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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
v� ruce držíte zá-
řijové číslo Života 
Úval, což zname-
ná, že prázdniny 
i meteorologické 
léto jsou defi nitivě 
za námi a podzim 
klepe na dveře. Za-
čala škola a já pev-
ně spolu s�dalšími 
rodiči našich dětí 

věřím a doufám, že v�ní děti tentokráte 
stráví se svými spolužáky/ spolužačka-
mi a učiteli/ učitelkami celý školní rok 
a nebudou ji znát jen přes displaye mo-
nitorů počítačů nebo tabletů. Další rok 
distanční výuky by už měl katastrofální 
dopady na úroveň jejich vzdělanosti 
a rozvoje sociálních kontaktů. 

Loni jsem ve svém úvodníku doufal, že 
se naší zemí a městem nepřežene další 
vlna Covidu. Jak to dopadlo, víte sami. 
Více než třiceti tisíci mrtvými v�celé ČR. 
Letos jsme na tom snad i díky očkování 
a částečné imunizaci získané prodělá-
ním Covidu lépe. Držme si tedy palce, 
ať tomu tak je. 

Ale vraťme se ještě na chvíli k� létu. 
Letošní léto totiž bylo ve znamení roz-
sáhlých oprav dosud bahnitých úval-
ských ulic. Bezprašného povrchu se 
na počátku léta dočkaly ulice Roháčo-
va, Táboritská, Poděbradova, Sovova, 
Fibichova, Kmochova, Janáčkova, Jiren-
ská a Kupkova. V� druhé polovině léta 
se rozjely práce na ulicích Kollárova, 
Šrámkova, Josefa Lady, Prokopa Veliké-
ho a horní části V. Špály, které by měly 
být dokončeny do konce září. Připravu-
jeme také úpravu povrchu ulice Šáma-
lova v�lokalitě U Horoušánek.  

Spolu s�těmito úpravami ve výše uvede-
ných ulicích řešíme i pravidla parkování, 
která se bohužel ne vždy setkávají s�po-
chopením u místních obyvatel. Těmi 
pravidly je, že primární by mělo být, 
aby si lidé svá osobní auta parkovali na 
svém pozemku a nezabírali jimi veřejný 

prostor. Tam, kde je to z�nějakého dů-
vodu nezbytné (třeba starší zástavba 
na to není vždy uzpůsobená), chceme 
umožnit parkování na parkovacím mís-
tě zhotoveném z�distanční dlažby, která 
umožňuje zasakování. V�každém přípa-
dě ale chceme ukončit dosud tolerova-
nou praxi parkování na veřejné zeleni 
– jednak to zakazuje zákon a za druhé 
důsledkem je rozbahňování těchto 
ploch a roztahávání bahna po povrchu 
ulic. Městské ulice pak vypadají zejmé-
na v�zimním období jako někde na vý-
chodě Evropy, o čemž si na radnici mys-
líme, že to již do Úval nepatří. Věřím, 
že po počátečních nedorozuměních 
a třeba i naštvanosti bude výsledek ta-
kový, že se nám v�kulturnějším prostře-
dí bude zase o něco lépe žít. 

Město ale nejsou jen ulice. Jsou i další 
projekty, na kterých pracujeme. Dovol-
te, abych o některých z� nich po čase 
zase něco napsal. 

Tím prvním projektem je dostavba ma-
teřské školy v� Cukrovaru. V� současné 
době máme již platné stavební povo-
lení na přístavbu s� kapacitou pro 50 
dětí, na podzim bychom chtěli soutěžit 
zhotovitele. Podmínkou pro možnou 
realizaci dostavby však je, že Minister-
stvo pro místní rozvoj (snad!) vypíše 
dotaci pro výstavbu školek pro obce 
nad 3�000 obyvatel. Tak si držme palce, 
protože nová místa v� mateřské škole 
nutně potřebujeme.

Druhým projektem je výstavba nové 
svazkové základní školy. Loni touto do-
bou jsem psal, že máme platné územní 
rozhodnutí a že bychom chtěli do roka 
a do dne získat stavební povolení. To 
jsem se ale šeredně přepočítal v�realitě 
ČR roku 2020 – 2021. Vzhledem k�roz-
sahu zakázky bylo totiž potřeba vypsat 
výběrové řízení na zhotovitele projek-
tové dokumentace pro stavební povo-
lení, které však opakovaně napadala 
jedna fi rma, která se nakonec výběro-
vého řízení ani nezúčastnila, až jsme 
nakonec toto výběrové řízení museli 
zrušit. Nové budeme vypisovat tento 

podzim, s�jinými právníky a připravuje-
me zároveň i alternativní řešení, pokud 
by opět přišly obstrukce. S� Minister-
stvem školství jsme dojednali i posu-
nutí termínu pro dokončení celé akce, 
takže fi nancování je i nadále zajištěné. 
Třetím projektem je dostavba vodo-
vodního obchvatu Jiren, kterou by se 
obešlo úzké hrdlo vodovodního při-
vaděče z� Káraného přes vodovodní 
síť obce Jirny. O stavební povolení pro 
tuto akci město Úvaly s� obcemi Jirny 
a Horoušany usilovalo 10 let, loni se 
podařilo získat stavební povolení. Od-
hadované náklady celého projektu činí 
cca 120 milionů Kč (i když je velkou 
otázkou, jak s� nimi zamává součas-
ná infl ace cen stavebních materiálů 
a prací) a projekt byl zařazen mezi prio-
ritní projekty Ministerstva zemědělství. 
I zde budeme na podzim soutěžit zho-
tovitele stavby.

Čtvrtým projektem pak je příprava vý-
stavby terminálu bus/kolo/P+R/vlak 
u nádraží v� Úvalech. Zde jsme zorga-
nizovali vyzvanou soutěž pro pět re-
nomovaných architektonických studií, 
která by měla své návrhy odprezento-
vat v�polovině září odborné porotě, kde 
zasedají i taková jména, jako jsou měst-
ský architekt pan David Kraus nebo ar-
chitektka obce Dolní Břežany paní Anna 
Šlapetová. Těšíme se, až připravené 
návrhy budeme moci odprezentovat 
i vám, občankám a občanům Úval. Ne-
jde totiž jen o nádraží – město Úvaly 
v�uplynulých letech systematicky vyku-
povalo pozemky a objekty podél ulice 
Jiráskova od nádraží až k�závorám. 

Pátý projekt, na kterém usilovně pra-
cuje již zmíněný pan architekt David 
Kraus, je již loni představený projekt 
revitalizace lomu v�Riegerově ulici. Dle 
sdělení pana architekta, pokud půjde 
vše dobře, tak v� zimě roku 2022 by 
mohl mít projekt platné stavební po-
volení. A pak už to bude jen o shánění 
peněz a zhotovitele na realizaci.

Šestým projektem, tentokráte nehmot-
ným, je příprava kompletní digitalizace 
agend městského úřadu v� Úvalech. 
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V� současné době probíhá testování 
jednotlivých SW a HW komponent, 
a pokud dopadne vše dobře, rádi by-
chom od října představili občanům 
a občankám Úval nové digitální služby 
města. Co tyto služby budou zname-
nat? Pokud budete držiteli elektronic-
ké občanky, identity mojeID, datové 
schránky nebo kvalifi kovaného cer-
tifi kátu nebo bankovní identity, tak 
si budete moci drtivou většinu svých 
záležitostí na městském úřadě vyřídit 
plně elektronicky přes digitalizované 
formuláře, včetně nahrávání příloh. 
Nebudete-li chtít, vlastně ani na úřad 
nebudete muset chodit. Tento projekt 
jsme chtěli spustit již loni, avšak Co-
vid a organizace následného očkování 
o alokaci našich kapacit rozhodly jinak. 

Sedmým projektem je rekonstrukce 
léta zanedbávaných bytových domů 
města v� Prokopa Velikého, Kollárově 
a v� Cukrovaru. Ještě během tohoto 
roku (nejpozději pak na jaře 2022) by 
všechny tyto domy měly získat nová 
okna (kde ještě nejsou), zateplení, od-
vlhčení a nové fasády. Tyto domy tak 
přestanou být ostudou města, kde 
doposud platila nepsaná dohoda – po-
skytujeme levné bydlení, ale jeho úro-
veň odpovídá spíše vyloučené lokalitě. 
Financování rekonstrukce jsme zvolili 
formou, kdy vysoutěžená fi rma tyto 
domy zrekonstruuje, následně je bude 

15 let udržovat, kdy součástí údržby 
bude postupná rekonstrukce všech 
bytů, které ještě rekonstrukcí nepro-
šly. Náklad tohoto projektu je necelých 
50 milionů Kč. 

Kromě těchto projektů pracujeme i na 
projektech menších jako je příprava 
workoutového hřiště na Slovanech 
nebo zprůchodnění cesty Bulharská – 
rybník Fabrák – potok Výmola u Devíti 
kanálů, centrum města. Vše je připra-
veno a objednáno, jen se dovyřizují ne-
zbytné úřední náležitosti. 

Nejsou ale jen projekty města, Úvaly 
jsou atraktivním cílem i pro develope-
ry. V� minulých letech slovo developer 
v�Úvalech získalo (a mnohdy oprávně-
ně) negativní konotaci, zejména proto, 
že představitelé města tyto aktivity 
moc neregulovali a neřešili dopady na 
městskou infrastrukturu a navázané 
městské služby.  Tohle jsme v�posled-
ních letech změnili a tento přístup, byť 
také trochu škobrtá, začíná pomalu 
přinášet své ovoce. 

Na náměstí Svobody se rozbíhá územ-
ní řízení pro plánovanou výstavbu poly-
funkčního domu, kde město získá 500 
m2 nebytových prostor pro městskou 
knihovnu a pořádání městských akcí, 
připravuje se výstavba bytového domu 
naproti Pětašedesátce a poměrně vel-

ký projekt se připravuje na louce (dnes 
slouží jako parkoviště pro auta návštěv-
níků koupaliště) podél ulice Jirenská. 
Zde by měly vzniknout byty, obchod, 
mateřská škola, zdravotní středisko 
a prostor pro soukromou základní ško-
lu. Projekt na náměstí Svobody jsme již 
představili v�minulosti, bytový dům na 
konci náměstí Arnošta z�Pardubic v�sa-
mostatném článku a projekt u Jirenské 
představíme v� průběhu září na webu 
/ facebooku a  v�říjnu v�Životě Úval. 

Na závěr svého článku se zmíním ješ-
tě o jedné důležité věci. Tou jsou par-
lamentní volby, které proběhnou ve 
dnech 8. a 9. října 2021. Nebudu vám 
teď říkat, kterou stranu máte volit, ale 
chtěl bych požádat o jedno. Zúčastně-
te se jich. Příští čtyři roky budou jedny 
z�těch zásadních pro budoucnost naší 
země a tím i města. Bude se řešit kli-
matická změna, stabilizace státního 
rozpočtu, transformace ekonomiky 
a pravidla migrační politiky Evropské 
unie. O tom, jak tyto změny proběh-
nou a jaký budou mít dopad na naše 
životy, rozhodne nově zvolený parla-
ment a vláda. A na vás je, jaká bude. 
A to v�obou případech, ať již k�volbám 
přijdete nebo ne. Jen v�tom prvním pří-
padě o sobě spolurozhodnete, v� tom 
druhém o vás spolurozhodnou ostatní.

●  Petr Borecký, starosta města

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 24. 6. 2021
Poslední červnový čtvrtek se potřetí 
v�tomto roce sešli úvalští zastupitelé. 
Starosta nejprve poděkoval bývalé-
mu vedoucímu investičního odboru 
městského úřadu Petru Maturovi, 
který nyní pracuje pro Středočeský 
kraj v�oblasti veřejné dopravy, a sou-
časně představil nového vedoucího 
pana Ing. arch. Miroslava Hofmana. 
Starosta dále informoval o činnos-
ti Rady města Úvaly za období od 
13. 4. 2021 do 24. 6. 2021. I toto ob-
dobí bylo ve znamení aktivit souvisejí-
cích s�bojem proti pandemii Covid-19. 
Pokračuje se i v� opravách úvalských 
komunikací (recyklát). Rozběhla 
se i příprava rekonstrukce měst-
ských bytových domů. V� přípravě je 
i Základní škola v�Jirnech od září 2022. 
Rada řešila i vodovodní obchvat Jiren.

Zastupitelé následně diskutovali 
o urbanistické studii – Úvaly 2021 – po-
zemky na jih od silnice I/12 a západně 
od ulice Hvězdova v�Radlické čtvrti. Zá-
stupce největších vlastníků předmět-
ných pozemků pan Petr Gandalovič 
představil záměry těchto vlastníků. 
Urbanistická studie byla předložena 
k předběžnému posouzení a vyjá-
dření k představě, jak by mohla zá-

stavba tohoto území vypadat v� pří-
padě souhlasu města Úvaly.  Návrh 
nového územního plánu Úval však 
se zástavbou v této oblasti nepočítá. 
K urbanistické studii se korespon-
denčně vyjádřili členové komise ži-
votního prostředí a odpadového 
hospodářství, kteří jsou shodně proti 
dalšímu zastavování města, zabírání 
volné krajiny a masivnímu nárůstu 
počtu obyvatel. Rada města se s�tím-
to ztotožnila, neboť budoucnost roz-
voje města (kapacita infrastruktury) 
je do značné míry určena projektem 
Hostín, který byl schválen již před 
více jak 10 lety. Zastupitel Dr. Petrží-
lek hovořil o problematice stávajícího 
projektu Hostín ve vztahu k�možnosti 
omezení tohoto velkého projektu. Za-
stupitelé nesouhlasili s urbanistickou 
studií – Úvaly 2021 pro případný ná-
vrh změny územního plánu ve zkrá-
ceném řízení.

Zastupitelé vzali na vědomí zápis 
z jednání fi nančního výboru ze dne 
15. 6. 2021, který prezentoval zastupi-
tel Mgr. Gloc. Finanční výbor projed-
nával návrh rozpočtového opatření 
č. 3/2021 a schválení závěrečného 
účtu města, účetní závěrku a zprá-

vu auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2020. Posledním 
bodem byly prezentace rozpracova-
ných kontrolních zpráv na koupaliště 
a městskou policii.

Následně zastupitelé schválili závě-
rečný účet města Úvaly za rok 2020. 
Celkem bylo schváleno 5 rozpočto-
vých opatření, poslední 5. odpovídá 
skutečnému čerpání v�roce 2020. Cel-
kové příjmy dosáhly 184 474 882 Kč 
a celkové výdaje 166 296 568 Kč. 
Následně bylo schváleno rozpočto-
vé opatření č. 3/2021 ve výši příjmy 
a výdaje 186 487 131 Kč. Místostaros-
ta Ing. Kimbembe pohovořil o jednot-
livých přesunech v�rámci rozpočtu. 

Zastupitelé schválili účetní závěrku 
města Úvaly za rok 2020. Účetní zá-
věrka přímo navazuje na závěreč-
ný účet města a na zprávu auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2020.

Dále bylo schváleno rozdělení hos-
podářských výsledků příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Úvaly 
takto: Základní škola Úvaly – hospo-
dářský výsledek za rok 2020 ve výši 
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22 535,88 Kč – do rezervního fon-
du jde 22 535,88 Kč. Mateřská škola 
Úvaly – hospodářský výsledek za rok 
2020 dosáhl 137 603, 27 Kč – do fon-
du investic a reprodukce majetku jde 
137 603,27 Kč. Městský dům dětí 
a mládeže Úvaly – hospodářský vý-
sledek za rok 2020 činil 29 140,73 Kč 
– do rezervního fondu jde 29 140,73 
Kč.

Bylo rovněž schváleno rozdělení hos-
podářského výsledku Technických 
služeb města Úvaly za rok 2020 ve 
výši 8 161,11 Kč, které jdou do rezerv-
ního fondu. Ztráta TSÚ na hlavní, tedy 
nevýdělečné činnosti, dosáhla výše 
-1 905 536,58 Kč a zisk z vedlejší čin-
nosti, tedy provozování vodohospo-
dářské infrastruktury, byl v roce 2020 
ve výši 1 913 697,69 Kč.

Zastupitelé schválili předání nemovi-
tého majetku za účelem provozování 
loni zkolaudovaného Sběrného dvora 
na Hostíně ve vlastnictví města Úva-
ly k hospodaření příspěvkové orga-
nizaci Technické služby města Úvaly. 
Jedná se o nemovitý majetek včetně 
příslušných pozemků, jehož součástí 
jsou stavby bez č.p. v celkové hodno-
tě výši 14 061 295,40 Kč.

Zastupitelé dále souhlasili s aktua-
lizovaným seznamem nemovitého 
majetku ve vlastnictví města Úvaly 
svěřeného k hospodaření příspěvko-
vé organizaci Technické služby města 
Úvaly. Jedná se o ČOV, hřbitov a haly 
v�oblasti Riegerovy ulice.

Zastupitelé vzali na vědomí opravu 
usnesení zastupitelstva č. Z-12/2021 

ze dne 4. 2. 2021. Jedná se o ryze for-
mální administrativní úpravu tohoto 
usnesení.

Zastupitelé schválili uzavření darova-
cí smlouvy spojené se smlouvou o zří-
zení služebnosti užívacího práva na 
nemovitosti starý hřbitov a márnici 
mezi Římskokatolickou farností Úvaly 
(dárce a zároveň oprávněný ze služeb-
nosti) a městem Úvaly, (obdarovaný 
a zároveň povinný ze služebnosti) 
a na pozemky č. 3975 a 3978 včetně 
ohradní hřbitovní zdi a vstupní brány. 
Služebnost se zřizuje bezúplatně, a to 
na dobu neurčitou.

Zastupitelé dále souhlasili se zříze-
ním „Svazkové školy Povýmolí“. K�to-
muto kroku bylo přistoupeno z�důvo-
du časové prodlevy s realizací „velké“ 
Svazkové školy Povýmolí. Z důvodu 
obstrukcí při výběrovém řízení na ge-
nerálního projektanta dostalo sdru-
žení obcí Povýmolí od poskytovatele 
dotace možnost přesunout projekt 
výstavby Svazkové školy do navazu-
jícího programu PRSTENEC II. Přesun 
umožní navýšení příspěvku na jed-
noho žáka ze 750 tis. Kč na 800 tis. 
Kč a prodloužení realizace projektu 
až do roku 2028. Projekt školy bude 
v programu jmenovitě uveden. Pro 
zajištění dostatečné kapacity pro 
žáky prvních tříd navrhl předseda 
svazku Povýmolí zřízení Svazkové 
školy v nevyužívané budově ZŠ v Jir-
nech. Nájemné činí pouze 20� 000 
Kč/měsíc + poplatky. Předpokládaná 
doba nájemního vztahu jsou tři roky, 
každý rok by měla být vytvořena ka-
pacita minimálně pro 50 dětí. Jirny 
budou uvedeny jako prozatímní sídlo 

Svazkové školy, která se po výstavbě 
na Hostíně přesune do nové budovy 
v Úvalech. 

