomto víkendu již stanou minulostí.
Problém vznikl již v 90. letech 20. století nevhodným designem kanalizace
v daném místě. Technické služby právě v těchto dnech provádí rozsáhlou
úpravu tohoto místa.

… občané požadují veřejné WC – ptají
se, zda se někdy bude radnice zabývat problémem, který mají některá
města dávno vyřešen.
… 2.5. fb kultura on-line – v jednom
z nejkrásnějších koutů přírody,
v kostelíku opuštěném na polích
a obklopeném řekou a nedotče-
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nou přírodou, se odehrál koncert
barokní a klasicistní hudby z průběhu 18. a 19. století. Zpěv: Natálie Šmausová a Martin Vydra.
Klavírní doprovod: Ludmila Juránková.
Pořádal Pod Zelenou Horou, z.s., za ﬁnanční podpory Plzeňského kraje.
… 5.5. byla na pomníčcích po Úvalech
položena MěÚ kytička k uctění památky padlých při květnovém povstání vroce 1945.
… v půli května nastala příprava na
koupací sezonu, drhnou se bazény,
opravuje domek pro správce a personál. Otevření a „slavnostní odemčení
bazénů“ zlatým klíčem spolku Zachraňme koupaliště bude včas oznámeno na webu a fb, mailem a ústně
„tichou poštou“ pošli to dál. Patrně
největší přání kromě útlumu řádění

covidu je, ať je krásné léto a můžeme
si užít úvalský drahokam vúdolí.
… TSMÚ jsou stále vidět při práci
v ulicích a při té příležitosti lze sledovat i budování optické sítě. Samozřejmě každý týden je partu TS vidět i
při instalaci neustále porážených dopravních značek, to už hlava nebere.
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povodni 2002, byly obnoveny v roce
2003 za podpory Evropské unie ve
výši 177419,13 EUR.“
… je opět otevřeno pekařství vbudově nádraží.
… ﬁrma nahradila uschlý platan
u pekařství na náměstí Arnošta z P.
novým, který již obrůstá.

… u Škvoreckého potoka, kde podtéká Dobročovickou ulici, je u mostku
umístěn kámen s nápisem – „Tyto
komunikace, zničené po srpnové
… se ledacos převáží jako náklad po
železnici, že by kostra obřího dinosaura?

● Zaznamenala A. Janurová

JARNÍ ÚKLIDOVÉ KOLEČKO 2021
Máme pro vás malé ohlédnutí za jarním úklidovým kolečkem, které proběhlo poprvé přímo za TS a podruhé
od vašich dveří – ani po roce totiž
není vhodné, aby se celá ulice potkala
u jednoho kontejneru..
Po dobu 14 svozových dní se o hladký
průběh staralo 8 lidí přímo v terénu,
každý den jsme svezli asi 20 velkých
(12 m3) kontejnerů, které se na dvoře TS vysypaly a třídily. Celkem jsme
napočítali přes 48 tun velkoobjemu,
přes 8 tun kovů, přes 8 tun stavební
sutě, přes 3 tuny pneumatik, máme
ve sběrném dvoře plnou halu elektra
a bio zpracováváme ještě teď.:) Opro-

ti minulým ročníkům jde o zhruba
třetinový nárůst.

Děkujeme za kladné ohlasy, moc nás
potěšilo, že pomoc s odvozem oceníte, že víte, že bez práce nejsou koláče
a zvládáte odpad i řádně připravit. To
vás ctí a vážíme si toho! Děkujeme
i spoluobčanům , jež se podílí na neustálé obnově společných městských
prostor.
No a kdo se nestihl zúčastnit a stále vymetá nepořádek, pořád může
využít našeho sběrného dvora (za
Billou a IZOMATEM, směr Přišimasy).
O sběrném dvoře třeba zase příště.
● Vaše TSMÚ
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VADÍ – NEVADÍ?
Nová hra vÚvalech – občan i vandalové hrají směstem a snámi
Sprejeři se rozlétli jako pilné včeličky a značkují si teritoria, přidávají
rádoby vtipné doplňky …

jako to je běžné v jiných městech?
Opravdu si myslíte, že se to koná
v noci? A opravdu si myslíte, že
městská policie je schopna být na
všech kritických místech v Úvalech?

Jiná varianta hry Vadí nevadí – hoď
si svůj odpad kamkoliv.

Fb města – Rozmohl se nám tady
v Úvalech poslední dobou takový
nešvar …
Převrácené kontejnery, posprejované zdi, vymlácené plaňky u oplocení
dětských hřišť, poničené informační
tabule.
Nevíme, jestli je to nudou v Úvalech nebo Covidem, ale až se budete ptát, proč město nemá třeba
na nová sportoviště nebo plochy
pro teenagery a proč musíme kupovat nové kamery, fotopasti nebo
posilovat městskou policii, což jsou
z rozpočtu vysoké statisíce, tak třeba proto ...

Městská policie dnes nevykonává
noční služby proto, že jich na to
není dost.
A proč jich není dost?
1) Protože, aby mohla městská policie fungovat v režimu 24/7, potřebovali bychom mít alespoň 11 strážníků. Máme jich 6.
2) Proč jich nemáme 11? Protože je
velmi problematické sehnat rozumné a inteligentní lidi, kteří zapadnou
do kolektivu, a protože by také nároky na městský rozpočet byly výrazně vyšší.

Informace o autorech samozřejmě
uvítáme, rádi je odměníme, jak si
zaslouží.
Reakce návštěvníků stránek: Duševní impotenti ☺ najít, seřezat a nechat opravit. Proč tedy městská policie nevykonává i noční služby tak,

Když už naloží uvědomělý třidič svůj
objemný elektrospotřebič a nedojede do sběrného dvora, ale uloží
ho kontejneru na kov, kde už někdo přidal plast, víte komu škodí???
Nám všem ...
Nechceme policejní stát, ale budeme lhostejní kjiné verzi demokracie
– mohu si dělat, co chci …
Mně to vadí.

● A. Janurová

A i kdybychom měli 11 městských
strážníků, stejně by nemohli být na
všech místech najednou.

MUDr.. MAŘÍKOVÁ
MUD

Problém je ve výchově v rodinách,
v covidně uzavřené společnosti a
morálce. Nastrkat všude kamery
také není řešení, pokud to tu nechceme mít jako v Číně…

28. 6.– 9. 7. 2021

DOVOLENÁ:
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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?

lávací 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.

• 9. června se opět sejdeme v rámci
svépomocné skupiny pod vedením
Mgr. Eriky Drobné.
Naše videa vám poradí, jak zvládnout
péči v domácím prostředí.

