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Milé Úvalačky, 
milí Úvaláci, 
po deštivém jaru 
udeřil letos mi-
mořádně teplý 
červen, tak jen 
doufejme, že ne-
vystřílel všechen 
prach a léto bude 
teplé, a aby bylo 
pro přírodu dob-
ře, tak občas za-
prší. 

Horké dny se docela hodily pro re-
konstrukce ulic, které právě provádí-
me (momentálně V�Setých a v�Radlic-
ké čtvrti), tak si držme palce, ať nám 
počasí vydrží přes léto i pro zbývající 
čtvrti. Dostal jsem od několika ob-
čanů dotaz ke zvolené technologii 
oprav ulic – tedy jedná se o drcený ži-
vičný recyklát, který pokládáme přes 
finišer. V�první polovině července po 
základním usazení budou povrchy 
převálcovány a prostříknuty asfal-
tovou emulzí. Povrch komunikací se 
tak bude velmi blížit „klasické bale-
né“, ovšem za nesrovnatelně nižších 
nákladů.

Přes červenec a srpen budeme po-
kračovat v� opravách ulic i v� dalších 
částech města. 

Pracujeme však i na dalších projek-
tech. Odbor investic právě dokonču-
je projektovou dokumentaci na roz-
šíření mateřské školky v� Cukrovaru 
o 50 míst (stavební povolení už 
máme) – sami jste asi letos zazna-
menali, že po letech byl opět velký 
přetlak dětí do školek. Vzhledem 
k� odhadovaným nákladům na do-
stavbu školky ve výši cca 30 mil. Kč 
je zřejmé, že bez dotace nebude její 
realizace možná. V�tuto chvíli máme 
informace, že by na přelomu letoš-
ního a příštího roku mohly být nové 
dotační tituly vyhlášeny. Pokud se 
tak stane, budeme připraveni. 

Bohužel se komplikuje příprava pro-
jektu svazkové základní školy. Jedna 
firma napadla výběrové řízení na 

dodávku projektu pro stavební povo-
lení u Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, takže celý projekt nyní 
čeká, jak úřad rozhodne. Paradoxně 
se tato firma samotného výběrového 
řízení ani neúčastnila. Přesto jsme 
se se starosty okolních obcí dohod-
li, že projekt nové základní školy je 
pro region tak důležitý, že jsme se jej 
rozhodli rozjet už teď – a to zřízením 
samotné svazkové školy jako práv-
nické osoby, která začne od září 2022 
díky vstřícnosti obce Jirny fungovat 
v�pronajatém objektu bývalé Základ-
ní školy v� Jirnech. S� ministerstvem 
školstvím máme dojednáno, že s�na-
ším projektem i nadále počítají, tedy 
financování celého projektu by ohro-
ženo být nemělo. 

Dalším projektem je rekonstrukce 
a rozšíření hasičské zbrojnice. Zde se 
nám kromě dotace od ministerstva 
vnitra podařilo získat další dotaci ve 
výši 3 mil. Kč od Středočeského kraje 
a dalších 300 tisíc Kč na pořízení no-
vého zásahového vozidla pro úvalské 
hasiče. 

Připravujeme i změny ve veřejné 
dopravě. Možná jste si všimli, že na 
I/12 vznikly nové autobusové za-
stávky. Další chystáme na Pražské 
a po letech tak chceme obnovit au-
tobusovou dopravu na horní Úvalák. 
Nejpravděpodobnější termín startu 
nových spojů v�této oblasti je červen 
2021, protože jen povolovací procesy 
na nové zastávky zaberou zhruba půl 
roku … 

Modernizace Úval ale neprobíhá 
jen ve stavbách. To důležité se děje 
i v� chodu úřadu. V� současné době 
finišujeme s�velmi náročným projek-
tem kompletní digitalizace chodu na-
šeho městského úřadu. Od letošního 
podzimu (pracovně od 1. října) byste 
měli mít možnost vyřídit si všechna 
podání na městský úřad (od správ-
ního odboru až po stavební úřad) 
digitálně z� pohodlí vašeho domova. 
Bude k�tomu stačit mít jen bankovní 
identitu, datovou schránku, mojeID 
nebo elektronickou občanku. Měli 

bychom se tak stát jedním z�prvních 
měst v� republice, které bude schop-
no takto komplexní digitální služby 
nabídnout. 

Léto je také obdobím, kdy si rádi uží-
váme společenské akce na čerstvém 
vzduchu. Zdá se, že alespoň přes léto 
nám dá covid pokoj, a tak se můžete 
těšit nejen na koncerty na Dobrém 
místě nebo na akce na koupališti, 
ale také na letní kino. Letos bude 
jeho provoz možná i tři dny v� týdnu 
(!), kdy čtvrtek by byl věnován vašim 
oblíbeným filmům, pátek a soboty 
by pak byly premiérové filmy, a to 
ve stejných termínech, jako vychází 
v� multikinech. V� době psaní tohoto 
úvodníku ještě jednání o přesné po-
době letního kina probíhají, takže jak 
to nakonec všechno dopadlo, se do-
zvíte z�městského facebooku, webu, 
instagramu nebo aplikace. 

Dobrá zpráva také je, že jak se zdá, 
dobu covidové uzávěry přežily všech-
ny úvalské restaurace a bary, a nao-
pak nový podnik přibyl (Esperanza). 
Takže bude i kde se scházet s�přáteli.  
31. května po 6 letech skončil na po-
zici vedoucího odboru investic pan 
Petr Matura. Na tváři města zanechal 
velkou pozitivní stopu, mnohé z�pro-
jektů, které se v� uplynulých letech 
realizovaly, vznikly díky jeho obrov-
skému osobnímu i pracovnímu nasa-
zení. Velmi mu za to děkuji a jsem si 
jist, že stejnou pozitivní stopu bude 
zanechávat i na tváři Středočeského 
kraje. V�posledních letech byl Petro-
vou pravou rukou u mnoha projek-
tů zkušený architekt pan Miroslav 
Hofman. Ten se také od 1. června 
stal novým vedoucím odboru. Přeji 
mu mnoho úspěšných realizovaných 
projektů v�našem městě a méně ner-
vů, než zažíval jeho předchůdce.

Milé Úvalačky a milí Úvaláci, přeji 
vám všem krásný červenec a srpen, 
užijte si dovolenou a ať se vám v�Úva-
lech dobře žije.

●  Petr Borecký, starosta města
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(PARTICIPATIVNÍ) ROZPOČET (NE-)SCHVÁLEN
Na posledním květnovém zastupitelstva 
byl bohužel opět zamítnut návrh na par-
ticipativní rozpočet. Návrh zastupitelů 
PRO koalice odmítla navzdory tomu, že 
starosta jej verbálně podporuje. Téma 
se vrací opakovaně a tentokrát se vráti-
lo proto, že Středočeský kraj začal pod-
porovat participativní rozpočty obcí a to 
jak fi nančně (50 tisíc na první ročník), 
tak prakticky tím, že poskytne obcím 
zdarma software (kdyby si jej město 
samo pořizovalo, tak zaplatí minimálně 
40 tisíc Kč). Středočeský kraj je dokonce 
ochoten zařadit Úvaly do pilotního pro-
jektu využití krajského software. Reálný 

důvod, proč jsme nyní nemohli schvá-
lit přípravu participativního rozpočtu, 
nezazněl. Po dalších jednáních to však 
vypadá, že participativní rozpočet bude 
schválen na podzim, snad.

Zároveň byla schválena úprava rozpoč-
tu města, která zahrnuje i asfaltování 
ulic recyklátem. Úpravu rozpočtu pod-
pořili i někteří opoziční zastupitelé prá-
vě kvůli ulicím. Na zastupitelstvu však 
zazněla jedna důležitá věc – ačkoliv sta-
rosta města volá po spolupráci všech, 
všechny návrhy spolku PRO zamítá 
spolu s�ostatními koaličními zastupite-

li jako na běžícím páse – participativní 
rozpočet, senior taxi a další. Pak se diví, 
že ti samí zastupitelé, se kterými chce 
údajně spolupracovat, nejsou ochotni 
hlasovat pro starostův rozpočet, když 
tam nezahrne ani jednu položku z�jejich 
programu, přestože se jedná o podporu 
a pomoc občanům, která je běžná v�ji-
ných městech, třeba i vedle v� Českém 
Brodě. Spolupracovat lze i tak, že se 
vezmou všechny dobré nápady a opozi-
ce společně s koalicí se domluví na po-
řadí plnění podle důležitosti.

●  Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly

UPOZORNĚNÍ PRO PISATELE
Příspěvky prosím zasílejte výhrad-

ně elektronicky na email 
redakční rady zivotuval@seznam.cz
Termín uzávěrek na 2. pololetí 

roku 2021:

Zářijové vydání 
- uzávěrka 16. 8. 2021

Říjnové vydání 
- uzávěrka 13. 9. 2021

Listopadové vydání  
- uzávěrka 15. 10. 2021

Prosincové vydání 
– uzávěrka  15. 11. 2021

Lednové vydání – 13. 12. 2021

K�31. 5. 2021 ukončil na základě své žá-
dosti pracovní poměr Mgr. Petr Matura. 
Na základě výsledku výběrového řízení 
byl s�účinností od 1. 6. 2021 jmenován 
radou města  vedoucím  Odboru inves-
tic a dopravy Městského úřadu Úvaly 
Ing. arch. Miroslav Hofman.

Oběma přejeme v�jejich nových pracov-
ních pozicích mnoho  úspěchů.

●  Jana Tesařová, 
tajemnice MěÚ Úvaly

ZMĚNA NA POZICI VEDOUCÍHO 
ODBORU INVESTIC A DOPRAVY 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚVALY

    

ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA

OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKA PRO OBCE, PROJEKTANTY 
I OBČANY POMŮŽE SE SVĚTELNÝM ZNEČIŠTĚNÍM
Ministerstvo životního prostředí vydalo 
pomůcku pro obce, ale i další zájemce, 
kteří chtějí omezit světelné znečištění ve 
městech a jejich okolí. „Doporučení pro 
moderní osvětlování“ je aktualizací pří-
ručky pro obce z podzimu 2017. Nově se 
kromě veřejného osvětlení zabývá i mož-
nostmi šetrného svícení ve venkovním 
prostoru obecně.

V dokumentu najdou zástupci obcí, pro-
jektanti, provozovatelé soukromého 
osvětlení, ale i občané řadu informací o 
tom, co je světelné znečištění, jaké má 
zdravotní rizika, dopady na přírodu, po-
zorování hvězdné oblohy, plýtvání energií 
či bezpečnost. Příručka pomůže vybrat 

nejvhodnější osvětlení a zorientovat se 
ve správném nastavení a možných para-
metrech osvětlení. Popisuje jednoduchá 
pravidla, jak svítit co nejefektivněji a zá-
roveň minimalizovat negativní vlivy světla 
během noci na přírodu i obyvatele, a také 
možnosti, jak se bránit světelnému znečiš-
tění či rušivému světlu. 

Zásady šetrného osvětlování

• Sviťte jen tam, kde je potřeba. Nesviťte 
lidem do oken, do okolní krajiny ani na ob-
lohu, neosvětlujte stromy a vodní plochy.
• Sviťte pouze dolů, používejte svítidla 
vhodná pro danou situaci a nenaklánějte 
je. Dobře zvažte, kam je nejlepší svítidla 
nainstalovat.

• Nesviťte zbytečně silně a využívejte mož-
nosti světlo ztlumit, když je malý provoz. 
Pokud není osvětlení potřeba, vypněte ho 
nebo ztlumte na minimum.
• Používejte teplé odstíny světla. Teplo-
ta chromatičnosti by neměla přesahovat 
2700 K. 
• Po projektantovi a dodavateli požadujte 
šetrné osvětlení.

Příručka je ke stažení ve formátu PDF zdar-
ma na webu ministerstva. Nejjednodušeji 
se najde zadáním následujícího hesla do 
vyhledávače:

MŽP Doporučení pro moderní osvětlo-
vání

●  Josef Hodboď
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… 17. 5. zaznamenala čtenářka krás-
nou duhu nad Slovany, květen dodal 
hodně vláhy zahradám a městské ze-
leni.

