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Milé Úvalačky, milí
Úvaláci,
téměř každý znás
někdy
bojuje
s termíny, odkládá nějaké věci na
poslední
chvíli
a pak to honí
po večerech nebov práci s jazykem na vestě. Já
takhle pravidelně
SLOVO
každý měsíc boS TA R O S T Y
juji s termíny pro
dodávání článků do Života Úval. Takže
i tento úvodník a další články do říjnového čísla píši na poslední chvíli. Letošek mi tak vlastně připadá nějak celý.
Pořád něco doháním nebo improvizuji.
A připadá mi, že to tak vlastně mají
i kolegyně a kolegové ve městě. Od
neuvěřitelně hektického covidního jara a brzkého léta až po letní
a podzimní stavební sezonu. Jsem
Husákovo dítě, takže velmi dobře pamatuji legendární skeč Kaisera s Lábusem „Těžký týden referenta Kubrta“: „Cože? Nepřišly gumičky? … Dejte
mi Hrachovou! Jo, tak Vy už o tom
víte! A co na to počítač? Že mlčí? Tak
to je konec!“
Poslední týdny totiž byly vpodobném
duchu:
Pátek
Ředitel technických služeb (ŘTS):
„Finišer, který měl přijet v pondělí,
nepřijede.
Starosta: „A kdy přijede?“
ŘTS: „V úterý.“
Pondělí
ŘTS: „Finišer, který měl přijet vúterý,
nepřijede v úterý, ale v pondělí. To
příští.“
Starosta: „To si děláš srandu. A budete dělat alespoň přípravné práce?“
ŘTS: „My bychom rádi, ale dodavatelé
nedodali šoupata.“
O týden později
ŘTS: „Finišer přijel. Začal pokládat živici, ale porouchalo se to.“
Starosta: „To si děláš srandu. Řekni mi
nějakou dobrou zprávu.“
ŘTS: „Nedorazil slíbený polystyren na
rekonstrukce bytových domů. Ale ob-
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jednali jsme náhradní, vezou ho zPolska.“
A podobným postcovidovým historkám čelíme prakticky dennodenně.
Takovou situaci, jaká panuje na stavebním trhu a vůbec v dodávkách
čehokoli, jsem ještě za dobu svého
starostování nezažil. Doufám, že nás
už během podzimu nepotká žádný
lockdown, protože jinak se celý řetězec dodávek surovin, strojů a nástrojů nejspíše úplně rozloží.
Přesto však pokračujeme dopředu.
Vpolovině srpna jsme zahájili druhou
etapu oprav úvalských ulic. Nejde to
úplně ideálně, ale pomalu a jistě se
blížíme ke konci. Skluz v pracích je
však nemalý, a tak i s ohledem, že
vůbec vtuto chvíli ještě nevíme, jestli
budeme mít i během podzimu kdispozici ﬁnišery a živici, tak neumím
říct, jestli během října a listopadu
zvládneme opravit ještě ulice v lokalitě U Horoušánek, jak jsme plánovali,
nebo to budeme muset nechat až na
příští stavební sezonu vroce 2022.
Město ale nejsou jen ulice, řešíme
i projekty pro jeho budoucnost.
I když tato radnice má před sebou již
jen poslední rok svého funkčního období, pracujeme na projektech, které
jsou pro další rozvoj Úval důležité
a věříme, že vnich naši nástupci budou pokračovat.
A jaké projekty to jsou?
Jsou to například nová základní škola a mateřská školka, vodovodní
přivaděč (obchvat Jiren), rozšíření
čistírny odpadních vod, dopravní terminál u nádraží, nový volnočasový
areál vlomu vRiegerově nebo rozšíření kapacity čistírny odpadních vod.
O některých z nich budu v tomto
Životě Úval ještě psát.
Jedním z těchto projektů je výstavba
zcela nového přestupního terminálu
bus/ kolo/ moto/ auto/ vlak u úvalského nádraží a výstavba P+R sloužícího pro mikroregion Úvalska. Jde
o projekt, který bude realizován
vúzké spolupráci města Úvaly a Středočeského kraje. V září středočeské

krajské zastupitelstvo schválilo, že
Středočeský kraj vykoupí od současného vlastníka pozemky bývalých
uhelných skladů, na kterých by mělo
být vybudováno parkoviště P+R pro
260 automobilů.
Město Úvaly pak oslovilo 5 renomovaných architektonických studií
o zpracování návrhu přestupního terminálu Úvaly, který bude zahrnovat
dalších 80 parkovacích míst na městském P+R včetně zázemí pro cyklisty,
motocyklisty, cestující a pro veřejnou
dopravu. Porota, ve které zasedal
městský architekt pan David Kraus
nebo obecní architektka Dolních
Břežan Anna Šlapetová pak doporučila vybrat návrh architektonického
studia OV-A, který vám představíme
vtomto čísle Života Úval.
Kromě výše uvedených projektů jde
také o projekt digitalizace úřadu.
Protože jsme si řekli, že bychom už
i v Česku mohli konečně dospět do
stavu, kdy si občané budou moci své
věci vyřídit online a nebudou muset
chodit na úřad osobně. A tak od 1. října spouštíme digitální městský úřad
i v Úvalech. Elektronické formuláře,
online sledování stavu vyřizování podání, online platby za služby. Asi to
nebude vše od počátku úplně dokonalé, ale spustili jsme to. Protože jak
na radnici věříme, tohle je budoucnost.
A o budoucnost půjde již vnejbližších
dnech, protože opět po 4 letech půjdeme volit vparlamentních volbách.
Koncepty jednotlivých stran, jak chtějí spravovat náš stát, jsou velmi rozdílné. Některé naši zemi vedou kbudoucnosti, jiné ji táhnou do minulosti
nebo stagnace. Možná v tuto chvíli
již víte, která strana je vám nejbližší, možná ještě váháte, možná jste
tu svoji stranu vůbec nenašli. Přesto
vás všechny prosím – jděte kvolbám.
Není totiž pravda, že jeden hlas nic
nezmění. On totiž sám opravdu nic
nezmění. Ale když těch hlasů budou
miliony, tak ta změna přijít může.
Parlamentní volby se konají ve dnech
8. a 9. října 2021.
● Petr Borecký, starosta města
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta města Úvaly podle § 15 odst.
1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),

Skácelova, Slavíčkova, Smetanova,
Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova,
Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova,
U Horoušánek, Vaculíkova, Vrchlického, Vydrova, Zálesí,

o zn a m u j e:

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském
domě dětí a mládeže, Vítězslava
Nováka 372, Úvaly pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích – 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova,
Erbenova, Hakenova, Havlíčkova,
Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova,
Pražská, Prokopa Velikého, Raisova,
Šrámkova, Štefánikova, Švermova,
V.Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova,
Wolkerova, Žižkova,

1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se konají:
• vpátek dne 8. října 2021 od 14,00
hodin do 22,00 hodin
• vsobotu dne 9. října 2021 od 8,00
hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v  Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích – Atlasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků,
Brožíkova,
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do
Hodova, Doktora Strusky, Ebenová,
E. E. Kische, Fibichova, Foersterova,
Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Jiřího
Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova,
Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova,
Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na
Ztraceném korci, Nad Koupadlem,
nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty
Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova,

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly pro voliče, kteří jsou přihlášeni
ktrvalému pobytu v ulicích – 5. května,
Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická,
Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališnická, Kladská, Komenského, KViaduktu,
Lipanská, Lužická, Milíčova, Moravská,
Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí,
Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská,
Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvo-

recká, Táboritská, Tyršova, U Hostína,
U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní,
Želivského.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li výše uvedené
skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
5. Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní
úřad v místě trvalého pobytu voliče
na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu lze požádat
osobně nejpozději 2 dny přede dnem
voleb, tj. ve středu 6. října 2021 do
16,00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 1. října 2021 (vlistinné
podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče).
● Petr Borecký, starosta města

ÚVALY MAJÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO TERMINÁLU
U NÁDRAŽÍ
Železniční zastávka Úvaly patří mezi
jedny z nejvíce vytížené železniční
zastávky na trati Kolín – Praha. Proto
již při rekonstrukci koridoru v letech
2015–2017 město Úvaly intenzivně
spolupracovalo s tehdejší Správou
železniční dopravní cesty na tom, aby
bylo opraveno úvalské nádraží, aby
se opravila ulice Jiráskova, chodníky
a aby vzniklo zázemí pro cyklisty.
Bylo nám však jasné, že to, co tehdy
znamenalo pro Úvaly doslova civilizační skok, nebude dlouhodobě stačit
pro rozvíjející se město a jeho okolí.
Začali jsme proto krůček po krůčku

systematicky vykupovat jednotlivé pozemky, a to od ulice Kožíškova až po
současný přejezd na Pražské. Nebylo
to vůbec jednoduché, ale po několikaletém úsilí, které znamenalo mnohdy
obtížné a skoro beznadějné vyjednávání se Správou železniční dopravní
cesty a Českými drahami, se blížíme
k závěru, neboť město Úvaly se stalo
resp. v brzké době se stane vlastníkem téměř všech pozemků v daném
prostoru.
Současně se po letech podařil výrazný posun v oblasti bývalých uhelných skladů, kde se Středočeský kraj

rozhodl odkoupit potřebné pozemky
a vybudovat kapacitní parkoviště P+R
pro 260 osobních automobilů.
Nastal tedy ideální čas začít řešit
projektovou přípravu. Zadáním bylo
vytvořit terminál, který bude i do budoucna umožňovat rozšiřovat počty
spojů autobusové dopravy, přičemž
jeho součástí bude i parkoviště P+R,
parkování pro kola a jednostopá vozidla a také zázemí pro cestující a řidiče
autobusů.
Rozhodli jsme se proto vyzvat 5 renomovaných architektonických stu-
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dií, aby nám předložila své představy
o budoucí moderní podobě terminálu
v Úvalech. V odborné porotě pak zasedli městský architekt Úval pan David
Kraus, obecní architektka obce Dolní Břežany Anna Šlapetová, architekt
Adam Fröhlich, vedoucí odboru veřejné mobility Středočeského kraje Petr
Matura a starosta města Petr Borecký.
Práce poroty byla velmi obtížná, protože každé studio předložilo originální
návrh a každý návrh měl své přednosti.
Nakonec porota doporučila po dlouhé
diskusi krealizaci projekt studia OV-A.
Shodou okolností se jedná o stejné studio, které nyní navrhuje terminál vysokorychlostní železnice vNehvizdech.
Odhadované náklady na realizaci činí
cca 50 milionů Kč, i když dělat dnes
jakékoli odhady je velmi těžké. Pokud
půjde vše dobře, mohl by mít projekt
stavební povolení vprvní polovině roku
2023, samotná stavba by tak mohla
proběhnout vletech 2024–2025.