Dále bylo schváleno přidělení fi nanč-
ních prostředků pro sportovní a zá-
jmové organizace v� Úvalech v� pro-
gramových dotacích pro rok 2021 
nad 50� 000 Kč takto: Neinvestiční 
podpora - Provoz a údržba: SK Úvaly, 
z.s., 135 000 Kč - provozní náklady, TJ 
Sokol Úvaly, z.s., 265 000 Kč - provoz-
ní náklady, 85�000 Kč – údržba, Sport 
Úvaly, z.s., 125 000 Kč – provozní ná-
klady.

Zastupitelé také vydali obecně závaz-
nou vyhlášku města Úvaly č. 2/2021 
o nočním klidu, kde jsou defi novány 
jednotlivé výjimky z� této vyhlášky 
(koncerty a akce zejména na úval-
ském koupališti a na sportovištích 
v Úvalech).

Připomínky ze strany občanů se týka-
ly hřiště u koupaliště, autobusového 
terminálu u nádraží a parkovacího 
systému. 

Zastupitelé o několik dní později na 
operativním jednání souhlasili s po-
skytnutím fi nančního daru ve výši 
100.000 Kč obcím v lokalitě jižní Mo-
ravy silně poničeným bouří a torná-
dem v� noci z 24. 6. 2021 na 25. 6. 
2021 

Link na jednání:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=rh_ypnqK584

Délka jednání: 2:47 hod.

●  Marek Mahdal, 
redakce Života Úval

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA

Zveme občany 
na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná ve 

čtvrtek 23. 9. 2021 od 18.00 
hodin v�sále Domu 

s�pečovatelskou službou 
Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude 
oznámen na úřední desce 

městského úřadu.

KOUPALIŠTĚ
Milí občané, reaguji na vyjádření paní 
zastupitelky Zdeňky Havránkové v�člán-
ku o koupališti, kde uvádí nepřesné 
údaje ohledně míněného zrušení kou-
paliště vedením města. Je pravdou, že 
pro �vedení města nebyla oprava kou-
paliště prioritou, ale rozhodně nikdy ne-
uvažovalo o jeho úplném zrušení. Kou-
paliště je pro město velkým přínosem 
a já osobně bych nikdy nehlasoval pro 
jeho zrušení. Zkrátka chtělo v�první řadě 
dát do pořádku infrastrukturu města 
a koupaliště opravit později. Děkuji za 
pochopení.

●  Alexis Kimbembe, 
místostarosta města

CERTIFIKÁTY 
EU COVID-19
Certifi káty o provedené vakcinaci Covid 
19 jsou  pro občany, kteří si je nemo-
hou z�jakéholiv důvodu vytisknout nebo 
stáhnout z�portálu ocko.uzis.cz, připra-
veny v� Infocentru radnice na Arnošta 
z� Pardubic 95  k� vyzvednutí po celou 
pracovní dobu úřadu do konce měsíce 
září. 

●  Jana Tesařová, 
tajemnice MěÚ
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BYLY SCHVÁLENY – ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ZÁVĚREČNÝ 
ÚČET A ZPRÁVA AUDITORA MĚSTA ZA ROK 2020
Zastupitelstvo města na svém posled-
ním zasedání, které se konalo dne 
24. června 2021, schválilo účetní závěr-
ky, závěrečný účet města a zprávu au-
ditora za rok 2020.

Účetní závěrka města je posouzení 
pravdivosti účetnictví a fi nanční situa-
ce města za rok 2020, nedílnou součás-
tí jsou povinné přílohy:
1. Finanční plnění rozpočtu města 
2. Výkaz zisků a ztrát města 
3. Rozvaha města
Účetní závěrka se týká také inventa-
rizace majetku, pohledávek, závazků, 
cenin a fi nančního majetku. 

Plnění rozpočtu je bez výhrad dle roz-
počtových pravidel. Stav úvěrů města 

k�31. 12. 2020 činil 164 mil.,- Kč. Zůsta-
tek na účtech města ke dni 31. 12. 2020 
činil 25 mil.,- Kč

Závěrečný účet Města Úvaly je zhodno-
cení čerpání fi nančních prostředků na 
základě schváleného a dalších násled-
ných rozpočtových opatření, schvále-
ných v�roce 2020. Celkem bylo schvále-
no pět rozpočtových opatření.

Celkové příjmy: 184 mil,- Kč, z� toho 
daňové příjmy činí 123 mil,- Kč, neda-
ňové příjmy: 37 mil, přijaté transfery 
(dotace): 47 mil,- Kč. Celkové výdaje: 
166 mil,- Kč, běžné výdaje: 122 mil,- Kč 
(výraznou položkou je neinvestiční pří-
spěvek: 45 mil,- Kč), kapitálové výda-
je: 44 mil,-Kč (investiční příspěvek pro 

technické služby: 2,9 mil,- Kč). Úvěr byl 
čerpán ve výší 17,5 mil.,- Kč a splátky 
úvěrů činily 16 mil,- Kč.

Zpráva auditora o přezkoumání hos-
podaření za rok 2020 popsala i roz-
počtovou odpovědnost města Úvaly. 
Podíl dluhu k�průměrným příjmům za 
poslední 4 roky činí sice 95,39 %, ale 
město splňuje podmínky tím, že splácí 
více než 5 % za rok, čímž se vylučuje 
postih za porušení zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti. 

●  Alexis Kimbembe, 
místostarosta města

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A TAXI PRO SENIORY
Kolega Černý napadá koalici, že jsme 
odložili participativní rozpočet. Sám 
říká, že to byl nápad spolku PRO ÚVA-
LY, ale asi kulhala jejich spolupráce. Ko-
lega Černý myslel, že stačí říct a všech-
no se udělá samo. Já osobně jsem na 
fi nančním výboru apeloval, abychom 
nějaký krok udělali, ale marně. Je logic-
ké, že to takhle dopadlo.

V participativním rozpočtu byla alo-
kována částka 600 tis. Kč. Zjistili jsme 

ale, že z� toho bude jen 300 tis. Kč na 
vyřízení softwaru a ostatních věcí. Ten-
krát jsme nevěděli, že od kraje dosta-
neme fi nanční dotaci a jiné výhody. 
Po Covidu 19 rada rozhodla tento pro-
jekt odložit. Taxi pro seniory je typická 
volební a levicová myšlenka. Já s tím 
mám osobně problém, protože máme 
fungující pečovatelskou službu a každý 
senior má možnost se tam obrátit. Jen 
je třeba domluvit se předem. 

Taxi pro seniory lze realizovat, pokud 
na to budou prostředky. Kolega Černý 
sám neví, kolik to bude stát, takže není 
důvod, proč by s�tím měla rada města 
souhlasit. 

Na závěr chci říct, že spolupráce s opo-
zicí ano, ale jenom ve věcech, které dá-
vají smysl.

●  Alexis Kimbembe, 
místostarosta města

ZAKONČENÍ NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC 
A ULICE PODHÁJÍ DOZNÁ ZMĚNY
Asi všichni znáte to místo - je tam nová 
i stará trafačka ČEZu, štěrkový přístup 
podél potoka k Devíti kanálům a jsou 
tam kontejnery na tříděný odpad. 

Prostě místo, které zrekonstruované-
mu centru dobrou vizitku nedělá. 

Pozemky v místě jsou soukromé, kou-
pil je developer. S jeho původní myš-
lenkou, postavit na místě bytový dům 
se 20 byty, jsme nesouhlasili. Chtěli 
jsme menší rozměry, obchodní parter, 
zajištění parkování pro vlastníky bytů, 
ochranu vzrostlých stromů a vyřešení 
veřejného prostoru. Doporučili jsme, 
aby se poradil s městským architek-
tem, jak by mohla celá stavba vypadat.
Investor nakonec přišel s návrhem, 
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který je oproti původní verzi značně 
menší a který v konečném důsledku 
může být přínosem i pro město. 

Bytový dům bude pouze se šesti byty, 
zelenou střechou, kamennou dlaž-
bou, jako je na náměstí ve veřejném 
prostoru, a 100 metry čtverečních ob-
chodních prostor. Parkování obyvatel 
bude zajištěno na pozemcích investora 
a součástí bude rovněž kultivace veřej-
ného prostoru. 

Ostatně, podívejte se na vizualizace. 

A kdy by se mohlo něco dít? Na podzim 
projekt projednají komise stavební, 
pro životní prostředí a dopravní. Pokud 

zastupitelstvo města následně schválí 
plánovací smlouvu, mohlo by se začít 
stavět na jaře roku 2023.

●  Petr Borecký,
starosta

DOPRAVA V�ÚVALECH SE ZLEPŠÍ
V�nedávné době město, jeho starosta 
a radní kraje v� jedné osobě oznámili 
posun v�přípravě několika projektů pro 
úvalskou dopravu. Kraj vykoupí bývalé 
uhelné sklady a zřídí v�nich P+R parko-
viště. Skvělá zpráva! Náš spolek navr-
hoval koupit uhelné sklady už v� roce 
2014. Parkoviště bude sloužit nejen pro 
dojíždějící do Prahy, ale i pro návštěvní-
ky koupaliště. Dalším projektem je do-
pravní terminál u nádraží, který zlepší 
podmínky pro cestující přesedající 
z�vlaku na autobus. Projekt terminálu 
je řešen architektonickou soutěží, což 
navazuje na námi prosazené usnesení 
zastupitelstva, které schválilo soutěž 
na prostor mezi nádražím a závorami 
(podél Jiráskovy ulice). Všechny tyto 
projekty mají naši podporu a průběž-
ně k� nim dáváme připomínky (pokud 
se tedy někdo z�vedení města zeptá na 
názor zastupitelů).

Jedním dechem se však ve zprávách o 
terminálu (např. seznamzpravy.cz) ob-
jevuje informace o tom, že budou za-
vedeny parkovací zóny kolem nádraží. 
Od doby, kdy tento nápad poprvé ze 
strany vedení města zazněl, říkáme: 
nejdřív musejí mít občané možnost se 
dostat na nádraží bez auta a pak teprve 
pojďme omezovat parkování. Proti pů-
vodní verzi parkovacích zón, které měs-
to představilo nedlouho před pandemií 
Covidu jsme dokonce spustili interne-
tovou petici, kterou podepsalo přes 
250 lidí. Někteří signatáři petice jsou 
prý dokonce z�oblasti, kde se mají zóny 
zavádět. I díky pandemii se projekt zón 
zastavil. Po té, co se kraj rozhodl vybu-
dovat parkoviště v� uhelných skladech, 
dává smysl omezit parkování v� ulicích 
kolem nádraží. Auta z�ulic se přesunou 
na parkoviště. Chceme však rozumné 
podmínky pro všechny Úvaláky tak, aby 
u nádraží i nadále mohli zaparkovat.

Opakovaně jsme řešili s�vedením měs-
ta zavedení školních autobusů – tedy 
ranního autobusu z� každé úvalské 
čtvrti, který by ve vhodnou dobu zajel 
až ke škole. Dost by to pomohlo dě-
tem z�oblasti Úvaláku, Pařeziny, Setých 
nebo čtvrti  U Horoušánek. Budeme 
dál školní autobusy prosazovat. Ranní 
zácpa u školy a mírný zmatek při vysa-
zování dětí z�aut rodičů není dlouhodo-
bě dobrý stav.

Sečteno a podtrženo – v� základním 
směru, jak rozvíjet úvalsku dopravu 
se s� vedením města shodneme. V� de-
tailech – školní autobusy nebo vznik 
a zpoplatnění parkovacích zón se liší-
me. Tyto rozdíly však mohou dost do-
padnout na život a peněženku Úvaláků.

●  Jan Černý
zastupitel PRO Úvaly

CO JSME ZVLÁDLI A CO NÁS ČEKÁ VYSÁZET 
V�ÚVALECH NA PODZIM
Tak se nám sezona již pomaloučku 
přehupuje do klidového období a my 
se můžeme v� Úvalech pochlubit, co 
jsme zase zvládli a na čem ještě pra-
cujeme. Povedlo se nám rozveselit uli-
ci Škvoreckou od semaforu k�viaduktu 
o kvetoucí keře a růže a nemalé zákou-
tí u Penny pod sakurami jsme oživili 
ve stejném duchu. Do levandulí, růží 
a spousty kvetoucích keřů jsme oblékli 
také ulici Na Spojce. Vše se nám před 
očima rozprostřelo rukama společ-
nosti Realizace zeleně Dřevčice, s.r.o. 
Pan Drsek se nám mezitím zasloužil 

o postupné rozkvétání ulice Erbenova. 

A co nás čeká nyní? Rada města nám 
schválila zkrášlení prostoru před poli-
klinikou, na kterou se vrhne s�podzim-
ní výsadbou společnost Bonsoft, s.r.o. 
Rozvinou se nám tu nejen květy růží 
a hortenzií, ale zavoní nám tu levan-
dule, dobromysl a šalvěj. Tak věříme, 
že nám to prospěje ke zdraví nejen tě-
lesnému, ale i duševnímu.

Trochu jsme řádili v�Parku Josefa Nach-
lingera a se společností JIB, s.r.o., zkul-

turňovali výsadbu z�dotací.  Do parku 
jsme přidali pro druhovou pestrost 
i pár dalších stromů, jako jsou habry, 
babyky, kaštany a platan. Snad nám 
vydrží i pro naše děti. Teď už je péče 
v rukách Technických služeb Úvaly.

Trochu si s� námi zahrává počasí, 
a tak se bohužel stalo, že nám popa-
dalo nejen v� lese pár větviček, větví 
a nakonec i celých stromů a polámalo 
nám tak rekreační vybavení pro ve-
řejnost. Vše je ale již na dobré cestě 
a díky pracovitým lidem bude zase vše 
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tak, jak má být. Doufáme, že ani vám 
poryvy větru nezpůsobily větší škody.

A na čem pracujeme pro nejbližší bu-
doucnost? Čeká nás podzim a s ním 
spojená výsadba nových stromů za 
ty, které od jara uschly v� remízkách, 
v� parcích, na náměstí, stromořadích 

i jednotlivě v� ulicích i mimo ně. Také 
chceme z� nudné šedi vytáhnout Slo-
vany, Radlickou čtvrť a všechny kous-
ky Úval, kde technické služby řádí 
a opravují ulice. Pozvedneme bydlení 
v�těchto částech na skutečně kulturní 
úroveň, a to i včetně organizované-
ho sjednoceného parkování. Hned se 

nám pojede do těchto míst radostněji, 
když po cestě projedeme rozkvetlými 
keři plných motýlů, čmeláků a včelek. 
A právě TOTO i přes toho trochu rem-
cání ze všech stran přeci jen stojí za to.

●  Odbor životního prostředí 
a územního rozvoje

    

ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA

TECHNICKÉ SLUŽBY, CO VŠE SE UDÁLO…
Při svozu bio odpadu z�domácností lá-
meme rekordy, za 2 svozové dny, při 
kterých svezeme veškerý odpad v�hně-
dých popelnicích v�katastru města, bylo 
na kompostárnu Hořátev odvezeno 43 
tun k�následnému využití. Tato čísla jsou 
prakticky shodná od počátku jara 2021. 
Přebytečný odpad ze zahrad je možné 
odvézt na náš sběrný dvůr. V� případě 
většího množství doporučujeme ob-
jednat přistavení kontejneru na BIO od 
3 tis, nebo popřípadě objemný odpad 
od 5 tis. 

Očkovací centrum pro občany bylo 
realizováno celkem 22x, celkově bylo 
investováno 196 (to je pouze za nás) 
člověkohodin v boji s� pandemií, která 
tolik ovlivnila naše životy. Byla to velmi 
dobře zorganizovaná akce a věřím, že 
nám všem pozitiva přinese v� případě 
nástupu další vlny.  

Oprava MDDM proběhla po dobu let-
ních prázdnin, kdy byl opraven balkón, 
drobně vyspravena fasáda. A děti mají 
si kde hrát…Bezpečně hrát! Stejně tak 
došlo k� opravě a rekonstrukci herní-
ho mobiliáře na zahradě MŠ Pražská. 
Po jedné z�vichřic, kdy došlo k�vytržení 
kořenového systému jednoho z� jehlič-
nanů (nyní probíhá prohlídka zbytku 
stromů) byl strom poražen, hrací prv-
ky natřeny, vytmeleny, přebroušena 
chatka v� areálu zahrady, vyspraveno 
zasklení a vše opatřeno novým nátě-
rem. V�rámci MŠ Bulharská nyní probí-
há rekonstrukce teras. V�rámci bouřek 
a škod tím napáchaných hodně úzce 
spolupracujeme se Sborem dobro-
volných hasičů Úvaly. Děkujeme! Re-
konstruujeme dětská hřiště, tmelíme, 
brousíme, natíráme hrací prvky, mění-
me oblázky, písek, proběhlo vybudo-
vání 3 nových pískovišť, opravy plachet 
a mnoho dalšího. Oprava v�DPS, která 
je v�plánu a bude navazovat na izolač-
ní práce, vypukne v� nejbližších dnech. 
Bude se jednat o renovace dřevěných 
oken a nátěr fasády. Stejně tak již nyní 

probíhá rekonstrukce jednoho z� bytů 
před předáním novému obyvateli naší 
DPS. Zde došlo i k� opravě na kanali-
začním řadu. Dále probíhají opravy 
městských bytů. Na jaře proběhla re-
konstrukce městského bytu, kdy došlo 
k� celkové rekonstrukci bytového jádra, 
rozvodů vody a elektřiny, podlahových 
ploch. Byt byl již předán, přidělen a dělá 
tak radost svým novým nájemcům. 

Budování veřejného osvětlení v ulicích 
Sovova, Foersterova, Čelakovského, 
Guth Jarkovského, Bezručova a Grégro-
va, celkem bylo realizováno 12 nových 
světelných bodů a 2 nová zapínací mís-
ta. Výkopové práce probíhají společně 
s�pokládkou optické sítě a pokládky ka-
belů ČEZ. Významně se tak daří uspo-
řit a dále minimalizovat dopady stavby 
pro naše spoluobčany.  Pokud jezdíte 
po městě, jistě byl vidět náš traktor se 
zbrusu nově pořízeným příkopovým 
ramenem. To bylo zakoupeno na úvěr 
a máme tak možnost sekat/mulčovat 
nejen příkopy, ale díky výměně hlavi-
ce jsme schopni udržovat i stezky, živé 
ploty a aleje plotostřihem. To vše až do 
vzdálenosti 6,5m. Výrazně se tak na-

výšila efektivita při správě komunikací 
a zeleně.  Během jednoho dne jsme 
schopni posekat škarpy a okolí hlavních 
tahů. I nadále zápolíme, stejně jako 
snad všechna města a obce s� enorm-
ním nárůstem plevelu. Proběhla již 
2 kola postřiků a nyní velmi intenzivně 
pracujeme na mechanickém odstraně-
ní. Celkově to plně zabralo v�tomto roce 
již přes 750 hodin a teplé a zároveň vlh-
ké počasí nám podporuje džungli. Bu-
deme ale i nadále bojovat! 