… 20. 5. na mezinárodní den včel se 
královna rozhodla, že se osamostat-
ní a přetáhla dělnice na svou stranu 
směr Skeříkov, z�akce bylo jasné, že to 
byl hukot a setřásání roje do kbelíku 
bylo velmi rychlé, jen kupodivu pár 
vteřin a včelař si odnášel poklad. Vše 
zachyceno díky pohotovému čtenáři.

… 24. 5. v „65“ – starosta a krajský 
radní P. Borecký píše na svém fb … 
„Mé dnešní pondělí skončilo večer 
v Úvalech. Skončilo veřejnou debatou 
o dlouholetém úvalském problému - 
továrně ESSA CZECH (dnes Tawesco) 
na Hodově, který se táhne již od roku 
1998. Tato továrna by měla dle plá-
nu vlastníka, společnosti PROMET 
GROUP, projít přístavbou a moder-
nizací. Diskuse mezi zástupci společ-
nosti, spolkem Arnika a občany ze 
sousedství byla dlouhá, ale kultivova-
ná. Asi jsme dnes všechno nevyřešili, 
ale k řešení jsme se výrazně posunu-
li. Za důležité vnímám, že společnost 
Tawesco je ochotna podepsat s měs-
tem Úvaly plánovací smlouvu, kte-
rá bude garantovat její závazky vůči 
městu i občanům. Záznam z debaty 

najdete na YouTube kanálu města 
Úvaly…“

… 2. 6. na ČT1 ve zprávách jsou naše 
Úvaly – před pár dny namátková hy-
gienická kontrola na Dobrým místě 
kvůli covidu. P. Martinák sděluje, že 
je vše OK, provozovatelé sami hlídají 
opatření.

… výjezdů JSDH je méně?
Výjezd č. 23/21 – 27/21 během května 
a června do uzávěrky - na záchranu 
osoby z výšky do Škvorecké obory - na 
únik nebezpečných látek na komuni-
kaci na náměstí Svobody do Úval - na 
záchranu osoby z uzavřených prostor 
do Úval; k�požáru RD do Škvorce; ne-
hoda na dálnici D1.

… 3. 6. na koupališti – spolek ZK ode-
myká zlatým klíčem bazény koupa-
liště.

… ZŠ Heuréka využila jeho areál po 
otevření hned po ránu k� výuce i re-
laxu.

… největší návštěvnost je zatím v�so-
botu 5. června a první zpravodajství 
z�úvalského koupaliště 7. 6. „další vy-
mydlený den, vyšperkované údolíčko, 
odpolední návštěvnost zejména ma-
minek i tatínků s�dětmi je to nejlepší, 
jak nechat tělo protáhnout v přírodě, 

někteří na slunci, jiní v polostínu, dal-
ší zcela pod ochranou stromů, výběr 
pro každého ... překvapený návštěv-
ník zjišťuje, že je otevřeno již třetí 
sezonu ... a na vše správný dohled 
i z okének Orange a občerstvení.

… Mariánský dub poblíž myslivny má 
svůj dlouholetý život za sebou, obrá-
zek Panenky Marie byl fotografován 
ve stejné výši již před 70 lety.

… před měsícem dosazený platan za 
uschlou trosku na náměstí neprospí-
vá, potřebuje čas nebo je místo zača-
rované??? Jinak 14. 6. byl proveden 
postřik proti houbové chorobě.

… obyvatelé nejhorších ulic v� Úva-
lech, zejména Kollárova a Štefániko-
va, si přejí, aby město napřelo své 
síly a pokusilo se o získání dotace či 
jinou možnost fi nancování úplné re-
konstrukce ulic, i když někteří kvitují 
alespoň dočasný recyklát.

… v� pondělí 14. 6. je na náměstí pro-
dej jahod z�Kouřimi, čerstvě trhané, až 
dojdou jahody, budou vozit meruňky 
nebo jiné produkty. Máme tak tržiště 
obsazené snad kromě úterý každý den, 
ovšem sobota je nejfrekventovanější.



    
5 ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA ŽIVOT ÚVAL 7-8/2021

… u trafostanice proběhlo srovnání 
terénu.

… TS opravuje padlé značky, jak jinak, 
seče trávu, občané pečují o zeleň 
a květenu, někde jim to pejskaři kazí.

… DPS je uprostřed prací k�odstraňo-
vání vlhkosti, jde se hodně do hloubky.

●  Zachytila A. Janurová

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 prostřednictvím 
e-mailu blanka.knotkova@cpkp.cz. Veš-
kerá podpora je pečujícím rodinám 
v rámci projektu nabízena zdarma.

V současné době v regionu také pořá-
dáme svépomocné skupiny a vzdělá-
vací akce pro neformální pečující..

V dnešní uspěchané době žijeme více 
méně pod tlakem, často se v nás hro-
madí stres, nervozita, únava, strach 

a podobně. Mnoho z nás touží po uvol-
nění od napětí, stresu. V případě, že 
pečujete o svého blízkého, je potřeba 
odpočinku ještě naléhavější. Cílená re-
laxace nám může pomoci zregenero-
vat fyzické a psychické síly.

Proto jsme pro vás připravili 28. čer-
vence od 18 do 20 hod. online setkání 
s lektorkou jógy, slečnou Ester Novot-
nou. Přijďte si společně zacvičit a od-
počinout si. Více informací obdržíte na 
vý še uvedeném kontaktu.

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

Dále jsme pro vás ve spolupráci 
s dalšími odborníky vytvořili krátká ná-

vodná videa se základními radami pro 
pečující tak, abychom vám představili 
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

MUDR. MAŘÍKOVÁ
DOVOLENÁDOVOLENÁ

28. června – 9. července
Akutní případy ošetří MUDr. Karásková ve svých 

ordinačních hodinách.

16. – 20. srpna
Akutní případy ošetří MUDr. Schmidtová ve svých 
ordinačních hodinách. (Pražská 276, asi 200 metrů 

pod střediskem)

23. – 27. srpna 
(pouze AKUTNÍ PŘÍPADY, ordinace je bez sestry)

Ordinační prázdninová doba:
      po - út     8 – 13
      st             12.30 – 17
      pá            8 - 12

MUDR. KARÁSKOVÁMUDR. KARÁSKOVÁ
DOVOLENÁDOVOLENÁ

26. – 30. července
23. – 27. srpna

Akutní případy během dovolené ošetří
MUDr. Maříková ve svých ordinačních hodinách.

Ordinační hodiny v�červenci a srpnu:
            pondělí                 12 – 17 
            úterý - čtvrtek     8 – 13
            pátek                     8 – 12 

16. – 20. srpna ordinace bez sestry
(pouze akutní případy)
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MALÝ PRŮVODCE ČÁSTMI ÚVAL 

Pokud není obyvatel města rodilým, 
ale tzv. náplavou, pak patrně nemá ně-
kterou knížku o historii města – Úva-
ly jindy a nyní z� roku 1929 nebo ani 
možná Úvaly v�průběhu staletí z� roku 
2004 (ta je ale ještě k�mání v�Infocent-
ru, resp. kdesi v�Brně nové vydání Úva-
ly jindy a nyní). Z�nich Malý průvodce 
občas čerpá, ovšem ani v nich se nelze 
dopátrat pojmenování všech míst tak, 
jak si je od počátku rozrůstající se obec 
vytvořila.  Do identifi kace vžitých názvů 
se zapojila řada pamětníků. Na přilo-
žené mapě jsou místa označena čísly 
zleva doprava a shora dolů. Následuje 
popis míst seřazený abecedně s�odka-
zem na číslo na mapě. Pokud někdo 
zná další jiný vžitý název, případně jeho 
výklad či najde chybu v�průvodci, bude 
jeho názor vítán a použit. Průvodce si 
nedělá naděje, že vysvětlí vše dokona-
le, a nechce být historickým svědkem 
původu místa. Je jen hravým výkladem 
a pomůckou k�orientaci, když se vydáte 
naším rozrůstajícím se městem smě-
rem …

Pro podrobnější vysvětlení se ještě 
podíváme do knihy Úvaly v� průběhu 
staletí, kde se píše: „Město má 10 zá-
kladních sídelních jednotek. Jsou to: 
Hodov, Hostín, Na Slovanech, Na Vini-
ci, Nad Silnicí, Pod Tratí, Radlická čtvrť, 
U Horoušánek, U Nádraží, Vidrholec. 
Katastrální území dnešních Úval má 
výměru 1456 ha (rok 2004). Jeho sou-
částí je jihozápadně Škvorecká obora, 
západně les Vidrholec a severně část 

Klánovického lesa, severně Holá Ho-
stýň a severovýchodně Vinice. Katas-
trální území města přiléhá na severu 
těsně k�obci Horoušánky, na severový-
chodě k�obci Tlustovousy a Tuklaty, na 
jihovýchodě k� obci Přišimasy, na jihu 
k� obci Škvorec, na jihozápadě k� obci 
Dobročovice a Květnice, na západě 

a severozápadě k městské části Praha-
Újezd nad Lesy a Praha-Klánovice.“

Malý průvodce vznikl z�iniciativy spol-
ku ZK jako další příspěvek lidé lidem, 
sousedé sousedům. 

●  Alena Janurová

Malý průvodce částmi Úval s�použitím původních místních 
a pomístních názvů aneb Kam půjdete, když vás někdo pozve …

Arňák – tak říkala mládež 
v�minulém století okolí bý-
valého umístění pomníku 
Arnošta z� Pardubic nad 
tratí, vedla k� němu ulice 
Arnoštova s� malinkými 

závorami 38

Bartošův les – úsek v� oblasti na Vi-
drholci (lesní sekce 27), kde údajně 
sebevraždou oběšením ukončil svůj 
život otec úvalské rodačky Marie Ma-
jerové po ztrátě části majetku (kniha 
L. Mandové Od Panenství k� Divoké-
mu západu; vzpomínky J. Rajnyše 
v�ŽÚ) 11

Bendlova stezka – Dostálova, Škrou-
pova, Kožíškova … dnes je ofi ciál-
ním názvem lesní cesty od Mlýn-
ského rybníka ke kostelu, byla 

založena Okrašlovacím spolkem a k�ní 
přiléhaly stezky další. Škroupova vedla 
a nyní beze jména vede od ulice 
Podhájí nad školou k� Bendlově. Ko-
žíškova vedla od Prokůpkova mlýna 
k� pamětní desce v� Masarykově háji. 
Dostálova se jmenovala nynější cesta 
od silnice na Tlustovousy k� hřišti na 
Vinici a k�rozhledně 18

Bramborové náměstí – nynější ná-
městí Svobody s� domovem pro se-
niory, domem s� pečovatelskou služ-
bou, více bytovými domy a bývalým 
obchodním domem s�nynější poštou, 
fi t centrem Mamut a obchody. Bram-
borové si přídavné jméno vydobylo 
v�minulosti svým vzhledem obděláva-
ného pole, leží pod Petřínem, zhruba 
uprostřed města 17

Brod – přechod přes Výmolu v� ulici 
Podhájí, než byl postaven mostek 29
Budka – hotel proti budově nádraží, 
zajímavá dominanta města, hojně vy-
užívaná v� minulosti spolky, městem 
a turisty. Často fotografovaná a dob-
ře zdokumentovaná v� úvalské lite-
ratuře. Název setrvává v� povědomí 
podle jednoho z�majitelů (hotel Křo-
vák, Budka, Sport) 25