Nemusíte v tom být sami. Obracejte
se na koordinátorky pomoci projektu
„Pečovat a žít doma je normální“ na
tel. 702 010 498, případně prostřednictvím e-mailu blanka.knotkova@
cpkp.cz. Veškerá podpora je pečujícím rodinám v rámci projektu nabízena zdarma.
V současné době v regionu také pořádáme svépomocné skupiny a vzdě-

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

šlo, tak ulovit mamuta. Tohle jsou zkrátka klukovské aktivity a kluci by je měli
dělat, je to pro ně přirozené. Maminky
a paní učitelky mají většinou jiné priority a mužské aktivity by se kluci měli
učit od mužů. Jenže ve školství se muži
moc nevyskytují, a tak jsem si řekl, že
je potřeba oslovit tatínky a podpořit je
v tom, aby se klukům (i holkám) věnovali. Většina tatínků si ráda hraje
a skrze hru je pro ně přirozené a snadné s dětmi navázat kontakt. Nicméně
jsem časem zjistil, že existují tři překážky. První je, že tatínci jsou příliš zaneprázdnění, a to většinou prací. Druhá
je, že maminky občas berou výchovu
do rukou samy. Třetí je, že někteří tátové nevědí, jak na to. Proto jsem kromě
knihy Tátohraní, kde jsou návody na
hry pro tatínky (ale i pro maminky), připravil ještě řadu webinářů, kde vysvětluji, proč je táta v životě dětí důležitý
a co všechno by měl s dětmi dělat, aby
jim zajistil zdravý vývoj.

na louce. Fascinuje je oheň. Takový lov
na mamuta s následnou pečínkou je
super zábava.

TÁTOHRANÍ
Výchova kluků - MAP II myslí
i na rodiče
V dubnu 2021 uspořádali zástupci projektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00115
29) on line seminář pro rodiče na téma
„Výchova kluků“. O seminář projevilo
zájem přes 70 účastníků. Samotného
semináře se zúčastnilo 40 rodičů dětí
a žáků z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Protože nás potěšil zájem ze strany rodičů, koordinátorka projektu Ing. Emilie Koťátková se
s panem Suchým následně ještě spojila
a položila mu několik otázek. Věříme,
že i tento článek bude inspirovat rodiče
ke společně strávenému času s dětmi.
Pane Suchý, kde se vzal projekt Tátohraní?
Projekt Tátohraní jsem založil, když
jsem zjistil, co dnešním klukům chybí. Když se ze školky na můj kroužek
Divočiny vyřítila horda kluků, pochopil jsem, že jim chybí mužská energie
a mužské aktivity. Po celodenním pobytu ve školce, kde musí být hodní
a poslušní, se potřebují vyřádit venku
a dělat to, co je pro kluky výživné – běhat, skákat, divočit, lozit na stromy, nařezat dřevo, rozdělat oheň, a kdyby to

Prosím, popište ve zkratce hlavní rysy
her a aktivit vhodných pro určitá věková období kluků.
Od 3 do 6 let je důležité, aby kluci byli
co nejvíce venku. Potřebují si osahat
svět fyzicky, takže se budou rýpat v hlíně, budou skákat do kaluží, válet sudy

V první třídě bych doporučoval co nejméně kroužků, ale zato hodně volného pohybu, aby kompenzovali zátěž ze
sezení ve škole. Pokud sport, tak všestrannost, ale ideální je, nechat je lítat
na zahradě nebo na hřišti s pár kamarády. Hrát takové hry jako cukr, káva,
limonáda, čaj, rum, bum. Na honěnou,
na schovávanou a podobně.
Klukům do 10 let bych postupně přidával složitější hry, kde si mohou představovat, že si hrají na hrdiny. Opět co
nejvíce venku. Klidně přidat sport, ale
nechat je každý rok dělat něco jiného potřebují si toho vyzkoušet více, aby našli to, co je opravdu bude hodně bavit.
Kluci na druhém stupni se obvykle už
věnují jednomu či dvěma koníčkům
naplno. Fajn je, když jedna věc je sport
anebo alespoň chození se psem – zkrátka pohyb. Her mají dnes plno v počítačovém světě – zejména Minecraft je
pohlcuje. Tohle je potřeba regulovat,
aby se nevytvořila závislost. Je vhodné
to vyvážit deskovými hrami – Osadníci
z Katanu, Carcassone, Bang atd.
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Na střední škole je důležité, aby měli
svoji partu. Ta jim vytváří nové vztahové prostředí, které je pak podpoří
v přechodu z původní rodiny do samostatnosti a pomůže jim dospět. U kluků
je tohle velmi důležité, říká se, že kluci
dozrávají v muže mimo zraky žen.

také ukazují dětem vzor zaneprázdněného táty, který tam vlastně není psychicky přítomný. Děti chtějí tátu, který
se o ně zajímá. Tátu, který jim ukazuje svět a učí je, jak v něm přežít. Tátu,
který klukům ukazuje, jak získávat
a transformovat zdroje (dřevo z lesa
na oheň, rybu z rybníka na jídlo, vodu
z horského potoka na pití). Tátu, který
holkám ukazuje, jak se má muž chovat
k ženám - miluje je, ale zároveň dokáže odolat nadměrným přáním a požadavkům. Zkrátka, možná si s nimi táta
nemusí zase tak moc hrát, hlavně když
je bude brát často s sebou a bude jim
ukazovat, jak funguje ve vnějším světě.

Jaké hry a aktivity byste doporučil tátům na léto?

Kde můžou rodiče čerpat inspiraci
pro hry?

Být venku s dětmi co nejvíc. Jezdit na
kole, chodit na výlety, pobyt na chalupě, táborák, hry v lese – to asi každý táta přirozeně dělá. Je důležité,
aby táta (i maminka) trávili s každým
dítětem určitý čas jeden na jednoho
(aspoň hodinu týdně). Dítě potřebuje
občas výlučnou pozornost jednoho rodiče. V té době bychom se měli dítěti
plně věnovat, probrat s ním, jak se má,
a dělat aktivitu podle jeho výběru. Často vidím, že tátové jsou s dětmi, ale věnují pozornost něčemu jinému – práci
na zahradě, fotbalu, pivu, mobilu. Je to
lepší, než kdyby byli bez dětí, jenže tím

V mé knize Tátohraní jsou sestaveny
hry podle věku dětí a vycházejí z principů zážitkové pedagogiky - tedy učení
hrou. Tátům to může přinést rychlou
inspiraci, co s dětmi dělat, ale také jak
vytvořit hry, které se hodí pro danou
chvíli a dané prostředí. Dále na stránkách www.tatohrani.cz najdete články
k různým tématům spjatým s výchovou dětí a také záznamy webinářů. To
vše pomáhá rodičům přejít na jednoduchý a přirozený výchovný styl.