Vandalství je bohužel i nadále věcí, kte-
rá nás zaměstnává víc, jak je potřeba. 
Například odstranění „malůvek“ z�auto-
busových zastávek Hodov zaměstnalo 2 
pracovníky po celý den. Bylo spotřebo-
váno v�materiálu za 2 500,-Kč a mohlo 
se přitom opravit dětské hřiště. Další 
plochou pro výtvarné umění je pro-
tihluková stěna, zde se díky špatné pří-
stupnosti dostáváme v�nákladech již do 
statisíců. V�tomto roce odhadujeme ná-
klady na vyčištění v�řádu 500 tis. Pokud 
někdo poškodí lavičku, neboť se prostě 
musel podepsat, pak je zapotřebí celou 
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lavičku zbrousit, přetřít, a i zde se dostá-
váme do řádu 10�000,-Kč za kus. Až se 
budete ptát, proč není hotové to nebo 
ono, no ano, čistíme prostranství, neboť 
někdo odhodil a rozbil skleněnou lahev 
v podchodě, vzal sprej a posprejoval ce-
dule, městský mobiliář… 

Voda a kanalizace – nadále pokračují 
práce v� rámci obnovy řadu, přípojek, 
a to v�ulicích Horova havárie kanalizace, 
Palackého, Prokopa Velikého, J. Lady, 
Pernerova, Nad Koupadlem, Tovární, 
Purkyňova, Kupkova, Jirenská. Osazení 
sekčních šoupat v�oblasti u Horoušánek, 
náměstí Svobody, Rašínova x Hakenova 
x Palackého. Revize a výměny hydrantů. 
Toto vše se děje v�rámci plánu obnovy 
infrastruktury, na kterou je letos vyčle-
něno skoro 7mil. Již nyní jsou vidět jak 
letošní práce, tak i ty z�roku 2020. Ztrá-
ty se podařilo ustálit pod 10 %, což je 
skvělý výsledek – při převzetí pod naši 
správu byla ztráta na úrovni 43 %. Vše 
je koordinováno s�opravami komunika-
cí, kdy první etapu máme již za sebou 
a nyní startuje v�ulicích etapa II. Více ale 
na stránkách města. Ideálně sledujte 
náš Facebook Web nebo městskou apli-
kaci. Zde se dozvíte vše podstatné.

●  Vaše @TSMUvaly
tak nás najdete na síti Facebook
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KOTLÍKOVÉ DOTACE VYŠŠÍ PRO DOMÁCNOSTI 
S�NIŽŠÍMI PŘÍJMY!
Pokud se v� zimě projdete po Úvalech 
a všimnete si komínů na domech, ze-
jména při ranním roztápění kotlů, po-
tvrdíte si, že vytápění uhlím ze všech 
úvalských rodinných domů nevymi-
zelo. V�podstatě každý, kdo provozuje 
teplovodní kotel na pevná paliva, si má 
jednou za 36 měsíců nechat provést 
kontrolu kotle u jeho výrobce. Protokol 
z� kontroly je vynikajícím prostředkem 
k�rozhodnutí, zda stávající kotel poslat 
na zasloužený odpočinek do úvalské-
ho sběrného dvora. Z� průzkumů pro-
vozovatelů starých kotlů vyplynulo, že 
výměny kotlů se týkají ve stále větším 
měřítku domácností s� nižšími příjmy. 
Proto je nově fi nanční podpora z tzv. 
kotlíkových dotací pro tyto domácnosti 

poměrně vysoká. Domácnost s nižšími 
příjmy je taková, jejíž průměrný čis-
tý příjem na člena domácnosti v roce 
2020 byl 170 900 Kč. Sledovány jsou 
jen běžné příjmy za rok 2020, tedy zda-
nitelné příjmy, důchody, vybrané typy 

dávek. Příjmy dětí a studentů do 26 let 
jsou považovány za nulové. Pokud do-
mácnost uvedený limit splnila, může ji 
výměna zastaralého kotle stát v�nejlep-
ším možném případě jen cca 5000 Kč, 
viz tabulka.

PEČUJEME O AUTISTICKÉ DĚTI

PEČOVAT A ŽÍT DOMA JE NORMÁLNÍ

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.

Den 2. října je stanoven jako Meziná-
rodní den pečujících. Rádi bychom 
tento den všechny neformální pečující 
podpořili v jejich nelehkém úkolu a po-
děkovali jim za jejich obětavvou péči 
o blízkou osobu. Připravili jsme pro 
vás dne 2. října 2021 od 16 do 18 hod. 
setkání s drobným občerstvením v ka-
várně MaKa Coff ee v Lysé nad Labem. 
Součástí setkání bude ochutnávka de-
zertů připravených ze zdravých suro-
vin podle netradičních receptů. Během 

prezentace se dozvíte více o použitých 
regionálních surovinách a možnostech, 
jak je využívat v běžné kuchyni. Dále zís-
káte recepty vhodné pro lidi s diabetem 
nebo bezlepkovou dietou. Budeme veli-
ce rádi, když si najdete chvilku a přijde-
te si odpočinout od každodenní péče 
a zároveň tak získáte zajímavý zážitek 
a nové zkušenosti z oblasti gastrono-
mie. Setkání proběhne v kavárně MaKa 
Coff ee v Lysé na dLabem. Více informa-
cí obdržíte na výše 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. KARÁSKOVÁMUDR. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁDOVOLENÁ

6. – 10. ZÁŘÍ6. – 10. ZÁŘÍ
Akutní případy během 
dovolené ošetří MUDr. 

Hrabánková 
ve svých ordinačních 

hodinách.

27. ZÁŘÍ27. ZÁŘÍ
Akutní případy během 

dovolené ošetří
MUDr. Maříková ve svých 

ordinačních hodinách.

Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla  Maximální výše dotace (Kč)

Plynový kondenzační kotel  100 000

Kotel na biomasu s ruční dodávkou 
paliva, včetně akumulační nádrže 130 000

Kotel na biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva   130 000

Tepelné čerpadlo   130 000



mohou své favority podpořit online 
na� www.stromroku.cz� anebo pomocí 
DMSky do 12. září. Od vzniku ankety 
se do hlasování zapojilo více než 729 
tisíc lidí a vybralo se téměř 2,8 milio-
nu korun, které putovaly na výsadbu 
a ošetření stromů.

Rozhodněte o nejlepším adaptačním 
opatření na změnu klimatu
Jak předcházet škodám z přívalových 
dešťů a dalším extrémům počasí, kte-

Autor Vojta Herout 

a pitný režim až na čtvrt roku. Soutě-
žit můžete�do 31. srpna. Více na�www.
stromroku.cz/vylety.
�
Podpořte strom, který si zaslouží 
pozornost a péči. Hlasujte v anketě 
Strom roku
Do fi nále letos jubilejního 20. roč-
níku ankety Strom roku postoupila 
dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. 
Ti usilují o prvenství v podobě odbor 

Autor Lucie Mojžíšová 

ného ošetření zdarma a postupu do 
celoevropského kola soutěže. Lidé 
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S� ohledem na využití stávajícího ko-
mínu v� domě a stávajících radiátorů, 
potrubí aj., se jako nejjednodušší jeví 
přechod z� uhlí na kotel na biomasu. 
Nejmenší prostor zabere automatický 
kotel na dřevní pelety, které lze skla-
dovat i na paletě v� pytlích po 15 kg. 
Více prostoru vyžaduje kotel s�ručním 
přikládáním na polena, neboť k�němu 
musí být instalována akumulační ná-
doba o objemu, velmi orientačně, oko-
lo 1000 litrů.

Pokud je u domu nevyužívaná plynová 
přípojka, pak s�kondenzačním kotlem, 
a i s� nutností tzv. vložkování komínu 
plastovou trubkou je reálné se přiblížit 
k�tomu, aby dotace v�podstatě pokryla 
všechny náklady.

Zvýšenou pozornost doporučuji věno-
vat volbě tepelného čerpadla. Zpra-
vidla půjde o typ vzduch-voda, jehož 
venkovní jednotka je vždy zdrojem ur-
čitého hluku. Intenzita hluku může být 

příčinou nejen běžných sousedských 
stížností, ale i až zákazu provozu od 
k�tomu příslušné instituce. Spolupráce 
tepelného čerpadla a stávající otopné 
soustavy vyžaduje splnit řadu nových 
podmínek. Záměna kotel za kotel je 
z� tohoto pohledu poměrně jednodu-
chá. Nevhodně vyřešená záměna kotle 
za tepelné čerpadlo se vymstí neoče-
kávaně vysokými náklady za elektřinu. 

●  Josef Hodboď

OTEVŘENÍ HRUSICKÉ EKOSTEZKY
Ve středu 30. června 2021 byla v�od-
poledních hodinách v�zahradě Památ-
níku Josefa Lady a jeho dcery Aleny 
v�Hrusicích slavnostně otevřena zbru-
su nová ekostezka za účasti zástup-
ců Středočeského kraje, rodinného 
a komunitního centra Mumraj a dal-
ších hostů. Projektem chce tamní pa-
mátník přímo ve venkovním prostředí 

seznámit děti s přírodními živly  for-
mou outdoorových her.

V�expozici hrusického památníku sálá 
z� nejednoho Ladova obrázku atmo-
sféra prostředí českého venkova.  Vi-
díme každodenní činnosti dospělých 
i dovádivé dětské hry odehrávající se 
v�různou roční dobu a za různého po-
časí. Při těchto hrách se děti seznamu-
jí se světem kolem sebe, „osahávají“ 
si ho, učí se spolupracovat. Hrusická 
ekostezka volně navazuje na poselství 
Ladových obrázků. Malí návštěvníci 
se po prohlídce mohou venku nadý-
chat čerstvého vzduchu a proběhnout 
ekostezku s� úkoly, při kterých se bu-
dou potýkat s�vodou a větrem, praco-
vat s kameny a svým způsobem se do-
stanou i k�čtvrtému živlu – ohni, resp. 
k� produktu hoření. Budou se muset 

hýbat a tu a tam vynaložit větší fyzic-
kou sílu. Na všechny návštěvníky se již 
těší kocourek Josífek s� plnou truhlou 
odměn, které návštěvníci obdrží po 
úspěšném zdolání kvízu ekostezky.

●  Bc. Blanka Šubrtová

SÁZÍME BUDOUCNOST
Vydejte se na výlet za Stromy roku 
a vyhrajte knihy nebo karton Ondrá-
šovky
Netradiční možnost prázdninového 
výletování po České republice nabí-
zejí organizátoři ankety Strom roku. 
K 20. narozeninám populární soutěže 
připravili tipy na výlety ke všem stro-
mům, které se v minulosti staly vítě-
zi ankety. Kdo po cestě za přírodními 

Autor Marek  Olbrzymek

unikáty nasbírá alespoň pytel odpad-
ků, má šanci vyhrát knížky o přírodě 



Autor Vojta Herout 
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ré na nás dopadají stále častěji? Také 
na to hledali odpovědi autoři osmnác-
ti projektů, které se letos probojovaly 
do fi nále soutěže Adapterra Awards. 
Podpořit až dva favority z fi nálové 
osmnáctky mohou lidé� do 15. října 
na�www.adapterraawards.cz

Zapojte se do výsadby Aleje svobody
V bývalém vězeňském zařízení pro po-
litické odpůrce komunistického reži-
mu Vojna u Příbrami vyroste nová Alej 
svobody. Město zvítězilo v grantové 

výzvě Nadace Partnerství, která tradič-
ní výsadbu symbolických sametových 
alejí organizuje. Akce, která běžně po-
jme až 500 dobrovolníků, letos připad-
ne na sobotu� 13. listopadu. Město ji 
uspořádá v součinnosti s Hornickým 
muzeem Příbram s možností prohlíd-
ky za symbolické vstupné. Nová výzva 
pro obce na výsadbu Aleje svobody 22 
bude vyhlášena příští rok na jaře. Více 
o putovní akci na�www.alejsvobody.cz.

●  Anna Poledňáková

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… naše Jednotka SDH měla zase 
o prázdninách dost práce. Od konce 
června do poloviny srpna zapsala vý-
jezdy č.30 – 45… Týkaly se povětšinou 
nehod všeho druhu, od automobilové 
po vyprošťovací z�uzavřených prostor 
i k�požáru porostu. A nevyzpytatelné 
počasí donutilo hasiče odstraňovat 
padlé stromy. Na svých stránkách 
uveřejňují i varování meteorologů 
a opakují žádosti o dodržování vzdá-
leností umožňujících průjezd zá-
chranné techniky.

… vandalimus opět kvete. Od pokáce-
né aleje – text i foto z�fb P. Boreckého 
– „tohle byla nově vysázená alej v kra-
jině, kterou město Úvaly realizovalo 
na bývalé polní cestě u silnice smě-
rem od sběrného dvora na Přišimasy.
Nějaký bezmozek měl potřebu ji kom-
pletně a důkladně zničit. Nevzdáme 
to, na podzim ji zasadíme znovu.“

Prastarý druh vandalismu, „odvážný“ 
sprejer tvořil na trati poblíž staré par-
ketárny, ta doznává rychlou změnu na 
moderní výrobnu produktů ze dřeva 
jako eTruhlárna. Jiný (možná táž ruka) 
stvořil nápis, který „zdobí“ odhlučňo-
vací stěnu přímo proti oknům drážní 
kanceláře výpravčího. Paskvil se vyjí-
má mezi rozkvetlými truhlíky. 

Jiné tagy budou muset TSMÚ také 
odstranit z�nástupiště u stříšky. Veš-
kerou práci s� nápravou vandalských 
útoků musí hradit město, a tím ubírá 
z�veřejných fi nancí i času zaměstnan-
ců, což by se dalo využít úplně jinak. 

… město v�zeleni, míněno lesy a háje, 
se musí také vypořádat s�jejich údrž-
bou. Od roku 2020 jsou řazeny jako 
lesy příměstské …. a kvůli nedostat-
ku pracovníků TS nelze pokračovat 
rychleji. Letošní nadbytek přírodního 
zavlažování a vzestup spodních vod 
přiměl bujení zeleně uvnitř města, 
té veřejné i soukromé.  U soukromé, 
která zasahuje do chodníků a omezu-

je chůzi, je to jednoduché. Je odpo-
vědný majitel pozemku a nachází ve 
schránce upozornění, aby přečnívají-
cí zeleň omezil. Bujení veřejné zeleně 
musí tlumit město, tedy TSMÚ. Mají 
plné ruce práce, takže trvá déle, než 
zareagují buď na upozornění občanů 
a nebo sami při kontrole. Přeci pak 
dojde k�nápravě. To je případ keřů lís-
ky a cest v�Nachlingerově parku nebo 
chodníku v� Alešově ulici (foto před 
a po) a to určitě není jediný případ 
k�zaznamenání.
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… recidiva padání dopravních zna-
ček vlivem neukázněných řidičů po-
kračuje. Tentokrát to odnesly obě 
s�návěštím, že se blíží železniční pře-
jezd. Když už nepadne značka, odne-
se to stromek. Je v�Husově ulici téměř 
vyvrácený. 

… 25. 6. V reakci na přírodní katastro-
fu na jižní Moravě se dnes večer ope-
rativně sešla Rada města Úvaly a za 
podpory opozičních zastupitelů a po 
diskusi s nimi doporučila, aby zastu-
pitelstvo města rozhodlo o daru ve 
výši 100 000 Kč pro postižené obce 
na jižní Moravě. V pondělí se sejde 
mimořádně zastupitelstvo města, dle 
výsledků večerního jednání očekává-
me, že tento návrh výrazně podpoří. 
Nešťastní lidé z jižní Moravy potřebují 
naši pomoc. Za Radu a Zastupitelstvo 
města Úvaly Petr Borecký, starosta.

… rovněž různé organizace z�Úval při-
spěly nemalými částkami na ověřená 
konta pomoci.

… 1. 7. na webových stránkách města 
píše Petr Borecký, starosta města …
„Úvaly za posledních 6 let hodně pro-
koukly. Ale co se zatím nezměnilo 
a zůstává velkým dluhem, to je stav 
bytového fondu města. Za posled-
ní léta jsme zrekonstruovali nějaké 
ty městské byty, ale stav bytového 
fondu připomíná spíše ghetto než 
kvalitní městské bydlení. Během příš-
tích několika měsíců by tomu měl 
nastat konec. V červenci totiž začíná 
rekonstrukce bytových domů města 

v Cukrovaru, Kollárově ulici a Proko-
pa Velikého (zateplení, odizolování 
vlhkosti, nové střechy, kde jsou po-
třeba, nová okna, nové fasády, nová 
kotelna v Prokopa Velikého). Odškrtá-
váme tak jeden z posledních velkých 
dluhů na majetku města.“ Předpoklá-
dané dokončení zateplení všech ob-
jektů v� majetku města: Prokopa Ve-
likého 1346, Prokopa Velikého 1347, 
Kollárova 1095 a 1096, Škvorecká 181 
a Škvorecká 75 se plánuje do konce 
letošního roku 2021.

… začínají přípravné práce na vybu-
dování zpevněných povrchů u dal-
ší etapy úvalských ulic: Kollárova 
I, Kollárova II, J. Lady, Prokopa Veli-
kého, Prokopa Velikého II, Šrámkova, 
V. Špály (horní část po ulici Kolláro-
va). Současně s tím budou provedeny 
opravy nedodělků a vad na povrchu 
ulic z první etapy. Nově recyklátem 
upravený úsek jedné ulice v�Radlické 
čtvrti poškodil těžký náklaďák.

…  8. 7. bouřka v�18 hod. „hasiči siré-
na v�18:37 - fotky vody z naší lokality 
jasně ukazují, že voda je také živel. 
Pokud ho někdo ignoruje, dopadá 
to takhle... fotografi e byly poříze-
ny cca 30 minut po největším dešti. 
Kdo zodpovídá za stavební práce 
v nové lokalitě Nanete?!? Jednoznač-
ně ucpané potrubí pustilo vodu do 
ulice Oty Pavla. Nová dlažba v ul. Tig-
ridova svým sklonem a chybějícím 
odvodem srážkové vody vyplavuje ro-
hové pozemky v ul. Šámalova“… píše 
na fb obyvatel lokality.

… 13. 7. velká bouřka a napršelo 
v� Úvalech dost na to, aby u nádraží 
kanály vůbec nepobraly vodu. Pa-
mětníci vzpomínají, že jí bývalo v�těch 
místech při velkém dešti tolik, že 
tekla i ke dveřím k�vestibulu budovy. 
Auta se i nyní obávala projet.

… v�červenci skončila prodejna Botič-
ka na náměstí.