Cihelna Rosenbaumova - druhá ci-
helna – Rosenbaumova - se nachá-
zela přibližně v�místě dnešního Hor-
ního úvalského rybníka. Skeříkova 
i tato dodávaly jak plné a děrované 
cihly, tak náročnější tenkostěnné zbo-
ží – střešní tašky. Využívaly zde těže-
né cihlářské hlíny. Provoz v� nich byl 
ukončen začátkem 2. světové války 
53
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VEŘEJNÁ DEBATA K ZÁMĚRU ROZŠÍŘENÍ 
VÝROBY VE SPOLEČNOSTI TAWESCO 
V ÚVALECH KONANÁ DNE 24. 5. 2021
V� sále Pětašedesátky se koncem 
května konala veřejná debata se zá-
stupci společnosti TAWESCO (resp. 
společnosti PROMET) a občanů 
z� lokality Hodov. Starosta předsta-
vil přítomné zástupce společnosti, 
dále zástupce občanského sdružení 
Arnika. Předmětem debaty byla pre-
zentace záměru společnosti na roz-
šíření provozu bývalého areálu ESSA 
Czech. Nejprve dostali slovo zástup-
ci společnosti PROMET. Ti pohovořili 
o stávajících historických problé-
mech umístění závodu v� lokalitě 
obytné zástavby na Hodově a před-
stavili přítomným formou prezenta-
ce záměr společnosti – projekt od-
hlučnění. Záměrem společnosti je 
nerozšiřovat výrobu jako takovou a 
realizovat příslušné úpravy do roku 
2024. Společnost převzala závazky 
od svého předchůdce (ESSA Czech), 
včetně závazku vybudovat odhluč-
ňující val. Vyjádřili se i zástupci ob-
čanského sdružení Arnika, která 
dlouhodobě podporuje dotčené ob-
čany z�lokality již mnoho let. Pan Da-
vid Zapletal, občan z�dotčené lokality 
Hodova, který se problematickému 
umístění závodu lisovny dlouhodobě 
věnuje, ve své prezentaci poukázal 
na některé skutečnosti na historický 
vývoj stavby a současné rozčarování 
obyvatel z�přístupu nového vlastníka 
po roce 2018. Společnost TAWESCO 
podala žalobu na sdružení Arnika za 
publikovanou tiskovou zprávu.  

Starosta města, který celou disku-
si moderoval, se dotázal zástupců 
společnosti, jak vidí budoucnost pů-
sobení společnosti v�katastru města 
a jakým způsobem chtějí investo-
vat. Pro společnost je nyní stěžejní 
jejich provoz v�moravské Kopřivnici, 
kde intenzifikuje lisovnu. V Úvalech 
společnost počítá s�větším zpracová-
váním stejného množství v�současné 
době zpracovaného materiálu. Finál-
ní výrobek (výlisek) bude složitější 
a sofistikovanější na vlastní zpra-
cování, ale bude méně „cestovat“. 
Dotaz se také týkal na typ zaměst-
návaných lidí (kvalifikovanější ope-
rátoři výroby). Po implementaci 
protihlukových opatření by se měl 
hluk více rozptýlit do neobydlené 
části. Zástupci společnosti zodpově-
děli dotazy občanů. Nárůst dopravy 
je předpokládán v� rozsahu + 2 ka-
miony. Celkem podnik zaměstnává 
251 zaměstnanců ve třech směnách 
a dvě směny o víkendech. Připomín-
ky zazněly i ke skladovanému mate-
riálu pod „širou oblohou“, kdy před-
chozí praxe vlastníka stále přetrvává, 
a odhlučnění střechy objektu lisovny. 
Zástupci společnosti PROMET chtějí 
zastřešit nynější manipulační plochu 
také i z�důvodu závazku kvality vůči 
svým odběratelům (omezení koro-
ze a nepříznivého vlivu venkovního 
skladování). Další připomínky se tý-
kaly hlukového valu, výsadby nových 
stromů a stávajícího biokoridoru.  

Starosta shrnul diskutovanou pro-
blematiku do vůle města uzavřít 
s� vlastníkem výrobní haly „Plánova-
cí smlouvu“, kterou vnímá jako nej-
transparentnější kompromis.

Link na záznam z debaty: https://
www.youtube.com/watch?v=nKbv-
NASJ-Ys  Délka jednání: 2:17 hod.
  

●  Marek Mahdal, 
redakce Života Úval

Cihelna Skeříkova – viz Skeříkov 52

Cukrovar – oblast mezi Fabrákem a 
křižovatkou u Penny, kde stával sku-
tečný cukrovar založený v� 70. letech 
19. stol. a zrušený po roce 1930 48

Devět kanálů – železniční viadukt, 
podle vzhledu lidově nazývaný  „De-
vět kanálů“, byl vystavěn v�roce 1844 
za dohledu inženýra  Jana Pernera 
pro Olomouckou dráhu 41

Dlouhá álej – viz U Donáta 56

Eská – jdeme na eská, tak se zvali 
sportovní příznivci k� cestě na hřiště 
SK Úvaly ležící na západě u Klánovic-
kého lesa u výjezdu na Jirny 7

Fabrák – chovný rybník s�hrází u Cha-
loupek a Devíti kanálů, která zkracuje 
cestu od Vinohrad k� pivovaru Liber-
tas či nákupnímu středisku Penny 41

šel závod do působnosti národního 
podniku HEFA Praha, který vyráběl 
čerpadla a díly pro čerpací a měřící 
zařízení. Nejvyšší výroby bylo dosa-
ženo v� roce 1955. Kolem roku 1960 
přešel závod pod vedení pražského 
podniku ČKD Trakce Praha 7

Hodov – původně tzv. zbytkový statek 
východně od V�Setých v�údolí Výmo-
ly pod severní stranou Holé Hostyně, 
majetek Lichtejnštejnské správy pan-
ství. V místě býval Hodovský rybník, 
který byl postupně zavezen skládkou. 
Dnes soukromý pozemek, na který je 
vidět z�cesty při procházce lesem nad 
potokem. Poblíž statku a rybníka bý-
val i Hodovský mlýn 4

Pokračování příště

●  Alena Janurová

Hasičárna – centrála Jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů – hasičský dům 
v�Klánovické 12

HEFA – Cléo – Elektronspol - v�mezi-
válečném období továrna Cléo bra-
trů Janouškových na výrobu mýdel 
a jiných toaletních potřeb zkrachova-
la a v� roce 1942 souhlasily okupační 
a protektorátní úřady s� rekonstruk-
cí bývalé továrny Cléo a se stavbou 
výrobních objektů fi rmy Elektronspol  
v� dnešní Klostermannově ulici. Po 
dokončení přestavby budov zde ješ-
tě v� roce 1942 zahájila fi rma výrobu 
součástek pro vojenské účely, přede-
vším pro automobily a letadla. Ihned 
po osvobození v� roce 1945 byla vá-
lečná výroba nahrazena výrobou la-
melových čističů, vzduchových čističů 
a leteckých podvozkových kol pro zá-
vody Avia a Aero. Od roku 1947 pře-
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PSYCHOTERAPIE – CESTA, KTERÁ POMŮŽE 
PŘEKONAT VAŠE PROBLÉMY
Pandemie zahnala mnoho lidí do sle-
pé uličky, ze které si často neví rady. 
Mnoho rodin i jednotlivců čelí novým, 
náročnějším situacím, které nejsou 
schopni sami zvládnout. Řešení bývá 
obvykle blízko, jen o něm nevíme.

Cestou z problémů může být právě 
psychoterapie, která pomáhá v� řadě 
nelehkých životních situací. Tato služba 
umí podpořit v�hledání ztracené stabi-
lity, pomůže se zorientovat v� tom, co 
právě prožíváme, odhalí naše potřeby  
a pomůže s� jejich naplněním. Podívat 
se na svůj problém s�někým „z venku“, 
který nám dá prostor vypustit emoce, 
přetlak nebo obavy, přináší úlevu a to-
lik potřebný nadhled.  Nebuďte na své 
problémy sami.

Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE 
nabízí pomocnou ruku v�podobě indi-
viduálních, párových nebo rodinných 
PSYCHOTERAPIÍ ZDARMA. 

Pokud jste rodič samoživitel, pečuje-
te o závislou osobu, máte zdravotní 
hendikep (držitelé OZZ a OZP) nebo 

se cítíte jakkoliv izolováni, máte mož-
nost využít této bezplatné služby. 
Pokud si nejste jisti, zda spadáte do 
tohoto zařazení, i tak nás zkontaktuj-
te – rádi vám poradíme a zodpovíme 
vaše dotazy. Neváhejte, tato nabídka 
je časově omezena. Máte-li pocit, že 
bychom mohli vám nebo vaší rodině 
pomoci, ozvěte se co nejdříve. Jsme 
tu pro vás.

Psychoterapie je poskytována v�našich 
dvou centrech – vyberte si to, které je 
pro vás lépe dostupné.

CENTRUM V�ŘÍČANECH
(Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany)

722�065�156

CENTRUM V�KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
(náměstí Smiřických 39, Kostelec n. Č. l.)

721�967�425

Terapeutické centrum Modré dveře je 
nestátní nezisková organizace, která 
přes deset let pečuje o duševní zdraví 
obyvatel Středočeského kraje. Kromě 
psychoterapií nabízí tyto služby: sociál-

ní aktivizace, sociální rehabilitace, kri-
zová pomoc, supervize a klinický psy-
cholog. Více podrobností naleznete na 
www.modredvere.cz.
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MODERNÍ TECHNOLOGIE POMÁHA JÍ 
V CHARITATIVNÍCH PROJEKTECH
O nových technologiích se mluví často 
a v� různých souvislostech, málokdy se 
však dozvídáme, že mohou pomáhat 
i ohroženým dětem, jako například 
v projektu KLOKTEX.

Co je to projekt KlokTex?

Kontejnery na textil, oblečení a obuv 
pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický pro-
jekt, který podporuje především 
Fond ohrožených dětí Klokánek. Po 
celé České republice jsou rozmístě-

né kontejnery s logem klokánka na 
sběr nepotřebného, avšak použitel-
ného oblečení a obuvi. Odevzdáním 
takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale 
i hraček do těchto kontejnerů se je-
jich dárci přímo podílí na pomoci jak 
materiální, tak hlavně fi nanční. Více 
na www.KlokTex.cz.

 „Projekt byl spuštěn s cílem pomoci 
těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky 
všem dárcům oblečení a obuvi jsme 
v� rámci projektu fi nančně podpořili 
charitativní organizace částkou pře-
vyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc 
se budeme i přes nelehké období 
snažit nadále navyšovat.“ říká Ing. 
Pavlína Klementová, jednatelka spo-
lečnosti. 

Efektivita klíčem k podpoře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kon-
tejnerů rozmístěných po celé České 
republice. Město Úvaly se do projektu 

pomoci zapojilo již před lety. V�rámci 
projektu se musí velmi efektivně řešit 
provoz celého systému, jejich výrobu, 
svoz a třídění odevzdaného textilu 
a obuvi, aby náklady s� tím spojené 
nepřevýšily přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových 
položek je svoz odevzdaného textilu 
a obuvi. Optimální plánování svozů 
s� ohledem jak na rozmístění kontej-
nerů, tak zejména na jejich naplnění, 
tak zásadně ovlivňuje efektivitu ce-
lého procesu a má přímý dopad do 
nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení 
optimalizace svozů vybralo společ-
nost Sensority, s.r.o. Díky této spo-
lupráci se optimalizují náklady svozu 
a také se přispívá ke snížení emisí 
díky chytré logistice.

●  Nicole Nouir Křížková

JEDNODENNÍ CHIRURGIE V�BRANDÝSKÉ NEMOCNICI
Jednodenní chirurgie v� brandýské 
nemocnici nabízí individuální přístup 
a krátké objednací lhůty, termíny se 
pomalu plní.

7. května 2021, Brandýs nad Labem 
–  Jednodenní péče lůžková (JPL), jak 
zní ofi ciální název pro tzv. jednoden-
ní chirurgii, představuje chirurgické 
oddělení Nemocnice Brandýs nad 

Labem s personálním 24hodinovým 
zajištěním lékařské i sesterské péče. 
Toto oddělení umožňuje individuál-
nější přístup, který pacienti oceňují, 
a krátké objednací lhůty. Díky moder-
ním chirurgickým, ortopedickým i ane-
steziologickým postupům a metodám 
lze dobu hospitalizace pacienta op-
timálně upravovat. Primář chirurgic-
kého oddělení brandýské nemocnice 

MUDr. Daniel Ehrenberger doporuču-
je neotálet s�objednáním na vyšetření 
a plánované operace, jelikož volné ter-
míny se s�ústupem pandemie pomalu 
zaplňují.

