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Milé Úvalač-
ky, milí Úvaláci, 
tento úvodník 
píšu v� polovině 
května, v� době, 
kdy je venku ko-
lem 15 °C a prší. 
Pršelo i v�týdnech 
předtím, v� dub-
nu, v� březnu pro 
změnu sněžilo. 
A slyším již mno-
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 při-
šlo normální české jaro. Chladnější 
a s�vydatnými srážkami. Je to počasí, 
které je ideální pro doplnění spod-
ních vod a které vůbec nedělá dobře 
kůrovci a škůdcům. Tedy je to počasí, 
které naše příroda tak moc potřebo-
vala. Buďme za něj vděčni!

Květen je také měsíc, kdy jsme zahá-
jili několik velkých městských akcí. 
Za prvé se jedná o rozsáhlou rekon-
strukci Domu s� pečovatelskou služ-
bou 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 s�vlh-
kostí a vzlínáním spodní vody, které 
nebylo při stavbě dobře vyřešeno. 
Teď se snad problém podaří defini-
tivně vyřešit. Jak na výtah, tak na tyto 
sanační práce se nám podařilo získat  
95 %  dotaci z�Pošembeří.  Snad vše 
dobře dopadne!

Druhou velkou akcí, kterou jsme za-
hájili, jsou opravy a rekonstrukce ulic. 
Chceme, aby během letošního jara a 
léta zmizely z�drtivé části Úval hlině-
né ulice. Jistě, nový povrch z� finiše-
rem pokládaného recyklátu není ide-
ální, ale alespoň se zbavíme bahna. 
Současně s�tím chceme vnést trochu 
pořádek do parkování v�nově opravo-
vaných 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 Ma-
teřské školky Bulharská do centra 
města.

Není však vše bez problémů. Problé-
mům nyní čelí projekt výstavby nové 
svazkové školy na Hostíně, kde jedna 
firma napadla výsledky výběrového 
řízení na projektanta pro dokumen-
taci pro stavební povolení u Úřadu 
na ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Tato firma se ani neúčast-
nila výběrového řízení, my se proto 
domníváme, že napadá toto výběro-
vé řízení zcela spekulativně. Spolu 
s� ostatními starosty obcí zúčastně-
ných na projektu jsme se proto do-
hodli, že ustupovat nebudeme a ří-
zení u ÚOHS necháme proběhnout. 
Jelikož však školu opravdu zřídit 
chceme, předložíme v� červnu zastu-
pitelstvu návrh na společné právní 
zřízení svazkové školy, která by svoji 
činnost zahájila od září 2022 v�prona-
jaté budově staré školy v�Jirnech. Vě-
říme, že celý projekt úspěšně dotáh-
neme do konce, byť asi již v� novém 
složení úvalské radnice po volbách 
v�říjnu 2022.

A závěrem již obligátní: očkujeme, co 
to dá ☺ A vracíme se k�normálnímu 
životu. A tak mám na vás prosbu. 
Rok a půl s�covidem a často šílenými 
kroky naší vlády tvrdě postihl (nejen) 
úvalské obchodníky a hostinské. Nej-
více jim teď pomůžete, pokud budete 
své peníze utrácet u nich a ne u nad-
národních řetězců. 

Prostě teď více než kdy jindy platí: 
Podpoř svého místního živnostníka!

●  Petr Borecký, starosta města
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SLOVOSLOVO
STAROSTYSTAROSTY

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 29. 4. 2021
Úvalští zastupitelé se podruhé v�tomto 
roce sešli ve čtvrtek 29. dubna. Nej-
prve starosta podal informaci o čin-
nosti Rady města Úvaly za období od 
16.2.2021 do 13.4.2021.  Z�velké části 
rada města v�tomto období řešila orga-

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

dále připravuje rekonstrukci zastávek 
PID v� katastru města. Byla rovněž za-
dána architektonická soutěž na termi-
nál (vlak + bus) u nádraží a řešila se 
otázka, jak naložit s�areálem bývalého 
cukrovaru a lomu v�Riegerově ulici.
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Následně předseda fi nančního výboru 
Mgr. Gloc pohovořil o práci kontrolní-
ho výboru v�uplynulém období. Před-
mětem projednání byl návrh rozpočto-
vého opatření č. 2/2021, participativní 
rozpočet a stav rozpracovanosti zada-
ných kontrolních zpráv. Byla přijata cel-
kem 3 usnesení, a to schválení návrhu 
rozpočtového opatření č. 2/2021, žá-
dost o předložení 5 letého plánu pří-
spěvků a plánu obnovy technického 
vybavení TS Úvaly a dále nesouhlas 
se zrušením participativního rozpočtu 
a doporučení pro jeho znovuobnovení. 
Návrh na implementaci participativní-
ho rozpočtu v�rozpočtovém roce 2022 
tak, jak navrhoval zastupitel Ing. Černý, 
nebyl přijat, ale zastupitelstvo se bude 
touto otázkou zabývat na svém dalším 
zasedání v�červnu tohoto roku. 

Zastupitelé poté schválili rozpoč-
tové opatření rozpočtu města Úva-
ly č. 2/2021 ve výši příjmy a výdaje 
183 824 841 Kč.

Starosta města přednesl za nepřítom-
ného předsedu kontrolního výboru  
zápis z jednání kontrolního výboru 
1/2021 ze dne 25. 1. 2021, který zastu-
pitelé vzali na vědomí. Nominaci Mgr. 
Pavla Arazima, PhD. do kontrolního vý-
boru Svazkové školy „Povýmolí“ prove-
de rada města.

Zastupitelé schválili kronikářský zápis 
za rok 2019 zpracovaný kronikářkou 
Mgr. Alenou Janurovou. Zároveň sta-
rosta vyslovil uznání za kvalitně a čtivě 
zpracovaný zápis. Paní kronikářka vy-
zvala všechny přítomné, kteří jsou vět-
šinou členy zapsaných spolků či jiných 
neofi ciálních komunit, aby poskytli zá-
znamy o činnosti za rok 2020. Zastupi-
telé stejně jako v�loňském roce ocenili 
zásluhy paní kronikářky Janurové per-
manentkou na úvalské koupaliště pro 
letošní sezonu.

Zastupitelstvo nesouhlasilo se zaháje-
ním řízení k pořízení změny územní-
ho plánu města Úvaly ve zkráceném 
řízení na základě žádosti společnosti 
JaroReal, s.r.o. Důvodem nedoporuče-
ní rady města je pokročilé řízení a jed-
nání o návrhu nového územního plánu 
města Úvaly.

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavře-
ním 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 bezúplat-
né nabytí celého souhrnu dalších po-
zemků (komunikace, škarpy, cesty). 

U některých pozemků ÚZSVM informo-
valo město Úvaly, že pozemky chystají 
do prodeje ve formě dobrovolné elek-
tronické 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 po-
zemků pod městskými bytovými domy 
v� ulici Prokopa Velikého č. 1346 a č. 
1347 za cenu 1393 Kč/m2. Celkem měs-
to 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 jedná-
ní bod, který se týkal souladu plánova-
cí smlouvy s�dokumentací v�oblasti Vi-
nice. V komisích rady města se objevila 
dokumentace pro územní rozhodnutí 
pro komunikace a sítě pro lokalitu Vini-
ce. Každá komise obdržela jinou doku-
mentaci, avšak ze všech vyplývá, že do-
kumentace byla vypracována v rozporu 
s plánovací smlouvou, kterou schválilo 
zastupitelstvo. Parametry uličního 
prostoru jsou v navržené dokumen-
taci 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 defi nitivní a další změny budou vyža-
dovat dodatečné fi nanční prostředky 
na projekci. K�záležitosti se vyjádřil jak 
místostarosta pan Polák, tak i zástup-
ce vlastníků pozemků paní Ing. Aranka 
Bergnerová. Debata se týkala jak pláno-
vané šířky chodníků, tak i problematiky 
odvodu srážkových vod a napojení na 
vodovodní řad. Zastupitelstvo si nako-
nec vyžádalo po radě města předlože-
ní návrhu dodatku plánovací smlouvy 
s vysvětlením všech změn.