… několik dní v� červenci upozorňují 
dopravní značky na zákaz zastavení 
ve dvoře „65“ a od 2. 8. začíná dlouho 
očekávaná rekonstrukce prostoru 
před CVA v�Riegerově. Shnilé dřevěné 
schody jsou opravovány vybetonová-
ním a obložením smrkovým dřevem, 
které bude snadno demontovatelné, 
nevydrží-li.

… časté dotazy zejména starších ob-
čanů, kterým se hůře chodí, se vrace-
jí ke slibům města na zřízení senior 
taxi. Argumentují, že mnoho měst 
a obcí kolem takovou službu má. 
Oceňují, že je pečovatelská služba 
může přivézt do zdravotnického zaří-
zení na kontrolu k�lékaři, ale dojet ně-
kam nutně za občanskými záležitost-
mi nebo třeba návštěvu v�nemocnici, 
není možné. Do hromadné dopravy 
často ani nenastoupí, natož dojít pak 
do cíle a zpět.

●  Zaslechla a viděla 
Alena Janurová

MALÝ PRŮVODCE ČÁSTMI ÚVAL 
Pokračování z�minulého čísla

Holá Hostýn, Hostýň, Hosty-
ně, Hostina – tolik názvů 
má hřeben nad Výmolou na 
severu města, který býval 
suchou holou stepí se su-

chomilnou fl órou. Bývala spásávána 
ovcemi a posléze osázena Okrašlova-
cím spolkem především akáty, v�jejím 

úbočí se nachází zástavba Na Ztrace-
ném Korci 5, 9

Horní úvalský – další rybník, založe-
ný v�r. 1971 nad rybníkem Lhotákem 
v� místech bývalé Rosenbaumovy ci-
helny 53

Hostín – První zjistitelná zmínka 
o Hostíně pochází z� doby vlády Kar-
la IV. a je mladší než o Úvalech. Roku 

1361 kupuje Velfín Menhart Olbra-
movic panství, kde jsou uvedeny půl 
městečka Úvaly a Hostín. Až v� roce 
1441 je doloženo, že Hostín vlast-
nil Petr ze Škvorce a Hostína, který 
se tak jako Úvaly stal součástí škvo-
reckého panství. Domníváme se, že 
Hostín je rodištěm prvního pražské-
ho arcibiskupa Arnošta z� Pardubic 
(1297–1364). V�místě ležícím za Škvo-



    
13ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA ŽIVOT ÚVAL 9/2021

reckou ulicí východně od čtvrti Slo-
vany, stával velký statek, který byl za 
totality státním statkem spadajícím 
pod Říčany. Dnes jsou zde umístěny 
sběrné dvory 49

Hřbitov - v�letech 1893 – 1894 byl na 
východním okraji Úval zřízen nový 
hřbitov, který funkčně nahradil nevy-
hovující středověké pohřebiště u kos-
tela Zvěstování P. Marie, byl po druhé 
světové válce rozšířen o „nový“ hřbi-
tov a kolumbárium 30

Chaloupky – z horního rohu náměstí 
vychází Komenského ulice, která se 
u domu p. Trojánka (býval zde krejčí 
toho jména před sto lety) rozdělu-
je. Přímo vede přes železniční trať 
(kdysi zde byly závory). Druhá ulice 
s�názvem Hlávkova směřuje do Cha-
loupek, části obce, která se svažu-
je k� Výmole, kde se nacházejí jedny 
z�nejstarších úvalských domků čp. 20 
až čp. 60. 35

Jámy – průtok mezi rybníčkem Ka-
lákem a Fabrákem, kde vyúsťovaly 
i roury vedoucí do cukrovaru, kam se 
vešlo i chlapecké tělo při schovávané 
a dalo se proniknout do areálu, vedla 
tudy i odbočka železniční vlečky do 
areálu cukrovaru 42

Jatka – ještě stojící budova za silni-
cí na Kolín Na Přeložce, křižující se 
s� Dobročovickou, proti pneuservisu. 
Bývala zde sběrna surovin a sklad 
propanbutanových lahví 46

Jezírko – rašelinové jezírko poblíž 
myslivny 32

Kaberna – rybníček, který sloužil jako 
usazovací nádrž před vtokem Výmo-
ly přes stavidlo do Fabráku, postup-
ně ztrácel svoji funkci a byl zavážen, 
v�těsné blízkosti zavážky byly postave-
ny domy v�Dobročovické ulici, nyní je 
částečně malá část zachována 41, 47

Kalák – viz Smradlák 43

Králičina – část Škvorecké obory po-
dél potoka Výmola, bohatá na zajíma-
vé rostliny a místa, o která spolky pe-
čují (Chlapcova studánka, Kamenný 
mostek – tento mostek jako by upadl 
v� zapomnění, dlouho chátral mimo 
pozornost města Úvaly. Až v� roce 
2007 zásluhou Klubu přátel historie 
a� přírody Úval a� okolí byl vyhlášen 
nemovitou kulturní památkou a� ná-
sledně opraven …) 44

Kruháč – poměrně mladý název, mís-
to důležité pro orientaci čtvrti Na 
Slovanech, skutečný kruhový objezd 
v� ulici Moravská a Česká, vede zde 
i Městská naučná stezka 54

Lhoťák – rybník na Slovanech pod 
hrází Horního úvalského, správně 

zvaný Lhoták podle významného čle-
na Okrašlovacího spolku Václava Lho-
táka a začal být budován r.1948  53

Lom – nejméně 3, hlavní u Riegerovy 
ulice, menší byl na Vinici a na Slova-
nech nacházíme zbytky dalšího, leží-
cího za Širokou loukou, zvaný místní-
mi Škvorajda 35, 36, 57

Malé šraňky – viz též Chaloupky, zá-
vory byly v� dnes slepé Komenského 
ulici a procházelo se jimi přes trať do 
zatáčky Nerudovy ulice nad Chaloup-
kami.     Z� pěti původních železnič-
ních přejezdů se závorami (v Arnoš-
tově ulici, na konci Nerudovy ulice, 
na dolním konci Pražské ulice, u to-
várny VEGA a u lesa V�Setých) zůstal 
v Úvalech jediný, a to v�dnešní Praž-
ské ulici 34

Malechov – oblast kolem ulice 
5. května, dříve se nazývala Žižkovou 
ulicí 36

Mariánský dub – prastarý dub s�ob-
rázkem Matky Boží poblíž myslivny 32

Masarykův háj – stráň hřbetu nad 
údolím Výmoly na severu katastru 
osázená Okrašlovacím spolkem smí-
šeným lesem se stezkami 18

Masna – viz U Kubínky 8

Mlýnský rybník – viz Prokůpčák 14

Mrchoviště – místo, kde se pohřbí-
vala uhynulá hospodářská a domácí 
zvířata, nacházelo se poblíž bývalého 
statku pana Vojtěchovského, přiléha-
jící k�Vinici 10

Multitec – vydražený objekt bývalého 
Rosenbaumova statku v� Riegerově 
ulici výrobní fi rmou toho jména, dnes 
zde sídlí odbory města, Policie ČR 
a Stavební úřad 35

Myslivna – objekt v�bývalém majetku 
Lichtejnštejnů ve Škvorecké oboře 
poblíž retranslační věže 31

Myší díra – viz podobně jako Na Ro-
hožni, oblast podél Škvoreckého po-
toka proti proudu k�místům, kde bý-
vala Rosenbaumova cihelna 56

Na Homolce – sídliště zasazené do 
zeleně v� parkové úpravě z� doby 60. 
let, budované zcela svépomocí byto-
vým družstvem a hospoda přiléhající 
k�němu a státní silnici na Kolín zvané 
Přeložka či U Přeložky – viz tam 39

Na hrobce – pozemek takto zvaný 
(nevysvětleno proč) darovala obec 
v�r. 1937 hasičům k�výstavbě zbrojni-
ce, takže borový malebný lesík v�Klá-
novické je místo, které také zbylo po 
těžbě kamene na stavbu silnic a ná-
sledně zavezené 12

Na kostelíku – se říká u retranslační 

stanice, při výkopových pracích stav-
by vodojemu byly nalezeny zbytky 
zdiva kostela 20

Na Ouvaláku – viz též zvaná část 
z�města do kopce na Prahu – Úvalák – 
dlážděná hlavní ulice na fotografi ích 
upravená i ve 30. letech, jezdil po ní 
tehdy již autobus do Říčan. Využíván 
kdysi i pro sáňkování, končící nahoře 
na rovince u dnešní Mateřské školy 
Pražská (původně ve 30. letech tělo-
cvična DTJ, hospoda), dole na křižo-
vatce Pražská a Wolkerova u bývalé 
pošty, vždy osázen nějakou alejí a le-
sem navazujícím na Klánovický přes 
jirenskou silnici 22

Na Petříně, Petřín – vrch nad náměs-
tím Svobody, který vyčnívá nad měs-
tem v� „úvalech potoků“ a připomíná 
pražský Petřín. Čtvrť vznikala po roce 
1905 podobně jako čtvrť Na Vinohra-
dech 16

Na Rohožni – úplně první koupališ-
tě v� Úvalech s� oddělenou dámskou 
a pánskou částí, nalézalo se na Škvo-
reckém potoce na straně Slovan blíz-
ko dnešní silnice na Kolín a Dobročo-
vické 46

Na rybníčkách – místo „na vodě“ 
mezi ulicemi U Kaberny a U Výmoly 
47

Na Slovanech - zhruba jihovýchodní 
úvalská čtvrť, která vznikala po roce 
1925 a doznala velkého rozvoje v�po-
slední době 54

Na tržišti – se říkalo při vstupu do uli-
ce Tyršovy 27

Na Vidrholci – les mezi obcemi  Jir-
ny, Nové Jirny, Úvaly, Dobročovice, 
Květnice, Sibřina, Újezd nad Lesy, 
Blatov, Běchovice, Horní Počernice 
a Šestajovice se ve středověku nazý-
val Vidrholcem a v�katastru města je 
jeho část západně za silnicí jirenskou 
poblíž Pařeziny 11

Na vinici – název části vrchoviny od 
nynější rozhledny ke hřbitovu, říká se 
i Pod Vinicí, Za Vinicí 6

Na Ztraceném korci – říká se tak celé 
části Úval nad Výmolou a přiléhající 
k� Holé Hostýni s� ulicemi téhož jmé-
na a Horovy, stojí zde vilky a chatové 
objekty, bylo zde zahradnictví a domy 
spisovatele a herce (Havelka, Stei-
mar) 9

Náhon – malý vodní tok zatrubněn 
u prostor TSMÚ sloužíval již neexistu-
jícímu mlýnu čp. 12 v�Riegerově ulici, 
posléze zde stála konzervárna zeleni-
ny Fruta 35

Nachlingerův park – park na Úvaláku 
vpravo na Pražské s�borovicemi a ob-
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novenými stromy, včetně sekvojovce 
obrovského, herními prvky, lavičkami 
a malým sportovním hřištěm 23

Nerudovka – slangově zvána ulice 
Nerudova uprostřed Vinohrad 40

Nové náměstí – viz Bramborové ná-
městí 17

Obecní domy – domy postavené 
v�Raisově ulici v�50. letech 33

Ovčárna – také zvaná chalupa pod 
Vinicí, označovaná jako nejstarší cha-
lupa, stála na úpatí hřbetu Vinice 19

Parketárna – podnik patřil k nejstar-
ším průmyslovým výrobám v� Úva-
lech. Za jeho počátek lze považovat 
rok 1884, kdy Jan Netušil zřídil stroj-
ní kolářství v� dnešní ulici 5. května. 
V roce 1949 byl podnik převzat do 
národní správy podniku Středočes-
ké pily se sídlem v Praze, který se v 
roce 1954 transformoval na Středo-
české dřevařské závody. Na začátku 
60. let byl instalován i nový podélný 
parketářský stroj z TOS Svitavy a byla 
provedena modernizace sociálního 
zázemí pro zaměstnance. V té době 
Parketárna se svými 44 (později 66) 
zaměstnanci vyráběla okolo 100 
000 m2 parket, zatímco v roce 1945 
to bylo 45 000 m2. Nyní je zachován 
pouze typický komín a je budována 
nová truhlářská výroba 37

Pařezina – v�roce 1929 prý nejmladší 
úvalská čtvrť, kde dlouho čněly paře-
zy, leží západně před jirenskou silni-
cí a je zastavěna, jako většina Úval, 
rodinnými domky či vilkami v� zahra-
dách 15

Pětašedesátka – Centrum volnoča-
sových aktvit „65“ - viz Rosenbaumův 
statek 35

Pod tratí – viz Podemlejnem 14

Podemlejnem – se vždy říkalo čtvr-
ti resp. oblasti ulice Pod Tratí níže 
k�Mlýnskému rybníku neboli Prokůp-
čáku (název podle Prokůpkova mlý-
na), kde se dříve koupávalo, a děti 
jezdily na neckách či v� zimě bruslily 
14

Prokůpčák – Mlýnský rybník u Pro-
kůpkova válcového mlýna, jehož fa-
sáda zůstala zachována díky majiteli 
téměř v�původní formě a bývá jedním 
z� nejčastěji fotografovaných objektů 
v�Úvalech – viz též Podemlejnem 14

Radlická čtvrť – viz Skeříkov 51

Rosenbaumův park – park u Kláno-
vické ulice s� pamětním kamenem 
k�700. výročí města, s�lípou, Husovým 
kamenem NO CČSH a sponzorskou 
dubovou alejí seniorů 13

Rosenbaumův statek – čp. 65 v�Rie-
gerově ulici, jedna z� nemovitostí vý-
znamné rodiny Rosenbaumových již 
z� 19. století, která nepřežila� období 
židovského holocaustu, dnes je zce-
la přestavěn na Centrum volnočaso-
vých aktivit a z� původního statku se 
zachoval jen klenbový prostor zvaný 
konírna v�zadní části 35

Rudolfův pavilon – viz U pavilonu 36

Rybářská chata – objekt spolku ry-
bářů na hrázi Horního úvalského 
rybníka, kde pořádali svá setkání 
a i ochutnávky rybích pochoutek pro 
veřejnost. 25. července 2017 chata 
vyhořela a� místní organizace přišla 
nejen o zázemí, ale i o archiv doku-
mentů své činnosti. Rybáři se roz-
hodli chatu znovu postavit, a proto 
uspořádali veřejnou sbírku a koupili 
od města dalších 11,47 m2 kvůli její-
mu rozšíření 53

Sádky – menší rybníčky používané 
rybáři k�chovu ryb umístěné pod Lho-
tákem 53

Skara – zřícenina hradu z� minu-
lých století, na mapě zakreslen ješ-
tě r.1614, dost informací se nachází 
v� knihách o Úvalech, my ji najdeme 
na spojnici trojúhelníku U Přeložky 
a Dobročovické, míří k�ní ulice U Obo-
ry 45

Skautská klubovna – leží pod Nach-
lingerovým parkem na Úvaláku a je 
i historicky zájmovou klubovnou 
místní organizace Junáka 23

Skeříkov – v minulosti těžba cihlář-
ských surovin. Pamětníci vědí, že 
přímo v� Úvalech byly v� provozu dvě 
cihelny.  Skeříkova cihelna dala po-
jmenování celé čtvrti a dnes je to 
méně známý místopisný pojem než 
Radlická čtvrť. V� cihelně se vyráběly 
i primitivní lisované brikety z�uhelné-
ho prachu 51

Smradlák – malý rybník, nazývaný 
„Smradlavý“, později Kalák, dodnes 
svým názvem napovídá, jaký byl jeho 
původní účel. Vypouštěné vody od-
tékající z�výroby cukrovaru podporo-
valy hnilobné procesy a rybník byl ja-
kousi primitivní čisticí stanicí, v�okolí 
se ale šířil zápach. Voda z�Kaláku pak 
odtékala dodnes funkčním kanálem 
přes další nádrž, nazývanou Jámy, do 
Výmoly 43

Stříbrňák – bývalý most přes želez-
niční trať, který hrál velkou roli v�květ-
nové revoluci 1945 a sloužil od stavby 
Olomoucké dráhy k�cestě z�Prahy do 
Kolína přes Úvaly až do 50. let 20. sto-
letí, kdy byl zrušen při rozšíření trati 
o 3. kolej. Přes most bylo možné při-

jet ze silnice Praha-Kolín k úvalskému 
hřbitovu 38

Synagoga – nyní již neexistující židov-
ská modlitebna na rohu ulic Riegero-
va, 5. května a Dvořákova, čp. 40 36

Široká louka – opravdu široké údolí 
s� loukou, na jejímž počátku se vybu-
dovaly rybníky Lhoták a Horní úval-
ský a končící u lomu Škvorajda 57

Škvorecká obora – největší díl lesa 
Vidrholce patřil k� lichtenštejnským 
velkostatkům ve Škvorci a Uhříně-
vsi, severní část k šestajovické tvrzi 
a severovýchodní cíp k velkostatku 
v�Jirnech. Jižní výběžek lesa Vidrholce 
mezi Úvaly a Újezdem byl ohrazen zdí 
a nazýval se Obora. Zeď byla vysta-
věna z�kamene a hliněné malty v�do-
bách roboty za panství Lichtenštejnů. 
Kámen na stavbu byl asi brán také 
z� opuštěného hradu Skara. V� Oboře 
se chovala lovná zvěř. Skromné zbyt-
ky původní zdi je možné dosud nalézt 
na jihu a západě Obory, nyní nazýva-
né Škvorecká 44

Tesko – montovaný přízemní do-
mek sloužící v� minulosti městu, byla 
v�něm v roce 2000 instalována výsta-
va k�700. výročí města, nyní po úplné 
rekonstrukci slouží jako další prosto-
ry pro vyučování ZŠ 28

Třešňovka – ovocné stromy na vrchu 
Vinice, zasázené Okrašlovacím spol-
kem, dnes v� dezolátním stavu, jiná 
třešňovka byla (prastaré třešně ještě 
lemují cestu k�Donátovi) v�Dlouhé ále-
ji 6, 55

U benziny – opět dvě možnosti - ná-
rodní podnik, který převzal stát po 
r. 1967 po výrobě asfaltových smě-
sí podniku PARAMO a sklady ležící 
v� dnešní Foersterově ulici nad tratí 
nebo hlavní podnik v� blízkosti MAS-
NY/ Kubínky nad tratí, bývalá prvore-
publiková Petrolea, pak, Bituma, Pa-
ramo – v�ulici Klánovická 8

U Buchara – je dům na Pražské s�kři-
žovatkou do Vojanovy a Žižkovy, dnes 
je zde obchod se zeleninou a pizze-
ria, dříve však sloužil i jako obchodní 
dům s�textilem, bývalo zde kadeřnic-
tví, oprava bicyklů, mandl i kosmeti-
ka, nápis na domě historii dokazuje 
25