●  Natálie Smoljaková
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NOC KOSTELŮ
Původně gotický kostel Zvěstování Pan-
ny Marie za základní školou jistě každý 
z vás alespoň letmo zná. Noc kostelů 
byla pro náš spolek Pro Úvaly vhodná 
příležitost k jeho nasvícení, které to-
muto koutu Úval dodalo jistý poetický 
nádech. Zda se tak podařilo, můžete 
posoudit alespoň dle fotografi e. Ačko-
li, kvůli pozdnímu západu slunce, pro-
běhlo nasvícení až hodinu po ukonče-
ní programu v kostele, byl náhodnými 
kolemjdoucími na místě, tak těmi na 
sociálních sítích, tento počin kvitován. 
Úvalská farnost se rozhodla, že se pus-
tí, za přispění města, do rekonstrukce 

fasády kostela. Vedle fasády kostela by 
se mělo město pustit do kultivace pro-
storu mezi školou a kostelem. Mohl by 
zmizet plot u školy a asfalt by nahradila 
dlažba,�díky čemuž by vznikl�útulný pro-
stor pro setkávání, rozjímání s pohle-
dem na kostel. Máme v Úvalech málo 
památek, a proto by stálo za to, ty co 
máme zvýraznit právě třeba tím, že je 
v noci osvětlíme.

Díky všem, kteří nasvícením pomohli.

●  Za spolek Pro Úvaly
Naďa Kouklová a Jan Černý



dem, ach jo, ale přeci bude líp, začíná 
to opékáním buřtů před týdnem, dnes 
se přidává tamtéž - Na Dobrým místě 
-“skoronová omlazená“ skupina Ondry 
Nováka Bistro Band. Na stejdž techni-
ka dovezená supertrackem a probouzí 
i úvalskou motorkářskou sezonu. To 
nám to chybělo!!! Každé společenské 
chvilky si musíme vážit a podvečerní 
Úvaly to podporují po lijáku, co spláchl 
prach z ulic ...

... těšíme se na další koncerty na DM, 
v�sobotu 12.6. na hřišti zase hrála coun-
try kapela, snad v�září bude lístků utr-
ženo víc.

●  Alena Janurová
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MARTIN VYDRA ZPÍVAL S HVĚZDAMI
Při příležitosti 300. výročí blahořeče-
ní sv. Jana Nepomuckého se 30. květ-
na 2021 uskutečnil na náměstí v jeho 
rodném městě slavnostní koncert 
pod názvem Open Air Nepomuk, 
který proběhl pod záštitou ministra 
kultury Lubomíra Zaorálka, manžel-
ky prezidenta republiky Ivany Zema-
nové a hejtmanky Plzeňského kraje 
Ilony Mauritzové. Program koncertu 
byl sestaven převážně ze skladeb 
autorů klasické hudby Smetany a 
Dvořáka. Za doprovodu Komorního 
orchestru Národního divadla spo-
lu s Evou Urbanovou a Michaelou 
Katrákovou vystoupil Martin Vydra. 
Operní hvězdu Evu Urbanovou, která 
účinkovala mimo jiné v Metropolitní 
opeře v New Yorku nebo v milánské 
La Scale, není nutné více představo-
vat. Michaela Katráková má za sebou 
úspěšná angažmá ve Státní opeře 
Praha, Švandově divadle v Liberci, vy-
stupovala na jevišti ústeckého Seve-
ročeského divadla a  Divadla J. K. Tyla 
v Plzni. Kromě operních představení 
samostatně koncertuje. Martin Vyd-

ra, který už na úvalské základní škole 
na sebe upozornil pěveckým talen-
tem, postupně vyrostl v uměleckou 
osobnost, která může vystupovat po 
boku pěveckých hvězd. Na nepomuc-
kém pódiu brilantně zvládl sólový vý-
stup i duet s Michaelou Katrákovou. 
V programu plném hudebních lahů-
dek se neztratil ani ve společném vy-
stoupení s Evou Urbanovou. 

Martin Vydra má rázně nakročeno na 
světová pódia. Na podzim se chys-
tá do Spojených států na koncerty v 
New Yorku, Chicagu a St. Louis. Poté 

bude v Brazílii zahajovat barokní fes-
tival v Juiz de Fora a pak koncertovat 
v Rio de Janeiru a Leopoldině za pří-
tomnosti habsburského prince. 

Záznam květnového koncertu ze se-
tkání s krásnou hudbou bylo možné 
zhlédnout téhož dne ve večerním 
vysílání České televize na programu 
ČT art.

●  Text Vladislav Procházka, 
foto Lukáš Mácha 
a Martin Myslivec

OPOŽDĚNÉ KULTURNÍ JARO
OPOŽDĚNÉ KULTURNÍ JARO 
ANEB BUDEME ZASE TRHAT LÍSTKY 
ZE SPOLEČENSKÉHO KALENDÁŘE???

Začali jsme návštěvou prvního post-
covidového setkání ComeBack Squa-
re Dance Club v� DPS 31. května. Za 
opravdu dodržovaných opatření, pro-
hlášení o bezinfekčnosti, očkování či ne-
gativním testu proběhl podvečer v�ob-
novování vzpomínek na sestavy základů 
i složitějších sestav svižného tance, je-
hož fanoušky vítají zakladatelé Horovi 
ze spolku Jonatán.

28. 5. proběhla v�Úvalech Noc kostelů 
již se zažitým pěveckým a hudebním 
programem výuky dětí na faře a pro-
hlídkou věže kostela až ke zvonům. Po-

slední tečkou byl zasvěcený výklad regi-
onálního historika Jana Psoty o životě 
princezny kněžny Savojské.

10. 6. Ondra Novák na DM  - první 
„opožděné kulturní vlaštovky“ v Úva-
lech, a tolik jsme mívali akcí před covi-
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LÉTA JÍCÍ PSI OPĚT V�ÚVALECH
LÉTA JÍCÍ PSI OPĚT V�ÚVALECH ANEB 
CZECHBLACK PRAHAHA FREESTYLE 
2021

Přijďte po dlouhé karanténě rozto-
čit pípy a zafandit psím sportovcům. 
Rádi bychom vás pozvali na dogfris-
bee závody, které proběhnout o ví-
kendu 24.–25. 7. 2021 na fotbalovém 
hřišti SK Úvaly. Loni byla účast hoj-
ná a sjelo se více než sto závodících 
týmů z� celé České republiky a za-
hraničí a neméně bylo přihlížejících. 
A my víme, že i letos to bude veliké.

Dogfrisbee je sportovní� disciplí-
na, při které psi chytají létající talí-
ře (tzv. frisbee). Hlavní disciplínou 
bude opět freestyle. Freestyle je se-
stava na hudbu, kterou si hráči se 
svými psy připraví tak, aby ji měli 
co nejoriginálnější a nejplynulejší. 
Předvádí různé odrazy od těla, pře-
skoky a nejrozmanitější triky. Navíc 
se bude soutěžit i v�hodech do dálky 
a na přesnost.

Po celý víkend bude na co koukat. 
Snad divácky nejatraktivnější jsou 

pak finálová kola, která se odehrají 
v� neděli odpoledne. Zábavný pro-
gram je připravený nejen pro psy a 
u stánku CzechBlack si budete moci 
zasoutěžit i bez psa. Žízeň, hlad i 
chuť zaženete v�místní restauraci na 
hřišti, kde bude rozpálený gril. V�so-
botu večer zábava s�živou hudbou.
Více informací o akci naleznete na 
www.prahahadogfrisbee.webnode.
cz nebo na Facebookové události 
CzechBlack PraHaHa freestyle 2021 
viz QR kód. 

Program:

Sobota 25. 7. 2020
1. kolo Freestyle, SPTF Divize I. 
a II., KanJam

9:00 úvodní schůzka závodníků 
a zahájení závodů
9:30 1. kolo FREESTYLE začátečníků 
prokládaná soutěží v�hodech na dálku
14:00 1. kolo FREESTYLE pokročilí 
prokládaná soutěží v�hodech na dálku
19:00 předpokládaný konec 
a vyhlášení vítězů prvního dne
21:30 noční hra bez psů (Kanjam)

Neděle 26. 7. 2020
2. kolo Freestyle + Minidistance,�Dog 
Dartbee�

9:00 úvodní schůzka závodníků
9:30 MINIDISTANCE do freestylu 
začátečníci a pokročilí (hody na 
vzdálenost a čas)
10:00 kvalifi kace DOG DARTBEE 
(hody na přesnost)
12:30 pauza na oběd
13:30 2. kolo FREESTYLE začátečníci
15:00 2. kolo FREESTYLE pokročilí
16:00 semifi nále a fi nále DOG 
DARTBEE
18:00 předpokládaný konec 
a vyhlášení vítězů

* pořadatel si vyhrazuje právo na 
změnu programu
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DEN DĚTÍ JINAK
O víkendu 29. – 30. 5. jsme pořádali 
Den dětí trochu jinak. Startovalo se 
pod školou a cesta byla označena fá-
bory. Stanovišť bylo 14 a na každém 
se dělalo něco jiného. Chodilo se po 
provázku, skládaly se puzzle, stavěl 
komín, účastníci hádali pohádky, děti 
kreslily, běhaly a házely. Cesta končila  

v�Domečku, kde každý dostal dáreček. 
Odhadem bylo okolo 200 dětí. Podle 
ohlasů se Den dětí líbil a my moc dě-
kujeme za poslané fotografi e a velice 
milé pochvalné zprávy. Jsme rádi, že 
jsme vám zpříjemnili tento víkend. 

●  Za MDDM Olča Procházková
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ÚVALSKÝ CANSAT Z MDDM STARTUJE 
DO DALŠÍHO ROKU
Soutěž CanSat není v� Úvalech žádnou 
novinkou. V�minulých letech jsme se za-
tím vždy probojovali do fi nále, kde jsme 
stáli proti týmům z� celé České republi-
ky. Nejdříve jako úplní začátečníci, když 
jsme ještě chodili na ZŠ, dnes už jako 
„zkušení profesionálové“, kteří míří stále 
výš. A to myslím doslova. CanSat je totiž 
ve fi nále vypuštěn z�výšky přibližně 500 
m. Dříve se tato hranice dosahovala po-
mocí dronu, ale letos pořadatelé plánují 
použít letadlo, které jistě vyletí výš. Ale to 
moc předbíhám. 

Na začátku celého projektu je třeba zvolit 
sekundární misi, kterou si týmy vymýšlí 
a realizují samy. My jsme to letos pojali 
tak, že každý člen týmu bude mít v�uvo-
zovkách „svoji“ sekundární misi, aby-
chom našemu CanSatu zajistili vysokou 
variabilitu. Zasáhli jsme do všech směrů, 
od doručování záchranných balíčků li-
dem v� nesnázích, přes pokročilou tele-
metrii a měření atmosférických hodnot 

(např. teploty nebo tlaku), až po sondu 
zjišťující znečištění vzduchu. Dále pracu-
jeme na tzv. RCanSatu, tedy na CanSatu, 
který bude ovládán dálkově. Nejlépe se 
to dá představit jako RC autíčko. 

Ovšem abychom se dostali do fi nále, 
musíme projít semifi nále, kde se pre-
zentuje projekt a zkouší komunikace. 
V�rámci přípravy jsme komunikaci testo-
vali hned několikrát, naposledy však na 

rozhledně Vinici a v�Aleji úvalských dětí. 

Semifi nále se letos bude konat online, 
tak nám držte palce. Věříme, že i letos 
máme velkou šanci se hezky umístit ve 
fi nále. V�září bude opět možnost se do 
našeho týmu přihlásit.