Na druhém stupni je důležité, aby už
zažívali věci v jiném prostředí, než je
rodina a škola - přespávačka u kamaráda, pobyt u dědy a babičky, tábor,
sportovní soustředění. Tam všude se
mohou naučit spoustu nových věcí,
vytvářet si nové vztahy, posilovat sebedůvěru a seznamovat se širým světem.
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TIP NA HRU
Na obry, čarodějnice a skřítky.
Děti se rozdělí na dvě skupiny, mezi
nimi je dvěma čarami vymezený prostor 2–3 metry. Každá skupina se potichu domluví, co budou představovat – čarodějnice, obry nebo skřítky.
Na povel to skupiny vykřiknou a podle toho se rozhodne, kdo koho honí.
Čarodějnice honí skřítky, obři čarodějnice a skřítci obry. Skupina, která
utíká, se snaží dostat do domečku
vzdáleného cca 20 metrů za počátečním postavením. Kdo je chycen,
stává se členem chytající skupiny.
Pak se zase všichni vrátí na začátek
a jede se nanovo. Pokud obě skupiny
zvolají totéž, tak nikdo nikoho nehoní a hned se pokračuje další volbou.

Děkujeme za rozhovor i seminář pro
rodiče.

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S

OBSERVATORIO NA VYHLÍDCE NA VINICI JE HOTOVÉ
Až půjdete na vycházku polní cestou
kolem rozhledny směrem k tuklatské
silnici, projdete kolem 12 třešní, které
jsme na podzim 2019 vysázeli a o které
se, coby třešňoví skřítci staráme. Každá
třešeň je na sloupku označena názvem
měsíce v roce. Je to takový třešňový kalendář. Mezi třešní „duben“ a „březen“
přibyla letos v polovině května novinka. Jmenuje se OBSERVATORIO.
Stojí v místě zvaném Na vyhlídce, ze
kterého je při vhodném počasí překrásný výhled do okolí i na česká pohoří. Místo je unikátní tím, že při troše
štěstí dohlédnete až na hranice země
České, a to od Krušných hor, Lužických
a Jizerských hor až po Krkonoše a při
viditelnosti nad 100 km možná i hor
Orlických. Takových míst v republice
mnoho není. Observatorio vám pomůže určit, co vidíte na obzoru, jak je to
daleko, azimut, nadmořskou výšku.

Někdy ani nevíte, na co všechno se díváte. Například zřícenina hradu Trosky.
Za pěkného počasí je zřícenina vidět
celá, ale musíte vědět, kterým smě-

rem se dívat, za jakým obzorem kopec
se zříceninou hledat a vědět, že právě
toto jsou Trosky. Běžně jsou vidět podstatně vzdálenější kopce, než je tento.
Podobných objektů nabízí vyhlídka nepřeberné množství. Stačí si vzít mapu

vhodného měřítka, na které je zobrazena vyhlídka Na Vinici spolu s vaším
objektem a pokusit se ten váš objekt
najít ve skutečnosti.
A tak kromě neotřelého zážitku přináší Observatorio spoustu informací
a třeba i námět k zamyšlení. Odbornou
gesci nad Observatoriem převzal Jaroslav Rydlo, krom jiného i kartograf. Je
připraven při zájmu veřejnosti, podělit
se s vámi o další zajímavosti z oblasti
kartograﬁe a orientace v tom, co vidíte
v reálném panoramatu. Informace naleznete též na webu spolku Zachraňme
koupaliště www.uvalskekoupaliste.cz
nebo na facebooku. Na místě stačí použít QR kód umístěný na Observatoriu,
který vám poskytne stručný návod jak
na to.
Observatorio je doplněno 2 lavičkami,
v jeho blízkosti se nachází trigonome-
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trický bod i historický žulový kámen
s nápisem „1937“. O kameni se dočtete
v tomto čísle ŽÚ v samostatném článku.

Připomínáme, že miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jste mohli
nalézt v prosincovém čísle ŽÚ 12/2020.
Observatorio vybudovali pro veřejnost dobrovolníci ze spolku Zachraňme koupaliště ze sponzorských darů
a prostředků spolku.
Přejeme vám skvělou viditelnost a pěkný zážitek z poznávání České země

● Spolek Zachraňme
koupaliště

AŤ ŽIJE ÚVALSKÝ ZPĚV!
Vážení přátelé,
jsme nově vzniklý Středočeský pěvecký sbor, sdružujeme zpěváky z Úval,
Jiren, Klánovic a dalších míst naší
krásné vlasti. Již jsme se vám málem
představili 3. 10. 2020, ale kvůli známým událostem se vám předvedeme
až teď, zatím s odlehčeným, radost
zvěstujícím programem.
Zveme vás na zahradu ZŠ na „Koncert skoro letní“, kde v neděli 20. 6.
v 17:17 zazní cyklus Jaro se otvírá
Zdeňka Lukáše, letní kánony, lidové
písně a spirituály. České madrigaly

Bohuslava Martinů přednesou členové Pražských pěvců, o další zážitek se
postarají členky dětského sboru Paleček pod vedením Šárky Mistrové.
Skladby doprovodí Václav Polívka na
housle, Marek Vojtěch na akordeon
a Martina Hudáčeková na klavír. Vstupné je dobrovolné. Děkujeme za vstřícnost představitelům města Úvaly.
Rádi vás přivítáme i na koncertech
dalších (na podzim už vám snad nerušeně zahrajeme Faurého Requiem,

připravujeme koncertní Liturgii P. I.
Čajkovského aj.)
Stále hledáme nové členy, pokud nás
chcete následovat, navštivte naše
zkoušky vúterky vsále Domova pečovatelské služby, nám. Svobody 1570,
kontakt je standa.mistr@seznam.cz
Těšíme se na vás.
Ať žije úvalský zpěv!
● Sbormistr Stanislav Mistr

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
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MDDM A SČÍTÁNÍ ČARODĚJNIC 2021
Na území města Úvaly bylo od 28. 4.
do 5. 5. sčítání čarodějnic. Práce to
nebyla lehká. Čarodějnice jsou zvědavé a neposedné. Když se nudily,
tak šup na košťata a hurá kouknout
po Úvalech, co se kde děje. Sčítací komisaři se proto museli různě vracet a
hledat, na kterém plotě čarodějka zastavila a jak se jmenuje. Sčítání bylo
velice úspěšné a všichni jich dohledali většinu. Účast byla veliká, ohlasy
pozitivní, ty negativní se knám nedostaly. Všem patří velké díky při sčítání
rozpustilých čarodějnic. Také chceme
připomenout, kdyby měl někdo zájem o procházku, stále máme na na-

šich stránkách hry s názvy: Putování
městem Úvaly, Městská stezka, Lesní
galerie Klánovice… Prostě je z čeho
vybírat.

● Příjemné procházky přeje za
MDDM Úvaly Olča Procházková

EVROPA VE ŠKOLE
Výsledky krajského kola Středočeského krajev mezinárodní soutěži výtvarného projektuEvropa ve škole
Z devíti vyhlášených vítězů v našich
kategoriích se na předních příčkách
umístili čtyři naši výtvarníci plus jedno
krásné čestné uznání.