Pohled terminál - corten

Vizualizace návrhu tohoto studia vám
představujeme na obrázcích níže.
Všechny návrhy včetně textových částí,
podkladů a zadání si pak můžete prohlédnout na webových stránkách města Úvaly.
● Petr Borecký, starosta města

Pohled terminál - nástupiště
Pohled terminál 2

Kavárna

Pohled terminál - nástupiště
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XII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo města Úvaly rozhodlo
o pořízení poslední změny č. 12 „starého“ a dosud platného územního
plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Úvaly
v lokalitě na západním okraji města
mezi Pražskou ulicí a silnicí I/12. Změna se pořizuje na základě návrhu a na
náklady investora, který má v úmyslu
na části plochy určené dosud k bydlení vybudovat obchodní centrum
městského významu se sortimentem
potravin a dalšího zboží. S navrhovaným využitím počítá i návrh nového
územního plánu, který se již souběžně několik let pořizuje, ale v případě
předmětné dílčí změny, pořizované
tzv. zkráceným postupem, je předpoklad, že bude schválena ještě před
schválením nového územního plánu,
což je hlavním důvodem pro její pořízení. V průběhu přípravy této změny
město s investorem diskutovalo ze-

jména otázky dopravního připojení
nového obchodního centra. Nebylo
bohužel možné z důvodu nesouhlasu Policie ČR prosadit, aby součástí
návrhu bylo napojení z Pražské ulice
a současně též z hlavní silnice Praha
- Kolín, která je silnicí I. třídy. K připojení na hlavní silnici bude možné
zřejmě přistoupit až po realizaci jejího obchvatu kolem města. Podmínkou řešení obchodního centra ale je,
aby k tomuto napojení mohlo dojít
a došlo, jakmile to situace dovolí.
Změna č. 12 ÚPSÚ Úvaly je v současnosti vystavena v sekretariátu starosty MěÚ a na webových stránkách
města. Na úřední desce je umístěna
veřejná vyhláška s informacemi o konání veřejného projednání a o lhůtách
a způsobech podávání připomínek
a námitek. Veřejné projednání se
bude konat v úterý 5. října 2021 od

16:00 hodin v sále domu s pečovatelskou službou. Písemné připomínky a námitky je možné podávat do
12. října.
● Petr Borecký, starosta města

DIGITÁLNÍ ÚVALY ANEB MĚSTSKÝ ÚŘAD
(KONEČNĚ) SPOUŠTÍ ONLINE SLUŽBY!
Dlouhodobým cílem nás, kteří na radnici pracujeme, ať již se jedná o volené
politiky nebo profesionální úředníky,
je digitalizace fungování městského
úřadu. Naše představa je taková, že
když umí soukromá sféra svým zákazníkům nabídnout své služby online
a z pohodlí domova, měla by to vůči
svým zákazníkům zvládnout i sféra
veřejná.
Je pravda, že stát tomu moc nepomáhá, ať již zákony nebo fakticky neexistencí jakékoli metodiky či poradenství,
takže obce postupují každá po svém
a od státu chtějí, aby jim alespoň nekladl překážky. V Úvalech jsme práce na
digitalizaci úřadu zahájili již vroce 2019.
Zadání bylo v podstatě jednoduché:
chtěli jsme, aby kterýkoli občan mohl
své podání na městský úřad učinit
z pohodlí domova elektronicky, mohl
své podání a jeho vyřizování sledovat
online a případně dostal příslušné
rozhodnutí nebo vyrozumění v elektronické podobě. Zároveň jsme služby
města chtěli propojit se službami, které již dnes poskytuje elektronicky stát
na Portálu občana a také se službami
Technických služeb Úvaly.
Celý projekt výrazně zdržela epidemie Covidu a všechna s tím spojená
ﬁnanční i personální omezení.

Teď jsme to tedy konečně dotáhli do
stavu, kdy můžeme digitální služby
pro veřejnost spustit. Na webových
stránkách města tak najdete online
formuláře, které můžete rovnou digitálně podepsat a podat (přes datové schránky, NIA, mojeID, bankovní
identitu atd.), také si je můžete uložit,
vytisknout nebo osobně donést na
úřad a také můžete sledovat proces
vyřizování vašeho podání. Můžete se
rovnou propojit na státem provozovaný Portál občana a využít některé
zjeho služeb. Během několika měsíců
pak chceme propojit služby města se
službami technických služeb, abyste si

mohli veškerou agendu týkající se třeba vodného a stočného vyřizovat také
online.
Víme, že na počátku nebude vše dokonalé, jak bychom všichni chtěli, a tak
budeme rádi za vaši zpětnou vazbu
a podněty, co můžeme zlepšit.
Rád bych na tomto místě poděkoval
za opravdu velké nasazení svých kolegyní a kolegů z Městského úřadu
Úvaly, především pak Janě Tesařové
a panu Jiřímu Müllerovi zﬁrmy Polysoft.
● Petr Borecký, starosta města
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REAKCE NA ČLÁNEK „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
A TAXI PRO SENIORY“
Vminulém čísle pan místostarosta napsal bohužel značně nepravdivý článek
o participativním rozpočtu a o senior
taxi. Senior taxi je prý „typická volební
a levicová myšlenka“ a on je proti. Že
představitel ODS nevítá službu pro důchodce by se zdálo logické, ale koukněme se, jak to řeší starostové za ODS –
Český Brod má starostu zODS, Jakuba
Nekolného a senior taxi má (právě tam
jsme se inspirovali) a třeba Líbeznice
mají také senior taxi – starosta Martin
Kupka, náměstek hejtmanky, poslanec
a místopředseda ODS. Znamená to,
že jedna zhlavních tváří ODS – Martin
Kupka dělá „typickou volební a levicovou myšlenku“? Český Brod má samozřejmě i kvalitní pečovatelskou službu.
Senior taxi používali senioři i kcestě na
očkování proti Covidu. A samozřejmě
náš spolek ví, kolik bude senior taxi
stát. Na rozjezd projektu jsme navrhovali 150 tisíc Kč ročně a osobně jsme
to projednávali vroce 2018 svedením
města (případně dohledatelné na našem webu). O něco větší Český Brod
vydává 200 tisíc korun za rok.
Pokud se pan místostarosta cítí napaden, nevím čím a jak. Jeho článek je
zbytečně agresivní a arogantní. Upřímně nevím, co to do pana Kimbembeho
„vjelo“. Při osobním setkání je vždy

milý. Doufám, že si tady udržíme atmosféru malého města, kdy si věci řekneme osobně a nevyřizujeme si vzkazy
přes „média“. Oba dva projekty – participativní rozpočet i senior taxi jsou
sice myšlenky mé, ale jsou hlavně body
programu spolku PRO Úvaly.
Diskuze o participativním rozpočtu je
v našem městě bohužel nekonečná.
Projekt participativního rozpočtu prosazujeme dlouhodobě. Nevíme přesně, proč se vedení města nelíbí. Ačkoliv
vedení města projekt odkládalo, nakonec jsme se dohodli na jeho pokračování spanem starostou. Dokonce jsme
se já a kolega Mirek Gloc sešli s paní
Ing. Svatošovou – projektovou manažerkou města a nyní „koordinátorkou“
participativního rozpočtu. Právě na určení koordinátora celý projekt stál. Já
se těším na první ročník participativního rozpočtu a věřím, že to Ing. Svatošová spodporou pana starosty zvládne.
Jsem rád, že pan místostarosta píše:
„Na závěr chci říct, že spolupráce
s opozicí ano, ale jenom ve věcech, které dávají smysl.“ I my chceme spolupracovat svedením města na různých
projektech. Tato proklamace však dává
tušit, že ten, kdo rozhoduje, co dává
a co nedává smysl, je pouze pan mís-

tostarosta sám. Spolupráce však znamená, že jeden druhému nasloucháme a respektujeme priority i jiné než
ty svoje.
● Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU
AKCI
kvýročí
ý
založení
Československé
republiky
vestředu 27. října
v17.00 hodin
u pomníku padlých
v I. světové válce,
na náměstí Arnošta
zPardubic.
Občané Úval a okolí jsou
srdečně zváni.

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA

VŠIMLI JSME SI, ŽE …
… Jednotka SDH vyjela tentokrát do
12.9. sedmkrát, z toho 4x k dopravním nehodám, k dvěma záchranám
života (1x AED), k záchraně zvířete
a navíc měla požární i zdravotní dohled na koncertě kapely Divokej Bill.
… Policisté PRAHY VENKOV – VÝCHOD
vyhlásili 25. srpna 2021 pátrání po
jednadvacetiletém vězni, který samovolně odešel dnešního dne v 5:50
– 6:00 z nestřeženého pracoviště
v Jirnech. Oblečen byl do šedého pracovního obleku „montérek“, šedého
trička s krátkým rukávem a černých
bot. V případě, že muže uvidíte, volejte prosím na linku 158.
… Mámy v Úvalech jsou stále na sítích velmi aktivní, pomáhají si navzájem i dalším maminkám či rodinám.

… začíná školní rok, snad již s kontrolou nad všudypřítomným virem,
a od půl osmé poměrně svěže se valí
lidský proud ke škole ze všech směrů
usměrňován na přechodech městskou policií v pohotovosti. Všude je
úsměvno i lehká nervozita.
… v první dekádě září je ve městě …
očkovaných
Úvaly- Středočeský kraj
Populace (16+):5 430
Očkovaní první dávkou:74,1%
Neočkovaní:1407
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsou-ockovani-vasi-sousede/
r~1442dd0803e111eca7d80cc47ab5f122/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1&utm_

campaign=Aktualne, což se dozvíte
na této adrese.
… na fb zní otázka – úvalská část
Horoušan má většinou špatné ulice,
tankodromy se stálými loužemi, dostanou se taky na seznam alespoň
částečně opravených? Dělicí čára Diamantová bude asi předmětem dohody Úval a Horoušan, kdo se do toho
pustí? Jinak její název nebude nikdy
odpovídat, pevný povrch by ani broušení nemělo narušit, natož nacházet
měsíční krátery.
… požádal o historické informace archiv města pan Skúpa, amatérský historik, občan, kterému nejsou lhostejné nešvary ve městě, který si již vydal
tři více jak stostránkové knihy pátrání
po minulosti své rodiny. Ta je vzdá-
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leně příbuzná i s loutkářem Josefem
Skupou, autoremHurvínka a Spejbla.
… MDDM zve originálním způsobem
na zápis do kroužků výstavou dětských výtvorů „Na Plotě“.

… zeleň ve městě je krásná, ale … nejfrekventovanější chodník to nedává
… po pár týdnech už ano, traviny jsou
zastřiženy.

9

ale pro mnoho návštěvníků akcí konaných ten den ve městě to nebylo
jednoduché.
… občané upozorňují na velmi znečištěné schody v podchodu právě zmiňovaného železničního přejezdu. Dělají ostudu, ale komu, kdo odpovídá
za úklid takového rozsahu znečištění??? Možná je to nehoda, ale i úmyslný čin, pak by měl uklidit „pachatel“.

… oprava kolejí na přejezdu se neprotáhla přes avizovanou dobu 11. 9.,
… po začátku školního roku jsou na
koupališti jen odvážlivci, ač je voda
ucházející a slunce pálí, spokojeně
si plavou semínka lípy, motýli se třepetají nad vodou a vážky předvádějí
své hry. Na povrchu je teplý „golfský
proud“ a celkově promíchaná voda
měla mezi 18–20 °C, jak který den
v posledním příznivě teplém zářijovém týdnu.