●  Za tým CANsat Matěj Ira



BYLA, NEBYLA JEDNA ŠKOLKA…
Za malým úvalským kopečkem v� ze-
lené krajině stála mateřská školka se 
třemi domečky. Celý rok se v�ní schá-
zely děti a se svými kamarády a uči-
telkami si hrály a poznávaly svět. Jed-
noho dne se objevila příšera Korona, 
která chtěla ovládnout svět a všude 
se rozpínala. Všichni si kvůli ní museli 
nasadit brnění a šli do boje. I školka 
musela uzavřít své brány a nasta-
lo období stýskání.  Zlá příšera však 
byla mocnými čaroději zahnána do 
ústraní a vše nakonec dopadlo dobře!
A takovou pohádku jsme si letos pro-
žili všichni. Doufejme, že nebudeme 
muset připisovat další kapitoly! My 
jsme si na všech budovách užívali 
rozvolňovacích opatření, která nám 
dovolovala vracet se pomalu k� běž-
nému životu, který k�naší školce patří.
Nebylo toho málo, co jsme museli za 
poslední měsíc stihnout, ale zvládli 
jsme to. Děti jsme neochudili o jediný 
zážitek, na který se celý rok těšily. 

Proběhlo každoroční focení tříd, aby 
si jednou mohly děti zavzpomínat, 
s�kým prožily právě tento rok. Probí-
halo nespočet projektových dnů na 

nejrůznější témata (Otesánek, Stavi-
tel věží) a v� rámci projektových dnů 
jsme podnikli i vzdělávací výpravy 
(Les jako živý organismus, Zookoutek 
Malá Chuchle, Včelí svět). 
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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

Foto: Alena Janurová
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Začátkem června nám počasí oprav-
du přálo a Den dětí se vydařil napro-
sto parádně. Každá budova měla své 
téma dne, hráli jsme hry, plnili úkoly, 
bavili se a tancovali. 

Poslední dny bývají ve znamení vý-
letů a my teď jen rychle vymýšlíme 
a domlouváme cíle našich cest.

Malou dojemnou třešničkou na dortu 
je pro naše předškoláky a jejich blíz-
ké slavnostní akce Loučení s�předško-
láky. Program, šerpy a slzička dojetí 
k�této chvíli neodmyslitelně patří.
 
Tentokrát pro náš školní rok opravdu 
platí „konec dobrý, všechno dobré“. 

Přeji všem krásné prázdniny a děku-
ji tímto všem, zaměstnancům, rodi-
čům, dětem i zřizovateli za jejich sílu 
a odhodlání.

●  Bc. Jana Hájková, 
ředitelka MŠ Úvaly

TAKOVÝ BYL NÁŠ LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK
Jaký byl letošní školní rok? Správná 
slova lze jen těžko hledat, vždyť se 
podívejte sami! :-) 
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Pár slov snad jen závěrem. Za na-
prosto nejdůležitější považujeme 
poděkování za letošní rok, a to ne-
jen kompletně všem zaměstnancům 
školy, žákům, ale letos obzvláště 
rodičům a zřizovateli za podporu 
a spolupráci. 

S každým rokem něco končí a něco 
začíná. Nás tento rok čeká loučení 

s dlouholetou zástupkyní ředitele, 
Mgr. Lenkou Foučkovou, která k naší 
škole vždy patřila a patřit bude. Lenko, 
moc děkujeme a přejeme hodně štěstí 
v dalším profesním i osobním životě! 

Pro naši školu začínají prázdniny –
pro žáky volno, koupání a dovolené, 
pro naše zaměstnance čas na úpra-
vy, opravy, školení, plánování nového 

školního roku a nějaký ten den leno-
šení a odpočinku na sluníčku.

Všichni si letošní volné dny více jak 
zasloužíme a zasloužíte, a proto 
krásné prázdniny všem přeje tým ZŠ 
Úvaly a budeme se těšit v září na vi-
děnou!

●  Tým ZŠ Úvaly
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LETNÍ ČTENÍ Z�MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Vybrali jsme pro vás pár tipů na letní 
čtení z�knižních novinek v�našem fon-
du. Věříme, že si každý vybere. Další 
novinky najdete v� katalogu knihovny 
na adrese https://tritius.mestouvaly.
cz/news.

Pro milovníky detektivek máme nové 
série z� pera Martina Goff y (Přiznat 
vinu, Muž z�chatrče), jejichž hlavním hr-
dinou je sympatický novinář na volné 
noze Marek Vráz, či Jeff reyho Deave-
ra (Hra na nikdy), v� níž se do pátrání 
po zmizelé mladé ženě v�Silicon Valley 
pustí lovec odměn Colter Shaw. Také tu 
na vás čeká další případ soukromého 
vyšetřovatele Davida Rakera v� knize 
Tima Weavera (Nikdo není doma) nebo 
záhadné vraždy válečných veteránů, 
které objasní kriminální komisař Gere-
on Rath (První padlí) v�pokračování his-
toricko-detektivního románu Volkera 
Kutschera. 

Napětí slibují i nové thrillery oblíbe-
ných autorů: Cliva Cusslera (Havanská 
bouře, Keltské impérium, Piraňa), Andre-
wa Mayna (Teorie vraždy) nebo Camilly 
Läckberg (Ženy bez slitování). 

Pro romantické duše je připravena mi-
lostná romance z konce 17. století od 
Amy Jarecki (Neústupný horal, Udatný 
horal) či Nejdelší jízda Nicholase Spark-
se. Příjemné a odpočinkové čtení při-

náší i závěrečný díl trilogie Venkovské 
sídlo Anne Jacobsové (Časy se mění). 

Velké fi nále čeká také čtenáře historic-
kých románů v�osmém díle série Rytířů 
z� Vřesova od Františka Niedla (Cesty 
rytířů). Přichystaly jsme pokračování 
ságy Křišťálový klíč od Vlastimila Von-
drušky ( Jarmarečník), která sleduje 
osudy několika generací sklářského 
rodu Heřmanů. A máte-li o prázdni-
nách hodně volného času, můžete se 
pustit do velké Žižkovy biografi e z dílny 
respektovaného znalce husitské doby 
Petra Čorneje ( Jan Žižka), loňského ví-
těze ceny Magnesia Litera Kniha roku. 

Přijít si můžete pro nejnovější knihy 
dalších českých autorů: Jiřího Hájíčka 
(Plachetnice na vinětách), Petra Šaba-
cha (Dobře zašitej frajer), Jana Svěráka 
(Bohemia), Ivana Krause (2800 znaků 
s�mezerami) či Aleše Palána (Rady pánu 
Bohu, jak vylepšit svět).

Báječné tipy na knihy pro děti a mládež 
najdete celé léto na našich webových 
stránkách a na Facebooku knihovny. 
Stejně jako loni bude projekt Pročtené 
léto přinášet každý týden jedno téma 
a k� němu doporučení na knížky pro 
děti od 3 do 15 let. Pro nejpilnější čte-
náře budeme mít na konci léta malou 
odměnu. Uvítáme, když se zapojíte, 
začtete se do knížek z našeho výběru, 

a nebo nám sami pěknou knížku k�ně-
kterému z�témat doporučíte. 

Na závěr připomínáme, že v� červenci 
a srpnu bude jako obvykle zkrácena 
výpůjční doba. Oproti minulým rokům 
jsme přidaly ještě čtvrteční dopoledne. 

Přejeme vám krásné léto!

●  Knihovnice z�MěK Úvaly

Letní výpůjční doba 
platí od 1. července do 31. srpna 2021

pondělí     8:00 - 11:00  12:00 - 18.30
čtvrtek     8:00 – 12:00
sobota    8:00 – 12:00
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MLADÍ HASIČI OBNOVILI SCHŮZKY, 
VEDOUCÍ CHYSTA JÍ TÁBOR
Pravidelné schůzky mladých hasičů 
jsme obnovili v pátek 7. 5., samozřejmě 
podle všech platných opatření. Neměli 
jsme moc štěstí, hned dvě první schůz-
ky nám dost pršelo. Sice se vody nebo-
jíme, ale za pěkného počasí byl trénink 
hned veselejší. Starší žáci se scházeli 
v celkem slušném počtu a mohli se 
vrhnout na trénink královské disciplí-
ny- požárního útoku. Mladších žáků se 
scházelo málo, někteří z nich jsou no-
váčci v našem kroužku, učili se základy 
k pravidelným soutěžím. Na krátko se 
zase rozoučíme na poslední schůzce v 
pátek 25. 6. Vedoucí kroužku mladých 
hasičů a další členové SDH chystají již 
23. letní hasičský tábor ve Stříbrné Ska-
lici. Vzhledem k tomu, že o víkendech 
netráví čas na soutěžích, mohli začít 
připravovat tábořiště, které přes zimu 

opět navštívila divoká prasata. Srovnat 
povrch, pravidelně sekat trávu, na kaž-
doroční opravy a údržby se chystáme 
až na konci června a pak v červenci. 
V letošním roce byl o tábor velký zá-
jem mezi dětmi, jsme moc rádi. Udě-
lali jsme několik organizačních změn, 
chystáme novinky do celotáborové hry 
a měli bychom v letošním roce zvlád-

nout i pravidelnou fotodokumentaci 
v průběhu tábora na našem rajčeti 
(hasici.rajce.idnes.cz).  Jediná nevyřeše-
ná věc jsou opatření od hygieny, která 
k datu uzávěrky tohoto čísla ŽÚ stále 
nejsou jasně daná. Věříme ale, že je 
hravě zvládneme zajistit. 

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly
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KYNOLOGOVÉ V ÚVALECH
Redakce bude oslovovat úvalské 
spolky nejen kvůli informacím pro 
kroniku města, ale i pro rozšíření 
povědomí našich občanů o zájmové 
činnosti tradičních či nových spolků.
Mezi prvními byla – Kynologická or-
ganizace ZKO-Úvaly u Prahy

V�roce 2013 se pár přátel, které spo-
jovala láska ke psům a psím spor-
tům, dohodlo, že v� Úvalech chybí 
místo, kde by mohli se svými čtyř-
nohými kamarády trávit společné 
chvíle. Začali shánět vhodné místo.  
Od MÚ Úvaly si pronajali prostor bý-
valé čističky v�Jungmannově ulici, což 
byl základ pro vznik kynologické or-
ganizace ZKO-Úvaly u Prahy.  Cílem 
organizace byla možnost věnovat 
se tréninkům sportovní kynologie 
a možnost nabídnout služby našich 
zkušených výcvikářů pro majitele 

psů v� Úvalech a blízkém okolí. Ze-
jména nabídnout kurzy poslušnosti 
a poradenství s�výchovou psů.

Od roku 2013 se na „place“ v� Jung-
mannově ulici vystřídala spousta lidí 
a pořádná smečka jejich čtyřnohých 
parťáků. Největším problémem, 
se kterým se členové potýkali, byla 
úprava spodní části cvičiště. Velká 
vlhkost a náletové dřeviny znemož-
ňovaly cvičit na ploše, jaká by byla 
pro pořádný výcvik potřeba. Kurzy 
poslušnosti probíhaly na malé trav-
naté ploše a panelech v� horní části 
pozemku. Až v�létě roku 2020 se po-
dařilo spodní část pozemku srovnat 
a osadit trávou.  Na cvičišti probíhají 
kurzy poslušnosti pro štěňátka i do-
spělé psy. Výcvikáři razí myšlenku, že 
nikdy není úplně pozdě začít se svým 
pejskem pracovat. Rozšíření „placu“ 

nám do budoucna nabízí možnost 
začít s� tréninkem psích sportů. Ke 
kurzům poslušnosti, která je zákla-
dem pro všechny sporty s�pejsky, se 
plánují kurzy agility, a pokud se po-
daří alespoň ještě o kousek zvětšit 
cvičební plochu, také základy dog-
frisbee. 