Projekt https://www.talentovani.cz/ je
pořádán vevropských zemích od roku
1953 a jeho cílem je dávat šanci mladým talentům. Soutěž je každoročně
vyhlašována MŠMT ČR a garantem

soutěže je NIDV. Principem je zamyslet
se nad vybraným tématem a otázku
nápaditě výtvarně zpracovat.
● Za MDDM Iva Fíková

Jsme nadšeni z velkého úspěchu výtvarného oddělení MDDM. Účastníci
uspěli v konkurenci ZUŠ. Vítězům blahopřejeme!!! Zároveň postupují docelostátníhokola.
1. kategorie:
2. místo: Zuzana Jarochová za výtvarný počin „Modrý cirkus“
2. kategorie:
1. místo: Lalita Komínková za „Barevný cirkus“(viz. foto)
3. místo: Justýna Píchová za „Anorexie“
3. kategorie:
2. místo: Tereza Bednářová za „Krizové centrum“
Čestné uznání:
Ela Krejsová za „Les mého dětství“

ÚČASTNILA JSEM SE ON-LINE HODINY
Vedoucí z oddělení výtvarné výchovy Iva Fíková mi nabídla sledování
hodiny malování svítících domečků
a já smekám všechny klobouky.
Znám výuku kreslení či malování na
youtube, ale takto přímo v interakci
sučitelem jsem si vyzkoušela, co obnáší distanční výuka. Smekám i před
rodiči, co se učí sdětmi, a také před
učiteli, kteří trpělivě sdětmi probíra-

jí vše tak, že se dá pochopit, co se
na nich chce. Smekám před všemi
a jejich trpělivostí.
Jsem ráda, že už nejsem rodič, ale
praprarodič a povinnost už leží na
mladší generaci. Myslím, že doba
covidová ukázala, jak se člověk a človíček musí naučit si poradit v každé
životní situaci, i když se to zdá kru-

té, je to výchovné. Hodina výuky
vyžaduje další hodinu přípravy na
ni, protože je každá originálem a je
nutno zaujmout a předpokládat, co
„žáci“ dělají, když na ně není vidět.
A nejdůležitější je pochvala. Děkuji
za vlastní poučení.
● A. Janurová
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ŠKOLSTVÍ

APRÍLOVÉ DĚNÍ VE ŠKOLCE
Duben ve školce byl aprílový až do
poslední kapky! Provoz i testování
jsme museli měnit jako dubnové počasí! Na začátku měsíce jsme zajišťovali provoz jen pro děti rodičů IZS,
v půlce dubna už mohli školku navštěvovat předškoláci, i když jen ve
skupinkách do 15 dětí ve třídě. Nakonec jsme se všichni dočkali a závěr dubna jsme mohli všem sradostí oznámit: od května otevíráme pro
všechny děti! A aby radosti nebylo
málo, mohli jsme otevřít bez nutnosti testování dětí a roušek pro děti.
Sdětmi jsme ale všechny změny počasí i nařízení vlády zvládli a jsme
na to pyšní. Moc děkujeme rodičům
i dětem za jejich vstřícný přístup
a pomoc při testování.
Malou odměnou, doufáme, byly pro
všechny neustále se měnící „pohádkové kvízové ploty“. Jednou na nich
byl jarní kvíz, jindy velikonoční, pohádkový nebo čarodějnický.
Společně jsme oslavili Den Země.
Povídali jsme si o naší planetě, jak

ji můžeme chránit, jak správně recyklovat a jak se chovat k přírodě
kolem nás.

Děti zahájily i „práce“ na pískovištích, ve kterých na malé stavitele na
budově Pražská a Bulharská čekal
čerstvý písek. Rozkaz zněl jasně: “Nastartovat bagry, přistavit náklaďáky,
lopatky do pozoru a bábovičky na
svá místa!“☺

Posledního dubna „obsadily“ školku čarodějnické bytosti! Nejrůznější mágové, čarodějnice a kouzelníci
oslavili svůj svátek veselým dopolednem, které bylo plné tancování, zpívání, závodů vpřeletu na košťatech,
vaření lektvarů a pokusů. A co by to
bylo za oslavu čarodějnic bez opečeného buřtíka!
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Výchova dítěte je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů
rodiče. Uvědomujeme si to, a proto
jsme ve spolupráci sMAP Brandýsko
uspořádali online seminář pro rodiče na téma „Výchova kluků“. A příště
si třeba zase popovídáme o malých
slečnách.
Začátek května patří každoročně zápisu a podle posledních čísel to vypadá na rekordní účast! Vyplatí se
tedy sledovat naše stránky (Sekce
Zápis), na kterých najdete nejžhavější novinky!
● Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

SEJDEME SE NA ZÁKLADCE!
Tak jsme se dočkali a postupně jsme
se všichni sešli! Učitelé, žáci prvního
stupně, vychovatelky, zanedlouho žáci
druhého stupně a zkrátka všichni, kdo
knaší škole patří. Sice rotačně, ale nevadí, celý den v roušce, taky nevadí a
testování je dnes již jen maličkost! Poznali jsme různé druhy antigenních testů a všechny jsme dokázali odebrat a
vyhodnotit! Všichni žáci mají náš obdiv,
jak se scelou situací popasovali! Město
Úvaly se ktestování postavilo čelem a
zajistilo pro naši školu na vlastní náklady přesnější PCR testy. Děti se mohou
testovat jen jednou v týdnu a výsledky by měly být podstatně kvalitnější.
Letní kemp ZŠ Úvaly
„Ačkoli se již můžeme opět potkávat ve škole, trvala distanční výuka

značnou část školního roku. Náročná byla pro všechny, pro některé
žáky ale přeci jen více - neměli dostatečné zázemí, možnosti, vybavení, podporu, motivaci apod. Právě
pro tyto žáky ohrožené školním neúspěchem budeme vletních měsících
organizovat letní kemp, abychom
jim poskytli individuální podporu.“
(Lukáš Kunc)
Další vzdělávání a rozvoj se samozřejmě týká i našich pedagogů. Kdybychom měli rozepsat všechny webináře, školení a semináře, které naši
učitelé za poslední dobu absolvovali,
nestačil by na to celý Život Úval. Určitě však stojí za zmínku školení formativního hodnocení.