● Zaznamenala Alena Janurová

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN JSME BYLI U ŠKOLY TAKÉ!
„1. září nám začal opět nový školní rok
a 101 nových prvňáčků usedlo do školních lavic. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, našli spoustu nových kamarádů
a aby učení a získávání nových znalostí
a dovedností pro ně bylo radostí.
Všem ostatním žákům a žákyním naší
ZŠ Úvaly přejeme pohodový start do
nového školního roku a hlavně už žádný lockdown.“
Pan starosta na fb přidává…
„Letošní zahájení školního roku v Úvalech bylo trošku jiné ... Přivítali jsme čtyři třídy prvňáčků a také děti ze speciální
třídy. Jiné bylo to, že na všech bylo vidět
(na rodičích i dětech), jak se těší do školy a doufají, že už se školy nezavřou.
Naši skvělí sousedé z Výboru rodičů
(velké díky především Eva Chvalkovská!)
připravili přivítání pro prvňáčky a ředi-

tel Lukáš Kunc nás přivítal pohádkou
o dvou žábách.
Chci poděkovat mnoha rodičům, že své
děti doprovodili do školy pěšky nebo
na kole, a tak letos nebyl u školy takový
nátřesk aut jako v předchozích letech.
A ano ... starosta přijel na elektrokole.“
Redakce dodává …
Skutečně bylo méně aut a davy rodi-

čů, prarodičů a dětí se hrnuly ze všech
stran ulic, zdronu by byl asi krásný pohled na ty mravenčí cestičky směřující
kjednomu bodu na náměstí. O výsledcích testování bude škola čtenáře sama
informovat zde, nebo se podívejte na
jejich Facebook či web. Určitě to ale
naše ZŠ zvládla dobře jako v ostatních
školách vrepublice.

● Alena Janurová
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CVIČENÍ PAMĚTI VDPS POD VEDENÍM
PEČOVATELEK A ZÁŠTITOU MĚSTA …
… je určeno pro každý věk, tedy pro
ty, kteří cítí potřebu vylepšit krátkodobou paměť, soustředění a pohotovost. 14 účastnic a 1 účastník z DPS
i z „venku“ zaplnili místnost v „pečovateláku“ a prokázali překvapivě
vysoké znalosti a sečtělost, ba i pohotovost odpovědí a soustředění
přes radost z hromadného setkání
po dlouhé odmlce a přes sdělování
si dojmů. Spříslibem tanečků vsedě
bylo hodinové cvičení za hlučné
radosti zakončeno retrohrou – země
město …
● Na vlastní kůži vyzkoušela
a doporučuje A. Janurová
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KUL
LT
TURA A VOLNÝ ČAS

LÍSTKY ZKALENDÁŘE KULTURNĚ
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ VÚVALECH …
Ve třetí dekádě srpna trháme konečně
častěji.
19. 8. Vítkovo kvarteto a Veteráni
studené války se vrátili opět na Dobrý místo a potěšili fanoušky z Úval
i z dálky s neutuchající neuvěřitelnou
energií.
27. 8. Vernisáž výstavy obrazů úvalského malíře Petra Gilberta – Pohledy realistické i snové, kterou pořádala Komise pro kulturu Rady města od
18 h v „65“ vRiegerově ulici. Úvodní slovo pronesla Jana Pospíšilová, která se
sním setkala již vroce 2001 vMDDM.
Seznámila hojné účastníky večera cituplným výčtem předností a vlastností
nejen malíře, ale i sochaře (Matka kosmu Praha), řezbáře, cestovatele, snílka
i realisty, autora knihy povídek (Bylo
nebylo u Gilbyho). Plné znění proslovu
bude založeno do archivu městských
kronik kvůli jeho úplnému výčtu talentů umělce, výkladu jeho díla a stručnému životopisu. Na veřejném fb výstavu
zhodnotila Jana Pospíšilová: „Vernisáž
výstavy obrazů malíře Petra Gilberta byla
krásná. Klobouk dolů před kurátorem
výstavy Pepou Boubínem. Díky jeho ﬁlmům jsme zase s Petrem byli. Bylo to
úžasné, přišlo hodně lidí, Petrovi přátelé,
Dana Marten, byl tu i akad. mal. Jaroslav
Dvořák, Petrova maminka MUDr. Sylva
Gilbertová byla spokojená. ❤ Měla jsem
radost a moc jsem si to užila.“ To vystihuje přesně atmosféru a význam. Ještě
je třeba dodat, že i bývalí sousedé Kratinovi zahráli vlastní písně na housle
a kytaru a uctili tak památku umělce,
který před pár lety předčasně odešel.
Dlouho plánovanou výstavu podnítil
a uskutečnil kamarád malíře – kurátor
a odborník pohybující se v kulturních
sférách – Josef Boubín, rovněž zÚval.
Výstavu navštívili po několik dní žáci
všech tříd ZŠ a bylo slyšet, jak si jednotliví učitelé/učitelky připravili prezentaci
děl dětem, a jak je podnítili kzamyšlení.
Zejména rády děti upozorňovaly na obrázek úvalského nádraží.

4. 9. v podvečer kultura prýštila
v Úvalech jak fontána před školou.
V „65“ od 17 h derniéra výstavy obrazů
P. Gilberta s promítáním dvou osobních
ﬁlmů a čtením z knihy malíře zprostředkované rozhlasovou moderátorkou
a novinářkou Lucií Vopálenskou, mimochodem také se vztahem kÚvalům…
11. 9. Vrámci oslav Pražský železniční
den 9–17 h program na Masarykově
nádraží, ale hlavní pro Úvaly bylo, že jel
několikrát denně Žabotlam přes Úvaly
do Brodu a na nádraží zastavila ve 14:59
parní Šlechtična a speciálně pro cestující z Úval byl u historického parního vlaku rezervován jeden vůz pro nástup na
úvalském nádraží, po 5 minutách za nostalgického houkání se rozjela do Brodu.
... poté s davy valícími se Riegerovou
a náměstím pod kostel na dobře střežený prostor s anticovidovým opatřením, testovací místo, odečítáním Tečky
a propasírováním se přes ostrahu pod
stage, kde už zpívá předskokanka ... na
Divokýho Billa. Kapela jede Tour Marathon 2021 – 35 koncertů, končí 24. 9. ve
Frýdku Místku. Předskokany byli Tereza
Balonová skytarou a vlastními písněmi
a Mr. Loco (dle účastníka i autora fotograﬁí zkoncertu R. Brajera – balkánský
rock), který dychtivý dav prý rozparádil.
Samozřejmě nálada ohromná, hudba
podle očekávání, jak jinak, když úvalská
kapela hraje doma!!! Naši hasiči zajišťovali všechny druhy záchranných služeb.
Až na vyvrtnutý kotník při skákání vkotli
prý bez problémů.

11. 9. Úvalský kotlík 8. ročník si zaslouží samostatnou zmínku většího rozsahu
spár dokumentujícími fotograﬁemi.
11. – 12. 9. také úvalské posvícení
spoutí na hřišti.
Letní kino – samostatná kapitola sezonní kultury ve městě. Hrálo za příznivého počasí 3x týdně, ve čtvrtek za od
města dotované vstupné 50,- Kč, vpátek
a sobotu za plné vstupné 130,- Kč od
21:30 h na hřišti u sportovní haly pod sokolovnou. Promítány byly hlavně české
ﬁlmy, které právě nastupovaly do kin.
18. 9. se budou trhat další lístky – Václavská a Mini streat festival, ale o tom
příště.
● Lístky trhala Alena Janurová

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
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8. ROČNÍK ÚVALSKÉHO KOTLÍKU, POSVÍCENÍ
A DEN ŽELEZNICE
Sobota 11. 9. byl super den, v 11 h
u podpalování pod kotlíky, startuje
jej moderátor celé akce Ondra Novák
(moc oddechu nemá, jen při peckách
co pouští do repráků), někdo podpaluje sirkou, někdo je vybaven technikou – bude to něco platné?? Ve 13 h
lze zhodnotit, co se v kotlících klube.
Ochutnávka bramboračky s houbami u Březňáků, jinde cibulačky a pochoutek u vystajlovaných družstev.
Nezbývá než pak fofr na nádraží, začíná krápat, tak je třeba zachytit tepající Šlechtičnu (měla 5 minut zpoždění)
a tentokrát se nezdržovat dotykem
s mohutným strojem, ale jet honem
do zatáčky u cukrovaru/pivovaru a za
deště a nostalgického houkání udělat rychlý záběr projíždějícího nádherného stroje století páry. Několik
lovců snímků už je na místě ... rychle
zpátky ke kotlíkům, kde se už vaření
chýlí ke konci, guláše voní všemi druhy i nezvyklého koření, jeden gulášek
s daňčím masem a jiný s dochucením
merlotem. Velká fronta na nákup porotních náramků a piva či koly trvá.
Hned na kraji září „růžová děvčata“,
u kterých lze přispět na dobrou věc –
příspěvek domovu seniorů – tombola (výhrou jsou elektronické hračičky
od týmu Pozdní sběr a koupě výborného bramboráku, který smaží pan
Bašta. V půl páté konečně ukončeno
ochutnávání, poslední hodnotitelka
běží se svým hlasem/páskou, nastává
sčítání a odměňování vítězných družstev 8. ročníku úvalského kotlíku. Dá
se jít chvíli na hřiště pod kostelem
zhlédnout nové posvícenské pouťové atrakce ... čím vším se dají dob-

rovolně lidi natřásat a odstřeďovat
... (pak už mám kultury dost, že další
už hlava a tělo nebere, ani ohňostroj
a nové dirky do bundy nemusím, tak
hurá domů, všeho je tak akorát ... fotek hafo, všechny přijdou do kroniky
města, část do Života Úval).
● Kumulovanou akci zažila a fotila
Alena Janurová

DLOUHO ODKLÁDANÉ NATÁČENÍ A NEMÉNĚ
DLOUHO ODKLÁDANÉ PROMÍTÁNÍ
PŘEDPOSLEDNÍHO DÍLU PAMĚTI MĚSTA (viz plakát)
V gesci města a Letopisecké komise
a vytrvalosti člena Vladislava Procházky se podařilo v roce 2018 natočit
15. díl Paměti města, který se týkal
vzpomínek profesionálního akordeonisty pana Emanuela Jankovského.
V původně zamýšleném termínu
v loňském roce nebylo možné kvůli
nouzovému stavu promítání uskutečnit. V náhradním termínu premiéra
proběhne 20. října 2021 v sálku DPS
od 14 h a od 18 h zapřítomností Mi-

kuláše Kroupy, ředitele organizace
Post Bellum, který při besedě představí projekty a aktivity této organizace,
a bude uvedena i ﬁlmová ukázka jejich
dokumentu. S radostí lze dodat, že
94letý pan Jankovský se těší dobrému
zdraví a promítání navštíví.
Emanuel Jankovský se narodil 3. 7.
1927 v Kouřimi, do Úval se přistěhoval s rodiči v roce 1937. V letech 1942
– 1945 se vyučil v obchodě své mat-

ky v Husově ulici. Vystudoval Státní
konzervatoř u prof. Bláhy. Během základní vojenské služby se stal členem
Armádního uměleckého souboru Víta
Nejedlého, v němž zůstal až do důchodu. Účinkoval jako orchestrální hráč
i jako sólista. Mimo jiné byl spoluzakladatelem úvalského orchestru STO.
● Za Letopiseckou komisi
Alena Janurová
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MDDM