Ing. Černý předložil k� jednání i ma-
teriál týkající se kácení stromů měs-
tem bez projednání v komisi pro 
životní prostředí. Starosta argumen-
toval 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 římskoka-
tolické církve o příspěvek 100 tis. Kč na 
opravu fasády severní části úvalského 
kostela Zvěstování Páně. Příští rok by 

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 vyhla-
šuje Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových.

V� posledním bodě jednání staros-
ta informoval o současném procesu 
a komplikacích v zadávacím řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace 
pro stavební povolení svazkové školy 
Povýmolí, kdy jeden z�uchazečů vznáší 
námitky a kvůli tomu dochází ke zdr-
žení realizace projektu. Ve hře je nyní 
i pronájem budovy Základní školy v�Jir-
nech a využití objektu, kde v�současné 
době sídlí soukromá škola Heuréka, 
která získala nové prostory. 

Připomínky ze strany zastupitelů se 
týkaly procesu pořizování nového 
územního plánu města a s� tím souvi-
sející 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 
v�rámci městského úřadu č. p. 95, stylu 
úpravy keřů v�ulici Pražská. Připomínky 
zazněly i k�třídění bio-odpadu na úval-
ském hřbitově. Diskutovalo se i o tes-
tování na Covid-19 v� rámci školských 
zařízení. Místostarosta pan Polák po-
dal informaci o výstavbě sportoviště 
v�rámci areálu úvalského koupaliště.

Občané se dotazovali na dokončení re-
konstrukce bytových domů a kapacity 
městského bytového fondu. Připomín-
ky a stížnosti se týkaly na developera 
v�oblasti U Horoušánek, kde jsou sou-
stavně přetěžovány a poškozovány 
místní komunikace. Diskuse se týkala i 
participativního rozpočtu, jehož imple-
mentace byla odložena.

Link na jednání:  https://www.youtube.
com/watch?v=rh_ypnqK584
Délka jednání: 4:34 hod.

●  Marek Mahdal, 
redakce Života Úval



PŘIPRAVUJEME PROJEKT PŘESTUPNÍHO 
TERMINÁLU VELO/ BUS/AUTO/VLAK 
U ÚVALSKÉHO NÁDRAŽÍ
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Význam úvalského nádraží jako lo-
kálního dopravního centra regionu 
neustále roste.  V� posledních měsí-
cích se kvůli covidu intenzita provozu 
sice snížila, ale jedná se jen o dočasný 
jev. V�roce 2019 před covidem, prošlo 
úvalským nádražím i přes 5�000 cestu-
jících denně. 

Jsme přesvědčeni, že s�intenzitou pro-
vozu by mělo držet krok i okolí nádra-
ží a jeho zázemí. Aby se tak mohlo 
stát, systematicky jsme pracovali na 
přípravě – se Správou železnic jsme 
intenzivně řešili úpravy projektu re-
konstrukce drážního koridoru, budo-
valy 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 po-
zemků od nádraží až po šraňky. 

Dobrou zprávou je, že v�areálu býva-
lých uhelných skladů vznikne v� režii 
Středočeského kraje zcela nové par-
koviště P+R, které bude o téměř dvoj-
násobné kapacitě oproti stávajícímu 
parkovišti,  kraj zajistí i potřebný vý-
kup pozemků. 

To nám umožňuje, abychom řešili 
koncepčně prostor u současného ná-
draží. 

Jak by se měl tento prostor přetvořit a 
co by zde mělo vzniknout? 

Měl by zde vzniknout dopravní termi-
nál Úvaly, tedy ideální propojení stá-
vajícího vlakového a nově navrhova-
ného autobusového terminálu, které 
budou doplněny o parkovací plochy 
typu K+R, P+R, 100 chráněných parko-
vacích míst pro kola, prostor pro par-
kování jednostopých vozidel, veřejné 
prostranství a komerční objekty. 

Celkové řešení by mělo odpovídat to-
muto pořadí preferencí funkcí: pěší 
doprava, cyklodoprava, veřejná hro-
madná doprava, jednostopá vozidla, 
osobní auta (IAD).

Na terminál by měly do budoucna na-
vazovat nové objekty, především ko-
merčního charakteru, které by měly 
dotvořit Jiráskovu ulici do podoby 
reprezentativního vstupu do centra 
města. Zde chceme otevřít prostor 
pro soukromé investory. 

Abychom dosáhli co nejlepšího vý-
sledku, rozhodli jsme se uspořádat 

vyzvanou architektonickou soutěž, 
na jejíž přípravě spolupracovali archi-
tekti, jako jsou nositel České ceny za 
architekturu a městský architekt pan 
David Kraus, obecní architektka Dol-
ních Břežan Anna Šlapetová, tvůrce 
dokumentace svazkové školy archi-
tekt Adam Fröhlich nebo architekt 
Miroslav Hofman. 

Na konci léta by tak Úvaly měly ob-
držet 5 návrhů, které následně vy-
hodnotí odborná porota. Obdržené 
návrhy budou rovněž představeny 
úvalské veřejnosti a podrobeny jejím 
připomínkám, stejně jako připomín-
kám komisí rady města. Vybraný ná-
vrh by měl být následně dopracován 
do projektové dokumentace a město 
bude na jeho realizaci žádat o dotaci 
z�programu ITI2. 

Pokud půjde vše dobře, tak proces, kte-
rý dnes začínáme, by se někdy kolem 
roku 2025 – 2026 mohl stát realitou. 

●  Petr Borecký, starosta města

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 v�ulici 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� odbo-
rem pro životní prostředí, ačkoli nedo-
šlo k projednání v� komisi pro životní 
prostředí. Vedle toho mají také někteří 

členové komise výhrady k�sázení stro-
mů městem, tedy jejich výběru a způ-
sobu sázení.

Po těchto zkušenostech jsem navrhl 
usnesení, ve kterém se ukládá odboru 
životního prostředí povinnost vždy pro-
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POZVÁNKAPOZVÁNKA

jednat sázení a kácení stromů v�majet-
ku města v�komisi pro životní prostře-
dí. Pro hlasovali zastupitelé PRO Úvaly, 
zastupitelka za TOP09. Usnesení pod-
pořily 2 zastupitelky Otevřených Úval, 
za což jim patří dík, protože právě díky 
nim bylo usnesení přijato. Usnesení 
nepodpořil nikdo z�vedení – rady měs-
ta, tedy ani starosta města. Od května 
je tedy odbor životního prostředí povi-
nen informovat o sázení a kácení v�ko-
misi pro životní prostředí, nicméně ke 
kácení není nutný souhlas komise.

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

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA

Zveme občany 
na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná ve 

čtvrtek 24. 6. 2021 od 18.00 
hodin v�sále Domu 

s�pečovatelskou službou 
Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude 
oznámen na úřední desce 

městského úřadu.

JE I TOTO SKUTEČNĚ NUTNÉ?
Myslíte, že je skutečně nutné všude 
dávat zábrany proti parkování? Copak 
osázená místa nebo trávník u komuni-
kace si zaslouží k�smrti ujezdit a zničit? 
A přitom na mobilních telefonech a fi t 
hodinkách sledujeme každý svůj krok 
k�dosažení denního cíle. Musíme sku-
tečně všude dávat odpadkové koše? 
Copak to málo, co zbyde po vaší svači-
ně v�přírodě, �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 v�mezích zákona 
o lesích? Že je v� lese zakázáno mimo 
lesní cesty a vyznačené trasy jezdit 
na kole? Proč tedy naše lesy připomí-
nají žilní řečiště na vaší ruce? Cožpak 
nemáte, lidičky, prostě jen přiroze-
ný cit a instinkt se chovat ohleduplně 

a slušně k� pěkným věcem, k� matičce 
přírodě, k� práci, co vytvořila jiná lid-
ská ruka s� láskou a k� sobě navzájem 
i k�sobě samému? Musíme skutečně po-
řád a dokola jemně našlapovat kolem 

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

●  OŽPÚR

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ 
PAMÁTKY PADLÝM
Dne 5. 5. jsme si na úval-
ském hřbitově u památníku 
obětí II. světové války připo-
mněli konec války a oběti, 
které přinesla.