Školení Formativní hodnocení
„Naši pedagogové se zúčastnili
prvního webináře ze série tří bloků na téma Formativní hodnocení.
Webináře jsou “ušité na míru” přímo pro naši školu. Naše pedagogy
provází zkušený lektor Mgr. Zdeněk
Dlabola z JOB - spolku pro inovace.
A o co se pod pojmem formativní hodnocení skrývá? Formativní hodnocení je nástrojem pedagogické komunikace mezi žákem
a učitelem, podporuje efektivní
učení. Podává učiteli během učebního procesu informace o tom, jak
se žák vypořádává s učivem, zda
mu porozuměl, případně jaký druh
pomoci potřebuje k jeho zvládnutí,
a následně poskytuje zpětnou vazbu.“
(Lucie Jakoubková)
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ŠKOLSTVÍ
Metod výuky je velká spousta a záleží
vždy na citu učitele, kterou pro danou
tematiku zvolí. Někdy je třeba se něco
prostě jen „našprtat“, někdy je nejlepší
volbou zážitkové učení – co si prožiju,
to si lépe zapamatuji. Důkazem toho
jsou naši třeťáci.
„I geometrie se dá učit venku. Děti
z 3.C si procvičovaly kružnice a určovaly polovinu, čtvrtinu aosminu.“
(Kateřina Trapková)

Odměnou pro všechny, kteří se zápisu zúčastnili, bylo jistě plno radosti, nadšených očí a milých úsměvů,
kterých jsme se přes obrazovky počítačů od dětí dočkali. To by poštovní schránka na budově školy nikdy
nedokázala.“
(Gabriela Matoušková)
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barevné fotograﬁe. Do Barevného
týdne se zapojili žáci, učitelé a další zaměstnanci školy, celé třídy, ale
i děti doma se svými rodiči. Žáci
a učitelé přišli do školy v zadané
barvě, na online hodinách si měnili proﬁlové obrázky a pozadí, pekly
se barevné dorty, malovalo se a vyrábělo, v kvízu se řešitelé dozvěděli,
jak vzniká barva khaki, a také jsme
zjistili, kolik barevných květin roste
v okolí naší školy. Barevný týden nám
ukázal, že ani distanční výuka nám
nebrání realizovat celoškolní akce.“
(Michaela Kubátová)

Jsme hrdí na to, že naši žáci dokáží
prezentovat své názory na veřejnosti
a nebojí se ani televizní kamery! A to
jako kloboukdolů.

Soutěž o lese
„Naše škola se zapojila do mezinárodní přírodovědné soutěže o lese
Young People in European Forests.
Soutěžní klání bylo určené pro tříčlenné týmy žáků z 2. stupně. Žáci
se na soutěž připravovali několik
týdnů, což obnášelo pročíst odborný text a připravit se na určování
přírodnin. Místní kolo proběhlo online 6. dubna. Soupeři našich žáků
byly přihlášené týmy ze základních
škol regionu Brandýs nad Labem.
Nasazení, zápal a množství práce
našich žáků zaslouží velké uznání.“
( Jana Šetková)
Celý duben se vnaší škole nesl vduchu zápisu budoucích prvňáčků.
Uvědomujeme si, jak významný moment tento akt pro malé předškoláky znamená, a nechtěli jsme jen převzít papír, chtěli jsme dětem nechat
zápis prožít a zažít. A povedlo se!
Online zápis do ZŠ
„Ještě v loňském roce jsme si neuměli představit, jak se s dětmi, které
jsme přijímali do prvních tříd, spojit
bez osobního kontaktu. Letošní rok
nám tedy připravil výzvu. K zápisu
jsme si připravili zábavnou pohádkovou prezentaci s interaktivními
úkoly. Děti si vybraly oblíbeného
pohádkového hrdinu a ten je provázel podobně rozmanitými hrami
a úlohami, které dříve plnili budoucí prvňáčci při prezenčním zápisu ve
třídě. Zvládli to skvěle děti i učitelé.

Žáci ZŠ Úvaly opět ve Fokusu Václava Moravce!
„Jak se žáci orientují v informacích o
koronavirové krizi? A komu v dnešní
době věří a naslouchají? Osvé názory na téma „Autorita“ se 27. 4. 2021
s diváky ČT24 podělili naši deváťáci
Max a Matěj.“
(Milena Jakoubková)

To, že si člověk má udělat i čas na
zábavu, platí všeobecně. I jedním
z cílů naší školy je vytvořit pro žáky
prostředí, kam chodí rádi, naučí se,
ale také se zasmějí a pobaví. A právě pro odlehčení a zároveň stmelení
pořádáme pravidelně Barevný týden
nebo jsme pro všechny vymysleli pořádnou opičárnu.
Barevný týden
„I letos školní parlament vyhlásil
Barevný týden: pondělí – modrá,
úterý – zelená, středa – černobílá,
čtvrtek – ﬁalová a pátek – černobílá.
Tentokrát jsme zvolili možnost zapojit se po dva týdny vzhledem krotační výuce. Vyhlásili jsme i několik
souvisejících aktivit: barevné pečení, hledání barev v přírodě, barevné
tvoření, kvíz o barvách a skupinové

Dance monkey – pojď udělat opičárnu!
„Téměř roční karanténa, které děti
čelily, neprospěla ani jejich tělu,
natož duchu a myslím, že jim vzala
i kus radosti ze života. Proto jsme
u nás ve škole přemýšleli, co pro naše
děti udělat, aby jednak posílily svoji
fyzičku a zároveň se u toho i zasmály.
A tak jsme vymysleli DANCE MONKEY.
Spojili jsme se do učitelského školního tanečního týmu a udělali takovou
malou opičárnu. Sami jsme se u toho
strašně nasmáli a výborně se odreagovali a stejného efektu jsme chtěli docílit i u našich dětí. Výzva byla
dobrovolná, kdo chtěl, mohl natočit
video na písničku DANCE MONKEY
buď dle uvedené choreograﬁe, či
podle vlastních nápadů. Všechna videa dětí byla úžasná, ta upřímnost
a energie, která z nich vyzařovala, to
bylo přesně to, co jsme si přáli. Touto cestou bychom ještě jednou moc
rádi poděkovali všem zúčastněným
a slibujeme, že v žádném případě to
nebyla poslední taneční výzva.“
(Ivo Mach)
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Do života školy neodmyslitelně patří
i oslavy nejrůznějších svátků a zvyků. Na duben nám připadl Den Země

ŠKOLSTVÍ
nebo veselá oslava čarodějnic. Pár
čarodějnic žáci vyráběly, pár se jich

spálilo při čarodějnickém
školní družiny.

řádění

Děje se toho na naší škole hodně
a všechno se nám sem nevejde.
Máme pro všechny zvědavé a informací lačné řešení – sledujte náš Facebook a nově i Instagram ZŠ Úvaly,
na kterých najdete fotky, reportáže,
aktuální novinky a můžete být snámi
ve spojení!
● Tým ZŠ Úvaly
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CÍRKEV
MODLITBA
Pane, ať jsi stéblo trávy,
nebo obyčejný list,
prosím dej, ať aspoň trochu umím
ve Tvých vzkazech číst.
Prosím dej, ať řeči stromu aspoň
trochu rozumím,
ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi
hledat pokoru,
když se trápím zbytečnostmi, ať
pohlédnu nahoru,
ať mi stačí dohlédnout na obzor,
který jsi mi dal, ať se smířím se
vším, co jsi mi kdy vzal.
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A dej mi sílu snášet pokorně,
co změnit nemám sil,
odvahu, abych to, nač stačím,
na tomhle světě pozměnil.
A taky prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.
( Jan Skácel)
Milí spoluobčané,
přeji vám příjemné letní dny,
dětem krásné prázdniny a všem
ostatním hezkou dovolenou.
Bůh vás provázej!
● Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