ÚVALSKÝ CANSAT SLAVÍ ÚSPĚCH
O soutěži CanSat jsem v tomto měsíčníku již psal, ale to jsem netušil,
s jakou hrdostí budu psát tento článek. Když se podíváte do červencového čísla, zjistíte v článku základní
informace o soutěži CanSat. Dovolte
mi je lehce zrekapitulovat.
Úkol každého týmu v soutěži by
se dal formulovat takto: do obalu velikosti plechovky od limonády
s rozměry 11×6 cm vytvořit napodobeninu satelitu, který měří, sbírá
a odesílá data do pozemní stanice, kde
je z nich sestaven graf. To je primární
část mise. Dále je zde ještě mise sekundární, kterou si každý tým vymýšlí
sám a která je hodnocena zvlášť. Původně jsme chtěli pro každého člena
týmu „vlastní“ misi, aby byla zajištěna
vysoká ﬂexibilita CanSatu, ale zmiňovaný úspěch nám vydobyla relativně
nová sekundární mise: rover. Účelem
této mise bylo, aby byl CanSat po dopadu schopný pohybu, zejména pak
proto, aby na cizí planetě mohl měřit
a porovnávat data z více míst.
S touto misí jsme na republikovém ﬁ nále v Brně-Medlánkách obsadili skvělé druhé místo. Tento úspěch nás nyní
motivuje k dalším činnostem a práci
na CanSatu a věříme, že jsme schopni
v příštím ročníku soutěže obsadit
příčku nejvyšší. Na závěr tohoto
článku už mi zbývá jen poděkovat
všem, kteří nás jakkoli podpořili.
Jmenovitě bych tímto jménem celého týmu poděkoval našim rodinám
za podporu, paní ředitelce MDDM
Úvaly Janě Krejsové za poskytnuté
prostory a potřebnou elektroniku,
Pavlu Sýkorovi za jeho skvělé rady
a v neposlední řadě speciální poděko-

Za celý tým MDDM gratuluji klukům
ke skvělému úspěchu v národní vesmírné soutěži. Kluci prokázali, že si
loňské ocenění města Úval – Junioři
roku skutečně zaslouží.
Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli (Pavel Sýkora, Marek
Fík, Adam Beyer, Matěj Ira, Pavel Růžička, Adam Brožek).
Jsme na vás opravdu pyšní.
● Jana Krejsová

vání Adamu Beyerovi, který noc před
ﬁnále, když se porouchala primární
mise (kterou jsme si letos vytvářeli
sami) až do tří hodin ráno hledal problém, který vyřešil, a díky tomu jsme

vyhráli druhé místo. Děkujeme a velmi se těšíme na další ročník soutěže
CanSat.
● Matěj Ira
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POZVÁNKA
„SÉRIE PŘEDNÁŠEK PRO
VEŘEJNOST“
TERMÍN KONÁNÍ
21. 10. a 16. 12. 2021, 18.30 – 20.00 hodin
Další termíny budou upřesněny.
O ČEM TO BUDE
Místo konání:
ZŠ Úvaly, nám. Arnošta
z Pardubic 8, Úvaly

21. 10. 2021: Radikální islám - Co se to děje v islámském světě? Jak toto
dění souvisí se Západem a jeho polikou? Kde se vzal džihádismus?
Jakou část islámského světa reprezentuje? Jaká je reakce Západu?

+420 607 978 465,
kotatkova@strednipolabi.cz

16. 12. 2021: Vznik USA jako náboženský experiment – Netradiční
pohled na založení USA. Podíváme se na vznik USA z hlediska působení
puritánských skupin obyvatelstva, které od poč. 17. stole přicházely
na východní pobřeží Severní Ameriky. Jaký je vliv náboženství
v americké společnos a police dnes?

Registrace:
Vstup možný bez registrace,
budeme však rádi za
projevení zájmu mailem či
telefonicky.
www.mapbrandysko.cz,
FB - MAPBrandysko

Seminář je ZDARMA pro
širokou veřejnost díky
ﬁnancování z projektu MAP II
pro Brandýsko.

Únor 2022: Západ, Střed nebo Východ? – Kam umíst české země
v rámci geopolického uspořádání Evropy. Jsme Západ nebo Východ?
Kdo o tom rozhoduje? Co znamená koncept střední Evropy? Kam
bychom se zařadili dnes a proč?
Květen 2022: Češi a komunismus - Jak vzpomínáme na období
socialismu a co nám toto vzpomínání prozrazuje o nás samých a o době
ve které žijeme? Shodneme se na tom, co bylo období socialismu za
dobu?

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Ivo Mach – učitel dějepisu - ZŠ Úvaly, doktorand Filozofické
fakulty Univerzity Pardubice, obor religionistika; každoročně
přednáší na mezinárodní religionistické konferenci v Českých
Budějovicích.

Seminář je pořádán v rámci realizacee proje
projektu
Brandýsko
ektu MAP III ppro
ro B
randýsko
Registrační č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529
.33.6
.68/0.0/
0/0.
0/
0.0/
00.
0/17_047/0011152
529
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DĚTI, VÍTEJTE VE ŠKOLCE!
Konec prázdnin je vnaší školce vždy ve
znamení příprav na nový školní rok, a to
vnejrůznějších ohledech.
Celý srpen bylo ve třídách živo, protože
byla školka v provozu pro přihlášené
děti. Léto, děti a sluníčko prostě patří k sobě a bylo to moc fajn! Dnem, na
který jsme se všichni připravovali, bylo
prvního září. Třídy byly naklizeny, hračky
ve svých boxíkách, panenky připavené
v kočárkách a voknech už na děti čekala
barevná výzdoba. Každá třída si zvolila jiné téma, takže napravo bylo vokně
zoo, nalevo mořský svět a zdalšího okna
na kolemjdoucí mávaly papírové postavičky.

pár školení, kterých jsme se zúčastnili:
Technika do MŠ patří (roboti), Maxík - stimulační program pro předškoláky, Úvod
do polytechnického vzdělávání (Stavitelství), Senzomotorické cvičení a Legislativně-právní blok a spousta dalšího.

První dny bývají pro nově nastupující
děti většinou náročnější, a proto je pro
ně připraven adaptační program a první
den tráví čas a poznávají třídu a paní učitelku se svou maminkou, tatínkem nebo
jiným blízkým člověkem.

Pro všechny děti vyrobily jejich učitelky
malý dáreček, veselého panáčka kamaráda, a děti dostaly i uvítací pamětní list.

V srpnu jsme zároveň stejně jako vloňském roce uspořádali, tentokrát ve spolupráci s MAP Brandýsko, školení výhradně pro naši školku a pedagogy na
téma „Komplexní logopedická prevence
v praxi MŠ“ s perfektní lektorkou Bc. Di-

tou Šimáčkovou, DiS., se kterou již delší
dobu spolupracujeme.
Součástí výchovně vzdělávacího poslání mateřských škol je i příprava dětí
pro přechod do základních škol. Jedním
zprvních úkolů, které tam na děti čeká,
je naučit se číst. Zástupkyně z naší školky
se vtéto souvislosti účastnily dvoudenního víkendového intenzivního semináře „Rozvoj jazykových schopností dle
Elkonina“. Metoda Elkonin na rozdíl od
jiných klasických metod postupuje od
mluveného slova ke čtenému, děti se učí
chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova, jak se mluvená slova dají
zapsat písmeny a celá tato metodika je
zpracovaná přitažlivou formou příběhu.
Tak doufejme, že tato metoda bude děti
bavit a splní svůj cíl.

Školka je samozřejmě také o legraci
a zábavě a vzáří probíhá seznamování se se třídou, jejími pravidly, a hlavně s učitelkou a kamarády. Počasí bylo
v září na jedničku s hvězdičkou, a tak
jsme hodně času trávili venku na sluníčku, kde jsme si hráli a sportovali.
● Bc. Jana Hájková,
ředitelka MŠ Úvaly

Závěr prázdnin nepatří jen přípravě
a výzdobám budov naší školky, ale i školením a dalšímu vzdělávání zaměstnanců, které patří vnaší školce kprioritám.
Stále hledáme nové moderní postupy,
trendy a přístupy pro práci sdětmi.
Skutečně profesionální a přínosnou
nabídku školení poskytuje Letní škola v Brandýse nad Labem pod záštitou
MAP Brandýsko. I letos měla naše školka na přednáškách a workshopech své
zastoupení a většinou nezůstaly učitelky
jen u jednoho školení. Abychom přiblížili, co vše je možné navštívit, zde je jen
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ŠKOLA STARTUJE
Nestačili jsme se ani rozkoukat a nový
školní rok je tady! A poctivě jsme se na
něj připravovali celé prázdniny. Jakmile se za posledním žákem zavřely
dveře, začalo období plánování, organizování, rekonstrukce a modernizace. Především však očekávání, co nás
– učitele i žáky – od září čeká s ohledem na koronavirovou nákazu. Uvítali
jsme, že na začátku školního roku proběhlo zatím pouze screeningové testování žáků. Za naši školu máme skóre
testování nula! Tak si držme palce, ať
nám tento výsledek vydrží co nejdéle!