Sešli jsme se v omezeném 
počtu zástupců města a měst-
ské policie, protože stá-
le platily  limity pro počty 
shromážděných osob.

●  Jana Tesařová,
tajemnice MěÚ

projednávala v�komisi rady města pro 
to určené. Je sice hezké, že o kácení 
rozhodne odbor pro životní prostře-
dí spolu s� odborníkem, ale zmíněnou 
komisi plnou DOBROVOLNÍKŮ a nad-
šenců 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 měs-
tě. Současné vedení se snaží okruh lidí 
zapojených do projektů a přípravy roz-
hodnutí minimalizovat, kdežto opozice 
žádá, aby byla rozhodnutí projednána 
hlavně v�komisích, ale i s�veřejností.

●  Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly
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PODĚKOVÁNÍ
Jsou mezi námi v�Úvalech lidé a firmy, 
kterým není jedno, jak Úvaly vypada-
jí, a kteří podporují naše město Úva-
ly – 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 křižovat-
ky. Je to třeba pan Hovorka (firma 
Jiří Hovorka), který vám staví domy, 
komunikace, opravuje auta a kte-
rý přispěl na výsadbu zeleně v� ulici 
Na Spojce. Je to třeba pan Pácal (fir-

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 slad-
kostmi mámí naše chuťové pohárky 
a který přispěl na ozelenění plochy 
u Penny marketu. Jsou to i někteří 
členové komise životního prostře-
dí a odpadového hospodářství rady 
města, kteří vlastními silami osazují 

městské lesy individuální výsadbou. 
Jsou to oni, kterým město skuteč-
ně upřímně děkuje za poskytnuté 
fi nanční 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 fi nancí městu věnujete nebo jak 
konkrétně městskou zeleň podpoříte, 
jde o to, co podpoříte, protože vám 
na našem městě Úvaly – městě v�ze-
leni skutečně záleží. Děkujeme.   

●  OŽPÚR

ZPRÁVY Z�KOUPALIŠTĚ
Vážení  spoluobčané,
s� provozovatelem úvalského koupa-
liště připravujeme novou koupací 
sezonu.  Trávník byl provozovatelem 
na podzim dobře ošetřen, a tak veli-
ce dobře přezimoval.  A nyní lahodí 
oku všech kolemjdoucích. V den, kdy 
píši tyto řádky, je bazén vypuštěn, 
vyčištěn a čekáme na firmu Centro-
projekt, která  zprovozní  pro novou 
sezonu  bazénové technologie tak, 
jak to má ve smlouvě.

Vedení města ještě na podzim zača-
lo připravovat dokončení areálu kou-
paliště. Zadali jsme projekční práce 
na sportoviště, které by mělo být 
v� jeho zadní části. Hlavní projektant 
– firma BENIKSPORT, s.r.o., předloži-
la prvotní návrh, který nás úplně ne-
oslovil.  Přizvali  jsme  i městského 
architekta pana Krause. Po několika 

schůzkách s� panem Slavíkem, jaké 
má  představy on jako provozovatel, 
vzniklo několik návrhů a ten posled-
ní, z�našeho pohledu téměř  koneč-
ný,  je přílohou.  V� tuto chvíli je jen 
jedno  otevřené řešení,  jak naložit se 
starou studní v� areálu. Pokud nám 
to Vodoprávní  odbor  v�Brandýse n/ 
Labem dovolí, chtěli bychom studnu 
použít jako základ pro  malé jeviště  
pro kulturní akce.

 Vzhledem k�situaci ve městě s „roz-
bahněnými ulicemi“ se Rada měs-
ta  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 potřebova-
lo na splnění „všeho“ potřebného 
a občany očekávaného. Někteří ob-
čané také zapomněli, že když bude-
me opravovat koupaliště, nezbude 
mnoho finančních prostředků na 
opravy či rekonstrukce hliněných 
úvalských komunikací a naopak. 

Přesto věříme, že sportoviště v� are-
álu koupaliště bude k�plné spokoje-
nosti  všech návštěvníků a  v� letoš-
ním roce se podaří umazat z�plánku 
Úval značnou část ze seznamu  ne-
zpevněných ulic.

●  Josef Polák, místostarosta 

CO V ÚVALECH MÁME, CO SÁZÍME?
Tak třeba na křižovatce ulic Horova 
a Na Ztraceném korci je kousek měst-
ské loučky olemované červenobílými 
zábranami proti parkování. Loučka 
vypadá klidně a nerušeně, ale už od 
podzimu prochází tento kousek země 
postupnými změnami po malých krůč-
cích, které vedou k� dosažení velkého 
cíle, a to kvetoucí motýlí louky. Určitě 
se nám to povede, ale příroda chce 
svůj čas a lidskou trpělivost. Obdob-
nou proměnou prochází i loučka u čis-
tírny odpadních vod olemovaná duby. 
A do třetice bychom se pokusili o roz-
pustilou rozkvetlou louku i na úvalské 
světelné křižovatce, kde nám prozatím 
vyrostla alej sakur doplněná okrasný-
mi jabloněmi, habry, javory a parád-
ním dřezovcem. Vnímavému oku ne-
unikla ani nová výsadba v�parku pod 

poliklinikou, na kterou jsme požádali 
o dotace stejně jako na výsadbu stro-
mů v�novém sběrném dvoře a v�ulici 
5. května, která se nám letos hned na 
jaře představila v�záplavě 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 Škvorec-
ké, podél ulice Na Spojce, v ulici Erbe-
nova a v� ulici Seifertova na vhodnou 
takřka v�budoucnu bezúdržbovou ze-
leň. Nyní však dá technickým službám 
pořádně tak tři roky zabrat se zálivkou 
v�horkých letních dnech. Ale stojí to za 
to, nemyslíte? 

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

táhneme z�rukávu? Tak hlavně ÚDRŽ-
BU. Údržba je tou nejdůležitější prací. 
Má v�sobě lidské nasazení, pot a taky 
někdy kapky krve. Pustili jsme se do 
výsadby nového remízku v�polích na 
Přišimasy z�habrů a dubů. Připravuje-
me u polikliniky s�novým chodníčkem 
opět kousek pro oku lahodící pohled 
na záhonek s� rostlinkami tematicky 
spjatými s� lékařskými obory. U svě-
telné křižovatky nám rostou nové 
zastávky autobusů a u nich se posta-
ráme také o pěknou výsadbu. V�ulici 
Sovova se dočkáme opravy a zkrášle-
ní i její druhé bahnité poloviny. Zkráš-
lovat se bude i dvůr za radnicí. A ze-
lenit se pokusíme i nadále v� rámci 
ekonomických možností města.

●  OŽPÚR
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VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… přibývá výjezdů JSDH … město přebírá odpovědnost za 

PCR testování na Covid v úvalské škole 
a v mateřské školce. „Asi jste postřeh-
li, že naše vláda (stát) to se zajištěním 
testování pro školy opět nevychytala, 
když uložila nějakou povinnost (tes-
tování ve školách), ale nezajistila pod-
mínky pro její splnění (státu dojdou 
k 7. květnu zásoby testů a dodávku 
nových ... nevysoutěžil ...).

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 ne-
dostatek 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 za-
jištěno PCR testování na Covid orga-
nizované 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 Bo-
recký, starosta.

… knihovnice losovaly nádhernou 
sledovačku – rodinnou kouzelnickou 
hru.
Končila v�polovině 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 bez-
pečnostních opatření pod dohledem 
zastupující notářky (otisk v�okně) vy-
losovaly tři děti, které obdrží knížku.

… další sledovačka – „Vaším úko-
lem bude na cestě sepsat všechna 
jména očíslovaných čarodějnic.“�
V MDDM byla připravena hra v�obdo-
bí kolem sletu čarodějnic.

… hasiči 29. 4. varují – dejte si i letos 
pozor při fi lipojakubské noci, kterou 
asi více znáte jako pálení čarodějnic. 
I malý ohýnek dokáže způsobit vel-
kou škodu. Pokud si tedy uděláte 
oheň na zahradě pouze pro rodinu, 
nepodceňte protipožární opatření 
a snažte se je dodržet. Oheň i z ma-
lého 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-

ré uletěly, bylo však pohledem na 
stmívající se oblohu také dost. Na-
štěstí se množí exponenciálně.