U českého lva – reklama z�20. let vy-
stihuje vše: „ Doporučujeme hotel U 
ČESKÉHO LVA na Palackého náměs-
tí číslo 9, telefon číslo 9. Pěkné čis-
té pokoje. Výborná domácí kuchyně 
podává v� každé denní době stude-
né a teplé pokrmy. Dobře vyleželá 
piva českobrodská (obyčejné, ležák, 
granát). V� letní sezoně plzeňský pra-
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zdroj. Kuželník, kulečník, piano, šachy 
a tenisové hřiště. Obsluha vzorná, 
ceny mírné. O hojnou přízeň prosím 
J. Chroust, majetník.“ V�80. letech byl 
zbourán a část pozemku byla využita 
pro přístavbu školy 35

U Donáta – místo využívané gene-
racemi k� vycházkám Dlouhou álejí 
z�Úval na katastr obce Hradešína, na 
křižovatce cest pokračujících k�dalším 
pamětihodnostem stojí socha patro-
na úrody sv. Donáta, výchozí bod je 
zhruba od Billy jihovýchodně k�obzo-
ru 55

U Horoušánek – podobně jako Zále-
sí je oblast rodinných domků zhruba 
z�konce 20. stol. Leží na rozmezí ka-
tastru Úval a Horoušan. Ulice má po-
jmenované ponejvíce podle spisova-
telů a přírodně zajímavá je tím, že má 
většinou vysoko spodní vody, což se 
v�deštivých rocích projevuje tvořením 
rybníčků. Možná za to mohou usaze-
niny ordovického moře v�podloží 2

U chudobince – nápis kdysi prove-
den plasticky na omítce domu čp. 
195 – Obecní chudobinec – dnešního 
objektu v�ulici Boženy Němcové. Bylo 
zde obecní vězení, které po vzniku 
republiky v�roce 1918 bylo s�největší 
pravděpodobností zrušeno a objekt 
přeměněn na chudobinec 40

U Jedonů – dům čp. 95 na náměstí, 
které není nyní ofi ciálně náměstím, 
Arnošta z� Pardubic. Dům posta-
vil jeho majitel a významný stavitel 
domů v�Úvalech, za války a dnes slou-
ží jako radnice 27

U křížku – tři možná místa, jedno 
u křižovatky Wolkerova a Pražská. 
Stál zde velký dřevěný kříž odstra-
něný za totality. Prý se u něj zastavil 
J. K. Tyl. Došlo však k�omylu výkladu 
a nebyl zmíněn tento dřevěný, ale jiný, 
s kamenným podstavcem a� krucifi -
xem na pozemku u stavby domu čp. 
77. Byl r. 1870 rozebrán a v�roce 1900 
přemístěn do nynější Purkyňovy uli-
ce zbožnou paní Mickovou (Hanušův 
kříž podle publikace Drobné památky 
v� Úvalech a okolí). Třetí místo může 
být kříž ve Škvorecké oboře poblíž 
myslivny 24, 8

U Kubínky – tovární objekty v� ulici 
Purkyňově. Po válečném období se 
rozhodl Jan Kubín k výstavbě továrny 
na margarín a pokrmové tuky VEGA 
a provoz spustil již v� roce 1919. Po 
znárodnění byla začleněna� do národ-
ního podniku MASNA a bylo zahájeno 
budování masného kombinátu 8

U pavilonu – stával nad současným 
zbytkem lomu na skále nad školou 
a byl v�roce 1892 Okrašlovacím spol-

ulic má po hudebních skladatelích, 
přiléhá nejvíce z� Úval ke Klánovické-
mu lesu a také řeší občas problémy 
se spodní vodou 3

Vidrholec – viz též Na Vidrholci, les-
ní oblast na západě Úval na rozhraní 
s� Klánovickým lesem. Dílce, kterých 
bylo přes sto a mají různé názvy pro 
orientaci péče myslivců o ně (Na kos-
telíku, Ve spáleném, U jezevčích děr, 
v� Žáku, v� Setých, Pod Starým Štam-
berkem …) 11

Vinice – hřbet severovýchodně nad 
městem s�místy, kde je krásný rozhled 
do kraje, nachází se na ní u cesty řada 
zajímavostí (Alej úvalských dětí I s�ta-
bulí výkladu, třešňová alej, Observa-
torio, dětské hřiště, směrem k�Tlusto-
vousům pokračuje další alej, dubová, 
sponzorsky zajištěná občany) 6

Vinohrady – oblast města nad údolím 
Výmoly vymezená od severu Pražskou 
ulicí, na východě Havlíčkovou, na jiho-
západě asi Maroldovou ulicí 40

Výpustek – vejpustek, oblast města 
nad ulicí Palackého na jihu završený 
lesíkem na Úvaláku (Pražská), v�dneš-
ní době s�moderní zástavbou nízkých 
řadových a rodinných domů. Pamět-
níci vědí, že bývala polem, uprostřed 
s�přísunem hojné spodní vody. Od pří-
jezdové silnice do lokality vedly štoly. 
Vstup do nich je dnes zasypán 21

Zálesí – čtvrť Úval v� severozápadní 
části, v�níž byly rodinné domky stavě-
ny v�90. letech 20.stol., ulice má po-
jmenované stromovými názvy 1

kem zakoupen za 80 zlatých dřevěný 
pavilon z� pražské jubilejní výstavy 
a za dalších 100 zlatých zajistil jeho 
postavení na horní plošině Rudol-
fova háje, “odkud byl krásný pohled 
na úvalskou obec“ – jak říká kronika 
spolku 35, 36

U petrolejky – viz U benziny 8

U pošty – není myšlena současná 
pošta, ale bývalá na Pražské ulici čp. 
817 (dnes prodejna potravin), typická 
byla svými zamřížovanými okny a ob-
lým rohem s� balkóny, ovšem nebyla 
úplně první poštou (viz Úvaly jindy 
a nyní) 24

U přeložky – státní silnice na Ko-
lín vybudovaná v� 50. letech, neboli 
„přeložen“ průjezd městem do údolí 
Výmoly a Škvoreckého potoka s�nut-
ností protnout následující kopec ke 
křižovatce u Penny 39

U staré cihelny – domy u Horního 
úvalského rybníka, název připomí-
ná původní Rosenbaumovu cihelnu, 
nyní se čtvrť nazývá Pod Slovany 53

U starého koupadla – ulice a část 
města u Výmoly a Dobročovické ulice, 
kde ve 20. letech vybudovali sokolo-
vé pěkné koupaliště, zbytky stavidla 
jsou ještě patrné u Výmoly pod strání 
na Vinohradech 47

U starého splavu – v�Králičině na sou-
toku Výmoly a bezejmenného potoka 
jsou jeho rozvaliny a vede k� němu 
naučná Včelí stezka a Naučná stezka 
Přírodního parku Škvorecká obora 50

U Zelenky – dům čp.2 Arnošta z�Par-
dubic, ve 20. letech s�reklamou: „Ob-
chodní dům Jindřicha Zelenky v�Úva-
lech na Palackého náměstí. Jeden 
z� nejobsáhlejších úvalských nákup-
ních pramenů všech věcí životní po-
třeby…“ 27

Uhelné sklady – často skloňovaný 
název, místo leží vpravo vedle trati 
směrem ku Praze nad ulicí Na Spoj-
ce. Bývalo skutečnými sklady uhlí pro 
potřeby obyvatelstva a konečně snad 
najde využití jako parkoviště poblíž 
nádraží 14

Úvalák – viz Na Ouvaláku 22

V� háji – míněn Masarykův háj, pří-
padně Rudolfův háj s� pavilonem. 
O vysazení háje se přičinil Okrašlova-
cí spolek koncem 19. století (uváděn 
rok 1881). Hájů bylo v� Úvalech více 
– Legionářů na Úvaláku, Chroustův 
hájek na cestě k�Hodovu, háj Prknový 
a Mašínový (nacházel se nad Masary-
kovým na Holé Hostýni) 18

V�Setých – čtvrť většinou stavěná po 
druhé světové válce, některá jména 
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AED PŘÍSTROJE 
V�NAŠEM MĚSTĚ 
Tento článek je spíše pro připomenutí. Jistě si většina 
z� vás všimla, že ve městě Úvaly máme rozmístěné au-
tomatické externí defi brilátory (AED). Jeden je na elek-
tronické úřední desce před budovou radnice na adrese 
Arnošta z�Pardubic 95 a druhý také na elektronické úřed-
ní desce před budovou nádraží. Pokud nastane situace 
a bude nutno AED použít, je potřeba zavolat linku 155, 
kde vám sdělí kód pro vyjmutí defi brilátoru ze skříňky. 
A dále vás budou informovat, co při takové situaci dělat. 
Více informací a informativní videa na použití naleznete 
na webových stránkách www.aedline.cz
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LÍSTKY KALENDÁŘE POMALU OBNOVENÉHO 
KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA …
První utržený lístek má zapsán 
20. června v� 17:17 koncert Středo-
českého pěveckého sboru a dětské-
ho sboru Paleček z�Horních Počernic 
vedené manželi Mistrovými na hřišti 
pod školou.

26. 6. se vyčasilo, malebné mraky, vedro 
a pár kapek dodaly kulisu létu, kterému 
nechyběla ani kultura ducha i těla, tak-
že na koupališti bylo veselo, přesto řada 
mladých vrstevníků začínajícího malíře 
Davida Fuxy v�17 h navštívila v „65“ verni-
sáž výstavy se zvláštním názvem – Ome-

zená geneze noci. Pro mne seniorku 
pocitově – prožité obrazy života orámo-
vané covidovou dobou. Prožitek je patrný 
a i přes určitou volnost výrazu přitažlivý, 
akční, technicky úžasně zvládnutý. Mla-
dý autor dokončil střední uměleckou 
školu a byl přijat na AVU, studium malby.

Červenec a srpen na koupališti
Přes letní tábory v „65“ – zájmové, ori-
entované na různé talentové činnosti 
– se konají i ty na koupališti, kde vždy 

každý týden jiný kroužek dětí, kromě 
sportu, hraje i zajímavou a velmi in-
teligentní detektivní hru „městečko 
Palermo“. Koná se i jeden z „hospod-
ských kvízů“ na téma fi lm.

19. 7. FORTNITE SRAZ – Jarka Broki 
dala video z akce na koupadle, já jen 
přidávám na fb fotky youtuberů, stre-
amerů na zeleném koberci při zajíma-
vém fotbale spojeném semtam feigh-
tem ... a co se mi dnes honí hlavou??? 
(jak se vždy fb ptá) … to byste nevě-
řili!!! snažím se pochopit mladičkou 
generaci a potácím se mezi pocho-
pením a výkladem pojmů youtuber, 
streamer, fajtr (feighter) a osobním 
setkáním s nimi a jejich fanoušky na 
koupališti. Bylo to krásné odpoledne, 
na kterém si cením toho, že se mnou 
to mládí jednalo mile a uctivě. Nebo-
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slabý větřík, který předpovídá příchod 
bouřek. Navečer k�pivečku a klobásce 
úvalská zahrála kapela The Snails.

6. 8. mořské plody – seafood a pro-
secco mohli úvalští ochutnat ve stán-
ku na náměstí u Hospody na dobrým 
místě od 16 h a večer zahrál Ondra 
Novák a Bistro Band na zahrádce.

Letní kino – bylo za dobrého počasí 
slušně navštíveno, tak kolem 50 až 60 
diváky. Podrobnosti o počtech před-
stavení a návštěvnosti všech uskuteč-
něných večerů nejspíš podá Komise 
pro kulturu po uzavření sezony.

jím se o svět, ti co nyní mají tu moc 
oslovovat masy, jsou príma a určitě 
pochopí Zemi a její potřeby a dají to 
dál, jen my vyššího věku trochu tápem 
..., a že by seděli jen u počítače a mo-
bilu, tak to ne, mají i dobrou fyzičku.

23. 7. to se nestane každý den... vyjíž-
dím od DPS na koncert na koupadlo 
a slyším sirénu, tak jedu nejdřív k ha-
sičárně zdokumentovat výjezd naší 
JSDH. Během pár minut jsou 3 členové 
na místě, jednoho vidím sprintovat na 
kole a za pár vteřin už naskakuje v ha-
sičské výstroji do Tatrovky, patrně je-
dou k nehodě ... pak frčím na koncert 
kapela HELE – odpoledne zpříjemňuje 
vlastními skladbami a texty zpěvačka 
Eliška Dvořáková a úvalští - bicí Adam 
Bubák, basák Jindřich Číp a kytara Pa-
trik Parma – dobře se to poslouchá, 
má to ducha a vtip ...

15. 8. – znovu akce na koupališti Pěno-
vá párty a MAXÍCI – šampónová, dět-
mi vítaná šou, vydržela víc jak hodinu 

a v�17 nastoupila skupina, která udě-
lala radost úplně nejmenším taneční-
kům i posluchačům a prakticky celé-
mu stále hojně navštívenému areálu.

24.–25. 7. na hřišti SK Úvaly se po dva 
dny konaly závody sportovní disciplíny 
dogfresbee, což poskytlo společenské 
setkání „létajícím psům“, jejich majite-
lům a úvalským zájemcům o kynologii. 
Těžko se dařilo zachytit neuvěřitelný 
pohyb psů při skocích a přeskocích, ta-
nečních krocích a chytání na přesnost. 
Naopak soustředění před závodem 
a lásku zvířete k� paničce šlo snadno. 
Chvilka odpočinku, soustředění před 
závodem, stany porotců, vedro a dus-
no nijak viditelně neovlivnilo výkony, 
povětšinou bordercolie visely lidským 
partnerkám pohledem a plnily jejich 
přání s� nadšením. Sport, stejně jako 
jiné vrcholové, zabere plno fyzických sil 
páru a stojí hromadu odříkání a zápalu, 
zpoza mantinelů se to krásně pozoru-
je. Mezitím mladá generace fotbalistů 
trénuje na umělém povrchu a asi vítá 
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POBYTOVÉ TÁBORY MDDM
Také letos MDDM pořádal 2 pobytové 
tábory. První devítidenní tábor s� ná-
zvem Vesmírné putování byl hned za-
čátkem prázdnin v� Ostružně u Jičína 
a účastnilo se ho 27 dětí a 4 instrukto-
ři. Vedoucí pro děti připravili spoustu 
her s�tematikou záchranné výpravy do 
vesmíru, sportovní činnosti a navští-
vilo nás i mobilní planetárium. Děti si 
vyráběly kosmonautické helmy, stavěly 
velké modely raket, pohybovaly se po 
oddílech na vyznačené trase lesem na-
vigovány vysílačkami, připravily přenos 
z�přistání na neznámé planetě a další 

zajímavé činnosti. Všichni si to náram-
ně užili a už se těší na příští rok. 

Druhým táborem bylo již 28. taneční 
soustředění, na kterém jsme byli už po 
deváté v� Louňovicích pod Blaníkem. 
Letos nás bylo i s�vedoucími 61 a věno-
vali jsme se technikám Modern Dance, 
Street Dance, Disco Dance a Electric 
Boogie. Všichni si týden intensivního 
tance náramně užívali, někteří se viděli 
po roce, a tak i loučení s�kamarádkami 
a vedoucími po závěrečné taneční pře-
hlídce bylo plné emocí a slziček.

Za oba tábory děkuji všem obětavým 
vedoucím a za foto Radkovi Navrátilovi.

●   Alena Navrátilová

    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ
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KURZY ALFA
Proč jsem tady? O co v životě do-
opravdy jde? Je Bůh dobrý? Jestli 
ano, proč je na světě tolik utrpení 
a nespravedlnosti a jak to alespoň 
ve svém okolí změnit? Existuje i jiný 
pohled na svět? Může být můj život 
dobroružství, které bude stát za to 
a promění tenhle svět k�lešímu?

Tyto i další podobné otázky bychom 
rádi společně prodiskutovali u večeří 
na kurzech Alfa v Úvalech. 

Co můžete na kurzu Alfa čekat?
Každý večer probíhá formou večeře 
u stolů po 5 až 10 lidech podle toho, 
s kým a v kolika lidech přijdete.
Těšit se můžete na hudební úvod, 

večeři, krátké video zaměřené na ně-
které ze základních životních témat 
týkajících se křesťanství a následnou 
diskuzi u stolů.

Cílem je, aby zaznělo co nejvíce růz-
ných pohledů, takže budeme rádi, 
když přijdete opravdu s jakýmkoliv 
názorem, který budete ochotni sdělit 
a vysvětlit ostatním. Zároveň vám ale 
nic nebrání v tom, abyste se jen v kli-
du najedli a u toho si poslechli, co si 
myslí ostatní :-).

Kurz je určen pro věřící i nevěřící; hle-
dající, pochybující, agnostiky i ty, kteří 
se považují za ateisty. Vítán je zkrát-
ka každý bez ohledu na vyznání, věk, 

národnost, pohlaví nebo sexuální ori-
entaci.

Kde se kurzy Alfa vzaly?
Kurzy Alfa vznikly v Londýně v angli-
kánské církvi Holy Trinity Brompton 
a dnes je pořádajají katolické i pro-
testantké farnosti a společenství po 
celém světě ve 112 různých jazycích. 
Alfou tak již mohly projít miliony lidí 
různých národností, kultur a vyznání.

Témata večerů:
10. 10.     Jde v životě ještě o víc?
17. 10.    Kdo je Ježíš?
24. 10.    Proč Ježíš zemřel?
31. 10.     Jak získat víru?
7. 11.    Proč a jak se modlit?

KRÁTKÉ BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ
…Neboť moudrost dává Hospodin,

poznání i rozumnost pochází z�jeho úst…
Přísloví 2,6

Moudrost je základem  všeho na-
šeho konání. Pokud budeme dě-
lat všechno chaoticky, bez uvážení, 
nebude to zdravé, bude to zmar.                                                                                         
Člověk chce dělat všechny kroky ve 
svém životě správně a dobře. Ve své 

hříšné přirozenosti  však tyto dobré 
kroky nedělá. Jak rádi bychom  je dělali. 
K�tomu je zapotřebí  plně se spolehnout 
na slova z� Přísloví 2,6. My však spolé-
háme na sebe, myslíme si, že vše víme 
nejlépe.  A pak se divíme, že se nám věci 
nedaří. 

Moudrost, poznání i rozumnost dává 
Hospodin. To pochází z� jeho úst.  Na-

slouchejme jeho slovům, prosme 
o moudrost a on nám ji dá. On, vědom 
si svých zaslíbení, nám ji opravdu dá, 
bez výhrad, bez výčitek. 

Naslouchejme jeho slovům, protože 
ona jsou život. Spolehněme se na Hos-
podina a vše hledejme u něho.