OKÉNKO KNIHOVNY

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Milí čtenáři, máme pro vás znovu
otevřené dveře a jsme za to moc
rády. Upřímně doufáme, že to tak už
zůstane! Stále platí omezení počtu
čtenářů v půjčovně, stejně jako povinnost dezinfikovat si ruce ihned po
příchodu a nosit respirátor po celou
dobu pobytu v knihovně. Knihy si už
nemusíte předem objednávat. Rády
bychom vás také upozornily, že od
1. června opět platí běžné podmínky
pro výpůjčky a upomínky – knihy se
půjčují na čtyři týdny, výpůjční lhůtu si pak můžete prodloužit, pokud
na knihu nečeká další čtenář. Za nedodržení výpůjční doby se opět budou účtovat upomínky. Prosíme tedy
o včasné vracení a prodlužování
knih. Děkujeme!
V knihovně na vás čeká mnoho nových knih, pro dospělé i pro děti.
Do příštího čísla Života Úval pro vás
chystáme tradiční tipy na letní čtení. Pro děti také připravujeme na
léto výzvu Pročtené léto. Stejně jako
loni nabídneme malým i větším čtenářům na každý prázdninový týden
pestrý výběr knih na jedno téma; letos ke knihám snad přibude i nějaký
doprovodný program, pokud to situace dovolí. Chtěly bychom vám také
představit novou obyvatelku dětského oddělení: žirafu zatím-beze-jména, která se stará o knižní novinky.
Umí je ukázat pěkně přehledně, takže dětem usnadní výběr. Pokud vás
pro ni nějaké pěkné jméno napadne,
napište nám.
Na závěr mi ještě dovolte vrátit se
k dramatické situaci kolem zaběh-

lých magických tvorů z kufru váženého Rolfa Scamandera. Pan Rolf už
dávno odjel, mně však zbývá poděkovat všem pomocníkům. Díky všem
lovcům i lovkyním, těm, kterým se
podařilo polapit všechna, i těm, kteří odchytili jen část z nich. Děkuji za
vaše milé reakce a mám upřímnou

radost, že vás lov bavil! Skvělé podmínky pro hladký odchyt fantastických zvířat pomohly zajistit mé kolegyně z knihovny, především Gabriela
Modřanská s celou svou rodinou.
Právě oni byli úplně první, kdo se
na lov beze zbraní vydal, testovali

obtížnost úkolů i schůdnost trasy,
a pomáhali kouzelné tvory pravidelně přikrmovat čerstvými kartičkami.
Uprchlého Hrabáka a Větvíka v životní velikosti, které jste mohli vidět
v okně knihovny, věrně zpodobnila
Lucie Modřanská. Desítky nachozených kilometrů při kontrolních obchůzkách hnízdišť a brlohů uprchlých
tvorů měli v nohách Erik Werkman
a Bart Cappon. Extra velký dík pak
patří Janovi Horkému, který se svou
3D tiskárnou vykouzlil jedinečného Hrabáka jako dárek pro každého úspěšného lovce. Děkuji také
Martinu Poledníkovi za tisk kartiček
a Albatros Media za svolení s použitím obrázků z ilustrovaného vydání
knihy Fantastická zvířata a kde je najít. A těším se na další společné dobrodružství!
● Kateřina Werkman,
vedoucí MěK Úvaly
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ÚVALY BUDOU MÍT I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ
ZASTOUPENÍ V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ČSH
Nedohrané
soutěže se stávají
minulostí
a všichni hledíme
s mírným optimismem k nadcházející
sezoně. Rok 2021 se
tak stává rokem,
ve kterém trvá
a ještě bude trvat
příprava na mistrovská utkání více než deset měsíců. Poslední mistrovské utkání jsme
odehráli v polovině října loňského
roku a další nás snad čekají na začátku letošního září. Naši házenkáři
v této nesoutěžní době ale nezahálejí a udržují se v kondici bez přestání. Zatím nevíme přesnou podobu házenkářských soutěží v sezoně
2021/2022, ale jedno již víme jistě.
Naši starší dorostenci budou i nadále
působit v nejvyšší soutěži. Fanoušci
Úval a házené všeobecně se tak opět

mohou těšit na nejlepší týmy naší
vlasti. Podoba ostatních soutěží je v
době uzávěrky ŽÚ zatím v jednání,
ale na sociálních sítích veškeré novinky průběžně zveřejňujeme. Můžete nás sledovat jak na Facebooku,
Instagramu, tak na našich webových
stránkách www.hazena-uvaly.cz.
NÁBOR – NOVINKA – přípravka
Otevíráme novou kategorii – přípravku. Chlapci narození v letech 2013,
2014 budou mít tréninky vždy ve
středu a pátek od 15:30. Tréninky
povedou zkušení a vzdělaní trenéři
spolu s našimi mladými odchovanci,
a právě spojení odbornosti a mládí
již tradičně činí z našeho klubu jeden
z nejlepších v práci s mládeží.
NÁBOR – MINI ŽÁCI
Ročník 2011, 2012 se připravuje vždy
v pondělí, středu a pátek od 15:30.

Chlapci se mohou okamžitě zapojit
do tréninků, ale pokud se chcete nejdříve podívat, jak to u nás probíhá,
rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme,
přijďte na kterýkoliv trénink mini
žáků. Chlapci budou postupně rozděleni do kategorií podle ročníku narození. Každý trénink vedou zkušení
a vzdělaní trenéři, jejich přístup zajistí dětem kvalitní rozvoj přiměřený
jejich věku. Jako asistenty využíváme
i mladé házenkáře, kteří již naším
klubem prošli a mají k dětem věkově
blízko. Kombinace zkušenosti a mládí se nám velice osvědčila. Přijďte se
přesvědčit.
Rozpis tréninků a kontakt na trenéry najdete na webových stránkách
www.hazena-uvaly.cz, nebo si zavolejte na číslo 777 690 814 ( Jiří Dráb),
nebo se na nás obraťte mailem jiri.
drab@hazena-uvaly.cz.
● Jiří Dráb
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SK ÚVALY
Vážení sportovní přátelé,
pandemie COVID-19 zasáhla i do našeho klubu a další netradiční fotbalový ročník je pomalu opět za námi.
Zase se nám nepodařilo dohrát soutěže, ale snažíme se držet naši fotbalovou komunitu pohromadě. Začali
jsme se opět věnovat tréninkovému
procesu a hlavně úpravám sportovního areálu. Proběhla brigáda za
účasti členů a hráčů klubu, včetně
mládeže a za velké pomoci rodičů.
Přihlásili jsme se k iniciativě Ukliď
svoje město a právě členové naší
mládeže uklidili okolí areálu v Pařezině, přilehlého lesa a ulic. Všem za
pomoc moc děkujeme.

vést po dohodě s trenéry. V plánu je
ještě několik brigád a vedení připravuje projekt další fáze rekonstrukce
areálu, která by měla začít v roce
2022.