Naše žáky v tom nenecháme
I nadále chceme a budeme podporovat žáky, kteří mají s učením potíže
a jejich školní úspěchy byly ovlivněny
distanční výukou. Neváhali jsme tedy
a zapojili jsme se do projektu MŠMT
zřízeného pro podporu žáků selhávajících či zhoršujících se ve školním
prospěchu z důvodu distanční výuky
vpředchozím období.
Přijímaček se nebojíme

Škola mění svou tvář
Prázdniny patří již tradičně nejrůznějším opravám, rekonstrukcím a úpravám, které nejde za běžného provozu
za přítomnosti žáků provádět. Jedním
z cílů naší koncepce je modernizace
a sjednocení vzhledu školy. Naši vizi,
na které spolupracujeme směstským
architektem panem Davidem Krausem, jsme vám již představovali na
našich stránkách dříve. A nyní nastal
čas přeměnit návrhy vrealitu.
„O letošních prázdninách jsme se
zaměřili především na interiér školy.
Změnili jsme již první kontakt s naší
budovou, její vstup. Zvrátnice se stala reprezentativní recepce připravena
na příchod žáků i významných návštěv. Opravili jsme a renovovali kabinet pro vychovatelky, připojili jsme
další budovy na optickou síť, zajistili
bioenzymatické čištění odpadů vcelé
škole, vymalovali třídy pro budoucí
prvňáčky, vyčistili koberce a stěhovali heslem „škatulata, hýbejte se“. To
všechno jsou změny, kterých si málokdo všimne, ale jedna je zřetelná. A to
chodby, které se „rozsvítily“, omládly
a rozehrály barvami. Chodby se snažíme v naší škole koncipovat nejen
jako průchod, ale také jako prostor
pro relax, setkávání a zábavu. Proto
zde najdete i válecí pytle, stolní fotbálek nebo mini stolní tenis.“
(Lukáš Kunc)

Přerušení provozu škol a distanční výuka
ovlivnila nejednoho znás a některé žáky
obzvláště. Toto období se projevilo vprospěchu i přístupu některých žáků nebo
ztrátách sociálních kontaktů. A právě pro
ně jsme vsrpnu ve dnech 9.–13.8. uspořádali letní kemp, který vedli naši učitelé. Nešlo nám o doučování v pravém
slova smyslu. Děti formou zajímavých
projektů získávaly nejrůznější poznatky
a inspiraci, zároveň posilovaly své osobnostní kompetence a svůj přístup a postoj k výuce. Žáci byli rozděleni na dvě
věkově odpovídající skupiny.
Letní kemp ZŠ Úvaly
„Naše skupina měla téma „Pravěk“.
Dopoledne jsme měli projektovou
výuku včetně pracovních činností
a výtvarné výchovy, po obědě následovaly pohybové hry. Podnikli jsme
i výlet vlakem z Úval do Klánovic, pak
pěšky do Šestajovic do svíčkárny. Děti
si vyrobily balíček ze soli a ozdobily
svíčku. Vše si pak vzaly s sebou domů
jako dárek. Koupili jsme dětem i krmení pro místní zvířátka z malé farmy. Krmení zvířat děti moc bavilo.
Celkově kemp probíhal v přátelské
atmosféře a počasí nám také přálo.“
(Kateřina Syslová a Miriam Süss)

“V loňských přijímacích zkouškách
dosáhli naši žáci v porovnání s celorepublikovými i krajskými čísly nadprůměrných výsledků a my věříme, že ani
v tomto školním roce tomu nebude
jinak. Jsme si vědomi, jaké překážky
nám všem připravila distanční výuka
a rozumíme obavám našich žáků i rodičů. Pro tento školní rok tedy plánujeme různé výukové programy a akce,
abychom našim deváťákům usnadnili
přípravu na přijímací zkoušky a maximálně je v jejich úsilí podpořili. Již teď
na podzim rozjedeme blokové tematické semináře z matematiky a českého jazyka pro zájemce, v rámci nichž
budou mít žáci možnost zopakovat si
učivo, které by si rádi ještě procvičili
nebo připomněli. Pro 8. a 9. ročníky
jsme zvýšili hodinovou dotaci na matematiku a český jazyk ze 4 na 5 hodin týdně. A to nejlepší přijde na jaře,
kdy se s deváťáky plánujeme vydat na
vícedenní výjezdový kurz spojující intenzivní výuku irelaxační a sportovní
vyžití. Držte nám palce!”
(Milada Boháčková)
Naše škola úzce, a hlavně velice ráda
spolupracuje a účastní se akcí, školení
a projektů MAP Brandýsko. Jejich nabídka a aktivity jsou opravdu bohaté
a některé akce již vyhlížíme. Jednou
z nich je Letní škola MAP, která nabízí školení nejrůznějších témat napříč
obory s opravdu kvalitními lektory.
I letos mnozí naši učitelé neváhali
a konec prázdnin věnovali dalšímu
vzdělávání.
Letní škola MAP 2021
„Na Letní školu v Brandýse nad Labem jezdím pravidelně a jezdím na
ni ráda. Nasbírat nové podněty před
začátkem nového školního roku je
bonus, který se počítá. Letos jsem
absolvovala seminář Formálního
hodnocení (s Michalem Orságem
z EduLabu) a zúčastnila se workshopu
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„Improvizace ve škole“ (vedeného Romanem Musilem). Obě akce byly fajn.
Při Formálním hodnocení mě bavilo
sledovat zrcadlení dozvuků uplynulého školního roku a improvizační dílna
ve mně příjemně rozpohybovala stále
ještě prázdninový temporytmus mysli
i těla. Příští léto pojedu znovu. Letní
dílna „správně dávkuje a nikdy nepředávkuje“.
(Markéta Schleps)

ŠKOLSTVÍ
všechno formou her, výletů, dobrodružství a vzájemné komunikace.
Jedná se o kompetence, které dětem
pomohou mnohem lépe nastartovat nový školní rok. A to s větší chutí
a motivací k učení a s dobrými vztahy
mezi dětmi i učiteli. To vše pak vytvoří
fajn atmosféru ve škole i při hodinách
a tento přístup je dobrým základem
i pro jejich budoucí život.“
(Lukáš Kunc)

„V pátek 20. 8. 2021 jsem se zúčastnila, spolu s některými kolegy naší školy, celodenního školení na téma „Jak
vést obtížný rozhovor“ s lektorkou Michaelou Veselou. Paní Veselá je výrazná, svérázná ainspirativní osobnost,
která dokázala bez mrknutí oka po
celý den zaujmout všechny zúčastněné posluchače. Za přínosné považuji,
mimo jiné, samotné sdílení konkrétních příběhů některých kolegů. Právě
tato autentičnost podpořila samotný
zážitek a přinesla zároveň konkrétní
náměty do skutečného života a praxe.“
(Zuzana Kupčáková)

podporu ve výši 16 585 EUR a může
tak o letních prázdninách vyslat pět
svých učitelů na metodicko-didaktické školení v CLIL metodě (obsahově
ajazykově integrované učení) na jazykovou školu v Irsku. CLIL nabízí našim
žákům možnost používat angličtinu
v nejazykových předmětech, např.
matematice, zeměpise, dějepise atd.
Burza kroužků
Začátek školního roku vyžaduje i notnou dávku plánování a organizačního
umu rodičů. Není vůbec jednoduché
vyřešit rébus výběru volnočasových
aktivit, sportů a kroužků. Ale vzáří je
tady vždy naše škola a burza kroužků!
„Dne 9. 9. 2021 proběhl na naší škole ve spolupráci s Výborem rodičů již
třetí ročník Úvalské burzy kroužků,
sportů a volnočasových aktivit, kde
se řada organizací a zástupci sportovních týmů přišli přímo představit. Rodiče i děti tak měli velký výběr
z aktivit na celý školní rok. Nezbývá
než si jen přát, aby nám tento rok již
nepřekazila žádná omezení.“
(Gabriela Matoušková)

Začátek školního roku
Prvního září jsme naši školu nastartovali na plné obrátky. Prostranství
před školou vypadalo jako významná
kulturní sešlost. Počasí se po několika
letech umoudřilo a na cestu do školy
dětem svítilo sluníčko. Je neuvěřitelné, jak dokáže tento den působit slavnostně a jakou má ráno 1. září atmosféru. Natěšení prvňáčci, dojatí rodiče
a prarodiče, ostřílení mazáci zvyšších
ročníků, stříkající fontána, květiny,
uvádějící učitelky a spousta úsměvů
a vítání se skamarády. U takové události nesmí samozřejmě chybět zástupci našeho města – Petr Borecký
a Jana Tesařová, kteří spolu s vedením školy každoročně chodí pozdravit
naše prvňáčky přímo do tříd. Důležitým partnerem pro tento den je pro
naši školu Výbor rodičů, který má na
organizaci celého dne významný podíl
a dává mu vyšší rozměr! Tímto zástupcům Výboru rodičů velice děkujeme!
Ve většině škol se hned druhý den po
uvítání začíná učit. My na to však jdeme jinak.
Týden OSV
„První týden v naší škole patří osobnostně sociální výchově. Naším cílem je osvojení si spolupráce, důvěry,
uvolnění, sblížení se a stmelení. A to

Erasmus - škola uspěla
Začít školní rok s dobrou zprávou je
skvělý pocit a tato zpráva nás opravdu potěšila. Minulý školní rok jsme
zažádali o dotaci v programu Erasmus
na zahraniční studijní pobyt pro naše
učitele. Námaha se vyplatila, protože projekt byl schválen. Škola získala

Nový školní roku, můžeš naplno začít!
:-)
● Tým ZŠ Úvaly

ŽIVOT ÚVAL 10/2021

ŠKOLSTVÍ

21

LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY 2021
Letní škola pro pedagogy se vúzemí ORP
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav již
stala pojmem. Ztoho mají největší radost
především ti, kdo za celým projektem
MAP II pro Brandýsko stojí – vedoucí projektu Barbora Roušarová, koordinátorka
projektu za MAS Emilie Koťátková a koordinátorka projektu za město Monika
Králíková. Oproti minulému ročníku, kdy
se zúčastnilo 90 učitelů a učitelek, vzrostla letos účast na 130 osob. Vzhledem
k vysokému počtu účastníků bylo třeba
hledat prostory i mimo zámek vBrandýse nad Labem, kde Letní škola obvykle
probíhá. Letos jsme našli zázemí vbudově místního gymnázia J. S. Machara. Díky
vstřícnému přístupu paní ředitelky Miroslavy Zachariášové jsme nemuseli nabídku seminářů krátit. Gymnázium poskytlo
pro potřeby letní školy 3 učebny, gymnastický sál a také studovnu jako zázemí
na občerstvení pro účastníky.
Pedagogové a pedagožky z mateřských
a základních škol z našeho území měli
možnost navštívit celkem 16 různých seminářů během 4 dnů. Vnabídce byly semináře určené přímo učitelkám zmateřských škol, které se tematicky zaměřovaly
na rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové i sluchové paměti nebo
na neurovývojové souvislosti v procesu
učení. Paní učitelky dostaly konkrétní tipy,
jak pracovat sdětmi sporuchami učení,
jak podpořit správný vývoj řeči u dětí a jak
získané praktické informace aplikovat do
denní praxe vmateřských školách.
Dvoudenním kurzem Maxík (stimulační
program pro předškoláky), který vedla
Mgr. Pavla Bubeníčková prošlo celkem 34
učitelek a dle zpětné vazby, kterou jsme
v průběhu kurzu získali, je „Maxík TOP“
a je vnímán jako přínosný seminář pro
práci s předškoláky.
Další velmi oblíbené lektorky jsou naše
„sdílené“ odbornice paní Dita Šimáčková
a Marina Šimanová. Obě se věnují již od
počátku projektu osvětě na straně rodičů a edukaci a konzultacím s pedagogy
v mateřských školách na téma prevence řečových vad, dalších logopedických
témat a nápravám speciﬁckých poruch
učení. Po skončení jejich společného
semináře jsme našli na „vzkazovníku“
pro MAP tento komentář: „Obě paní
Š jsou skvělé.“ Nás to samozřejmě moc
těší a slibujeme, že příští rok budou na
letní škole opět obě.
Kromě výše zmíněných lektorek má
MAP II pro Brandýsko ještě další sdílené
odborníky, kteří byli součástí letní školy.
Jsou to Jana Divoká, která vedla seminář
Pomáhající rozhovory, a Blanka Antošová Kejíková se seminářem na téma Pre-

vence syndromu vyhoření a Jak zvládat
stres. Do týmu také patří ve školách vždy
vítaný IT specialista pan Michal Špitálník.
Na letní škole se pedagogům věnoval na
seminářích o technice, co do škol rozhodně patří. S učiteli probral vše okolo
interaktivních tabulí, tabletů do výuky
a také se společně věnovali programování
všemožných robotů a robotků. Vseminářích ho svýkladem doplnily dvě kolegyně
přímo z našich škol zapojených do projektu, paní Hana Korbelová ze ZŠ Škvorec a paní Eva Kospachová z gymnázia
J. S. Machara vBrandýse nad Labem.