Výrazné zkvalitnění cvičebního pro-
storu již umožňuje v roce 2021 oslovit 
děti a mládež v� Úvalech s� nabídkou 
sportovního vyžití a kynologického 
povědomí. Děti dokáží se svými zví-
řecími kamarády mnohdy nevídané 
věci. Nejde pouze o maximální spor-
tovní výkon, ale především o budo-
vání důvěry, přátelství a celkového 
pozitivního vztahu mezi dětmi a psy.

●  Tým kynologie Úvaly

Pozvánka
na výroční členskou schůzi Místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly , která se 
koná 3. září 2021 od 17:00 hodin nově v�našem technickém zázemí, Pod Slovany 1960, Úvaly.

Program:  
 •     zprávy činnosti za rok 2020
 •     účetní uzávěrka za rok 2020
 •     rozpočet MO na rok 2021
 •     diskuse k�předneseným zprávám
 •     usnesení a závěr

Prodej povolenek k�lovu ryb probíhá po dohodě na tel.602235012, Roman Petříček.
Všem členům přejeme pěkné úlovky a Petrův Zdar.

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 2021
„Ukliďme Pošembeří 2021“ v rámci 
akce „Ukliďme Česko“ 

Ve znamení individuálních úklidů le-
tos úspěšně proběhl hlavní termín 
jarní akce Ukliďme Pošembeří. V re-
gionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 
900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve 
svém okolí 22,5 tuny směsného odpa-
du a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 0,5 
tuny skla, 1,2 tuny papíru a 162 pneu-
matik. (Celorepublikové akce „Ukliďme 
Česko“ se na zhruba tisícovce míst za-
pojilo 40-50 tisíc dobrovolníků.) 

Naše příroda (ale i města a obce) bě-
hem jarních týdnů opět o něco pro-
koukla díky úklidu nepořádku po všech 
koutech našeho regionu. Podél silnic 
vedoucích od obcí s obchody se pří-
kopy plní odhozenými plechovkami, 
plastovými lahvemi a kelímky. Kromě 

klasických druhů odpadu letos bohu-
žel přibylo mezi sesbíranými odpadky 
mnoho použitých roušek. Z nalezené-
ho odpadu v regionu by se dala vybavit 
jednoduchá domácnost: několik gau-
čů, matrací, křesel, stůl, televize, něko-
lik umyvadel, vana, wc.

Děkujeme partnerům a dobrovolní-
kům za podporu a zapojení do této 
akce! V Úvalech patří velký dík zapo-
jeným dobrovolníkům a vždy velmi 
ochotným pracovníkům technických 
služeb!

Příští velký úklid plánují organizátoři ze 
spolku Ukliďme Česko na třetí zářijový 
víkend, v rámci již 4. ročníku Celosvě-
tového úklidového dne. Letos popr-
vé také vyzývají aktivní organizátory 
úklidových akcí k zapojení do sázení 
stromů pod heslem „Na jaře uklidíme, 

na podzim vysadíme“. Zájemci (nejen 
z řad organizátorů úklidových akcí) 
mohou do konce července zažádat 
o grant na výsadbu stromů až do výše 
60 000,- korun díky Nadaci Partnerství 
a její iniciativě Sázíme budoucnost. Po
drobnější informace k výsadbám na-
jdete na www.SazimeBudoucnost.cz. 

Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!

●  Za kancelář Region Pošembeří 
o.p.s. Hana Vrbovcová
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AIKI-SEZONA 2020-2021 V PÁR VĚTÁCH
Aikidistická sezona 2020-2021 nám 
začala slibně. V neděli 20. září jsme 
ofi ciálně zahájili na obvyklém místě v 
tělocvičně ZŠ Úvaly a opět se k nám 
přidalo pár nadšených nováčků. Neu-
plynul však ani měsíc a vše bylo zase 
jinak. Škola byla na pokyn shora zavře-
na a tím jsme na tatami skončili i my.

Chvíli jsme doufali, že to bude jen chví-
li, ale když se nic nedělo, využili jsme 
moderní technologie a začali každé 
pondělí, středu a pátek cvičit online 
přes Google Meet. Doufali jsme, že děti 
tento nástroj znají ze školy, a tak pro 
ně nebude problém se připojit. Nepo-
čítali jsme ale s tím, že by naši mladí 
aikidisté mohli mít počítače z distanční 
výuky plné zuby. Pár aktivních se vždy 
našlo, ale málokdy účast na trénin-
cích překročila deset lidí. I když možná 
ano, protože někteří cvičili s vypnutou 
kamerou, takže se dá těžko říci, jestli 
na druhé straně internetu byl jeden 
aikidista nebo celá rodina, která vyu-
žila příležitost se třikrát týdně alespoň 
trochu protáhnout. Z našeho pohledu 
byla druhá varianta ideální, protože 
cvičit techniky aikidó bez partnera vy-
žaduje hodně velkou představivost a 
jednoduše řečeno - není to ono. Zde 
bychom chtěli poděkovat rodičům, kte-
ří se po dopolední podpoře svých rato-
lestí v rámci školní distanční výuky ješ-
tě převlékli do sportovního a potrápili 
tělo i hlavu. Někteří dokonce projevili 
zájem pokračovat v rámci standardní-
ho cvičení.

Přestože jsme doufali v rychlé otevření, 
odcvičili jsme online nakonec 59 hodin.
Jaro se nám poměrně protáhlo, poča-
sí nepřálo venkovnímu cvičení, a tak 
jsme ven vylezli až na konci dubna. Ve 
čtvrtek 29. dubna jsme se po dlouhé 

době potkali opět fyzicky a naváza-
li na tréninky v trochu kontaktnějším 
duchu. Na hřišti pod kostelem se nás 
sešlo více než třicet, rozdělili jsme se 

na menší skupinky a v sousedství kara-
tistů a házenkářů odcvičili letošní první 
alespoň trochu normální trénink. Poté 
jsme se díky laskavému svolení vedení 
školy přesunuli na školní hřiště a vy-
táhli i tatami.

Stáže ve vnitřních prostorách byly stá-
le ještě zakázané, ale podařilo se nám 
domluvit nedělní cvičení pod vedením 
našeho učitele šihana Miroslava Ko-
dyma (6. dan Aikikai). 6. června 2021 

s námi strávil slunečnou neděli a pod 
dohledem své aiki-fenky s námi pro-
větral zbraně.

Poslední srpnový týden (23. – 29. 8. 
2021) nás čeká Letní škola ČAA v Kar-
lových Varech pod vedením šihana Da-
niela Vettera (7. dan Aikikai) a šihana 
Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai).

Aktuálně máme předjednáno s vede-
ním ZŠ Úvaly, že bychom se (pokud 
nebudou žádné komplikace) vrátili do 
tělocvičny v půlce září. Předpokládáme 
obvyklý rozjezd jako obvykle, tj. nedě-
le v půlce září ukázková a informační 
hodina s možností pro nové dětské 
zájemce si aikido vyzkoušet a od ná-
sledujícího pondělka už naplno. Pokud 
byste měli zájem se k nám přidat, sle-
dujte naše webové stránky a přijďte 
mezi nás.

●  Pavel Skalický,
vedoucí Aikidó Úvaly

(www.aikido-uvaly.cz)
Autoři fotografií: Zdeňka Skalická, 

Pavel Skalický

V�Panenských Břežanech, nedaleko na 
sever od Prahy, jsem se ocitnul před 
lety se skupinou švédských historiků 
za účelem návštěvy místa spojeného 
s�pohnutým osudem našich dějin. Teh-
dy jsem sám netušil, co uvidím v�pro-
storách bývalého Výzkumného ústavu 
kovů, umístěného od roku 1946 v�tzv. 
Dolním zámku, známém spíše díky 
jeho temné historii pobytu Říšského 

protektora Reinharda Heydricha, kte-
rý odtud vyjel ráno 27. 5. 1942 netuše, 
že výsadek statečných hrdinů českého 
národa, specielně vycvičených daleko 
od vlasti ve skotských horách, spolu 
s domácím odbojem, uskuteční jeden 
z�nejvýznamnějších aktů II. světové vál-
ky a vykoná spravedlivou odplatu za 
rozpoutaný teror. 

Předminulý týden jsem měl tu čest 
navštívit zámek znovu, tentokrát při 
příležitosti Dne otevřených dveří, 
který byl organizován ve spoluprá-
ci se Středočeským muzeem s� jeho 
novým ředitelem Vlastislavem Ja-
níkem a novým majitelem zámku, 
mým spolužákem ze studií, k� výročí 
válečného aktu odstranění tyrana. 
Tato historie se protíná i s� historií

PŘÍBĚHY „ZAPOMENUTÝCH“ ? POMNÍČKŮ
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našeho nedalekého okolí Úval, obcí 
Nehvizdy, místa seskoku parašutistů 
Kubiše a Gabčíka, jejich ukrývání v�ne-
daleké jeskyni, která dnes již neexistu-
je. Zde je objevil horoušanský mlynář, 
sokol, Břetislav Bauman, jež považo-
val za svou vlasteneckou povinnost 
jim pomoci. Tak jako mnoho ostatních 
statečných Čechů však po skonu tyra-
na a následném nacistickém běsnění 
a zradě, zaplatil se svojí ženou Emilií 
cenu nejvyšší. Spolu s� ostaními 294 
českými vlastenci byli brutálně  za-
střeleni v�průběhu noci z 24. 10. 1944 
v�koncentračním táboře Mauthausen. 

O tom všem, o poválečném osudu, 
o hrdinství, odvaze, o překrucování 
dějin a také o tendencích některých 

vykladačů historie zpochybňováním 
historického významu válečného aktu, 
jsem měl možnost hovořit na těchto 
místech s� naším spoluobčanem Svá-
ťou Baumanem, který byl dán jako 
tříletý na „převýchovu“. Po válce byl 
nalezen příbuznými a vyrostl v� naší 
obci, aniž by ve své skromnosti dával 
na odiv hrdinství svých rodičů.

Čest památce mlynáři Baumanovi 
z� Horoušan a jeho ženě připomíná 
malý pomníček před bývalým mlýnem 
v�Horoušanech naproti hrázi rybníka.  
Zastavte zde a pokloňte se památce 
těch, kteří se obětovali, abychom my 
mohli žít!

● Ing. Radko Manda

Pokud za pomyslné datum „naroze-
ní stavby“ budeme považovat termín  
její kolaudace, pak bude přesně 24. 7. 
1941 úvalskému koupališti 80 let. Tra-
dice koupelny, později koupadla, jak se 
toto místo společného koupání běžně 
v�Úvalech  do nedávna nazývalo, je ale 
mnohem starší, vznikla už před  127 
lety. Od té doby koupaliště k� Úvalům 
neodmyslitelně patří. V�průběhu času 
se měnilo místo,  stavebníci,  provozo-
vatelé, podmínky koupání, ale obliba 
tohoto způsobu trávení volného času 
se i v� dnešní době domácích bazénů 
mezi Úvaláky udržela. Dokonce tak, že 
v� referendu v� roce 2016 občané roz-
hodli o jeho zachování a obnově.
 
Současnému koupališti předcházela ješ-
tě dvě další. První, tak zvaná koupelna v 
Rohožni, byla postavena v�roce 1894 na 
Škvoreckém potoce, přibližně v�místech 
současné silnice první třídy do Kolína. 
Provozoval ho Okrašlovací spolek.

Druhé koupaliště vybudovala a pro-
vozovala Tělovýchovná jednota Sokol 
na Škvoreckém potoce, poblíž  Dobro-
čovické ulice. Dnes nám zde po něm 
zbyla pouze ulice U Starého koupadla 
a několik betonových artefaktů. Čás-
tečně betonový a částečně zděný ba-
zén koupaliště měl úctyhodné rozměry 
115x16 m a provozoval se v�letech 1927 
až 1936, kdy bylo koupaliště uzavřeno 
s�ohledem  na stížnosti občanů na pro-
sakování vody do sklepů a obavám 
o kvalitu pitné vody.