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

… občané požadují veřejné WC – ptají 
se, zda se někdy bude radnice zabý-
vat 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-

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.
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JARNÍ ÚKLIDOVÉ KOLEČKO 2021
Máme pro vás malé ohlédnutí za jar-
ním úklidovým kolečkem, které pro-
běhlo 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 dvo-
ře 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 ocení-
te, 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 ne-
ustálé obnově společných městských 
prostor.

No a kdo se nestihl zúčastnit a stá-
le vymetá nepořádek, pořád může 
využít našeho sběrného dvora (za 
Billou a IZOMATEM, směr Přišimasy). 
O sběrném dvoře třeba zase příště.

●  Vaše TSMÚ

nou přírodou, se odehrál koncert 
barokní a klasicistní hudby z prů-
běhu 18. a 19. století. Zpěv: Na-
tálie Šmausová a Martin Vydra. 
Klavírní doprovod: Ludmila Juránková. 
Pořádal Pod Zelenou Horou, z.s., za fi -
nanční podpory Plzeňského kraje.

… 5.5. byla na pomníčcích po Úvalech 
položena MěÚ kytička k� uctění pa-
mátky padlých při květnovém povstá-
ní v�roce 1945.

… v� půli května nastala příprava na 
koupací sezonu, drhnou se bazény, 
opravuje domek pro správce a perso-
nál. Otevření a „slavnostní odemčení 
bazénů“ zlatým klíčem spolku Za-
chraňme koupaliště bude včas ozná-
meno na webu a fb, mailem a ústně 
„tichou poštou“ pošli to dál. Patrně 
největší přání kromě útlumu řádění 

povodni 2002, byly obnoveny v roce 
2003 za podpory Evropské unie ve 
výši 177�419,13 EUR.“

… je opět otevřeno pekařství v�budo-
vě nádraží.

… fi rma nahradila uschlý platan 
u pekařství na náměstí Arnošta z� P. 
novým, který již obrůstá.

… se ledacos převáží jako náklad po 
železnici, že by kostra obřího dino-
saura?

●  Zaznamenala A. Janurová

covidu je, ať je krásné léto a můžeme 
si užít úvalský drahokam v�údolí.

… TSMÚ jsou stále vidět při práci 
v� ulicích a při té příležitosti lze sle-
dovat i budování optické sítě. Samo-
zřejmě každý týden je partu TS vidět i 
při instalaci neustále porážených do-
pravních značek, to už hlava nebere.

… u Škvoreckého potoka, kde podté-
ká Dobročovickou ulici, je u mostku 
umístěn kámen s� nápisem – „Tyto 
komunikace, zničené po srpnové 
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VADÍ – NEVADÍ?
Nová hra v�Úvalech – občan i vanda-
lové hrají s�městem a s�námi

Sprejeři se rozlétli jako pilné včelič-
ky a značkují si teritoria, přidávají 
rádoby vtipné doplňky …

Fb města – Rozmohl se nám tady 
v Úvalech poslední dobou takový 
nešvar …

Převrácené kontejnery, posprejova-
né zdi, vymlácené plaňky u oplocení 
dětských hřišť, poničené informační 
tabule. 

Nevíme, jestli je to nudou v Úva-
lech nebo Covidem, ale až se bu-
dete ptát, proč město nemá třeba 
na nová sportoviště nebo plochy 
pro teenagery a proč musíme ku-
povat nové kamery, fotopasti nebo 
posilovat městskou policii, což jsou 
z rozpočtu vysoké statisíce, tak tře-
ba proto ...

Informace o autorech samozřejmě 
uvítáme, rádi je odměníme, jak si 
zaslouží.

Reakce návštěvníků stránek: Dušev-
ní impotenti�☺ najít, seřezat a ne-
chat opravit. Proč tedy městská po-
licie nevykonává i noční služby tak, 

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?

Městská policie dnes nevykonává 
noční služby proto, že jich na to 
není dost.

A proč jich není dost?

1) Protože, aby mohla městská poli-
cie fungovat v režimu 24/7, potřebo-
vali bychom mít alespoň 11 strážní-
ků. Máme jich 6.

2) Proč jich nemáme 11? Protože je 
velmi problematické sehnat rozum-
né a inteligentní lidi, kteří zapadnou 
do kolektivu, a protože by také ná-
roky na městský rozpočet byly vý-
razně vyšší.

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

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

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

Když už naloží uvědomělý třidič svůj 
objemný elektrospotřebič a nedo-
jede do sběrného dvora, ale uloží 
ho kontejneru na kov, kde už ně-
kdo přidal plast, víte komu škodí??? 
Nám všem ...

Nechceme policejní stát, ale bude-
me lhostejní k�jiné verzi demokracie 
– mohu si dělat, co chci …

Mně to vadí.
●  A. Janurová

MUDMUDr. MAŘÍKOVÁ�. MAŘÍKOVÁ�

DOVOLENÁ:�DOVOLENÁ:�

28. 6.– 9. 7. 202128. 6.– 9. 7. 2021
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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?

Nemusíte v tom být sami. Obracejte 
se na koordinátorky pomoci projektu 
„Pečovat a žít doma je normální“ na 
tel. 702 010 498, případně prostřed-
nictvím e-mailu blanka.knotkova@
cpkp.cz. Veškerá podpora je pečují-
cím rodinám v rámci projektu nabí-
zena zdarma.

V současné době v regionu také po-
řádáme svépomocné skupiny a vzdě-

lávací akce pro rodiny, které pečují 
o děti s poruchami autistického spek-
tra.

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

Naše videa vám poradí, jak zvládnout 
péči v domácím prostředí.

Dále jsme pro vás ve spolupráci s 
dalšími odborníky vytvořili krátká 
návodná videa se základními radami 
pro pečující tak, abychom vám před-
stavili všechnu podporu, kterou stát 
a další instituce nabízejí.

Videa lze spustit pomocí naskenová-
ní zde uvedeného QR kódu. Případně 
jsou videa dostupná na www.cpkp.cz 
v sekci AKTUALITY.

●  Pracovníci Centra pro komunitní 
práci střední Čechy

TÁTOHRANÍ
Výchova kluků - MAP II myslí 
i na rodiče
V dubnu 2021 uspořádali zástupci pro-
jektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. pro-
jektu 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 La-
bem – Stará Boleslav. Protože nás po-
těšil zájem ze strany rodičů, koordiná-
torka 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 Táto-
hraní?

Projekt Tátohraní jsem založil, když 
jsem zjistil, co dnešním klukům chy-
bí. Když se ze školky na můj kroužek 
Divočiny vyřítila horda kluků, pocho-
pil jsem, že jim chybí mužská energie 
a mužské aktivity. Po celodenním po-
bytu ve školce, kde musí být hodní 
a poslušní, se potřebují vyřádit venku 
a dělat to, co je pro kluky výživné – bě-
hat, skákat, divočit, lozit na stromy, na-
řezat dřevo, rozdělat oheň, a kdyby to 

šlo, tak ulovit mamuta. Tohle jsou zkrát-
ka klukovské aktivity a kluci by je měli 
dělat, je to pro ně přirozené. Maminky 
a paní učitelky mají většinou jiné prio-
rity 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) vě-
novali. Většina tatínků si ráda hraje 
a skrze hru je pro ně přirozené a snad-
né s dětmi navázat kontakt. Nicméně 
jsem časem zjistil, že existují tři překáž-
ky. První je, že tatínci jsou příliš zane-
prázdnění, a to většinou prací. Druhá 
je, že maminky občas berou výchovu 
do rukou samy. Třetí je, že někteří táto-
vé nevědí, jak na to. Proto jsem kromě 
knihy Tátohraní, kde jsou návody na 
hry pro tatínky (ale i pro maminky), při-
pravil ještě řadu webinářů, kde vysvět-
luji, proč je táta v životě dětí důležitý 
a co všechno by měl s dětmi dělat, aby 
jim zajistil zdravý vývoj.