Seminář s názvem „Hry pro MŠ a družiny“ vedla paní Veronika Jakubová ze ZŠ
Palachova v Brandýse nad Labem. Na
semináři se sešlo na 20 učitelek a vychovatelek ŠD, které mají chuť si sdětmi
a žáky hrát. Během dopoledního bloku
si tedy zkoušely různé hry vhodné pro
seznamování a tmelení kolektivu. Ty jistě využijí hned v úvodu školního roku
po loňské covidové pauze. Podle zájmu
a zpětné vazby jsme rovnou požádali paní
Jakubovu o účast na letní škole i příští rok.
Letos podruhé nám věnovali den svého
času lektoři paní Michaela Veselá (Jak

vést obtížný rozhovor) a pan Roman Musil (Improvizace ve výuce).

Od prvního ročníku letní školy vroce 2019
máme vrepertoáru lektorů PhDr. Moniku Puškinovou, odbornici na oblast školského práva a legislativy. Její semináře
jsou vždy naplněné kprasknutí a všichni
účastníci a účastnice hltají novinky mezi
paragrafy, se kterými je lektorka seznamuje. V minulém roce paní Puškinovou
doplnila paní Petra Schwarzová, která se
věnuje oblasti ﬁnancování školství. Zvláště oblíbené je téma výkaznictví, kterému
se musí všechny školy věnovat, aby měly
zčeho žít a platit a odměňovat učitele pro
naše děti. Obě dámy jsou profesionálky
a občas se snimi setkáváme i mimo letní
školu. Buď vrámci semináře nebo právní poradny, kterou MAP II pro Brandýsko
díky paní Puškinové může ředitelům škol
nabízet.
Letošní letní škola už je za námi, ale celý
tým se už chystá na příští rok. Vypadá to,
že se uvidíme vtermínu 18.– 24. 8. 2022.
Těšíme se na účastníky, lektory i všechny,
kdo nám sletní školou pomáhali.
● Emilie Koťátková
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CÍRKEV

POZVÁNÍ DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VÚVALECH
Jste sami? Nemáte si s kým popovídat? Hledáte smysl svého života?
Nevíte si rady s některými problémy? Potřebujete duchovní podporu?
PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Když člověka potká něco zlého, když
musí překonávat těžké období života,
uvědomujeme si, jak falešné a pomíjivé jsou hodnoty, za kterými se člověk dosud honil. Uvědomujeme si ,

že jedinou jistotou v tomto nejistém
světě je Bůh a jeho láska knám.

se nad biblickým textem a přijímáme
svátosti, ale i kdalšímu setkávání.

Církev
československá
husitská
vÚvalech je společenství lidí bez rozdílu věku, vzdělání či postavení ve
společnosti, které spojuje Boží láska
a odpuštění v Ježíši Kristu. Scházíme
se nejen k bohoslužbám, kde Bohu
děkujeme za vše, co nám dává, modlíme se vrámci naší liturgie, zamýšlíme

KAŽDOU DRUHOU STŘEDU VMĚSÍCI
SE SCHÁZÍME V 15 HODIN K POSEZENÍ U KÁVY A POPOVÍDÁNÍ.

EKUMENA VÚVALECH
První středu v měsíci září se úvalští
křesťané zmístních církví a společenství sešli k ekumenické bohoslužbě
za jednotu křesťanů v Parku Josefa Nachlingera v Úvalech na téma:
„ZŮSTAŇTE VMÉ LÁSCE A PONESETE
HOJNÉ OVOCE“ ( J 15,1-8).
Zůstávat v Boží lásce, jak nás nabádá Ježíš, znamená žít v celistvosti
a jednotě, vydat se po cestě sebepřijetí
a smíření. Zůstávat vKristu je vnitřní
postoj, který v nás časem zakoření.
Vyžaduje to prostor kdalšímu růstu.
Ježíšův život skrze nás proudí, když
nasloucháme jeho slovu. A vjeho slovu poneseme ovoce. Jako lidé, jako
společenství, jako celá církev Kristova

se sjednocujeme, abychom zachovávali jeho přikázání milovat se navzájem, jako on miloval nás.
Společenství sKristem vyžaduje také
společenství sdruhými lidmi. Čím více
se přibližujeme ksobě navzájem, tím
vice se blížíme kBohu. Kristova modlitba za jednotu křesťanů nás vybízí,
abychom se kněmu obraceli a tak se
také přibližovali k sobě a radovali se
z bohatství naší rozmanitosti. Proto
i vÚvalech se scházíme kekumenickým modlitbám za jednotu křesťanů.
● Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

Přijďte, jste srdečně zváni, věřící i nevěřící. Dveře jsou pro vás otevřené.
● Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech
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HLEDÁTE NĚCO A NEVÍTE CO?
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,
první i poslední.“ Bible; Zjevení Janovo,
22;13

né křesťanské hodnoty, na kterých byla
postavená evropská kultura a proč
vlastně slavíme Vánoce a Velikonoce.

Již po šesté se vÚvalech budou konat
Kurzy Alfa, tentokrát v Restauraci na
Homolce vždy v neděli v 19 hodin od
10. 10. 2021. Na úvodní setkání se můžete zaregistrovat do 8. 10.

Vlaďka Burianová

CO O ALFĚ ŘEKLI ÚVALŠTÍ ÚČASTNÍCI…
Soňa Buchlerová
Chtěla jsem mluvit o Bohu, ale faráře
v kostele jsem se styděla. Chtěla jsem
se někoho zeptat, jestli Ježíš mohl
svým působením na lidi spustit davovou psychózu, ale bála jsem se, že se
věřící urazí a nevěřícím to bylo jedno.
Chtěla jsem mluvit o smrti naší dcery,
o tom, kam zmizel její úsměv, její pohled a celý svět, který si za svůj krátký život vytvořila, ale lidé měnili téma.
Proto jsem šla na Alfu. Teď mám otázek ještě mnohem víc, ale také mám
kolem sebe lidi, kterých se nikdy a na
nic nebojím zeptat a kteří mne na cestě
k Bohu inspirují a posilují.

Tak nějak jsem tušila, že Bůh je a že nás
zahrnuje svou láskou, ale moc jsem
nerozuměla tomu, proč je pro tolik lidí
na světě důležitý Ježíš. Na Alfě se mi
líbilo, že se můžu svobodně ptát a diskutovat. Víra vJežíše mi změnila život.
Je v něm méně strachu a více radosti
zkaždého dne, zobyčejných věcí, více
lásky, vděčnosti a dobrých přátel.
Martin Hladík
Jako typický uhoněný čtyřicátník, navíc
workoholik a perfekcionista jsem měl
neustálé obavy o rodinu, o živobytí,
co bude. Hledal jsem smysl života. Po
Alfě jsem si uvědomil, že smyslem života opravdu není hromadit majetek
a pořád se za něčím honit. V mém myšlení ubylo mnoho sobeckosti a netolerance, strach a obavy. Kurzy Alfa byly
velmi zajímavé i zábavné a hlavně mi
otevřely oči a ukázaly cestu k Bohu
a k daleko spokojenějšímu životu.

Pavla Konůpková
Na kurzu Alfa jsem byla před třemi
lety. Hodně mě to obohatilo. Příjemní lidé, milá atmosféra. Od té doby se
dívám na všechno tak nějak „jinak“ a
mnohým událostem, které se mi dějí,
více rozumím.
Martin
Hodně se mi líbilo, jak vtipně a zároveň nekomplikovaně jsou zpracována
jednotlivá témata v podobě krátkých
videí. Nikdo nebyl přesvědčován o „jediné“ pravdě, ale všichni měli prostor
sdílet svůj názor. Mám radost, že většina účastníků Alfy zůstalo mými blízkými přáteli.
Srdečně vás na Kurzy Alfa zveme.
Přihlásit se a získat více informací je
možné se na tel.: +420 724 435 404;
email: davidhoblik@gmail.com; www.
facebook.com/cirkevuvaly; www.kurzyalfa.cz
● Hanka Hoblíková,
Martin Podstata,
Společenství křesťanů Úvaly

Šárka Hladíková
Kurzy Alfa byly příležitostí získat odpovědi na mnoho otázek na téma Bůh,
poznat hlouběji vlastní nitro a sdílet
své myšlenky spodobně laděnými lidmi. Zažívám teď Boží pomoc vkonkrétních situacích i to, že nejsem na život
sama.
Hanka Podstatová
Byly pro mě velmi cenné diskuse v úzkém kruhu, kdy jsme hledali odpovědi
na otázky, které každému z nás vyvstaly v průběhu večera, nebo i na ty, které
jsme si po léta nosili v hlavách nezodpovězené. V průběhu Alfy jsem si taky
začala uvědomovat, co to jsou skuteč-
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KARATE
Karate u Máchova jezera 2021 díl I.
Soustředění karate Sport Úvaly pro
děti do 10 let
Již tradičně náš klub karate Sport Úvaly
pořádá dva turnusy soustředění, abychom byli schopni jednotlivým věkovým
kategoriím lépe přizpůsobit program.
První soustředění je určeno pro děti do
deseti let a letos proběhlo od 14. do 19.