Přibližně v� době uzavření sokolského 
koupaliště začalo  vedení obce  uva-

žovat o stavbě  veřejného  koupališ-
tě. Nějakou dobu se hledalo vhodné 
místo. Nakonec obec zakoupila od 
paní Chroustové a pana Bartoše louku 
u Výmoly v� údolí pod Holou Hostýní. 
K� zahájení stavby podle projektu Ing. 
Vladimíra Chmelíka došlo až 21. 9. 
1940, kdy se podařilo zajistit fi nanční 
prostředky, částečně i půjčkou od spo-
řitelny v� Českém Brodě. Při stavbě se 
muselo  šetřit. Původně plánované ná-
klady se podařilo snížit kromě jiného 
i tím, že po vzoru obce Chvaly,  ve kte-
ré se v�té době také stavělo koupaliště, 
byla pro všechny muže od 18 do 60 let 
vyhláškou stanovena pracovní povin-
nost ve výši 48 hodin. Kdo nemohl ho-
diny odpracovat, musel dát do obecní 
pokladny  5 protektorátních korun za 
každou neodpracovanou hodinu. Stav-
bu prováděla fi rma úvalského stavitele 
Ladislava Votavy, stavební dozor za-
jišťoval pan Václav Klučina. Kolaudace 
proběhla, jak bylo řečeno, 24. 7. 1941.  
V témže roce byly dokoupeny od fi rmy 
Petrolea další pozemky, aby byl areál 
dostatečně velký. 

Za 80 let své existence se koupaliště 
hodně proměnilo. Původně bylo po-
staveno jako jeden betonový  bazén 
o rozměrech 75x25 m. V� 50. letech 
proběhla generální rekonstrukce ba-
zénů, při které byl původní bazén roz-
dělen na dva menší – bazén pro ne-
plavce s� minimální hloubkou 0,95� m 
a rozměry 50x25 m a plavecký bazén 
25x25 m s�maximální hloubkou 2,4�m 
a sníženým dnem v�místě skokanského 
můstku.  V�roce 1952 bylo zbudováno 
kruhové dětské brouzdaliště s� vlast-

ní napájecí studnou. Na konci 70. let 
byl projektantem M. Malým vypraco-
ván později nezrealizovaný návrh au-
tokempu u koupaliště, který využíval 
i louku za Výmolou. Naposledy se 
uspořádání bazénů a celková podoba 
koupaliště  změnila v� roce 2019. Kou-
paliště bylo prakticky přebudováno. 
Znovu byly propojeny bazény. Větší 
z� nich má dnes rozměry 50x26 m se 
třemi plaveckými dráhami a startovací-
mi bloky. Maximální hloubka bazénu je 
1,65 m. Změnila se i plocha areálu kou-
paliště. Část byla oddělena na stavbu 
cyklostezky kolem koupaliště.

Nesrovnatelná je i povrchová úprava 
povrchu bazénů stejně jako čistota 
a kvalita vody před desítkami let 
a dnes. Povrch surového betonu 
s� „vráskami“ po opravách asfaltem 
a nazelenalá barva vody, kterou ještě 
pamatuje autorka tohoto článku, se 
postupně zlepšil při renovaci v�70.� le-
tech, ale především v� roce 1995, kdy 
byla provedena celková oprava bazénů. 
Stávající stěny a dno byly tehdy použity 
jako ztracené bednění pro nové bazé-
ny. Podobná technologie  byla použita 
i při poslední rekonstrukci v�roce 2019. 
Obě opravy tím zasáhly do původních 
rozměrů bazénů. 

Čistota vody se zlepšovala už od roku 
1987, kdy byla pořízena první čistička 
vody. Její částečná rekonstrukce pro-
běhla v� roce 1999. Díky nové čističce 
odpadních vod z� roku 2019, pravidel-
né výměně vody, hygienickým opatře-
ním před vstupem do bazénu  a dobře 
udržovatelné fólii na povrchu bazéno-

VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ SLAVÍ 80. NAROZENINY
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vých stěn se plavci mohou dnes těšit 
z�krásné průzračné vody. 

Proměnami prošlo i zázemí koupališ-
tě. Původní převlékárny byly zvětšeny 
při rekonstrukci v�50. letech.  Šatny, to-
alety a stánky pro občerstvení se ještě 
několikrát v�průběhu let při obnovách 
koupaliště opravovaly, vylepšovaly 
a rozšiřovaly. Naposledy k�tomu došlo 
v�roce 2001 a mezi lety 2004 až 2007.  
Jednalo se vždy o jednoduché, větši-
nou dřevěné stavby. Zdá se, že tato 
skutečnost nijak neovlivňovala zájem 
o koupaliště, protože návštěvnost, jak 
dokládají staré fotografi e, byla stále 
vysoká. Dřevěné  objekty na koupališ-
ti byly odstraněny v� roce 2016 spolu 
se stánkem občerstvení. Na zbudová-
ní zázemí nové koupaliště ještě čeká. 
Prozatím jsou využívány  kontejnery 
a provizorní kiosky.

Ke koupališti vždy patřily i další letní 
sporty. Po léta zde tvořil jediné spor-
toviště pouze ušlapaný plácek hřiš-
tě se dvěma tyčemi a sítí na volejbal 
a nohejbal. Badminton a  pinkání nafu-
kovacím míčem se odehrávaly kdeko-
liv, kde bylo na koupališti volné místo. 
Skutečná sportoviště koupaliště získa-
lo až mezi lety 2004 a 2007, kdy bylo 
na ploše nově přikoupených pozem-
ků od fi rmy Benzina, s.p., postaveno 
osvětlené hřiště na plážový volejbal, 
nohejbal, tenis a minigolf. Sportoviš-
tě bylo odstraněno spolu s�budovami  
v�roce 2016.  Projekt nových sportovišť  
se nyní připravuje. K�jejich zbudování 
dojde nejspíše v�roce 2022. 

Víc než 40 let  zajišťovalo město chod 
koupaliště prostřednictvím svého 
správce. V� 80. letech se o technický 
stav koupaliště staraly  Veřejně pro-
spěšné služby Úvaly. Na počátku 90. 
let měl koupaliště pronajat Poseidon 
Club Praha. Po špatných zkušenos-
tech ho začalo opět provozovat měs-
to, respektive jeho Veřejně prospěšné 
služby. Mezi lety 2004 až 2014 měl 
koupaliště v pronájmu Pavel Polák. 
Vzhled koupaliště i nabízené služby se 
v�té době významně zlepšily, nicméně 
technický stav čistírny vody, vodních 
rozvodů a elektroinstalace byl opět  
téměř havarijní.  Vedení města se roz-
hodlo v� roce 2015 koupaliště uzavřít 
a hledalo koncesionáře, který by areál 
zrenovoval a dlouhodobě spravoval. 
Začalo se uvažovat i o jeho zrušení. 
Vzhledem k� dlouhodobé existenci 
a oblibě tohoto  místa pro rekreaci 
a sport vypsali zastupitelé v�roce 2016 
již zmíněné referendum, ve kterém 
měli občané rozhodnout, zda má 
město provést obnovu koupaliště, 
nebo fi nanční prostředky použít na 
opravu komunikací. Pokud by občané 
dali přednost komunikacím, v podsta-
tě by to znamenalo koupaliště zrušit. 
V� době před referendem vznikla ob-
čanská aktivita Zachraňme koupaliště, 
která se snažila na připravované re-
ferendum upozornit a vzbudit zájem 
občanů se referenda zúčastnit a kou-
paliště zachránit. V� historicky prvním 
referendu ve dnech 7. až 8. 10. 2016  
hlasovalo 50,24 % oprávněných voli-
čů a 75 % z�nich řeklo koupališti ano. 
Město převzalo závazek výsledek re-

ferenda naplnit. K� tomu došlo 29. 6. 
2019, kdy bylo koupaliště znovu ote-
vřeno. Nové koupaliště má až do roku 
2029 propachtována fi rma BS Proper-
ty, s.r.o., pana Martina Slavíka. Nový 
provozovatel nabízí  v� areálu kromě 
koupání i další, dnes moderní aktivity 
např. cvičení ve vodě, jógu, masáže, 
hudební produkce. 

V� roce 1940 byla do protokolu ze za-
sedání�obecní rady zapsána slova sta-
rosty Bradáče, kterými vyzýval obecní 
zastupitelstvo : …. aby bylo nápomoc-
no při uskutečnění záměru stavby 
koupaliště, neboť jeho cílem je rekre-
ace místního obyvatelstva a povzne-
sení obce na letovisko.“ Po většinu 
doby, co koupaliště máme,  se dařilo 
představy tehdejšího zastupitelstva  
i naplňovat. Osud koupaliště nebyl 
vždy jednoduchý. Několikrát téměř 
zaniklo. Přes všechny změny, kterými 
v�průběhu času procházelo koupaliště 
i způsob trávení volného času, si do-
kázalo udržet zájem milovníků plavá-
ní i jiných letních aktivit z�Úval i okolí. 
Především se ale podařilo uchovat to, 
co je pro úvalské koupaliště jedineč-
né - atmosféru lesní oázy v� krásném 
údolí Výmoly, která jako by se ani ne-
nacházela kousek od centra stále se 
rozrůstajícího  města. Nezbývá než 
popřát koupališti  i nám všem, aby 
byl areál dobudován tak, aby neztra-
til svou přitažlivost a krásu i pro  další 
generace Úvaláků.

●  Zdeňka Havránková

První veřejné koupaliště v Rohožni

Sokolské koupaliště

Veřejné koupaliště po dokončení v roce 1941

Veřejné koupaliště na začátku 50. let

Veřejné koupaliště v roce 2014

Veřejné koupaliště v roce 2014
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ŽIVOT JOSEFA KOŽÍŠKA
Při vyslovení jména spisovatele a peda-
goga Josefa Kožíška se ještě některým 
dnešním seniorům vybaví vzpomínka 
na školní léta, kdy se ze slabikáře Pou-
pata učili číst a psát. Mnozí dospělí jis-
tě znají Kožíškovu básničku Polámal se 
mraveneček, kterou se učí i jejich děti 
v�současnosti. Kdo byl Josef Kožíšek, je-
hož jméno je spjato také s�naším měs-
tem a 160. výročí jeho narození si nyní 
připomínáme?

Narodil se 6. července 1861 ve vesnici 
Lužany u Přeštic. Již od malička vníma-
vě pozoroval život kolem sebe, jeho ra-
dosti i strasti. Zážitky z�dětství a osudy 
nejprostších lidí mu hluboce utkvěly 
v�paměti a později se objevovaly v�jeho 
literární tvorbě.

Do obecné školy v Přešticích chodil rád 
a učil se dobře. Proto ho rodiče dali na 
studie. V září 1873 nastoupil do první-
ho ročníku Vyššího reálného gymnázia 
v�Plzni. Po maturitě v�roce 1880 začal 
Kožíšek studovat na Učitelském ústavu 
v�Příbrami, jenž absolvoval závěrečnou 
zkouškou 28. července 1881. 

14. září 1881 nastoupil na místo proza-
tímního podučitele na trojtřídní obec-
né škole v� Měčíně u Přeštic, poté ho 
c. k. Zemská školní rada v�Praze usta-
novila od 1. března 1883 podučitelem 
v� trojtřídní obecné škole v� Třeboradi-
cích u Čakovic. Po téměř dvouapůlle-
té praxi na školách v� Měčíně a v� Tře-
boradicích vykonal 26. dubna 1884 
Josef Kožíšek zkoušku způsobilosti 
k�vyučování na obecných školách před 
c. k.  zkušební komisí pro školy obecné 
a měšťanské v� Praze a byl prohlášen 
za způsobilého k� samostatnému uči-
telskému povolání. Výnosem z�18. října 
1885 mu Zemská školní rada v� Praze 
propůjčila místo učitele na pětitřídní 
obecné škole v�Klecanech, kde nastou-
pil 28. listopadu 1885. V�Klecanech se 
Josef Kožíšek setkává s� Marií Tichou, 
s níž uzavírá manželství 4. března 1889. 