Prosím, popište ve zkratce hlavní rysy 
her a aktivit vhodný ch pro určitá vě-
ková 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 hlí-
ně, budou skákat do kaluží, válet sudy 

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

V první třídě bych doporučoval co nej-
méně kroužků, ale zato hodně volné-
ho pohybu, aby kompenzovali zátěž ze 
sezení ve škole. Pokud sport, tak vše-
strannost, ale ideální je, nechat je lítat 
na zahradě nebo na hřišti s pár kama-
rády. Hrát takové hry jako cukr, káva, 
limonáda, čaj, rum, bum. Na honěnou, 
na schovávanou a podobně.

Klukům do 10 let bych postupně při-
dával složitější hry, kde si mohou před-
stavovat, 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 na-
šli 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 – zkrát-
ka pohyb. Her mají dnes plno v počí-
tačovém 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 druhém stupni je důležité, aby už 
zažívali věci v jiném prostředí, než je 
rodina a škola - přespávačka u kama-
ráda, pobyt u dědy a babičky, tábor, 
sportovní soustředění. Tam všude se 
mohou naučit spoustu nových věcí, 
vytvářet si nové vztahy, posilovat sebe-
důvěru a seznamovat se širým světem.

Na střední škole je důležité, aby měli 
svoji partu. Ta jim vytváří nové vzta-
hové prostředí, které je pak podpoří 
v přechodu z původní rodiny do samo-
statnosti a pomůže jim dospět. U kluků 
je tohle velmi důležité, říká se, že kluci 
dozrávají v muže mimo zraky žen.

Jaké hry a aktivity byste doporučil tá-
tům na léto?

Být venku s dětmi co nejvíc. Jezdit na 
kole, chodit na výlety, pobyt na cha-
lupě, táborák, hry v lese – to asi kaž-
dý 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 ro-
diče. V té době bychom se měli dítěti 
plně věnovat, probrat s ním, jak se má, 
a dělat aktivitu podle jeho výběru. Čas-
to vidím, že tátové jsou s dětmi, ale vě-
nují pozornost něčemu jinému – práci 
na zahradě, fotbalu, pivu, mobilu. Je to 
lepší, než kdyby byli bez dětí, jenže tím 

TIP NA HRU
Na obry, čarodějnice a skřítky.

Děti se rozdělí na dvě skupiny, mezi 
nimi je dvěma čarami vymezený pro-
stor 2–3 metry. Každá skupina se po-
tichu domluví, co budou představo-
vat – čarodějnice, obry nebo skřítky. 
Na povel to skupiny vykřiknou a pod-
le toho se rozhodne, kdo koho honí. 
Čarodějnice honí skřítky, obři čaro-
dějnice a skřítci obry. Skupina, která 
utíká, se snaží dostat do domečku 
vzdáleného cca 20 metrů za počá-
tečním 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 neho-
ní a hned se pokračuje další volbou.

také ukazují dětem vzor zaneprázdně-
ného táty, který tam vlastně není psy-
chicky přítomný. Děti chtějí tátu, který  
se o ně zajímá. Tátu, který jim ukazu-
je 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 doká-
že odolat nadměrným přáním a poža-
davkům. 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.

Kde můžou rodiče čerpat inspiraci 
pro hry?

V mé knize Tátohraní jsou sestaveny 
hry podle věku dětí a vycházejí z prin-
cipů 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 strán-
kách www.tatohrani.cz najdete články 
k různým tématům spjatým s výcho-
vou dětí a také záznamy webinářů. To 
vše pomáhá rodičům přejít na jedno-
duchý a přirozený výchovný styl.

Děkujeme za rozhovor i seminář pro 
rodiče.

    

KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS

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 ka-
lendář. Mezi třešní „duben“ a „březen“ 
přibyla letos v polovině května novin-
ka. Jmenuje se OBSERVATORIO.

Stojí v místě zvaném Na vyhlídce, ze 
kterého je při vhodném počasí pře-
krásný výhled do okolí i na česká po-
hoří. 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 pomů-
že určit, co vidíte na obzoru, jak je to 
daleko, azimut, nadmořskou výšku.

Někdy ani nevíte, na co všechno se dí-
váte. 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 pod-
statně vzdálenější kopce, než je tento. 
Podobných objektů nabízí vyhlídka ne-
přeberné množství. Stačí si vzít mapu 

vhodného měřítka, na které je zobra-
zena vyhlídka Na Vinici spolu s vaším 
objektem a pokusit se ten váš objekt 
najít ve skutečnosti.

A tak kromě neotřelého zážitku při-
náší Observatorio spoustu informací 
a třeba i námět k zamyšlení. Odbornou 
gesci nad Observatoriem převzal Jaro-
slav Rydlo, krom jiného i kartograf. Je 
připraven při zájmu veřejnosti, podělit 
se s vámi o další zajímavosti z oblasti 
kartografi e a orientace v tom, co vidíte 
v reálném panoramatu. Informace na-
leznete též na webu spolku Zachraňme 
koupaliště www.uvalskekoupaliste.cz 
nebo na facebooku. Na místě stačí po-
užít QR kód umístěný na Observatoriu, 
který vám poskytne stručný návod jak 
na to.

Observatorio je doplněno 2 lavičkami, 
v jeho blízkosti se nachází trigonome-



trický bod i historický žulový kámen 
s nápisem „1937“. O kameni se dočtete 
v tomto čísle ŽÚ v samostatném článku. 

Připomínáme, že miniaturu Observato-
ria ve formě vystřihovánky jste mohli 
nalézt v prosincovém čísle ŽÚ 12/2020.

Observatorio vybudovali pro veřej-
nost dobrovolníci ze spolku Zachraň-
me koupaliště ze sponzorských darů 
a prostředků spolku.

Přejeme vám skvělou viditelnost a pěk-
ný zážitek z poznávání České země

●  Spolek Zachraňme 
koupaliště

AŤ ŽIJE ÚVALSKÝ ZPĚV!
Vážení přátelé,
jsme nově vzniklý Středočeský pěvec-
ký sbor, sdružujeme zpěváky z� Úval, 
Jiren, Klánovic a dalších míst naší 
krásné vlasti. Již jsme se vám málem 
představili 3. 10. 2020, ale kvůli zná-
mým událostem se vám předvedeme 
až teď, zatím s� odlehčeným, radost 
zvěstujícím programem.

Zveme vás na zahradu ZŠ na „Kon-
cert 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 členo-
vé Pražských pěvců, o další zážitek se 
postarají členky dětského sboru Pale-
ček pod vedením Šárky Mistrové.

Skladby doprovodí Václav Polívka na 
housle, Marek Vojtěch na akordeon 
a Martina Hudáčeková na klavír. Vstup-
né je dobrovolné. Děkujeme za vstříc-
nost představitelům města Úvaly.

Rádi vás přivítáme i na koncertech 
dalších (na podzim už vám snad ne-
rušeně zahrajeme Faurého Requiem, 

připravujeme koncertní Liturgii P. I. 
Čajkovského aj.)

Stále hledáme nové členy, pokud nás 
chcete následovat, navštivte naše 
zkoušky v�úterky v�sále Domova pečo-
vatelské služby, nám. Svobody 1570, 
kontakt je standa.mistr@seznam.cz

Těšíme se na vás.

Ať žije úvalský zpěv!

●  Sbormistr Stanislav Mistr
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MDDMMDDM



MDDM A SČÍTÁNÍ ČARODĚJNIC 2021
Na území města Úvaly bylo od 28. 4. 
do 5. 5. sčítání čarodějnic. Práce to 
nebyla lehká. Čarodějnice jsou zvě-
davé a neposedné. Když se nudily, 
tak šup na košťata a hurá kouknout 
po Úvalech, co se kde děje. Sčítací ko-
misaři se proto museli různě vracet a 
hledat, na kterém plotě čarodějka za-
stavila a jak se jmenuje. Sčítání bylo 
velice úspěšné a všichni jich dohle-
dali většinu. Účast byla veliká, ohlasy  
pozitivní, ty negativní se k�nám nedo-
staly. Všem patří velké díky při sčítání 
rozpustilých čarodějnic. Také chceme 
připomenout, kdyby měl někdo zá-
jem 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 Středočeské-
ho kraje�v mezinárodní soutěži výtvar-
ného projektu�Evropa ve škole

Z devíti vyhlášených vítězů v našich 
kategoriích se na předních příčkách 
umístili čtyři naši výtvarníci plus jedno 
krásné čestné uznání.