Doufáme, že se situace ohledně pandemie bude stabilizovat a rozjedou
se naplno tréninky všech mužstev.
Průběžně probíhá nábor mladých
fotbalistů a rodiče mohou děti při-

Věříme, že tento stav je tu naposledy a snad nás čekají pouze lepší dny.
Od srpna se rozjede nový soutěžní
ročník a naše mužstva budou připravena bojovat o nejvyšší příčky. Těšíme se na setkání při zápasech a budeme doufat, že vždy při vítězných.
Užívejte ve zdraví prázdnin a v srpnu
na shledanou.
● Výkonný výbor SK Úvaly

MTB A TRAIL RUN OPĚT VÚVALECH
Na neděli 13. června 2021 pro vás
připravujeme již tradiční závody horských kol a běžecký závod na stejné
trase vprostoru Vinice. Všichni pevně věříme, že jubilejní 15. ročník se
povede sohledem na ustupující pandemii uspořádat.
Připravujeme:
• dětské závody vkategoriích 0-6,
6-10, 10-14 let
• MTB závod Hobby - cca 15 km
• MTB závod Sport - cca 28 km
• běžecký závod ve dvou distancích
6 km a 11 km
Trasu doporučujeme před závodem
si projet – buď při organizovaných
prohlídkách trati pro veřejnost před
závodem (3. a 10.6. od 18:30 - sraz
na hřišti pod kostelem, kde se startuje) nebo v den závodu před startem.
Podrobné informace
www.triprozdravi.cz

najdete

na

Závod pořádaný ve spolupráci
směstem Úvaly a za velké technické
podpory technických služeb města,
kterým děkujeme za podporu.
● Radek Netušil
Tři pro zdraví z.s.
a Cyklistický klub Úvaly z.s.
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KÁMEN S HISTORIÍ OBJEVEN NA VYHLÍDCE
NA VINICI
Při úpravě terénu v okolí připravovaného OBSERVATORIA na vyhlídce
Na Vinici spolkem Zachraňme koupaliště byl v dubnu t.r. nalezen zajímavý artefakt – kámen s letopočtem
„1937“. I pro mne, jakožto geodeta,
to byla již geodetická archeologie,
a proto si nález zaslouží trochu vysvětlení a zasazení do kontextu doby.
Vlivem hospodářské činnosti a někdy i vandalismu docházelo a stále
dochází k poškození povrchové stabilizace trigonometrických bodů. Pro
zachování použitelnosti trigonometrické sítě proto bylo a stále je nutné
provádět její údržbu. Při jedné takové údržbě došlo k výměně poškozeného kamene. Vzhledem k tomu, že
váha tohoto kamene může být cca
100 kg, byl zřejmě poškozený kámen
z prozaických důvodů zahrabán pouze několik metrů od své původní polohy.

My jsme tento kámen vyzvedli, zpřístupnili a vrátili do života již jen jako
žulový patník se zajímavou historií.
Pro ty z vás, které zajímá, k čemu
tento kámen sloužil, přikládám několik zajímavostí o tomto trigonome-

trickém kameni ve výslužbě a jeho
původním účelu.
Obdobnými kameny byly označovány body trigonometrických sítí, které
se začaly vytvářet začátkem 19. století. Vytváření trigonometrických sítí
nejenom na území bývalého Rakouska - Uherska byl rozhodující počin
pro tvorbu skutečně kvalitních map.
Do této doby byly mapy pouhé obrázky, které byly kresleny podle vyprávění kupců, záznamů mořeplavců
nebo účastníků vojenských výprav.
V 18. století byly vytvářeny především
pro vojenské účely mapy v měřítku
1 : 28 800, které byly již přesnější, ale
stále neměly pevný geometrický základ, tj. trigonometrickou síť. Na rozhraní mezi jednotlivými mapovými
listy byly velké rozdíly a deformace
zobrazené situace.

Vytvoření
trigonometrické
sítě
umožnil a současně si vynutil technický a hospodářský rozvoj v 19.
století. První a rozhodující požadavek na tvorbu kvalitních map ovšem
vznesli vojenští stratégové. Spolu se
snahou vytvořit objektivní podklad
pro výběr pozemkových daní, rozhodl císař František II. patentem z
23. prosince 1817 o zahájení prací
na vojenské triangulaci a triangula-

ci pro stabilní katastr. Triangulační
práce v závislosti na postupu mapování trvaly více jak půl století.
Jeden z trigonometrických bodů, který v této době vznikl, byl umístěn cca
20 metrů severozápadním směrem
od stávajícího trigonometrického
bodu č. 24 Na Vinici na kótě 295. Na
území Čech bylo těchto bodů 2623.

Po vzniku Československé republiky
bylo započato s budováním trigonometrické sítě navržené výhradně pro
nově vzniklý stát. Síť má vlastní souřadnicový systém a v tomto systému
byla vytvořena nová trigonometrická
síť nazvaná – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Při budování této sítě byly některé
body původní císařské triangulace
použity, ale většina bodů byla umístěna a stabilizována nově. Dochované body původní císařské triangulace byly nově zaměřeny a použity pro
porovnání původních map Stabilního katastru se současnými mapami.
Tolik k historii a účelu starého vysloužilého kamene, který si můžete
prohlédnout u Observatoria na vyhlídce Na Vinici.
● Jaroslav Rydlo,
spolek Zachraňme koupaliště

NÁVRATY Z CEST NEMUSEJÍ BÝT SNADNÉ
Několik čtenářů Života Úval poukázalo na skutečnost, že v květnovém vydání v článku o úvalském gymnastovi
Vladimíru Kejřovi chyběla zmínka o
složitém návratu československých
sportovců z olympiády v Melbourne.
Po skončení her na začátku prosince
se všichni olympionici těšili na Vánoce, které stráví doma, avšak návrat
se zkomplikoval. Letadlo mělo poruchu a nebylo zřejmé, kdy bude opra-

veno. Vedení výpravy začalo trpět
utkvělou myšlenkou, že by se některý reprezentant mohl pokusit o emigraci, a proto rozhodlo o náhradním
řešení. Výprava nastoupila na sovětskou loď Gruzia a následovala nudná
čtyřtýdenní plavba do Vladivostoku,
týdenní jízda vlakem transsibiřskou
magistrálou do Moskvy a poté let
do Prahy. Vánoce byly dávno pryč,
avšak všichni byli šťastní, že jsou konečně doma. Traduje se, že Vladimír

Kejř měl z návratu takovou radost, že
nechtěl čekat na přistavení schůdků
k letadlu a byl schopen skočit na plochu letiště.
Předpokladem k úspěchům ve sportu jsou kromě talentu píle, houževnatost a vytrvalost. Tyto vlastnosti
bezpochyby sportovní gymnasta Vladimír Kejř měl.
● Vladislav Procházka
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Kopii článku o panu Jaroslavu Šemberovi, OK1JS z Úval z březnového digitálního časopisu Radioamatér/Rádiožurnál
zaslal pro Život Úval Ing. Ladislav Polák, Tábor, OK1AD, který si vyžádal informace zarchivu městských kronik a od
pamětníků. Bylo by škoda nevyužít pro poučení a vzpomínku na zajímavého rodáka.
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TOTÁLNÍ NASAZENÍ V TŘETÍ ŘÍŠI
Chtěla bych připomenout dobu nacistické okupace v letech 1939-1945,
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.