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
farářka CČSH v Úvalech

    

CÍRKEVCÍRKEV



naší výjezdové jednotky. Závěrečná 
diskotéka nesměla chybět, nedělní 
balení a uklízení bychom klidně ože-
leli, ale bez něj to prostě nejde. Více 
dokreslí naše táborové album na raj-
četi (hasiciuvaly.rajce.idnes.cz). Tak 
za rok znovu? Osobně děkuji všem 
dospělákům a instruktorům, kteří 
se podíleli na přípravě tábora a na 
realizaci samotné, že svůj volný čas, 
svoji dovolenou, věnovali dětem.

●  Alena Tesařová, 
hlavní vedoucí
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14. 11.       Proč a jak číst Bibli?
21. 11.        Jak nás Bůh vede?
27.–28.11.  Kdo je Duch Svatý? 
        Jak Duch Svatý jedná? 
        Jak mohu být naplněn
       Duchem Svatým? 
5. 12.        Jak mohu prožít zbytek 
       života co nejlépe?
9. 1.        Jak odolat zlému? 
16. 1.       Proč a jak mluvit o víře 
        s druhými? 

23. 1.       Uzdravuje Bůh i dnes? 
30. 1.       A co církev? 

Kurz Alfa v Úvalech pořádá Spole-
čenství křesťanů Úvaly. Je možné se 
přihlásit na tel.: +420 724 435 404, 
email: davidhoblik@gmail.com nebo 
web: https://www.kurzyalfa.cz

●   Hana Podstatová

V sobotu 19. 6. uspořádalo krajské 
hasičské sdružení dvě soutěže v po-
žárním sportu. Vzhledem k tomu, že 
se během jarní sezony moc nevědělo, 
jestli se vůbec bude soutěžit, okresní 
kolo se nekonalo. Okres Praha- východ 
nominoval do krajského kola družstvo 
žen z Úval, jakožto vítězky posledního 
“okresu” (v roce 2019). Klasická soutěž 
se sčítáním bodů za jednotlivé disci-
plíny se také nekonala, místo ní byly 
dvě soutěže zvlášť v jeden den. První 
soutěže se za SDH Úvaly zúčastnily 3 
jednotlivkyně: Klára Klímová, Klára Po-
těšilová a Anna Potěšilová. Jednalo se 
o běh na 100 m s překážkami, který 

se konal na stadionu v Českém Brodě. 
Závodnic bylo celkem málo, takže bylo 
rychle odběháno. Anička obsadila 
9. místo a obě Klárky shodně mís-
to 19. Po poledni se holky přesunuly 
do Kšel, kde na ně čekal zbytek týmu 
a také krajská soutěž v požárním úto-
ku. Střídali jsme se tam s klukama, za 
Tehovec startoval potom ve stovkách 
i náš Petr Zetek a 3. místem si vybo-
joval postup na Mistrovství ČR, které 
bude koncem srpna v Ostravě. Útoky 
měly trochu zpoždění, ale my jsme 
byly rády, že se konečně něco děje, že 
se může soutěžit a v neposlední řadě, 
že jsme tu. Běžely jsme se startovním 

číslem 3. Rozběhnutý pokus vypa-
dal dobře, ale službu nám vypověděl 
materiál- doslova se rozpárala hadice 
a bylo po pokusu. No nic, máme ještě 
jeden. Ve druhém pokusu jsme se do-
staly krásně pod 30 vteřin, měly plat-
ný pokus a nakonec v silné konkuren-
ci obsadily 6. místo, uzavřely jsme tak 
první polovinu startovního pole. Dou-
fáme, že příští rok pojedeme na více 
soutěží, že ta krajská nebude rozháze-
ná po vesnicích, že nebudou rozdělené 
disciplíny a hlavně – budou tam diváci.

●  Alena Tesařová, 
SDH Úvaly

KRA JSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH
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V letošním roce se 39 dětí, 6 instruk-
torů a 18 zaměstnanců tábora po-
dívalo pod hlavičkou SDH Úvaly do 
Stříbrné Skalice už 23. rok po sobě! 
Letní hasičský tábor se nesl v duchu 

Tajuplného ostrova, na kterém jsme 
ztroskotali po pádu balonu. Deset 
dní jsme se na ostrově zabydlovali, 
hledali potravu, vyráběli batikovaná 
trička a vlajky družstev, osvobozovali 
trosečníky, nacházeli poklady a v ne-
poslední řadě skládali loď, abychom 
mohli ostrov opustit. To se nakonec 
podařilo, i když  jsme museli doslova 
unikat před přírodní zkázou, během 

které ostrov nenávratně zmizel. Po 
návratu do civilizace jsme závodili na 
22. střbrnoskalické olympiádě a od-
poledne si užili táborovou pouť, letos 
vylepšenou o parádní pěnu v podání 

LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR
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Do kroužku mladých hasičů přijímáme 
nové členy od 6 do 18 let! Kluci, holky, 
nebojte se, pojďte k nám! Čekají vás 
kamarádi, pravidelné schůzky, na stří-
dačku sportovní, kulturní, vzdělávací 
a kreativní náplň. Soutěže, soustře-
dění, výlety, letní tábor. Kroužek vede 
dobrá parta vedoucích, většinou také 
bývalí členové kroužku a stálí členové 
sportovních družstev dospělých, čle-
nové výjezdové jednotky. Pravidelné 
schůzky se konají od září do června 
mimo prázdniny každý pátek od 16 do 
18 hodin v hasičárně na adrese Kláno-
vická 918. Pravidelné schůzky začínají 
3. září 2021! Fungujeme také na face-
booku: Mladí hasiči SDH Úvaly, nebo 
na instagramu: hasiciuvaly. 

Více informací na mailu:  HYPERLINK 
„mailto:lhtskalice@gmail.com“lhtskali-
ce@gmail.com,

●  Alena Tesařová, 
SDH Úvaly

NÁBOR 
NOVÝCH ČLENŮ



    
23 ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY ŽIVOT ÚVAL 9/2021



    

ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY24 ŽIVOT ÚVAL 9/2021

SVAZ POSTIŽENÝCH
Svaz  postižených civilizačními chorobami Jirny, Šestajovice, Zeleneč zve své 
členy z Úval na členskou schůzi, která se koná 3. 9. 2021 v Kulturním domě 
v Jirnech od 15,00 hod. 

Sdělujeme, že již proběhly dva výlety, a to do Sedlce a Kutné Hory a na zá-
mek  Radim a Kouřimi s návštěvou kostela a skanzenu, dále Mohyly u Lipan.  

● Předseda Csik

Na počátku stála myšlenka pomá-
hat těm, kteří si sami pomoci nedo-
kážou. Nedostatečné pokrytí péče
 o lidi v krizi, lidi s duševním one-
mocněním či mentálním handica-
pem, přesvědčilo manžele Sivekovy, 
aby v roce 2011 začali budovat místo 
nabízející takovouto pomoc.

Významné události na sebe nene-
chaly dlouho čekat a hned 21. října 
2011 došlo k založení Občanského 
sdružení Modré dveře, 3. května 
2012 k slavnostnímu otevření budo-
vy Modrých dveří spolu s tréninko-
vou kavárnou v Kostelci nad Černými 
lesy a již 2. září 2012 zde začaly být 
poskytovány sociální služby.

Rok 2013 byl pro Modré dveře stej-
ně tak významný a úspěšný jako ty 
předešlé. Podařilo se otevřít ordi-
naci klinického psychologa, nabídka 
služeb se tím rozrostla o služby zdra-
votnické a podařilo se získat řadu 
významných ocenění. Největším 
z úspěchů byl však narůstající zájem 
klientů o odbornou pomoc.

V dalších letech Modré dveře rostly 
a své služby zkvalitňovaly. Podařilo 
se otevřít další dvě centra (květen 
2016 Modré dveře Praha, září 2017 
Modré dveře Říčany) a rozšířit služby 
tak, aby se ještě více přiblížily lidem, 
kteří je potřebují.

V současné době mají Modré dveře 
za sebou již 10 let existence, přes 
10 000 klientů a řadu ocenění v čele 
s titulem Velká neziskovka roku 
2018.

Poskytované služby zahrnují krizovou 
pomoc, sociální aktivizaci, sociální 

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE
rehabilitaci, psychoterapii, klinickou 
psychologii pro dospělé a děti.

Modré dveře usilují o to, aby tato po-
moc a podpora byla dostupná všem. 

Přibližně 95 % služeb poskytují klien-
tům výhradně bezplatně.

● Veronika Schwarzová�

10 LET SPOLU

Kreativní dílna pro děti i dospělé
Poradna pro malé i velké problémy
Výstava obrazů klientů organizace
Občerstvení - gril, limo, pivo

19:00
koncert Fluffy pie

více informací o neziskové organizaci Modré dveře na 
www.modredvere.cz

Modré dveře 
vás zvou na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
u příležitosti 10. výročí svého založení

22. září 17:00



Tisková zpráva Českého svazu ochránců 
přírody 

(ČR, 4. 8. 2021) Celosvětový úklidový 
den 18. září se kvapem blíží! Český 
svaz ochránců přírody vybízí dobro-
volníky, aby si své úklidy zaregistro-
vali už nyní. V� registraci na stránce  
www.uklidmesvet.cz si totiž mohou 
požádat o pytle a rukavice, kterých je 
omezené množství. Žádanka o mate-
riál k�úklidu končí 1. září! 

Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlá-
sit podzimní pokračování české verze 
celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. 

Ochránci přírody úklidové akce pod-
poří pytli a rukavicemi a jejich detaily 
zveřejní na internetových stránkách 
a aktualizované „úklidové“ mapě.  Tu 
mohou využít další dobrovolníci, kteří 
budou hledat organizované úklidy ve 
svém okolí.

A stejně jako vždy, i na podzim budou 
úklidy provázet tematické soutěže, kte-
ré budou zpestřením celé kampaně. 
Lidé budou mít za úkol posílat fotogra-
fi e či videa. Podrobnosti o soutěžích 
budou ochránci přírody pravidelně 
zveřejňovat na stránkách www.uklid-
mesvet.cz.

„Máme radost, že se akce každým rokem 
rozrůstá a děkujeme všem dobrovolní-
kům za účast i propagaci kampaně. Bez 
nich by to opravdu nešlo,“ říká na závěr 
Veronika Andrlová.

● Veronika Andrlová
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Letos půjde již o 28. ročník! A je vidět, 
že tato mezinárodní akce se pevně 
uchytila v povědomí českých ochrán-
ců přírody i dalších dobrovolníků z řad 
veřejnosti. Navíc s nemalým podílem 
žáků základních, ale i mateřských škol. 

„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po 
Česku zorganizováno přes 396 úklido-
vých akcí. Na úklidu se podílelo na 11 
400 dobrovolníků a doufáme, že s�pod-
zimním termínem toto číslo výrazně 
vzroste,“ říká Veronika Andrlová, která 
v�Českém svazu ochránců přírody pra-
cuje jako koordinátorka kampaně.

Do kampaně se po celé České repub-
lice může zapojit kdokoliv a to buď 
zorganizováním vlastní akce, anebo 
účastí na akci vyhlášené v okolí. Pokud 
si chtějí lidé organizovat akci sami, je 
zapotřebí, aby se přihlásili prostřed-
nictvím webového formuláře na www.
uklidmesvet.cz.

    

SPORTSPORT

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN

Úvalský rodák Ondra Teplý, vyznavač 
extrémních sportovních akcí, se od 
neděle 4.�července zúčastnil a úspěš-
ně dokončil extrémní závod 1000mi-
les Adventure v�kategorii horské kolo. 
Položili jsme mu několik otázek.

Víme, že tvým hlavním sportem je 
triatlon. Proč tato akce?
Rozhodla o tom covidová situace. Veš-
kerá sportoviště byla dlouho zavřená. 
Na kole se dalo jezdit bez omezení. 
Akci jsem měl v� plánu jednou absol-
vovat. Povedlo se mi na slvestra při-
hlásit. Je o ni neskutečný zájem, což 
potvrzuje vyprodání za 30s od spuš-
tění registrace. Její absolvování se 
tedy stalo hlavním letošním cílem. Asi 
jeden z�deseti jede na výkon, což byl 
můj případ. Na druhou stranu jsem 
záviděl účastníkům, kteří si 1000 mi-
les dali v�klidu s�maximálním prožitím.

Můžeš čtenářům přiblížit, o jakou 
trať jde?
Jde o závod vlastní silou na 1.000 
mil�(cca 1600km), který kopíruje česko 
– slovenské severní hranice. Startuje 
se v Ašském výběžku, cíl je v� nejvý-
chodnější obci Slovenska Nová Sed-
lice. Směr se každoročně pravidelně 

mění. Je otevřen pro horská kola, běž-
ce, chodce, koloběžkáře a všechny ty, 
kdo jsou ochotni se pohybovat vlastní 
silou. Jakákoliv cizí podpora je zakázá-
na. Letos však byla trať kvůli covido-
vé situaci na Slovensku na poslední 
chvíli změněna. Udělalo se kolečko 
jen po našich hranicích. 300 účastní-
ků bylo rozděleno na polovinu. Každá 
jela opačným směrem, takže dochá-
zelo k� unikátnímu potkávání. V� mém 
případě se jednalo o jižní trasu, která 
nakonec měřila 1781km s� téměř 35 
výškovými kilometry.

Byla takto dlouhá trať značena?
Trasa byla pevně daná, ale nebyla zna-
čená. Účastník jižní trasy ji ve formátu 
gpx obdržel až těsně před startem. 
Dále bylo na něm, jakým způsobem 
se bude navigovat. Plánování předem 
tedy nebylo téměř možné. Každý do-
stal GPS tracker, který ho hlídal. Navíc 
byla povinnost jednou denně SMSkou 
hlásit polohu a stav. Z�těchto údajů se 
dělaly průběžné výsledky.

Je předepsaná nějaká povinná výbava?
Hlavní organizátor Jan Kopka je v�této 
otázce s� ohledem na bezpečnost ne-
kompromisní. Jde o: mechanickou 

buzolu nebo kompas, píšťalku, nůž, 
zrcátko, pevnostní šňůru, hadřík na-
sáklý benzínem, sirky nebo zapalo-
vač, dezinfekční prostředek, pepřový 
sprej proti zvířatům, čelovku, spacák, 
termoizolační fólii, cyklistickou přilbu, 
GPS navigaci, tracker a stále funkční 
mobilní telefon. Nedodržení povinné 
výbavy je podle závažnosti trestáno 
časovou penalizací nebo diskvalifikací.

Povedlo se ti dokončit na vynikajícím 
druhém místě v� čase 10dnů 5hodin 
23minut, jak na to s�odstupem času 
nahlížíš?
Do závodu jsem šel v� naprosto po-
hodovém stavu. To je myslím základ. 
Vůbec neřešit pořadí, jen se soustře-
dit na svůj výkon a vyvarování se chyb. 
Velikou roli hraje vedle fyzičky vyba-
vení, životospráva, počasí a také to 
štěstí. Nějaké problémy tam byly, ale 
nic zásadního. V�hlavě jsem si nastavil 
a povedlo se splnit, že každý den po-
jedu za světla, co to půjde, kolem 200 
km. To obnášelo v� celkem profilově 
těžkém terénu 16-18h jízdy. Na spá-
nek převážně venku ve spacáku zbyly 
v�průměru 4h. Říkám tomu naučit se 
žít na kole. 

1000 MILES ADVENTURE
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Jak se ti jelo?
Jelo se mi nad očekávání dobře. Po-
řadím jsem se postupně posouval 
kupředu. Poslední dny byl na prvního 
konstantní odstup kolem 40-60km. 
I když jsem několikrát hlásil, že chci 
hlavně dokončit, měl jsem v� hlavě 
myšlenku závěrečné nocovky. Přesněji 
zkusit jet poslední dva dny bez spán-
ku. To se mi nakonec díky deštivému 
počasí a krizi nepovedlo. Cíl jsem pro-
ťal se 4h odstupem za vítězným Pav-
lem Šípem, který má na svém kontě 
amatérský titul Mistra ČR v� silniční 
cyklistice. 

Kolik jsi před tím najel kilometrů, co 
jsi během závodu jedl?
Průměrná systematická kilometráž 
se mi pohybuje kolem 15 tisíc km/
rok. Tento objem se letos povedl na-
jet za poloviční dobu. Bylo to také do 
prudkých kopců o tlačení, nošení kola 
a zdolání nejrůznějších překážek. 
Změna pohybu mi vyhovovala. Těžil 
jsem z� běžecké přípravy. V� jídle jsem 
se vůbec neomezoval. Ráno jsem nej-
raději v�rychlém konzumu na trati sně-
dl nějaké pečivo se sýrem a mlékem. 
Nakoupil do kapes veliké množství ty-

činek, kterými jsem celý den doplňo-
val energii. Večer dal jedno pivo, aby 
se mi dobře spalo. Tekutiny doplňoval 
příležitostně. Dával jsem veliký pozor, 
abych stále měl jejich rezervu. Na-
víc pravidelně doplňoval magnezium 
proti křečím a aminokyseliny, které 
zlepšují regeneraci a� podporují udr-
žení svalové hmoty. Přesto se moje 
hmotnost snížila o 5kg. Tyto věci jsem 
měl připravené ve dvou povolených 
balíčcích, které jsem postupně vyzvedl 
v�Zásilkovnách na trati. 

Zúčastníš se ve výhledu nějaké po-
dobné akce?
Chci dále testovat své limity. Koncem 
března 2022 absolvuji švédský běžkař-
ský Nordenskioldsloppet na 220 km. 
Na hlášený plavecký pokus zdolání 
kanálu LaManche se poctivě připra-
vuji a už se přibližuje. Dále zůstávám 
u dlouhého triatlonu. Akce a závody 
předem plánuji a jsou k� náhledu na 
mých osobních stránkách www.ond-
rateply.cz.

Co bys vzkázal čtenářům?
Tento extrém byl hraničícím hazar-
dem se zdravím. Za pár dní ale toho 

člověk pozná více než leckdo za celý 
život. Takovou koncentraci zážitků, 
dřiny, potu, odříkání, pohybu v�příro-
dě, strachu, radosti, euforie a únavy 
vám jen tak nějaká dovolená nenabíd-
ne. Zapomenete na všechny životní 
starosti a soustředíte se jen na svoji 
vlastní soukromou bitvu. Věci nabírají 
hlubší smysl. Lidé si jsou daleko bližší. 
Každý by si měl něco podobného ales-
poň jednou v�životě zkusit. 

Díky moc všem za podporu. Pravdě-
podobně začátkem� října proběhne 
živá prezentace zdolání 1000 miles 
Adventure v�mých rodných Úvalech. 

● Jana Teplá

Téměř po 90 letech, ne zcela identicky, 
projíždí automobilový závod 117 vete-
ránů trasu Praha, Český Brod, Kolín … 
Bratislava. Samozřejmě nevynechává 
Úvaly, ovšem neprobíhá přes náměs-
tí jako v� letech 1934 a 35, která jsou 
v� archivu města fotograficky zdoku-
mentována. 