Jsme nadšeni z velkého úspěchu vý-
tvarného oddělení MDDM. Účastníci 
uspěli v�konkurenci ZUŠ. Vítězům bla-
hopřejeme!!! Zároveň postupují do�ce-
lostátního�kola.

1. kategorie:����
2. místo: Zuzana Jarochová za výtvar-
ný počin „Modrý cirkus“

2. kategorie:����
1. místo: Lalita Komínková za „Barev-
ný cirkus“�(viz. foto)
3. místo: Justýna Píchová za „Anore-
xie“

3. kategorie:����
2. místo: Tereza Bednářová za „Krizo-
vé centrum“

Čestné uznání: 
Ela Krejsová za „Les mého dětství“

Projekt� https://www.talentovani.cz/� je 
pořádán v�evropských zemích od roku 
1953 a jeho cílem je dávat šanci mla-
dým 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
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ÚČASTNILA JSEM SE ON-LINE HODINY
Vedoucí z oddělení výtvarné výcho-
vy 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 
s�učitelem jsem si vyzkoušela, co ob-
náší distanční výuka. Smekám i před 
rodiči, co se učí s�dětmi, a také před 
učiteli, kteří trpělivě s�dětmi 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 člo-
víček 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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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

APRÍLOVÉ DĚNÍ VE ŠKOLCE
Duben ve školce byl aprílový až do 
poslední kapky! Provoz i testování 
jsme museli měnit jako dubnové po-
časí! Na začátku měsíce jsme zajiš-
ťovali provoz jen pro děti rodičů IZS, 
v� půlce dubna už mohli školku na-
vštěvovat předškoláci, i když jen ve 
skupinkách do 15 dětí ve třídě. Na-
konec jsme se všichni dočkali a zá-
věr dubna jsme mohli všem s�rados-
tí oznámit: od května otevíráme pro 
všechny děti! A aby radosti nebylo 
málo, mohli jsme otevřít bez nutnos-
ti testování dětí a roušek pro děti. 

S�dětmi jsme ale všechny změny po-
časí 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 „pohád-
kové kvízové ploty“. Jednou na nich 
byl jarní kvíz, jindy velikonoční, po-
hádkový nebo čarodějnický.

Společně jsme oslavili Den Země. 
Povídali jsme si o naší planetě, jak 

ji můžeme chránit, jak správně re-
cyklovat a jak se chovat k� přírodě 
kolem nás. 

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

Posledního dubna „obsadily“ škol-
ku čarodějnické bytosti! Nejrůzněj-
ší mágové, čarodějnice a kouzelníci 
oslavili svůj svátek veselým dopoled-
nem, které bylo plné tancování, zpí-
vání, závodů v�přeletu na košťatech, 
vaření lektvarů a pokusů. A co by to 
bylo za oslavu čarodějnic bez opeče-
ného buřtíka!
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Výchova dítěte je jedním z� nejdů-
ležitějších a nejnáročnějších úkolů 
rodiče. Uvědomujeme si to, a proto 
jsme ve spolupráci s�MAP Brandýsko 
uspořádali online seminář pro rodi-
če na téma „Výchova kluků“. A příště 
si třeba zase popovídáme o malých 
slečnách.

Začátek května patří každoročně zá-
pisu a podle posledních čísel to vy-
padá na rekordní účast! Vyplatí se 
tedy sledovat naše stránky (Sekce 
Zápis), na kterých najdete nejžhavěj-
ší 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 
k�naší škole patří. Sice rotačně, ale ne-
vadí, celý den v� roušce, taky nevadí a 
testování je dnes již jen maličkost! Po-
znali jsme různé druhy antigenních tes-
tů a všechny jsme dokázali odebrat a 
vyhodnotit! Všichni žáci mají náš obdiv, 
jak se s�celou situací popasovali! Město 
Úvaly se k�testování postavilo čelem a 
zajistilo pro naši školu na vlastní nákla-
dy přesnější PCR testy. Děti se mohou 
testovat jen jednou v� týdnu a výsled-
ky by měly být podstatně kvalitnější. 

Letní kemp ZŠ Úvaly

značnou část školního roku. Nároč-
ná byla pro všechny, pro některé 
žáky ale přeci jen více - neměli do-
statečné zázemí, možnosti, vybave-
ní, podporu, motivaci apod. Právě 
pro tyto žáky ohrožené školním neú-
spěchem budeme v�letních měsících 
organizovat letní kemp, abychom 
jim poskytli individuální podporu.“ 
(Lukáš Kunc)

Další vzdělávání a rozvoj se samo-
zřejmě týká i našich pedagogů. Kdy-
bychom měli rozepsat všechny webi-
náře, školení a semináře, které naši 
učitelé za poslední dobu absolvovali, 
nestačil by na to celý Život Úval. Ur-
čitě však stojí za zmínku školení for-
mativního hodnocení. 

„Naši pedagogové se zúčastnili 
prvního webináře ze série tří blo-
ků na téma Formativní hodnocení. 
Webináře jsou “ušité na míru” pří-
mo pro naši školu. Naše pedagogy 
provází zkušený lektor Mgr.�Zdeněk 
Dlabola z JOB - spolku pro inovace. 
A o co se pod pojmem formativ-
ní hodnocení skrývá? Formativ-
ní hodnocení je nástrojem peda-
gogické komunikace mezi žákem 
a učitelem, podporuje efektivní 
učení. Podává učiteli během učeb-
ního 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)

Školení Formativní hodnocení

„Ačkoli se již můžeme opět potká-
vat ve škole, trvala distanční výuka
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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.

Odměnou pro všechny, kteří se zá-
pisu zúčastnili, bylo jistě plno rado-
sti, nadšených očí a milých úsměvů, 
kterých jsme se přes obrazovky po-
čítačů od dětí dočkali. To by poštov-
ní schránka na budově školy nikdy 
nedokázala.“ 
(Gabriela Matoušková)

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

barevné fotografi e. Do Barevného 
týdne se zapojili žáci, učitelé a dal-
ší zaměstnanci školy, celé třídy, ale 
i děti doma se svými rodiči. Žáci 
a učitelé přišli do školy v zadané 
barvě, na online hodinách si měni-
li profi lové obrázky a pozadí, pekly 
se barevné dorty, malovalo se a vy-
rábělo, 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)

„I geometrie se dá učit venku. Děti 
z 3.�C si procvičovaly kružnice a ur-
čovaly polovinu, čtvrtinu a�osminu.“ 
(Kateřina Trapková)

„Naše škola se zapojila do meziná-
rodní přírodovědné soutěže o lese 
Young People in European Forests. 
Soutěžní klání bylo určené pro tří-
členné týmy žáků z 2. stupně. Žáci 
se na soutěž připravovali několik 
týdnů, což obnášelo pročíst odbor-
ný text a připravit se na určování 
přírodnin. Místní kolo proběhlo on-
line 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)

Soutěž o lese

Celý duben se v�naší škole nesl v�du-
chu zápisu budoucích prvňáčků. 
Uvědomujeme si, jak významný mo-
ment tento akt pro malé předškolá-
ky znamená, a nechtěli jsme jen pře-
vzít papír, chtěli jsme dětem nechat 
zápis prožít a zažít. A povedlo se!

Online zápis do ZŠ

„Jak se žáci orientují v informacích o 
koronavirové krizi? A komu v dnešní 
době věří a naslouchají? O�své názo-
ry na téma „Autorita“ se 27. 4. 2021 
s diváky ČT24 podělili naši deváťáci 
Max a Matěj.“ 
(Milena Jakoubková)

Žáci ZŠ Úvaly opět ve Fokusu Václa-
va Moravce! 

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 prá-
vě pro odlehčení a zároveň stmelení 
pořádáme pravidelně Barevný týden 
nebo jsme pro všechny vymysleli po-
řádnou opičárnu.