srpna u Máchova jezera, přičemž se ho
zúčastnilo více než 50 členů našeho klubu. Mezi tréninky karate, které tvoří hlavní náplň soustředění, se děti věnovaly
i jiným aktivitám.
Během naší olympiády si zasoutěžily
při běhu na padesát metrů, trojskoku
a biatlonu (složeného z 500 m běhu
a střelby laserovou pistolí). Právě
v této nové disciplíně v kategorii dívek

ročník 2013-15 dominovala Viktorie Baierle, která i přes pád při svém prvním
pokusu dokázala znovu sebrat všechny
síly a jako nejmladší s časem 1 min 44 s
předběhnout o více jak dvacet sekund
i dívky o dva roky starší. V trojskoku dívek
2011–12 je třeba vyzdvihnout Anežku
Hrubou, která svým výkonem 5,2m nepřeskočila jen skokanky ve své kategorii, ale úplně všechny a zároveň zvítězila
i v disciplíně biatlon. Dalšími atletickými
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vítězi se stali Tomáš a Marek Schmidtovi,
Robert Vojtěch, Filip Königsmark, Matěj
Štefl, Sebastián Hrnčiřík, Medard Bašta,
Adam Charvát a Barbora-Anna Budilová.
Protože si děti neměly v průběhu roku
možnost vyzkoušet žádné závody, rozhodli jsme se je v rámci soustředění
uspořádat. Předposlední den se tak oddíly utkaly v disciplínách kata (sestava
technik) a kumite (boj). U všech dětí byl
vidět od začátku soustředění velký pokrok. V nejnabitější kategorii kata chlapci
2011/12 si zlatou medaili vybojoval Pavel
Vilímovský, který si díky zodpovědnému
přístupu k tréninku i v online období tento výsledek rozhodně zaslouží. Ve stejné
věkové kategorii v kumite je třeba zmínit výkony Petra Bělohrada a Benjamina
Babici, kteří udělali obrovský pokrok,
a ač nestačili na vítěze Roberta Vojtěcha
nebo druhého Michala Hicze, předváděli
krásné výkony. Další zlaté medaile si vysloužili Sebastián Hrnčiřík, Petr Váňa, Patrik Žák, Marek Houška, Emílie Matějová,
Natálie Sigmundová, Tereza Vokáčová,
Adam Charvát a Ema Bělohradová.
Ve Sport Úvaly se snažíme nejen trénovat karate, ale i tvořit dobrý tým kamarádů. Proto děti i letos hrály týmovou hru,
kde vyráběly vlajky, poznávaly umělce
z dvora Rudolfa II. nebo vymýšlely bojové pokřiky a písně po vzoru husitů.
Vítězným týmem se stali Karlové IV. pod
vedením Honzy Vysušila, za kterým jen
o bod zaostal tým Filipa Königsmarka.
Filip vedl svůj tým výborně a s největším
individuálním počtem bodů se stal bojovníkem soustředění.
● Veronika Hrůzová,
trenérka Sport Úvaly
Karate u Máchova jezera 2021 díl II.
Druhého běhu soustředění karate,
který se konal poslední prázdninový
týden ve Starých Splavech u Máchova jezera se již zúčastnili pokročilejší
borci klubu Sport Úvaly ve věku 10 let
a více. Přes 70 účastníků soustředění se
denně intenzivně věnovalo zlepšování
svých technik karate a fyzické kondice
pod vedením zkušených trenérů. Stejně jako každé předchozí soustředění.
Mimořádné na tomto soustředění pak
bylo, že se podařilo zajistit účast pětice reprezentačních trenérů: Richarda
Růžičky, Petry Cívkové, Jana Drobečka,
Steena Carlssona a Jany Konečné, kteří na svých trénincích, ale i mimo ně,
předváděli své schopnosti a ostatním
předávali své znalosti a zkušenosti. Pokaždé je zajímavé sledovat, jak lze odlišnými způsoby (byť se společným základem) směřovat kjednomu stejnému
cíli. Dík patří jim i ostatním trenérům,

SPORT
kterými byli David Macek, Verča Hrůzová, Honza Houžvička a Filip Konečný,
a všem ostatním, kteří se o děti, menší
i odrostlejší, po celou dobu starali. Věnovali se samozřejmě se stejnou pečlivostí těm, kteří se snaží dostat na vrchol,
i těm, kteří se karate věnují jen pro radost.
Ostatní aktivity prováděné vedle karate ovlivňovalo ve vyšší míře počasí,
které mělo víc podzimní rysy než ty
srpnové. Na koupání v jezeře to nebylo. Přes nepříznivou předpověď
nás ale déšť zahnal pod střechu jen
párkrát (deskové hry, ping pong a relaxace navíc taky mají něco do sebe)
a skoro všechny naplánované činnosti se
stihly uskutečnit.
Zejména pak olympiáda sestávající
ze sprintu, trojskoku a biatlonu. Nejrychlejší na 50 m byli mezi sprintery
a sprinterkami v kategoriích od nejmladších Vojta Šebela, Majda Havlíková, Lukáš Valeš a Nela Mrkvičková.
Zejména výkon Lukáše Valeše byl takový, že by se umístil mezi prvními
i vkategoriích o několik let starších dorostenců a juniorů. Nejdál doskočili
Adam Charvát, Majda Havlíková, Lukáš
Valeš a společně Žofka Lachmanová
a Viki Pokorná. Výkony Majdy Havlíkové a Lukáše Valeše by se opět dobře
uplatnily ve vyšších kategoriích. Tomáš
Tříska se svými 8,12 metry doletěl absolutně nejdál. V kombinaci běhu a střelby
vrámci biatlonu se nejvíce dařilo Tomáši
Mrkvičkovi, Majdě Havlíkové, Lukášovi
Valešovi a Nele Martinovské.
Při turnaji vPrší se ukázalo, že největšími
karbaníky mezi úvalskými karatisty jsou
Viki Vašek, Bára Herelová, Filip Königsmark a Žofka Lachmanová, Adam Janík,
Sára Konečná a Michal Šetka.
Nezbytnou součástí každého soustředění je týmová hra, kde se děti učí hledat společná řešení zadaných úkolů
a vzájemně spolupracovat. Stejně jako
u předchozího běhu soustředění byla
tentokrát zaměřená na historii a největší panovníky minulosti. Vítězným se stal
tým Gaia Julia Caesara vedený Majdou
Havlíkovou, na druhé místo dosáhl tým
Kateřiny Veliké pod vedením Adama Janíka a třetí místo obsadil tým Kleopatry
skapitánem Ríšou Vaškem.
Cenu pro bojovníka soustředění, kterou
byla krásná katana, získala Majda Havlíková. Druhým bojovníkem se stal Adam
Janík a třetí bojovnicí Bára Brýdlová.
Brzy na viděnou na dalším výjezdu.
Osssu!
● Petr Bělohrad,
člen oddílu karate pro život
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HÁZENÁ VÚVALECH JE KAŽDÝM ROKEM
LEPŠÍ A LEPŠÍ
Vměsíci září se naplno
rozeběhly soutěže sezony 2021/2022. Jako
první se představili
úvalským fanouškům
naši muži. V prvním
kole Českého poháru
hraného vyřazovacím
způsobem si poradili se Spartakem
Sezimovo Ústí a postoupili do kola
druhého. V něm je čekal zdatný
soupeř TJ Sokol Libčice. Zkušený
tým soupeře s řadou bývalých opor
extraligy nás dlouho trápil, ale náš
tým, který pro letošní ročník vhodně
kombinuje zkušené hráče s mládím,
zápas zvládl, a i když výsledek byl
o poznání těsnější než v kole prvním, postup nám neunikl. Ve třetím
kole se mají naši příznivci nač těšit,

TENISOVÁ HALA
ÚVALY
Tenisová hala Úvaly bude vprovozu
od pondělí 11. října 2021.
Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, Úvaly, na stávajících antukových kurtech.
Pro dlouhodobé rezervace prosím
pište na tsuvaly@centrum.cz, nebo
tel. 725334363.
Nabízíme lekce strenérem pro děti
i dospělé.
Těšíme se na vás!

čeká nás atraktivní soupeř z nejvyšších soutěží ČR (jméno soupeře jsme
před uzávěrkou ŽÚ ještě neznali).
NÁBOR – NOVINKA – přípravka
Otevíráme novou kategorii – přípravku. Chlapci narození v letech
2013, 2014 budou mít tréninky vždy
ve středu a pátek od 15:30. Tréninky
povedou zkušení a vzdělaní trenéři
spolu snašimi mladými odchovanci,
a právě spojení odbornosti a mládí
již tradičně činí znašeho klubu jeden
znejlepších vpráci smládeží.

Chlapci se mohou okamžitě zapojit
do tréninků, ale pokud se chcete nejdříve podívat, jak to u nás probíhá,
rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme,
přijďte na kterýkoliv trénink mini
žáků. Chlapci budou postupně rozděleni do kategorií podle ročníku narození. Každý trénink vedou zkušení
a vzdělaní trenéři, jejich přístup zajistí dětem kvalitní rozvoj přiměřený
jejich věku. Jako asistenty využíváme
i mladé házenkáře, kteří již naším
klubem prošli a mají k dětem věkově
blízko. Kombinace zkušenosti a mládí se nám velice osvědčila. Přijďte se
přesvědčit.

NÁBOR – MINI ŹÁCI
Ročník 2011, 2012 se připravuje vždy
v pondělí, středu a pátek od 15:30.

Veškeré informace o našem klubu
hledejte na stránkách www.hazenauvaly.cz
● Jiří Dráb
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ÚVALSKÝ RODÁK OLDŘICH HAMERA SPISOVATELEM
O úvalském rodákovi, výtvarníku Oldřichu Hamerovi, jsme se na stránkách
našeho časopisu již zmiňovali. Hamera měl v životě to štěstí, že se setkal
s mnoha velkými osobnostmi z oblasti
kultury. V letech šedesátých se seznámil
s Vladimírem Boudníkem, naším nejvýznačnějším graﬁkem té doby, přes kterého vedla cesta k Boudníkovu příteli,
spisovateli Bohumilu Hrabalovi, s nímž
pak Hameru pojilo více než třicetileté
přátelství.

Život vedle takových ikonických osobností s sebou nejednou přinesl velká
„dobrodružství“,
nezapomenutelné
zážitky, ale i lidskou blízkost sdílenou
mlčky v hlučné samotě. Hamera si však
s těmito velikány v ničem nezadal. Naopak. Stal se Hrabalovi inspirací, studnicí
neuvěřitelných příhod, které pak spisovatel literárně zpracovával ve svých textech. Hrabal Hameru nabádal: „Kam na
ty nápady chodíte? Pište!“, ale Hamera
nepsal. Nechtěl sám sebe obžalovávat,
jak říká, také hrozilo srovnání právě
s Hrabalem, a navíc měl vždy spoustu jiné práce. Tiskl nesčetné množ-

ství graﬁckých listů, objevoval se na
různých místech a zase mizel, sbíral
v lomech kamení a zkamenělou faunu
a ﬂóru, spouštěl se do jeskyní, ležel v nemocnicích, ale hlavně přitahoval mezní
situace a výjimečné lidi z nejrůznějších
oborů lidské činnosti. Mezi jeho přáteli
byli vždy výtvarníci, básníci, ﬁlosofové,
režiséři, historici umění, fotografové,
hudebníci, mineralogové, geologové, lékaři, sportovci, ale i lidé „všedních“ povolání. Hamerův rozhled a jeho zájmy
mu totiž dovolily s každým z nich hovořit o jeho životním poslání.
Až v poslední době, kdy podlehl tlaku
svého okolí, které naléhalo, žadonilo,
škemralo a nakonec ho přesvědčilo
o tom, že prožitky je třeba jednou provždy zaznamenat, a kdy se díky nemoci,
která k nám znenadání přišla a změnila
náš každodenní život, na chvíli zastavil
čas, vše se zklidnilo a utišilo, a také díky
zdravotním problémům, které Hamerovi překazily toulky krajinou a pátrání po jejích krásách, zasedl ke svému
stolu a začal se ve vzpomínkách vracet
ke svým přátelům, kteří jsou a navždy
budou součástí jeho nevšedního života
a to i přesto, že Hameru psaní nebaví.
A tak zažívá ve svých 77 letech literární debut. V polovině července výběr
jeho povídek odvysílal Český rozhlas
Vltava.
Nakladatelství
Krupkových
v Úvalech připravuje s Hamerovými texty svoji další biblioﬁlii.
Hamera však také stále pokračuje ve
své činnosti výtvarníka a letos vystavuje

své koláže v litomyšlském Portmoneu –
Museu Josefa Váchala. Výstava se koná
na počest 90. výročí vydání stěžejního
díla české knižní kultury 20. století –
Váchalovy knihy Šumava umírající a romantická. Výstava je nazvaná Recyklace
a představuje soubor Hamerových koláží vytvořených z makulatur reprintu
Šumavy, který vyšel v roce 2008. Výstavu
v Portmoneu je možné navštívit až

do 29. května 2022. Ve čtvrtek 5. srpna pak se otevřela výstava s názvem
Z tvorby Evy Čapkové a Oldřicha Hamery v Prácheňském muzeu v Písku, kterou oba výtvarníci věnovali Vladimíru
Boudníkovi, Bohumilu Hrabalovi a K. H.
Máchovi. K vidění jsou koláže Oldřicha
Hamery a magnetická graﬁka a malba
Evy Čapkové. O několik málo dní později, 18. srpna, pak pražská galerie Hollar
pozvala na výstavu Hledání neopakovatelnosti, která je přehlídkou současného
českého monotypu. Oldřich Hamera na
ní zaujímá jedno z předních míst.
● Eva Čapková