12. srpna krátce po 6:29 na křižovat-
ce u Penny v Úvalech projíždí prv-
ní závodník, má číslo 1 a je avizován 
od Homolky, kde kolega také sleduje 
a fotí. Řada fanoušků na chodníku 
jásá a zdraví i další projíždějící, kde 
se malinko mění pořadí startujících 
z Prahy (po 1 minutě od 6:00). Skuteč-
ně jim netrvá déle než odhadovanou 
půlhodinku a v 7:15 projíždí BMW s 
číslem 50. Seriál fotek ze závodu bude 
uložen v�archivu městských kronik. Ale 
tu vozu AERO Sport Coupé s� číslem 
14 je nutné uveřejnit. Tento vůz jel již 

v roce 1934 a 35 tisíc mil přes Úvaly po 
náměstí, byl pro závod vyroben. Jedou 
v�něm Vališovi.

14. srpna cca v 16:15 nakonec zpátky 
přes Úvaly jako první jede vůz Bugat-
ti s číslem 91. Výsledky ještě nejsou 
zveřejněné. Na křižovatce u Penny 
to pěkně připalovalo, ale podařilo se 
zachytit řadu vracejících se veteránů 
včetně slavného čísla 14, které jede 
zhruba na 9. místě. Do Prahy dojelo 
asi 110 vozů. Mávalo se v Úvalech na 
křižovatce a u benzinky všem, které 
jsme provázeli v pátek ráno. Na trase 
byly horské etapy a zkouška slalomu. 
Kdo vyhrál, se uvidí po sečtení bodů 
za celou jízdu. Jeden zelenožlutý vůz 
si chtěl asi zažít autentičnost původ-
ního závodu a zahnul na světlech dolů 
k náměstí, ale brzy se vrátil, jen mu 
ujelo dalších zhruba 5 aut ... ● Zaznamenala A. Janurová 

a fotil, kdo měl ruce

1�000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH
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Sedmá úvalská aiki-sezona byla hodně poznamenaná vládní-
mi opatřeními, ale ani jsme si nevšimli a byla pryč. V tělocvič-
ně jsme se ohřáli jen chvilku na začátku a pak už jsme cvičili 
z domovů a venku.

V létě se toho moc nedělo. Proběhlo pár stáží v okolních orga-
nizacích, ale jinak byl klid. Až na konec srpna byla naplánována 
Letní škola ČAA pod vedením Daniela Vettera (7. dan Aikikai) 
a Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai). Na tuto nejvýznamnější 
akci roku se i letos vypravilo několik aikidistů z Úval, jelikož 
však proběhla až po uzávěrce tohoto čísla, reportáž vám po-
skytneme až v příštím příspěvku.

V září plánujeme rozjet osmou úvalskou aiki-sezonu, stejně 
jako obvykle ukázkovou hodinou, na které si děti mohou vy-
zkoušet cvičení na tatami. Pokud tedy máte zájem, napište 
si do kalendáře neděli 19. září 2021 od 16:00 a dorazte. Ten-
to trénink bude trvat přibližně půl hodiny, pak na něj navá-
že krátká ukázka aikidó a nakonec se budete moci vyptat na 
všechno, co vás v souvislosti s aikidó a naším úvalským oddí-
lem zajímá.

Možná jste také zaregistrovali, že na konci září (přesněji 23. – 30. 
září 2021) proběhne již sedmý ročník Evropského týdnu sportu 
(https://www.sportvokoli.cz/evropsky-tyden-sportu). Tato akti-
vita má za cíl rozhýbat všechny lidi a zastřešuje ji Český olym-
pijský výbor a Sazka. Náš úvalský oddíl je (stejně jako všechny 
oddíly ČAA) do aktivity Sport v okolí (https://www.sportvokoli.
cz) zapojen a bude možné i v rámci Evropského týdne sportu 
přijít a vyzkoušet si tréninky. Ale nemusíte se vázat pouze na 
tento týden – náš oddíl má nábor otevřený po celý rok a je tedy 
možné do rozjetého aiki-vlaku naskočit kdykoliv.

● Pavel Skalický, 
vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly)

KLIDNÉ AIKI-LÉTO

Zážitkový závod dvojic, který se 
bude konat v� neděli 5. září v� praž-
ských Klánovicích, nabízí skvělou 
zábavu i možnost si zasportovat. 
Závod zvaný Klánovický Mini Ad-
venture, při němž se plní nejrůzněj-
ší úkoly, mohou absolvovat dospělé 
dvojice i kategorie rodičů s�dětmi.

Závod se koná v� Klánovickém lese 
a jeho blízkém okolí, dvojice závod-
níků se pohybuje po trase na kole. 
Úkolem je plnit různé úkoly, které 
jsou každý ročník jiné. V�minulosti to 
byla například jízda na kanoi, paddle 
boardu, lukostřelba, jízda Humme-
rem nebo třeba lanové překážky. Jis-
tá je pouze úvodní disciplína – řezání 
polena. Účastníci si sami určují svoji 
trasu a pořadí plnění úkolů. Do cíle 
je třeba se dostat v� časovém limitu 
tří hodin.

Závodí se v� kategoriích muži, ženy, 
smíšené týmy a rodič s dítětem. Dět-

ská kategorie plní úkoly na kratší tra-
se a její časový limit je hodina a půl.
„Byla to hlavně zábava a objevování 
krásných míst, která jsem vůbec ne-
znala. Plavání na nafukovacích kach-
nách a přeskok potoka o tyči byly asi 
nejlepší disciplíny. Za rok se určitě 
s� přítelem vrátím,“ popisuje zážitky 
z� loňského Mini Adventure účastni-
ce Klára. Pro účastníky je připraveno 
profesionální zázemí v podobě ša-
ten, sprch, úschovny zavazadel a kol. 

Zážitkový závod se letos koná první 
zářijovou neděli 5. září již po sed-
mé� a je součástí Újezd.net “Seriálu 
Tří závodů pro zdraví”, jehož motto 
je “Když zážitek je víc než výkon”. 
Je určen od absolutních hobíků až 
po zkušené sportovce, rodiny s dět-
mi, které chtějí zažít hezký den plný 
sportu. Více informací o Klánovic-
kém Mini Adventure či celém seriá-
lu závodů naleznete na www.tripro-
zdravi.cz

Akce je podpořená z�grantu Hlavního 
města Prahy, děkujeme!

● Ondřej Brouček

DO�KLÁNOVIC ZA ZÁŽITKY NA MINI ADVENTURE



    

SPORTSPORT28 ŽIVOT ÚVAL 9/2021

Trhy jsou něco jako spolky, jsou součás-
tí života města a mají svoji tradici a své 
nakupující.

Historie umístění tržnice na náměstí je 
dlouhá (foto 30. léta 20. stol. a součas-
nost) a procházela různými fázemi od 
spontánnosti, přes snahu organizovat, 
vylepšit, přilákat jiné profese kromě ze-
linářů a ovocnářů.

Roku 1865 bylo v�Úvalech třikrát do roka 
povoleno pořádání trhů, jejichž dějištěm 
se stalo místní náměstí a přilehlé ulice. 
Obec zaplatila za trhovou výsadu a mu-
sela srovnat náměstí. Podrobně vyjme-
novává trhovce publikace Úvaly jindy 
a nyní (1929 na str.75). Velkou oblibu 
jarmarků dokládá zejména skutečnost, 
že v�oněch letech zde své zboží nabíze-
lo přibližně padesát prodejců. Zmínka 
je i o roku 1844, kdy měly Úvaly jen 485 

obyvatel, kteří žili ve 103 domech, navíc 
byla v� obci škola, 3 hostince, 2 mlýny 
a pravidelný trh.  

Při rekonstrukci náměstí se trhovci moh-
li přesunout na nám. Svobody, po ní pak 
byla viditelná snaha o rozšíření, která se 
ale neuchytila. 

Pravidelně přijíždějí trhovci se zelinář-
ským zbožím od Všetat a ze Škvorce. 
První, František Kalčík, je soukromým 
zemědělcem od pradědy a nabízí svoje 
výpěstky českého sortimentu zeleniny 
a ovoce, dováží i mléko a sádlo, cho-
vá i dobytek. Na farmě pracuje rodina 
a budoucnost vidí ve vnukovi. Do Úval 
ho kdysi pozval kolem roku 1975 teh-
dejší předseda MNV. Stával se stánkem 
tam kde nyní a dělil se o místo s�dvěma 
staršími zelináři a musel si pozici v�kon-
kurenci „vybojovat“. Úvalští byli zvyklí na 

své dodavatele. Od té doby přijíždí celo-
ročně, kromě období zimy, a pravidel-
ně stojí s� vozem na náměstí ve čtvrtek 
a v�sobotu. V�sobotu sdílí i protilehlé mís-
to se stánkem druhý pravidelný návštěv-
ník, Jindřich Kočka ze Škvorce, kterého 
vídáme i ve středu a v�pátek. Ten začal 
s� prodejem v� roce 1990. Nabízí ovoce 
a zeleninu, kterou podle jeho slov z�části 
přebírá od českých farmářů, část dodá-
vá sám. Má širší sortiment. Pravidelně 
sobotní prodej doplňuje paní Klimtová, 
která vozí čerstvá vejce od Benešova od 
slepiček chovaných volně na podestýlce, 
nabízí i knedlíky.

Na jaře doplňují naše stálice i občasní 
prodejci sazenic a květin, někdy i pro-
dejci medu. Nově, ale vlastně po 12leté 
pauze, přijíždí opět do Úval z�Čelákovic 
A. Zahradník, na jaře začal s�jahodami od 
Říčan. Specializuje se na domácí ovoce. 
Stánek rozkládá u magnolie v� pondělí 
a v�sobotu. Odebírá produkty od regio-
nálních farmářů, specializuje se i na ko-
ření. 

● Podle rozhovoru s�trhovci 
zaznamenala Alena Janurová�

TRHOVCI
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ÚVALSKÁ EPIDEMIE ROKU 1866
Zatímco dnes nám dělají starosti epide-
mie virových onemocnění, naše předky 
děsily bakteriální infekce. V� současnosti 
jsou to nemoci, které v�našem prostředí 
už nemohou přerůst v� epidemie a jsou 
relativně snadno léčitelné, ale ještě v�19. 
století způsobovaly mnohé rodinné tra-
gédie.

Obávanou a pravidelně se vracející byla 
epidemie cholery, která během 19. století 
získávala až pandemické rozměry a Úva-
ly zasáhla hned několikrát. Naposledy se 
vší silou přišla do Úval před 155 lety, tedy 
roku 1866.

Tento rok utkvěl snad nejednomu v�pa-
měti kvůli prusko-rakouskému konfl iktu. 

Po více jak 50 letech to byla válka, která 
probíhala přímo na našem území a lidé 
i�prostřednictvím tisku s�obavami sledo-
vali postup vojsk. Hlavní bitva proběhla 
3. července 1866 nedaleko Hradce Králo-
vé s� devastujícími důsledky pro rakous-
kou armádu. Během léta pruské jednot-
ky obsadily české země a obyvatelé Úval, 
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městečka, které leželo na hlavní komuni-
kaci do Prahy, museli až do začátku září 
snášet přítomnost mnoha okupačních 
jednotek.

Ještě před příchodem pruských vojsk, jak 
poznamenal tehdejší úvalský farář Franti-
šek Soukup, obyvatelé městečka ve stra-
chu o život vážně uvažovali, že opustí své 
domovy. Nakonec se rozhodli zůstat, ale 
aspoň schovat veškeré cennosti, které Jan 
Selix ve spěchu zazdíval do komínů. S�pu-
tujícími pruskými jednotkami se nakonec 
ukázalo, že strach byl přehnaný. Vojáci 
sice vyžadovali výživu a ubytování, ale k�li-
dem se chovali víceméně slušně. Přitom 
pruští vojáci nakonec přinesli smrt, ale 
v� neočekávané formě. Společně s� nimi 
totiž zemí postupovala cholera, která 
pruskému vojsku způsobila vyšší ztráty 
než bojové akce.

Cholera je nemoc bakteriálního původu 
a zasahuje trávicí trakt nakaženého je-
dince, kterému tím způsobuje křečovité 
bolesti břicha, průjem a zvracení. Smrt 
nastává v�řádu dní v�důsledku dehydra-
tace a vyčerpání organismu. Šíří se kon-
zumací výkaly infi kované vody, případně 
potravy. Při léčbě stačí ve většině případů 
doplňovat nemocnému tekutiny a�mine-
rály. Nicméně tehdejší lékaři, natož pak 
obyvatelé městečka, o choleře nevěděli 
takřka nic. Nemoc znali, však silná epide-
mie v�únoru a březnu roku 1832 si v�Úva-
lech vyžádala 11 životů.  Úvalsko pak 
zápasilo s�cholerou i v�roce 1836. Avšak 
o nemoci samotné jim bylo známo pouze 
to, že zhruba polovině osob, u kterých se 
projeví příznaky, zbývá nanejvýš pár dní 
života. Ohledně šíření panovaly jen do-
hady a lidé se instinktivně bránili nákaze 
tím, že se vyhýbali nakaženým jedincům 
či opouštěli obce, kde se nákaza proje-
vila. To prvé před nákazou neochránilo 
a to druhé ji rozšiřovalo do dalších loka-
lit. Lékaři často předepisovali léčbu, která 
nemocným ještě více přitížila, a i když se 

v�tehdejším tisku objevovaly inzeráty na 
různé „zaručené“ léčivé roztoky, fungova-
ly se spolehlivostí placeba.

První případ nákazy se v�Úvalech prokázal 
v�polovině srpna, kdy zemřel 23letý prus-
ký voják Theodor Novakovský, kterého 
farář 18. srpna 1886 pohřbil u kostela. Byl 
to jediný Prus, který v Úvalech zemřel, ale 
jeden z� mnoha, který nemoc přenášel. 
První obětí z řad�úvalských obyvatel byl 
56letý obecní pastýř Jan Kadeřábek, který 
zemřel 30. srpna a o den později ho ná-
sledovala jeho o 24 let mladší manželka 
Eleonora. Kdo se postaral o sirotky, kteří 
s�rodiči žili v�obecním domku s�čp. 3, není 
jasné. Po nich následovali manželé Jan a 
Kateřina Hoznauerovi z� čp. 24 v� dnešní 
Hálkově ulici.

Nemoc si nevybírala oběti dle věku, a tak 
umíraly i děti. První zemřel 3. září 2letý 
Antonín Forst a tragédie potkala úval-
ského hostinského Karla Drbala z�čp. 19, 
kterému během dvou dní zemřely dvě 
půlroční dcery.

Zdá se, že nebyla infi kovaná pouze voda 
ve Výmole, ale také některé studny. Kro-
mě čp. 19 se tak patrně stalo i v�čp. 5, kde 
zemřeli tři lidé včetně 34leté manželky 
výše zmiňovaného Jana Selixe. Anna Se-
lixová byla v� sociálním žebříčku patrně 
nejvýše postavenou úvalskou obětí.

Smutné září roku 1866 prožil i cihlář Jan 
Řezáč z�čp. 78 v�dnešní Husově ulici, který 
přišel jak o 31letou manželku Annu, tak i 
o nedávno narozeného syna Václava. Po-
hřeb poslední úvalské oběti se konal až 
24. října 1886, který byl sloužen pro ná-
deníka Josefa Skočdopole, který žil v�čp. 
68 v�dnešní ulici 5. května.

Celkem si epidemie v Úvalech vyžádala 
18 životů včetně 7 dětí do 14 let věku. 
Vzhledem ke zhruba osmisethlavému 
městečku, jakými Úvaly tou dobou byly, 
se počet nemusí zdát tak tragický. Ovšem 
v� těchto letech běžně ročně v� Úvalech 

umíralo právě 18 lidí, takže se úmrtnost 
zvýšila v� roce 1866 dvojnásobně oproti 
dlouhodobému průměru. V�rozsahu úze-
mí velkostatku Škvorec, tedy dřívějšího 
panství, byla úmrtnost na choleru v�Úva-
lech nejvyšší a� epidemie zde� proběhla 
také nejdříve. Co do počtu obětí následo-
val Škvorec, ale podobně jako v�ostatních 
obcích se epidemie projevila s� asi mě-
síčním zpožděním. V obcích� celého vel-
kostatku byla cholera příčinou úmrtí asi 
u 41 % osob, které v�roce 1866 zesnuly.

Jak jsem výše poznamenal, cholera před-
stavovala ještě v�60. letech 19. století pro 
odborníky nerozluštěnou záhadu a její 
šíření si i běžná veřejnost vysvětlovala 
různě. Ta doba ještě nenazrála pro kom-
plikované konspirační teorie, tak bychom 
se třeba s�vysvětlením, že se jednalo o ná-
stroj elit pro disciplinaci společnosti, ne-
setkali. Nicméně silně nábožensky zalo-
žení lidé mluvili o boží odplatě a odborná 
veřejnost debatovala například o samo-
volném vzniku dle chemického složení 
půdy či šíření prostřednictvím vdechnutí 
výparů z� výměšků. Opatření proti šíření 
nemoci proto byla v� českých zemích ni-
jaká, a to ze dvou důvodů. Ani odborníci 
neměli tušení, jak šíření nemoci zabránit 
a státní správa byla po pruské okupaci 
zcela nefunkční.

Celkem si epidemie v� českých zemích 
vyžádala v� letech 1866 a 1867 přes 100 
tisíc obětí a�ve světovém rozsahu se sta-
la nemocí, na kterou se upnula tehdejší 
lékařská věda. Do konce 19. století bylo 
zřejmé, jakým způsobem se nemoc šíří 
a jak ji léčit. Právě na základě zkušeností 
s�cholerou probíhala ve velkých městech 
asanace, kdy byly z� dnešního pohledu 
malebné úzké uličky demolovány a in-
vestovalo se do výstavby kanalizační sítě 
a vodovodních řadů.

● Mgr. Milan Bednář

JAN VÁCLAV Z FINBERKA, ZAPOMENUTÝ SPISOVATEL
Mnoho literátů patřilo ve své době 
k těm, jejichž díla vyvolávala příznivý 
ohlas u čtenářů i kritiky, ale nyní jsou za-
pomenuti. Mezi takové patří i Jan Václav 
z Finberka, který byl srovnáván s Karlem 
Václavem Raisem nebo Terezou Nová-
kovou a jenž prožil velkou část života 
v Úvalech. Narodil se 6. června 1869 ve 
Skutči pod jménem Jan Václav Svobo-
da. Umělecký pseudonym si zvolil pod-
le skutečského předměstí Finberk, kde 
rodina bydlela. Po studiích na reálném 
gymnáziu v Chrudimi a na učitelském 
ústavu v Hradci Králové učil od roku 
1890 ve školách v Krásném a Chrasti. Od 
roku 1893 působil na měšťanské škole 

v Hlinsku. Mezi lety 1921 a 1923 zde za-
stával funkci ředitele, ale pro své chatrné 
zdraví podal žádost o předčasné propuš-
tění do penze. 