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? V jakém

Velmi děkuji.

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

● PhDr. Lenka Mandová, 
mandova@centrum.cz

P O Z N ÁT E S E ?
Zde malé děcko na fotografii není
předmětem identifikace. Spíš se ptáme, víte jaký objekt je na fotografii,
kterou poskytla úvalská patriotka?
Ta také sdělila k minulému dotazu
– benzinová pumpa byla na náměstí určitě ještě v létě 1968, protože
u ní tankovala benzin, než jela vyzvednout rodiče zdovolené.

4

● Alena Janurová

NÁZORY ČTENÁŘŮ

STRAŠIDLO NA ŠKOLNÍ BUDOVĚ
Školní budova č. p. 7 z roku 1884 patří mezi nejstarší objekty ve městě.
V průběhu let se v jejích třídách učilo mnoho generací žáků. Při opravě
v 90. letech minulého století ztratila
původní podobu. Ozdobně členěná
fasáda byla nahrazena pravděpodobně z úsporných důvodů hladkou
omítkou. To by snad bylo možné pochopit, protože se nejedná o architektonicky významnou budovu. Je
ale nepochopitelné, že pravou část
průčelí budovy hyzdí už dlouhou
dobu elektroinstalační lišty se sdělovacími kabely a pravděpodobně
také s kabely nízkého napětí. Vodiče
směřují do otevřených instalačních
krabic či spíše mimo ně, svorky nejsou chráněny proti nebezpečnému
dotyku. Revizní technik by se divil, co
je možné vytvořit. Jedná se o hrubé
a málokde vídané porušení elektro-

technických předpisů a norem. Jsouli vodiče pod napětím, hrozí nebezpečí úrazu elektrickou energií.

Většina měst a obcí považuje školní
budovy za vlastní vizitku. Jak dlouho
bude tato nepovedená elekroinstalace na úvalské školní budově strašit?

● Vladislav Procházka
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CUKROVAR
světlení jimi doporučeného záměru
úprav prostředí bývalého cukrovaru.
Tedy čím a čemu by měl osmipodlaž-

Několik mých přátel (i já) bychom
rádi požádali představitele stavební komise města o podrobnější vy-

ní činžák v daném místě dominovat.
Za odbornou odpověď děkujeme.
● Miroslav Masák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČERVEN 2021
Vítáme nové spoluobčánky

3

Beata Kuncová
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 s písemným
souhlasem dotčené osoby, případně
jejího zákonného zástupce. V přípa-

dě zájmu o zveřejnění se obraťte na
správní odbor MěÚ Úvaly, na email
marie.cerna@mestouvaly.cz
nebo
tel. 281 091528, mobil 723929928.
● Marie Černá, matrikářka

OSOBNÍ
9. 6. 2021 to bude 10 let, co nás navždy
opustila naše dcera Věrka Hricová, roz.
Černá.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Rodiče Miroslav a Václava Černých

Poděkování
Rodina paní Zdenky Kašparové,
a ona sama, srdečně děkují panu starostovi,
paní Křivancové a celému městu Úvaly
za milé osobní přání k narozeninám
i ke článku v Životě Úval, který si schovala
na památku.

Poděkování

Vzpomínka

Řada (zejména) seniorů čekala z mnoha
dobrých důvodů na chvíli, kdy očkování proti
covidu zahájí i praktičtí lékaři v Úvalech.
Podařilo se (a všude tomu tak není, jak
známo), takže je jistě na čase vyjádřit jim
poděkování za perfektní organizaci,
racionální a pohodový provoz očkování,
jmenovitě ordinaci dr. Petry Hrabánkové
a jejímu týmu. Ordinace získala
i jednorázovou vakcínu Johnson and
Johnson a dodala tak určitě odvahu mnoha
seniorům, kteří se očkování obávali.

V pondělí 17. května 2021 zemřel ve věku
67 let pan Jiří Konečný, dlouholetý
zaměstnanec Města Úvaly.

Děkujeme vřele, a vůbec za statečné
ordinování v době covidu!
Anděla Horová

Pro město začal pracovat od roku 1990 a to
jako promítač v tehdejším Kulturním domě
Marie Majerové , v roce 1993 nastoupil do
Veřejně prospěšných služeb města Úvaly.
V letech 2006 až 2009 tuto organizační
složku i řídil. Pracoval zde, dokud mu to jeho
zdravotní stav dovolil , až do roku 2014.
Vyslovujeme tímto jeho rodině upřímnou
soustrast.
Za městský úřad a vedení města
Jana Tesařová, tajemnice MěÚ
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Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION

humoriada.cz
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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

Likvidace autovrak všech znaek
Odborný pneuser    

ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
-nonstopODVOZ KONTEJNERY• Sutě, odpad, písky
• Recyklát, tříděná zemina • Přeprava materiálu

Klánovický
trh se vrací!

5/6/2021
8—13 h

Každou sobotu:
ovoce a zelenina z Polabí a Mělnicka
—trhová restaurace—pečivo—maso
a ryby—vajíčka z volného chovu—
výběrová káva—zmrzlina—řemeslné pivo
a limo—naturální víno—věnce—výrobky
ze dřeva—keramika—broušení nožů

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

Pohřební ústav
Pavel Kos

Kemínská 153
282 01 PŠMASY

+ Workshop Jak fermentovat zeleninu
(v 9.00 a v 11.00 h)

KlanovickyTrh_90x61mm.indd 1

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

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

14.05.2021 14:12

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

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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

Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím min. 50Kč/m2t. 603442474

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

30

ŽIVOT ÚVAL 6/2021

INZERCE

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

 

AUTOSERVIS & STAVEBNÍ PRÁCE
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• Doprava, zemní práce, demolice, úpravy zahrad
• Stavební práce, v˘stavba inÏ. sítí, pokládka zámkové dlaÏby,
v˘stavba základov˘ch desek
• Prodej: ‰tûrku, písku, kaãírku, recyklátu, tﬁídûné zeminy,
zahradního substrátu
Pﬁijmeme:
ﬁidiãe s C a CE, strojníka na traktorbagr C a T,
administrativní pracovnici

www.jkstado.cz
mail: jkstado@jkstado.cz
Tel.: 724699655

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
1 100 Kč
1/8
830 Kč
3. str. obálky 4 200 Kč
4. str. obálky 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 + 50 %
tučný nadpis
+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