Po desetiletém působení v� Klecanech 
se manželé Kožíškovi přestěhovali do 
Záp u Brandýsa nad Labem, kde Josef 
Kožíšek přijal na tamní obecné škole 
místo řídícího učitele. 

Léta strávená v� Klecanech a Zápech 
patří mezi Kožíškova nejvýznamnější 
literární tvůrčí období. Již od student-
ských let psal básničky, povídky a další 
příspěvky, které byly uveřejňovány od 
roku 1882 v�časopisech pro děti a mlá-

dež Šumavan, Ruch, Jarý věk, Malý čte-
nář, Květy mládeže, Česká mládež, Zla-
té mládí. Je autorem knih Doma a na 
sluníčku (1890), Oku a srdéčku, Deset 
koťat batolat (1891), Jiskry a plamínky 
(1893), S�andílky a motýlky (1894), Ka-
lendář malého čtenáře (1895), Veselé 
táčky (1897), Pozdravy domů a z�domo-
va (1898), Chudobky u cest (1901). Jeho 
literární práce byly určeny především 
nejmenším čtenářům a jsou přizpůso-
bené jejich vnímání a chápání okolní-
ho světa. Verše jsou prosté, rytmické 
a snadno zapamatovatelné ve formě 
říkadla nebo popěvku. Často vycházejí 
z�vesnického prostředí nebo z�přírody. 
Kožíšek tím navázal na tvorbu Josefa 
Václava Sládka.

Po roce 1901 se Josef Kožíšek na dva-
náct let odmlčel, protože připravoval 
dílo, které hluboce zasáhlo do vývoje 
české školy ve vyučování českého ja-
zyka a naplnilo školu novým duchem 
radosti a dětství. Jednalo se o slabikář, 
první čítanku malých dětí, která dosta-
la prosté jméno Poupata. Než Kožíšek 
Poupata vydal, pilně studoval vyučo-
vací metody v�Německu, v�Anglii, Spo-
jených státech, v� severských zemích 
i jinde. Metodu studoval nejen literár-
ně, ale o vyučovací metodě přednášel 
a prakticky ji v několika školách zkou-
šel. Kožíškova tzv. genetická vyučovací 
metoda byla schválena pro všechny 
školy. Roku 1913 vyšlo první vydání čí-
tanky Poupata. V� roce 1914 vydal Ko-
žíšek pro potřeby učitelů metodické 
průvodce Počátky čtení, Poznámky 
o čítance malých a Rozpravy o čtení 
elementárním. V�roce 1919 vydal první 
dva díly čítanky pro 2. a 3. třídu obec-
ných škol pod názvem Ráno, později 
byly vydány další díly čítanky i pro vyšší 
školní třídy.

Když v� roce 1914 vypukla 1. světová 
válka, začalo pronásledování osob po-
dezřelých z� činnosti proti monarchii, 
které neminulo i Josefa Kožíška. Byl ob-
viněn z� politické nespolehlivosti poté, 
co mu pošta doručila dopis z�Holand-
ska od Vojty Beneše, přítele a bývalé-
ho učitele v�zápské škole, který v roce 
1916 odjel do Spojených států, aby tam 
organizoval protirakouské hnutí. Vojta 
Beneš, bratr pozdějšího prezidenta dr. 
Edvarda Beneše, napsal brožuru o čes-
kých vlastencích a zmínil se v�ní i o Jose-
fu Kožíškovi a jeho zásluhách o rozvoj 
českého školství. Kožíšek byl sledován 
jako podezřelý politik a nebezpečný 

člověk, a proto Zemská školní rada pro 
Království české rozhodla výnosem 
z� 5. 12. 1916 o jeho okamžitém pře-
ložení ze služebních důvodů na místo 
řídícího učitele v�trojtřídní obecné ško-
le  v�Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad. 
15. 3. 1917 musel v� Zápech předat 
funkci svému zástupci a 19. 3. 1917 
převzal správu školy v�Horní Nové Vsi. 

Žil tu sám ve špatných podmínkách; 
ženu podle úředního rozhodnutí pone-
chal v�Zápech a dcera studovala v�Pra-
ze. V� jednopatrové staré školní budově 
se věnovali 150 dětem 2 učitelé. Kromě 
práce ve škole čekala však Kožíška velká 
a ve válečných letech zodpovědná funk-
ce v�zásobovací komisi. Všechny potravi-
ny se v�té době vydávaly jen na poukázky 
a Kožíšek se osvědčil jako dobrodinec, 
který slovy a skutky mírnil hlad a bídu 
lidí. Vlídnými slovy dokázal zmírnit obavy 
o jejich blízké na frontě a přidáváním po-
ukázek na brambory zmenšoval starosti 
o jejich živobytí. Vydával se nebezpečí 
trestního stíhání, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Kožíšek ve�vnuceném působišti 
vykonal mnoho dobrého a mezi obyvateli 
i dětmi byl velmi oblíben. K�této oblibě 
přihlédla i Okresní školní rada v� Nové 
Pace, když výnosem z� 22. 4. 1918 roz-
hodla zprostit Josefa Kožíška služby 
v�Horní Nové Vsi dnem 30. 4. 1918, aby 
se mohl vrátit od 1. 5. na své dřívější pů-
sobiště v�Zápech.

28. října 1918 vznikla Československá 
republika a s� tím dochází k� novému 
uspořádání státní administrativy. Čes-
koslovenské ministerstvo školství zři-
zuje literárně – pedagogické oddělení, 
jehož úkolem je podávat ministerstvu 
návrhy na vhodné knižní a grafi cké 
pomůcky pro školu a lidovou výchovu. 
Vedením tohoto nového oddělení po-
věřuje ministerstvo Josefa Kožíška. Ač 
nerad, nastupuje 1. 12. 1919 na mís-
to správce a později ředitele literární-
ho oddělení ve Státním nakladatelství 
v�Praze a stěhuje se do Prahy. Věnuje 
se činorodé úřední práci a neutuchající 
literární činnosti.

V�roce 1921 vyšel ve třech svazcích Výbor 
z�prací (Na výsluní, U krbu, Děti z�boudy) 
a leporelo Svátek v� lese. V� roce 1922 
je vydána v� krásné úpravě jeho knížka 
Pohádka lesa, která je v� následujícím 
roce vytištěna také slovensky a anglicky. 
V�roce 1923 vychází druhé leporelo Pod 
širým nebem a knížka Krakonošův dar, 
v�roce 1924 Studánka, čítanka malých. 



Josef Kožíšek se významně a nesmaza-
telně zapsal do dějin českého školství 
a do srdcí mnoha lidí. Byl reformáto-
rem jazykového vyučování a ve své 
době králem dětské poezie. Kožíšek 
psal knížky jedině pro děti a je uznáva-
ným klasikem dětské literatury.

● Vladislav Procházka
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V� srpnu 1926 kupuje Kožíšek domek 
čp. 467 v�Úvalech v�tehdejší Foerstero-
vě ulici (nyní Kožíškově), do něhož se 
také v�září stěhuje a odtud denně do-
jíždí do zaměstnání v�Praze. Dne 31. 1. 
1927 opouští Kožíšek na vlastní žádost 
Státní nakladatelství v�Praze a odchází 
defi nitivně na zasloužený odpočinek. 
Nadále je literárně činný. V�roce 1927 
vychází jeho knížka Radovánky, v�roce 
1928 Kytička Kožíškových písniček, 
v� roce 1929 je vydána knížka Na slu-
níčku, potřetí Pohádka lesa a v letech 
1930 – 1932 vycházejí čítanky Ráno pro 
české národní školy, díl 2. až 8. Také 
veřejnost nenechává Josefa Kožíška 
v�penzi dlouho zahálet. Učitelský sbor 
v�Úvalech jej zve k�besídkám i k�návště-
vě školy, aby si zopakoval vyučování 
dětí. Kožíšek jako milou pozornost 
píše text Hymny úvalských škol, která 
poprvé zazněla v�roce 1930 při oslavě 
80. narozenin prezidenta T. G. Masary-
ka. V�roce 1931 je Kožíšek při příležitos-
ti svých 70. narozenin slavnostně při-

jat v�úvalské škole učitelským sborem 
a dětmi (viz foto). Vystupuje v�různých 
relacích věnovaných mládeži v� Česko-
slovenském rozhlase. Všude je velmi 
váženým hostem.

Jeho život skončil nečekaně 6. červen-
ce 1933 v den svých 72. narozenin. 

A nejen, jestli se někdo najdete na 
této fotografii jen proto, že víte, že 
jste se sem chodili koupat v� 80. le-
tech, zkuste si vzpomenout, kde to 
bylo??? Máte-li doma fotografie ma-
pující život v�Úvalech v�minulosti, po-
dělíte se o ně prosím s�archivem???
alena.janurova@centrum.cz 

● Alena Janurová

    

POZNÁTE SE?POZNÁTE SE?

Jde o ideový námět k široké diskusi. 
Myšlenka vznikla úvahou nad ur-
banistickou siluetou Úval, které by 
podle nás neuškodilo více ji zvýraznit 
v rámci krajiny, širokého okolí. Na to, 
jaký význam Úvaly pro ono okolí mají 
(spádová oblast), a to z hlediska spo-
lečenského, dopravního, obchodní-
ho, administrativního, jsou v siluetě 

širší krajiny neviditelné. Nešlo by 
o běžný výškový dům (kde by se ře-
šily fasády, okna, barevnost), ale 
o výjimečný koncepční objekt, který 
by svým významem Úvaly definoval. 
Tzn. např. celozelený, s funkcemi ve 
vyšších podlažích, které by sloužily 
lidem mimo tento objekt samotný 
a nebyly by bytové (vyhlídka, restau-

race, ...). Jeho náplň, konstrukce 
a výraz by musely být nadčasové, 
s příběhem, jasným poznávacím 
znakem (proto autoři tohoto nápadu 
v referencích uvádějí právě tyto objek-
ty). Šlo by o logo města, jeho ukotvení 
v rámci širšího okolí.

● Zdravím vás, David Kraus�

ODPOVÍDÁME…

    

NÁZORY ČTENÁŘŮNÁZORY ČTENÁŘŮ

Koupání na Horním úvalském 
– léto 1982
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Dne 18. srpna 2021 by oslavil své 100. narozeniny pan Václav Vícovský. Na tatínka, který 
před 8 lety zemřel, vzpomíná syn Václav a dcera Miroslava s rodinami. 

• 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

    

INZERCEINZERCE

Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy, 
nabízím min. 50 Kč/m2       t. 603442474

Hledám slečnu nebo ženu, která by mě dle 
potřeby občas navštívila a obstarala mi nákupy 
zde v Úvalech, ale i přes internet. Za tyto služby 
dobře zaplatím nebo daruji MC kazety, LP, CD 
nebo DVD ze své rozsáhlé sbírky.
       
  Šintler Josef, mobil 721 460 253 
  Švermova 811, Úvaly

Koupíme zahradu v Úvalech nebo v blízkém 
okolí. Jsme bezproblémový bezdětný manželský 
pár. Bydlíme v Úvalech. Na zahradě bychom rádi 
pěstovali zeleninu a ovoce.
V případě nabídky, prosíme, volejte na tel. 
731 421 788. Děkujeme.

Mladý pár koupí nemovitost v Úvalech dle ceny, 
stavební pozemek, nebo RD, nebo byt ve staré 
zástavbě. Nejlépe od přímého majitele, ale není 
podmínkou. Stáří a stav nemovitosti nerozhodu-
je. Nejsme realitní kancelář ani makléři. Děkuje-
me za nabídky.
Kontakt: 603 468 728 Novákovi

Účetní fi rma v Úvalech přijme fi nanční účetní na 
plný úvazek. Znalost účetního softwaru POHODA 
výhodou. Nabízíme příjemné pracovní prostředí 
a dobré mzdové podmínky. Nástup možný ihned. 
V případě zájmu prosím volejte: 
+420 602 528 670.
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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                
Pneu	
��	��
���
kání

                                                   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

• 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
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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:
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