Literární nadání zdědil po předcích. Již 
během studentských let psal básně. 
Později se soustředil na novely, povídky, 
romány nebo dramata. Náměty příbě-
hů čerpal ze specifi ckého venkovského 
života v okolí Skutče nebo Hlinska. Prav-
divě a realisticky zobrazoval nesnadný 
život prostých a chudých lidí, jejich vztahy 
a morálku v oblastech Českomoravské 
vysočiny, kde lidé museli těžce o své ži-
vobytí bojovat buď v zemědělství, nebo 

v řemeslech. Důkladná znalost pro-
středí, v němž se odehrává děj povídek 
a románů, umožnila autorovi také vytvo-
řit detailní a barvitý popis krajiny s přírod-
ními půvaby a krásou vesnic. Oprávněně 
nazýval příběhy „horskými obrazy“. Hli-
necko se stalo díky jeho povídkám zná-
mým a přivábilo mnohé malíře a turisty.

Vedle románů a povídek z venkova zpra-
covával náměty z maloměstského pro-
středí, kde život plynul jiným tempem. 
Na rozdíl od chudých lidí z vesnice mají 
lidé z města jiné zájmy. Většinou se ne-
musí obávat o nejbližší budoucnost. Sta-
rají se především o růst svého majetku 
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prostřednictvím výhodných sňatků, což 
mívá za následek mnohé mezilidské 
konfl ikty.

Jan Václav z Finberka během aktivní lite-
rární činnosti vydal od roku 1894 více než 
dvacet spisů, mnoho povídek bylo pu-
blikováno v časopisech. Jeho práce byly 
vydány v ruštině, slovenštině, slovinštině, 
chorvatštině, němčině a italštině. Znalost 
cizích jazyků mu umožnila vedle vlastní 
tvorby překlady z polštiny a francouzštiny.

O dojmech z prázdninových cest psal fe-
jetony do Národních listů. V zahraničí se 
občas dostal do nečekaných situací. Při 
pobytu ve Francii vypukla 1. světová vál-
ka a nemohl se vrátit domů. Na Sloven-
sku v době rakousko-uherské monar-
chie nebyl Maďary vlídně vítán, zápisky 
mu byly odňaty a prohlíženy, zda neob-

sahují pravdy o tehdejším smutném ži-
votě Slováků.

Jan Václav z Finberka je autorem řady 
národopisných, historických, přírodo-
vědeckých nebo literárně-historických 
článků. Byl dlouholetým činným spolko-
vým členem Máje, Svatoboru, literárního 
odboru Umělecké besedy, České matice 
a podporovatelem vědeckých a literár-
ních institucí.

Tento významný literát bydlel od roku 
1927 v Úvalech ve Štefánikově ulici čp. 
274. Zde především odpočíval v před-
časné penzi. Navštěvoval různé výstavy 
a divadelní představení v Praze. Rád se 
stýkal s obyvateli Úval a hovořil s nimi 
o životních zážitcích.

Zemřel před 70 lety 11. září 1951 ve věku 
82 let. Pochován je v rodné Skutči. ● Vladislav Procházka

Historii obcí tvoří i příběhy školních bu-
dov. To, že mnohdy jejich osudy byly slo-
žité, ukazuje i náš příběh úvalský.

Vývoj školy v Úvalech byl výrazně pozna-
menán skutečností, že její ředitelé mu-
seli bojovat s nedostatkem učeben. Již 
v roce 1919, sedm let po otevření budo-
vy měšťanské školy, se začal projevovat 
nedostatek učebního prostoru. Ve 30. 
letech minulého století byly zpracovány 
plány a studie na přístavbu ke školní bu-
dově č. p. 8. Uvažovalo se také o stavbě 
školy na náměstí Svobody, nebo na po-
zemcích pod Úvalákem. Nejednotnost 
názorů a poté zákaz výstavby českých 
škol během 2. světové války veškeré plá-
ny zmařily.

Po roce 1945 se opět diskutovalo o nové 
škole, neboť Úvaly se stále potýkaly 
s nadbytkem místních žáků a též žáků 
z okolních obcí. Výuka probíhala nejen 
v budovách č. p. 7, 8 a 44 na náměstí, 
ale také ve třech učebnách, které vznikly 
adaptací bývalé tělocvičny DTJ č. p. 525 
na Úvaláku (nyní MŠ Pražská). Další dvě 
učebny byly vytvořeny z bývalé truhlář-
ské dílny na dvoře místního národního 
výboru (v současnosti zde sídlí služebna 
městské policie). Výuka musela probí-
hat na směny, aby bylo možné vyučovat 
všechny žáky. Školní družina byla umís-
těna do bývalé Sechtrovy restaurace na 
náměstí č. p. 19. Toto místo ale komise 
lidové kontroly vyhodnotila jako nevyho-
vující, a proto bylo nutné situaci v Úva-
lech ohledně školy začít řešit.

V roce 1968 školská komise Okresního 
národního výboru Praha-východ koneč-

ně přistoupila k odstranění neutěšených 
poměrů ve výuce žáků v Úvalech. Po za-
jištění všech administrativních a staveb-
ně-technických záležitostí byla 27. pro-
since 1968 oficiálně zahájena přístavba 
třípodlažního objektu k budově č. p. 8. 
Výkresovou dokumentaci zpracoval Pro-
jektový ústav dopravních a inženýrských 
staveb Praha. Na projektu se významně 
podílel Ing. arch. Jaroslav Kejř. Stavbu 
prováděl národní podnik Montované 
stavby Praha. Zásluhou výrobního ná-
městka Aloise Havla byla akce zařazena 
do náplně firmy. Plánované náklady byly 
vyčísleny na 5 700 000 Kčs a uhradil je 
okresní národní výbor z rozpočtu fondu 
rezerv a rozvoje. Termín dokončení byl 
stanoven na 3. čtvrtletí 1970.

Tento záměr se nepodařilo dodržet. 
Termín se několikrát posouval, nejdří-
ve na listopad 1970, poté na jaro 1971. 
Stavbu provázely různé komplikace. 
Od listopadu 1969 do března 1970 byly 
velmi nepříznivé povětrnostní podmín-
ky. Jindy pracovníci prováděcí firmy byli 
z Úval dočasně odvoláni kvůli naléha-
vým úkolům při výstavbě bytů v Praze, 
nebo na dokončení školy v Krči. Na stav-
bě v té době nikdo nepracoval. Práce se 
podařilo dokončit s ročním zpožděním 
do té míry, že kolaudace objektu mohla 
být provedena 26. srpna 1971. Na úpra-
vě okolí budovy a jejím úklidu se podíleli  
rodiče žáků a zaměstnanci školy, kteří 
odpracovali stovky brigádnických hodin.

V novém objektu školy se nacházelo 9 
učeben, 3 odborné pracovny, 9 kabi-
netů, ředitelna, sborovna, tělocvična, 
sprchy, šatny, sklad, cvičná kuchyň, lé-

kařská ošetřovna, klubovna pro pionýry. 
V budově bylo instalováno ústřední to-
pení a rozvod teplé a studené vody. Vy-
bavení nábytkem a pomůckami v ceně 
převyšující 300 000 Kčs financoval Měst-
ský národní výbor v Úvalech.

Výuku v budově bylo možné začít od 
1. září. Tento den učitelé a žáci oficiálně 
vstoupili do nové školy. Není divu, že 
tehdejší vydání měsíčníku Život Úval vě-
novalo jejímu slavnostnímu otevření  mi-
mořádnou pozornost. V říjnovém vydání 
se na titulní straně mimo jiné píše:
„Slavný den
Ano, první zářijový den roku 1971 bude 
v úvalské kronice jistě zapsán zlatým pís-
mem. Bylo to jasně vidět na ulicích, které 
směřují k dolní části náměstí Marie Maje-
rové, kde v doprovodu maminek, tatínků, 
babiček i dědečků kráčely s vážnou tváří 
nově a hezky oblečené děti z Úval a okol-
ních obcí. Nebylo třeba dotazů. Každý 
věděl, že tímto slavným dnem je zahájení 
nového školního roku v nové škole. To, co 
se nepodařilo v předcházejících letech bý-
valým „obecním konšelům“, stalo se skut-
kem v naší Československé socialistické 
republice vedené Komunistickou stranou 
Československa. V rámci péče o dítě byla 
v Úvalech nákladem více než 6 milionů Kčs 
postavena nová škola, která se stala stře-
dem zájmu všech občanů a mimořádná 
účast hostí jen potvrdila a zvýšila význam 
tohoto dne v životě našeho města.“

Na shromáždění občanů přivítal před-
seda národního výboru Antonín Kubů 
všechny významné hosty, zástupce míst-
ních závodů a společenských organiza-
cí. V projevu připomněl průběh stavby 

PŘED PADESÁTI LETY BYLA OTEVŘENA NOVÁ 
BUDOVA ŠKOLY
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Vítáme nové spoluobčánky 

Vojtěch Kůta

Přejeme, aby vyrostl 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

ZÁŘÍ 2021
3
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– zjistila bezpečnostní inspekce 
    
Jiráskova ulice byla rekonstruována 
v� rámci projektu „Modernizace traťo-
vého úseku Praha-Běchovice-Úvaly“ – 
Oprava místních komunikací v�Úvalech“ 

v� 2017. Několik článků ohledně kvality 
rekonstrukce byly zveřejněny v� Životě 
Úval mezi 2018 a 2021, ty daly podnět 
organizaci NIPI – bezbariérové prostředí, 
o.p.s., k provedení�bezpečnostní inspek-
ce  pozemních komunikací s� důrazem 

zejména na plochy pro pěší. Inspekci 
provedl ing. Ondráček, auditor bezpeč-
nosti pozemních komunikací, autorizo-
vaný inženýr v� oboru dopravní stavby 
a odborný konzultant NIPI, ČR, v�květnu 
2021.

VYSOCE RIZIKOVÉ CHODNÍKY V ÚVALECH
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V�letním dvojčísle byla koupací foto-
grafie, u které nedopatřením došlo 
k� prozrazení místa letních radová-
nek. Takže doplním jiné nezmíněné 
údaje. Fotografii, která byla tak kva-
litní, že by byla hodna titulní strany, 
pořídil Ing. V. Procházka. Dlouhá leta 
dokumentuje tímto způsobem pro-
středí kolem sebe, byl několik roků 
vedoucím redaktorem Života Úval, 
kde svého koníčka zúročil. Jestli jste 
někdo našel sám sebe při zmíně-

    

POZNÁTE SE?POZNÁTE SE?
ném koupání nebo na Horní úvalský 
často chodil, budou vaše poznámky 
i „veselé příhody z�natáčení/koupání“ 
v�archivu vítány. Dnešní poznávačka 
je cestovní, zájezdová. Fotografie od 
čtenáře je patrně z�výletu do NDR … 
v�80. letech. Nevzpomenete, kým byl 
pořádán a kdo je na loďce? Již pře-
dem lze upozornit, že na zádi sedí 
pan farář Šubrt.

● Alena Janurová

a poděkoval za pomoc okresnímu národ-
nímu výboru a prováděcí firmě. Všichni, 
kteří se o stavbu nejvíce zasloužili, obdr-
želi čestná uznání. 

Život Úval následně popisuje nejdůleži-
tější okamžiky slavnosti:
„Slavnost vyvrcholila, když za zvuků fanfár 
předali předseda městského národního 
výboru a místopředseda městského výbo-
ru KSČ s. Antonín Víšek řediteli základní 
devítileté školy s. Karlu Drábkovi klíče od 
nové školní budovy. Poté s. Drábek ve svém 
projevu podtrhl, že převzetím klíčů přejímá 
také velkou odpovědnost a jménem svým 
i učitelů slibuje, že povedou žáky k tomu, 
aby z této naší nové školy vycházeli uvědo-
mělí, socialismu oddaní občané, přátelé 
Sovětského svazu. Slavnostní akt byl zakon-
čen Písní práce, po níž následovala volná 
prohlídka nové školní budovy.“

Přístavba školy, která kdysi vyvolala 
oprávněný zájem veřejnosti, slouží své-
mu účelu již 50 let. Po loňské rekonstruk-
ci je neodmyslitelnou součástí našeho 
školního areálu.

● Text Vladislav Procházka, 
foto František Smolík

Předseda MěNV Antonín Kubů předává
řediteli Karlu Drábkovi klíče od nové školyPřístavba základní školy v roce 1969
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Poděkovaní za péči o moji maminku Jitku Dědourkovou

Ráda bych touto cestou poděkovala pečovatelkám Domova s pečovatelskou službou v Úvalech za jejich 

nebývalou pozornost, empatii a ochotu pomoci klientům v zařízení. Hlavně musím poděkovat paní 

Kostkové, která zařídila vyšetření maminky v Jirnech a hlavně následný odvoz do nemocnice v Kolíně. 

Nebýt jí, nikdo by nezjistil, že má mamka roztříštěný kyčelní kloub a nutně potřebuje operaci.

Dále děkuji paní Jaře Drábové, která mamce po prvotním propuštění z nemocnice denně vařila, 

vyprala a vyžehlila, starala se o ni jako o vlastní maminku. A nesmím zapomenout na Verunku 

Maryškovou, která bydlí s mamkou v DPS, pomáhá jí se vším, oblékáním, mytím, vařením, prostě 

je stále při ruce. Jsem šťastná, ze mamka žije v Domě s pečovatelskou službou, protože o ni mám 

vzorně postaráno, ochotné, milé a hodné pečovatelky, milé sousedky, takto si představuji hezky 

prožité stáří. Maminka je tam šťastná. Doufám, že se po všem tom utrpení bude moci vrátit domů 

a prožije zde ještě hezké stáří. Děkuji všem.

Hanka Hovorková, dcera

Nedostanu se do všech nově uprave-
ných míst v Úvalech, ale i tak jsem se 
velice zaradovala z utěšeného vylep-
šování veřejné zeleně. Například ces-
ta, která vede ke zdravotnickému stře-
disku a lékárně (ta si rovněž zaslouží 
pochvalu za bezchybný pragmatický 
provoz v obtížné covidové době), do-
znala velkého zlepšení. Byla vydláždě-
na horní část (dolní by nicméně potře-
bovala ještě trochu vyspravit), vysazují 
se nové stromy, kácí ty vysloužilé, 

udržuje trávník a děje se tak po celých 
Úvalech.

Dalo by se určitě i něco vylepšit, na-
příklad mnoho (nejen) seniorů by jistě 
ocenilo návrat laviček na chodníky ko-
lem silnice vedoucí na náměstí, třeba 
namísto dost zbytečných ozdobných 
travin. Pochvalu si jistě zaslouží insta-
lace laviček u železničního přejezdu.�

V každém případě je ovšem třeba 
ocenit náročnou péči, kterou obec 

permanentně věnuje vylepšování ve-
řejného prostoru. Tleskám! A když už 
chválím, nemohu nezmínit bystré po-
střehy o stavu obce paní Aleny Januro-
vé v Životě Úval, realistické starostovy 
úvodníky a vůbec celkovou koncepci 
a vpravdě demokratické kormidlování 
časopisu, kdy se dopřává sluchu všem, 
třeba i zcela rozdílným názorům. Díky!

● „Naplavenina“ Anděla Horová

PODĚKOVÁNÍ TECHNICKÝM SLUŽBÁM

Celou zprávu poslala ředitelka NIPI Bc. B. 
Suchá emailem panu starostovi Borec-
kému, všem zastupitelům města a infor-
movala je o zaslání této zprávy odboru 
investic a dopravy, na Krajskou správu 
údržby komunikací a také o jejím poskyt-
nutí kanceláři obhájce veřejných práv – 
v rámci pracovní skupiny. 

Zpráva shledala velké množství riziko-
vých míst na komunikacích kolem ná-
draží, tedy nejen příčných sklonů vjez-
dů do nemovitosti, které jsou součástí 
chodníků a o kterých minulé články v�ŽÚ 
byly.  Nicméně právě tyto sklony byly asi 
to nejhorší, co se týče rizika a rozporu 
s�normami. 

Auditor v�Jiráskově ulici nalezl  19 chyb-
ně provedených míst, z� nichž 4 místa 
označil jako vysoké nebezpečí pro chod-
ce, 2 jako vážné a na ostatních místech 
závažnost rizika ohodnotil jako střední.  
Současně s�velmi podrobným popisem 
zjištěných chyb, které se týkají zejména 
chybně provedeného značení pro nevi-
domé, chybějí varovné pásy v� místech, 

kde je výškový rozdíl mezi chodníkem 
a vozovkou menší jak 8 cm,  příliš velký 
podélný sklon chodníku s�napojením na 
Kožíškovou ulici, téměř u všech vjezdů je 
příčný sklon až 17%,  přesahuje normu, 
ta připouští max. 2%. Tuto chybu pova-
žuje za tak vysokou, že nakreslil, jak vjez-
dy měly být provedeny.

V�popisu vysokých rizik auditor neváhá 
použít výrazy jako např. „velmi nebez-
pečné…“, „nesmyslné provedení přecho-
du“, „nutná rychlá náprava“,„chodník je 
díky sklonům takřka neuživatelný“, „hro-
zí přímé ohrožení života…“. Je pozitivní, 
že současně navrhuje řešení chybných 
míst, ve většině případů to znamená 
předláždění. 

V�závěru auditor uvádí: „Proběhlá rekon-
strukce přinesla krom nových povrchů 
i nová rizika pro chodce….ul. Jiráskovu 
lze označit za velice nehostinné prostře-
dí a lokálně poměrně nebezpečné…na 
některých místech se zdá, že chodci jsou 
v�hierarchii městského uličního prostoru 
až na posledním místě. Pravidelná kaž-

dodenní chůze po této ulici osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 
– vozíčkáři, osoby s�kočárkem, malé děti, 
lidé s�holí, nevidomí atp., je velmi obtíž-
ná.“

Dodávám, že  i v� jiných ulicích kolem 
nádraží (Vít. Nováka, Alešova) jsou při 
vjezdech do nemovitostí podobně velké 
sklony jako v Jiráskově, chodci jdou ra-
ději po silnici, i další chodníky tento rok 
postavené jsou rizikové, např. chodník 
v� Erbenově a Maroldově ulici nebo ko-
lem Zdravotního střediska. Nevím, kde 
je problém, buď ve špatných projektech, 
dodavatelích nebo investor neprovádí, 
co provádět má?

Bezpečnostní audit signalizuje, že větši-
na nových chodníků je špatně provede-
ná. Vyvstává otázka, kdo odpovídá za 
stav chodníků a jaká opatření starosta 
a rada města přijme. Chodníky pro 
všechny osoby musí být bezpečné.

● Ing. Hana Kameníková
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• 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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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

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
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Terénní učitelka pro děti 5-15 let – doučování, přípravky ke zkouškám na gymnázia, 
SŠ, pro předškoláky. Rezervace: 736 102 603