REPLIKY HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ Z ATELIÉRU KRUPKA
Úvalský Ateliér Krupka během své více
než čtyřicetipětileté činnosti vydobyl významné místo v oblasti umělecké knižní vazby a vydávání biblioﬁlských knih.
Neméně úspěšný je také v realizaci
vazeb reprintů vzácných středověkých
výtisků. Není žádným překvapením, že
před několika týdny Miroslava a Lubomír Krupkovi dokončili zakázku, jejímž
výsledkem jsou repliky předních stran
kožených desek historických ústav
z let 1948, 1960, 1993 a ústavního zákona o federaci z roku 1968. Netypická
práce vyžadovala dokonalou přípravu
zakázky podle skutečných exemplářů,
vyřešení technických záležitostí, přesné rozkreslení motivů, výběr materiálů
na plochu desek (useň, pergamen). Při
výrobě bylo nutné uplatnit různé tiskařské a knihvazačské techniky včetně
zlacení, řezání některých částí laserem

a dodatečnou úpravu povrchu jednotlivých motivů. „Nejvíce nás potrápila přední strana ústavy z roku 1960
z hlediska technologie a zpracování.
Oříškem bylo sehnat například kvalitní
pergamen,“ říká Miroslava Krupková.
Repliky předních stran ústav a ústavního
zákona z úvalské umělecké dílny budou
vystaveny ve stálé expozici umístěné
v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Krátkou reportáž z práce manželů Krupkových bylo možné spatřit ve vysílání
České televize dne 12. září 2021 večer
v pořadu Události a Události v kultuře.
● Text Vladislav Procházka,
foto Ateliér Krupka
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Nejen poznáte se, ale i poznáte, kde
to je??? Už dnes ulice vypadá jinak,
ale v paměti může takováto zůstat.
Srovnávacích fotografií změn máme
v archivu dost, ale tuto poměrně
dávnou jen jednu od čtenářky. Víte,
který to byl rok???
Ale vraťme se k minulé otázce. Na
bohužel malé fotografii, kdy museli
čtenáři použít lupu, přeci někteří se
poznali či své rodiče a prarodiče. Zavolala paní Kijonková, poznala svého
dědu Vladislava Taranta (bývalého
vedoucího pošty na Pražské) smanželkou Ludmilou (sedí jako první pár

P O Z N ÁT E S E ?
na lodi). Fotografii poskytli manželé
Sosnovských, kde jsou rodiče pana
S. hned ve druhé řadě a na zádi
vedle pátera Šubrta sedí Jindra Pohl
a Blanka Pohlová. Vzpomínky prý
byly na lodi dvě, patrně výlet s důchodci. Pán v brýlích a paní vedle
jsou Michálkovi (bývalý zubař na
Pražské). Jsme rádi, že fotografie
udělala radost. Děkujeme všem, kteří se ozvali.
Napište prosím na alena.janurova@centrum.cz nebo písemně do podatelny.
● Alena Janurová

NÁZORY ČTENÁŘŮ

FENOMÉN ELEKTROMOBILITY
Mezi mladými i seniory se rozmohla vozítka dvou druhů, dvoukolová
a rychlá – koloběžky a elektrokola,
mezi nejstarší generací 3 či 4kolové
elektroskútry, určené právě jim, aby
zpříjemnily další fázi života a umožnily větší okruh a dosah pohybu za
jejich zájmy či povinnostmi.
Cyklostezky jsou budovány záměrně
a vedeny přírodou, bez hrožení života při styku s normálním automobilovým provozem, ale koloběžkáři
a vozíčkáři se pohybují po městě, po
chodnících za zábavou či nákupy. Senioři aktivity rozšiřují i cestováním
mezi přátele na prostá setkávání, kterých neměli vposlední době mnoho.
Dodnes individualita umocněná covidovou krizí zůstává, doporučení se
udržují, ale vzdáleně blízký kontakt je
umožněn.
S tím souvisí i otázka, kde se jezdit
dá a kde ne. Svozíkem, který nevyvine rychlost vyšší než 15 km/hod má
jezdit senior, případně invalida, na
chodníku. Když chodník chybí, pak
vjede opatrně na ulici a hledá, kde se
zase zařadit na další chodník. Může
využít smíšené stezky pro chodce
a cyklisty. Senioři nejspíš využívají tuto
mobilitu, před pár lety novinku v ČR
(ovšem ne ve světě), z důvodu nádherné volnosti pohybu, dříve omezeného vzdálenostmi, které se v mladším věku nezdály býti vzdálenostmi.
Mohou se dostat kamkoliv, kde už si
odpírali i naděje, že místo navštíví.
Většinou mají vozíky dojezd 15 km,
ale i více. Tak zkusíme dojet do Úval/
Horoušan, do čtvrti vpolích směrem
na Jirny. Cesta tam je dlouhá zhruba

3 km známěstí Svobody, ale protáhne
se hledáním návazností, které včásti
Úval v ulicích Do Hodova, Kupkova
a Tichého chybí. Cyklista sestoupí ve
slepé části ulice a přes schod projde
na úzkou stezku, která vyústí u Essa/
Tawesco, vozíčkář ne!!! Jak tedy dojet bezpečně na místo, případně, jak
se obyvatel úvalských Horoušánek
dostane třeba na náměstí Arnošta
z Pardubic, kdyby je chtěl vlastními
silami spatřit?
Nejlépe se zdá jízda od mostu Na
Spojce kolem trati ke „Kubínce“ ulicí
Purkyňovou a před podjezdem trati odbočit na stezku končící na provizorním parkovišti pro koupaliště.
Další cesta pokračuje přejezdem přes
frekventovanou jirenskou k Natrixu.
Stezka je štěrková. Jiná varianta je jet
dál pod tratí ulicí Purkyňovou, pokračovat Fibichovou, Lesní a K hájovně,
až na napojení na pěší přechod jirenské u Essa/Tawesco, což se zdá být
bezpečnější. Ovšem jízda zmíněnými
ulicemi také není bez překážek, hrbolů a drncání. Přejezdem na přechodu
se dostanete na smíšenou stezku,
která nahrazuje i chodník a mírně
drncavou jízdou se dojede krajinou
s širokým výhledem vpravo do polí
a obzorů k zasakovacímu pásu, kde
se jede příjemněji, ale nesmí vás
potkat deštivé počasí či den po dešti. Obvyklé veliké louže znesnadní
a možná i znemožní průjezd. V Horoušánkách vás uvítají místy krásné
dlážděné ulice a chodníky a místy
absolutní tankodrom. Jízda zpět je
méně dobrodružná, vylepšená již částečnou znalostí terénu a vyhýbání se
zjištěným nedostatkům. Výlet lze do-

poručit jen zdatným elektromobilním
seniorům, kterým by nevadilo sesednout zvozítka a dojít si třeba pro nejbližší pomoc, kdyby stroj selhal. Pro
odkázané jen na něj a bez doprovodu
je to cesta nesjpíš nevhodná. Snazší
výlet si prý místní z Horoušánek dělali Klánovickým lesem. Při výstavbě
tolik propagovaných cyklostezek by
bylo dobré myslet i na rozmáhající se
popsanou elektromobilitu seniorů.
● Zvlastní jízdní zkušenosti po
Úvalech a okolí zaznamenala
A. Janurová

INZERCE
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tel.: 606 900 600
Autoservis a náhradní díly VW AU ŠKODA SEAT

Likvidace autovrak všech zna ek
Pneu    kání

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

Kemínská 153
282 01 PŠMASY

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Český Brod, Husovo nám. 16

Praha 9 – Běchovice • Český Brod

602 429 913
605 977 191
606 784 088

mobil: 603 242 142
milanpetruzalek@sute-pisky.cz
www.sute-pisky.cz
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KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Vykoupím staré knižní
pozůstalosti, sbírky starých
pohledů a pošt. známek,
fotografie, obrazy, staré
rybářské a myslivecké
potřeby apod.

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

Tel.: 731489630

ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

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

Ceník inzerce pro časopis Život Úval
Ceník inzerce:
1/1 (210x297 mm spad, 190x262 mm zrcadlo)

3 900 Kč

1/1 v textové části

7 800 Kč

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

1 950 Kč

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

1 500 Kč

1/4 (90x128 mm)

1 100 Kč

1/8 (90x61 mm)

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

Hledám velmi hodnou a spolehlivou
asistentku – pečovatelku na dopoledne
dohled a aktivizující práci pro maminku
(66 let), která je po cévní mozkové příhodě.
Fyzicky potřebuje lehkou dopomoc, hygienu
zvládá, částečně rozumí, ale velmi špatně
mluví. Přibližně od 7 do 14 hodin.
Květnice – Praha východ.
Cena 140 Kč na hodinu.
Bližší informace Pavlína Rychtaříková,
777597323, prychtarikova@seznam.cz

830 Kč

3. str. obálky

4 200 Kč

4. str. obálky

5 500 Kč

Řádková inzerce:
soukromá (do 120 znaků)

140 Kč

soukromá (120–360 znaků)

285 Kč

komerční (do 120 znaků)

280 Kč

komerční (120–360 znaků)

570 Kč

zvýraznění rámečkem

+ 50 %

tučný nadpis

+ 30 %
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Doučování francouzštiny
Doučím francouzštinu v Úvalech, úroveň
začátečníků i mírně/středně pokročilých.
Zkušenost s výukou, státní zkouška z FJ.
Cena 400 Kč za 60 min.
Tel.: 777307310, edita.krchova@centrum.cz