Barevný týden
„Ještě v loňském roce jsme si neu-
měli 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 pohád-
kovou prezentaci s interaktivními 
úkoly. Děti si vybraly oblíbeného 
pohádkového hrdinu a ten je pro-
vázel podobně rozmanitými hrami 
a úlohami, které dříve plnili budou-
cí prvňáčci při prezenčním zápisu ve 
třídě. Zvládli to skvěle děti i učitelé.

„I letos školní parlament vyhlásil 
Barevný týden: pondělí – modrá, 
úterý – zelená, středa – černobílá, 
čtvrtek – fi alová a pátek – černobílá. 
Tentokrát jsme zvolili možnost za-
pojit se po dva týdny vzhledem k�ro-
tační výuce. Vyhlásili jsme i několik 
souvisejících aktivit: barevné peče-
ní, hledání barev v přírodě, barevné 
tvoření, kvíz o barvách a skupinové

„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 školní-
ho tanečního týmu a udělali takovou 
malou opičárnu. Sami jsme se u toho 
strašně nasmáli a výborně se odre-
agovali a stejného efektu jsme chtě-
li docílit i u našich dětí. Výzva byla 
dobrovolná, kdo chtěl, mohl natočit 
video na písničku DANCE MONKEY 
buď dle uvedené choreografi e, či 
podle vlastních nápadů. Všechna vi-
dea dětí byla úžasná, ta upřímnost 
a energie, která z nich vyzařovala, to 
bylo přesně to, co jsme si přáli. Tou-
to cestou bychom ještě jednou moc 
rádi poděkovali všem zúčastněným 
a slibujeme, že v žádném případě to 
nebyla poslední taneční výzva.“ 
(Ivo Mach)

Dance monkey – pojď udělat opi-
čárnu!
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Do života školy neodmyslitelně patří 
i oslavy nejrůznějších svátků a zvy-
ků. Na duben nám připadl Den Země

spálilo při čarodějnickém řádění 
školní družiny. 

Děje se toho na naší škole hodně 
a všechno se nám sem nevejde. 
Máme pro všechny zvědavé a� infor-
mací lačné řešení – sledujte náš Fa-
cebook a nově i Instagram ZŠ Úvaly, 
na kterých najdete fotky, reportáže, 
aktuální novinky a můžete být s�námi 
ve spojení!

● Tým ZŠ Úvaly 

nebo veselá oslava čarodějnic. Pár 
čarodějnic žáci vyráběly, pár se jich
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M O D L I T B A

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. 

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
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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 po-
vinnost 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 lhů-
tu si pak můžete prodloužit, pokud 
na knihu nečeká další čtenář. Za ne-
dodržení výpůjční doby se opět bu-
dou účtovat upomínky. Prosíme tedy 
o včasné vracení a prodlužování 
knih. Děkujeme!

V knihovně na vás čeká mnoho no-
vých knih, pro dospělé i pro děti. 
Do příštího čísla Života Úval pro vás 
chystáme tradiční tipy na letní čte-
ní. Pro děti také připravujeme na 
léto výzvu Pročtené léto. Stejně jako 
loni nabídneme malým i větším čte-
nářům na každý prázdninový týden 
pestrý výběr knih na jedno téma; le-
tos ke knihám snad přibude i nějaký 
doprovodný program, pokud to situ-
ace dovolí. Chtěly bychom vám také 
představit novou obyvatelku dětské-
ho oddělení: žirafu zatím-beze-jmé-
na, která se stará o knižní novinky. 
Umí je ukázat pěkně přehledně, tak-
že 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 váže-
ného Rolfa Scamandera. Pan Rolf už 
dávno odjel, mně však zbývá podě-
kovat všem pomocníkům. Díky všem 
lovcům i lovkyním, těm, kterým se 
podařilo polapit všechna, i těm, kte-
ří odchytili jen část z nich. Děkuji za 
vaše milé reakce a mám upřímnou 

radost, že vás lov bavil! Skvělé pod-
mínky pro hladký odchyt fantastic-
kých zvířat pomohly zajistit mé kole-
gyně 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 pravidel-
ně přikrmovat čerstvými kartičkami. 
Uprchlého Hrabáka a Větvíka v ži-
votní velikosti, které jste mohli vidět 
v okně knihovny, věrně zpodobnila 
Lucie Modřanská. Desítky nachoze-
ných kilometrů při kontrolních ob-
chůzkách 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 jedinečné-
ho Hrabáka jako dárek pro každé-
ho úspěšného lovce. Děkuji také 
Martinu Poledníkovi za tisk kartiček 
a Albatros Media za svolení s použi-
tím obrázků z ilustrovaného vydání 
knihy Fantastická zvířata a kde je na-
jít. A těším se na další společné dob-
rodružství!

● Kateřina Werkman,
vedoucí MěK Úvaly
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ÚVALY BUDOU MÍT I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ 
ZASTOUPENÍ V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ČSH

N e d o h r a n é 
soutěže se stá-
vají minulostí 
a všichni hledíme 
s mírným opti-
mismem k nad-
cházející sezo-
ně. Rok 2021 se 
tak stává rokem, 
ve kterém trvá
a ještě bude trvat 
příprava na mis-

trovská utkání více než deset měsí-
ců. Poslední mistrovské utkání jsme 
odehráli v polovině října loňského 
roku a další nás snad čekají na za-
čátku letošního září. Naši házenkáři 
v této nesoutěžní době ale nezahá-
lejí a udržují se v kondici bez přes-
tání. Zatím nevíme přesnou podo-
bu 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 no-
vinky průběžně zveřejňujeme. Mů-
žete nás sledovat jak na Facebooku, 
Instagramu, tak na našich webových 
stránkách www.hazena-uvaly.cz.

NÁBOR – NOVINKA – přípravka

Otevíráme novou kategorii – příprav-
ku. 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 nej-
dříve podívat, jak to u nás probíhá, 
rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme, 
přijďte na kterýkoliv trénink mini 
žáků. Chlapci budou postupně roz-
děleni do kategorií podle ročníku na-
rození. Každý trénink vedou zkušení 
a vzdělaní trenéři, jejich přístup za-
jistí 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 mlá-
dí se nám velice osvědčila. Přijďte se 
přesvědčit. 

Rozpis tréninků a kontakt na trené-
ry najdete na webových stránkách 
www.hazena-uvaly.cz, nebo si zavo-
lejte 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 na-
šeho klubu a další netradiční fotba-
lový ročník je pomalu opět za námi. 
Zase se nám nepodařilo dohrát sou-
těže, ale snažíme se držet naši fotba-
lovou komunitu pohromadě. Začali 
jsme se opět věnovat tréninkovému 
procesu a hlavně úpravám sportov-
ního 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 Paře-
zině, přilehlého lesa a ulic. Všem za 
pomoc moc děkujeme. 

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

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

Věříme, že tento stav je tu naposle-
dy a snad nás čekají pouze lepší dny. 
Od srpna se rozjede nový soutěžní 
ročník a naše mužstva budou připra-
vena bojovat o nejvyšší příčky. Těší-
me se na setkání při zápasech a bu-
deme doufat, že vždy při vítězných. 
Užívejte ve zdraví prázdnin a v srpnu 
na shledanou. 

● Výkonný výbor SK Úvaly

MTB A TRAIL RUN OPĚT V�ÚVALECH 
Na neděli 13. června 2021 pro vás 
připravujeme již tradiční závody hor-
ských kol a běžecký závod na stejné 
trase v�prostoru Vinice. Všichni pev-
ně věříme, že jubilejní 15. ročník se 
povede s�ohledem na ustupující pan-
demii uspořádat. 

Připravujeme:  
• dětské závody v�kategoriích 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 star-
tuje) nebo v den závodu před star-
tem.

Podrobné informace najdete na 
www.triprozdravi.cz

Závod pořádaný ve spolupráci 
s�městem 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 připravo-
vaného OBSERVATORIA na vyhlídce 
Na Vinici spolkem Zachraňme kou-
paliště byl v dubnu t.r. nalezen zají-
mavý artefakt – kámen s letopočtem 
„1937“. I pro mne, jakožto geodeta, 
to byla již geodetická archeologie, 
a proto si nález zaslouží trochu vy-
světlení a zasazení do kontextu doby.  
Vlivem hospodářské činnosti a ně-
kdy i vandalismu docházelo a stále 
dochází k poškození povrchové sta-
bilizace trigonometrických bodů. Pro 
zachování použitelnosti trigonomet-
rické sítě proto bylo a stále je nutné 
provádět její údržbu. Při jedné tako-
vé údržbě došlo k výměně poškoze-
ného kamene. Vzhledem k tomu, že 
váha tohoto kamene může být cca 
100 kg, byl zřejmě poškozený kámen 
z prozaických důvodů zahrabán pou-
ze několik metrů od své původní po-
lohy. 

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

trickém kameni ve výslužbě a jeho 
původním účelu.

Obdobnými kameny byly označová-
ny body trigonometrických sítí, které 
se začaly vytvářet začátkem 19. sto-
letí. Vytváření trigonometrických sítí 
nejenom na území bývalého Rakous-
ka - Uherska byl rozhodující počin 
pro tvorbu skutečně kvalitních map. 
Do této doby byly mapy pouhé ob-
rázky, které byly kresleny podle vy-
právění 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 zá-
klad, tj. trigonometrickou síť. Na roz-
hraní mezi jednotlivými mapovými 
listy byly velké rozdíly a deformace 
zobrazené situace. 

Vytvoření trigonometrické sítě 
umožnil a současně si vynutil tech-
nický a hospodářský rozvoj v 19. 
století. První a rozhodující požada-
vek na tvorbu kvalitních map ovšem 
vznesli vojenští stratégové. Spolu se 
snahou vytvořit objektivní podklad 
pro výběr pozemkových daní, roz-
hodl 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 mapo-
vání trvaly více jak půl století.

Jeden z trigonometrických bodů, kte-
rý 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 trigono-
metrické sítě navržené výhradně pro 
nově vzniklý stát. Síť má vlastní sou-
řadnicový systém a v tomto systému 
byla vytvořena nová trigonometrická 
síť nazvaná – Systém jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální. 

Při budování této sítě byly některé 
body původní císařské triangulace 
použity, ale většina bodů byla umís-
těna a stabilizována nově. Dochova-
né body původní císařské triangula-
ce byly nově zaměřeny a použity pro 
porovnání původních map Stabilní-
ho katastru se současnými mapami. 
Tolik k historii a účelu starého vy-
sloužilého kamene, který si můžete 
prohlédnout u Observatoria na vy-
hlídce Na Vinici.
 

● Jaroslav Rydlo, 
spolek Zachraňme koupaliště

NÁVRATY Z CEST NEMUSEJÍ BÝT SNADNÉ
Několik čtenářů Života Úval poukáza-
lo na skutečnost, že v květnovém vy-
dání 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 Váno-
ce, které stráví doma, avšak návrat 
se zkomplikoval. Letadlo mělo poru-
chu a nebylo zřejmé, kdy bude opra-

veno. Vedení výpravy začalo trpět 
utkvělou myšlenkou, že by se někte-
rý reprezentant mohl pokusit o emi-
graci, a proto rozhodlo o náhradním 
řešení. Výprava nastoupila na sovět-
skou 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 ko-
nečně doma. Traduje se, že Vladimír 

Kejř měl z návratu takovou radost, že 
nechtěl čekat na přistavení schůdků 
k letadlu a byl schopen skočit na plo-
chu letiště.

Předpokladem k úspěchům ve spor-
tu jsou kromě talentu píle, houžev-
natost a vytrvalost. Tyto vlastnosti 
bezpochyby sportovní gymnasta Vla-
dimír 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 z�archivu městských kronik a od 
pamětníků. Bylo by škoda nevyužít pro poučení a vzpomínku na zajímavého rodáka.



    

HISTORIEHISTORIE26 ŽIVOT ÚVAL 6/2021

TOTÁLNÍ NASAZENÍ V TŘETÍ ŘÍŠI
Chtěla bych připomenout dobu na-
cistické okupace v letech 1939-1945, 
dobu přípravy vyhlazení českého 
národa. Od osvobození v roce 1945 
uplynulo 76 let, kdo si ještě něco pa-
matuje?

Připravuji knihu o národním a ko-
munistickém odboji na Českobrod-
sku, popřípadě o totálním nasazení 
Úvaláků ročníků 1918 až 1924, kteří 
museli odejet na nucenou práci do 
Třetí říše.

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

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 

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

Alespoň některé údaje by bylo třeba 
zachovat. Posílejte je prosím na uve-
denou mailovou adresu.

Velmi děkuji.

● PhDr. Lenka Mandová,� � 
mandova@centrum.cz

Zde malé děcko na fotografii není 
předmětem identifikace. Spíš se ptá-
me, víte jaký objekt je na fotografii, 
kterou poskytla úvalská patriotka? 
Ta také sdělila k� minulému dotazu 
– benzinová pumpa byla na náměs-
tí určitě ještě v� létě 1968, protože 
u ní tankovala benzin, než jela vy-
zvednout rodiče z�dovolené.

● Alena Janurová

Školní budova č. p. 7 z roku 1884 pa-
tří mezi nejstarší objekty ve městě. 
V průběhu let se v jejích třídách uči-
lo mnoho generací žáků. Při opravě 
v 90. letech minulého století ztratila 
původní podobu. Ozdobně členěná 
fasáda byla nahrazena pravděpo-
dobně z úsporných důvodů hladkou 
omítkou. To by snad bylo možné po-
chopit, protože se nejedná o archi-
tektonicky významnou budovu. Je 
ale nepochopitelné, že pravou část 
průčelí budovy hyzdí už dlouhou 
dobu elektroinstalační lišty se sdě-
lovacími kabely a pravděpodobně 
také s kabely nízkého napětí. Vodiče 
směřují do otevřených instalačních 
krabic či spíše mimo ně, svorky ne-
jsou 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. Jsou-
li vodiče pod napětím, hrozí nebez-
pečí úrazu elektrickou energií.

Většina měst a obcí považuje školní 
budovy za vlastní vizitku. Jak dlouho 
bude tato nepovedená elekroinstala-
ce na úvalské školní budově strašit? ● Vladislav Procházka�

STRAŠIDLO NA ŠKOLNÍ BUDOVĚ
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Několik mých přátel (i já) bychom 
rádi požádali představitele staveb-
ní komise města o podrobnější vy-

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

ní činžák v daném místě dominovat.
Za odbornou odpověď děkujeme.

● Miroslav Masák�

CUKROVAR

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

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. 

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

Anděla Horová

Vzpomínka

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

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  

Vítáme nové spoluobčánky 

Beata Kuncová

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

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ 
jména narozených dětí, životní jubi-
lea a jména zemřelých v�rubrice Spo-
lečenská kronika. Uvést jméno a pří-
jmení 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. 281 091�528, mobil 723�929�928. 

● Marie Černá, matrikářka
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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION humoriada.cz

Humoriáda – zasmějte se s námi
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 ŽALUZIE  

ROLETY  
SÍTĚ PROTI HMYZU

 777 038 001
www.gato.cz
�
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PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           K�emínská 153          
SO:        09.00–13.00                                   282 01 P��Š�MASY

Autoservis a náhradní díly VW AU���ŠKODA SEAT    

Likvidace autovrak� všech zna�ek               
Odborný pneuser	
�����	���	��

                                                   tel.: 606 900 600

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16

602 429 913
605 977 191
606 784 088

Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod 
Nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

mobil: 603 242 142 
milanpetruzalek@sute-pisky.cz 

www.sute-pisky.cz

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

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

Klánovický
trh se vrací!

KlanovickyTrh_90x61mm.indd   1 14.05.2021   14:12

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky starých pohlednic, poštovních známek, fotografi í, 
staré obrazy, rybářské a myslivecké potřeby apod. 
Tel. 731 489 630
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz
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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

 Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

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

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

210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musí mít tiskovou kvalitu - 300 dpi, formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty - logo (*.eps, *.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, 

*.jpg), texty (*.txt, *.doc) - v elektronické podobě. Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

Ceník inzerce:

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

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

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

zvýraznění rámečkem     + 50 %
tučný nadpis       + 30 %

Řádková inzerce:




