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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
tento úvodník píšu 
týden po parla-
mentních volbách, 
kdy při takřka 73% 
účasti volilo přes 
64 % úvalských vo-
ličů změnu ve smě-
řování naší země. 
Pevně věřím, že se 
nám všem dosta-
ne šance na sluš-
nou vládu, která 

snad nasměruje stát do role partnera 
a nikoli vrchnosti – a to jak pro obča-
ny, tak pro obce a města, která neměla 
v�posledních letech úplně jednoduché 
podmínky pro své fungování.  Musíme 
si však uvědomit, že to vše se stalo jen 
díky tomu, kolik propadlo hlasů pro 
malé, zpravidla extrémistické strany – 
a že další pokus o rozumnou politiku 
už nedostaneme. 

Tato vláda se bude muset vyrovnat 
s� obrovskými problémy, zejména ve 
fi nančním a organizačním řízení stá-
tu, s� přípravou na transformaci eko-
nomiky a to vše ve stavu, kdy velká 
část naší společnosti toto směřování 
odmítá a druhá část společnosti, ze-
jména z�velkých měst, má mnohdy až 

nereálná očekávání, co vše se změní. 
Rozhodně tedy není čas na velké slave-
ní a rozhodně není na místě přehlížet 
obavy lidí, kteří volili strany, které volili. 
Pokud nová vláda neobstojí, může se 
stát, že za čtyři roky při dalších volbách 
přijde sekáč, co se doopravdy nezake-
cá …  Držme si tedy všichni palce, aby 
tato takřka nemožná mise dopadla co 
nejlépe. 

U nás v� Úvalech říjen proběhl poklid-
ně. Dokončovali jsme opravy ulic na 
Horním Úvaláku a já věřím, že po 
někdy vzrušených debatách tyto re-
konstrukce dopadly ke spokojenosti 
všech. Technické služby zahájily budo-
vání workoutu na hřišti na Slovanech 
a paralelně s�tím jsme vysoutěžili doda-
vatele stavebních prací pro sportoviště 
vedle pingpongových stolů. Stavět by 
se mělo začít již na jaře roku 2022, po-
kud … 

… ano pokud zastupitelstvo nerozhod-
lo o koupi hotelu Budka. Když jsme se 
s� kolegyněmi a kolegy na radnici do-
zvěděli, že je tato budova na prodej, 
dohodli jsme se prakticky okamžitě, že 
by bylo dobré tento objekt pro měs-
to zakoupit, a já jsem proto svolal na 
toto téma mimořádné jednání zastu-
pitelstva. Pořizovací cena není malá 

(20 milionů Kč), ještě vyšší pak budou 
investice do rekonstrukce (cca 50  mi-
lionů Kč), ale Úvaly by pak získaly ob-
jekt se společenským sálem, který by 
byl důstojným místem pro městskou 
knihovnu, MDDM, kulturní dům nebo 
společenské centrum.

Naším úkolem bylo samozřejmě zvá-
žit všechna pro i proti. Koupě objek-
tu bude zátěž pro městský rozpočet,  
bude třeba odložit některé investice 
plánované na příští rok, ale podle nás 
to je z dlouhodobého hlediska strate-
gicky dobrý krok, který bude navazovat 
i na rekonstrukci prostoru Jiráskovy uli-
ce v rámci výstavby nového dopravní-
ho terminálu.  

V�době čtení tohoto úvodníku už bude-
te vědět, jak to dopadlo. 

No a o čem byl ještě letošní říjen? Tak 
především o přípravě oblíbených úval-
ských akcí, které jsme loni kvůli covi-
du nemohli uspořádat. Především jde 
o rozsvícení vánočního stromu (sobota 
27. 11.) a nebo o rej čertů, Krampušáků 
(sobota 11. prosince). Snad nám to le-
tos proticovidová opatření nezkazí. 

●  Petr Borecký, starosta města
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE 23. 9. 2021
23. září proběhlo v� sále DPS veřej-
né zasedání úvalských zastupitelů. 
Nejprve starosta přednesl informaci 
o činnosti Rady města Úvaly za období 
od 24. 6. 2021 do 14. 9. 2021. V�tom-
to období se rada věnovala zejména 
opravě komunikací na Horním Úva-
láku, V�Setých a na Hodově. Řešila se 
i architektonická soutěž na „doprav-
ní terminál Úvaly“, příprava akce vo-
dovodního obchvatu Jiren, rozšíření 
MŠ Úvaly o dalších 50 míst (dostavba 
areálu Bulharská). Probíhají i příprav-
né práce na rekonstrukci „budovy D“ 
úvalské základní školy.

Místostarosta Kimbembe přednesl za 
nepřítomného předsedu fi nančního vý-
boru zápis z jednání fi nančního výboru 

ze dne 9. 9. 2021. Předmětem projed-
nání byl návrh rozpočtového opatření 
č. 4, představení dlouhodobé koncep-
ce Technických služeb včetně hospo-
dářského výsledku konce roku 2020 
a 1. pololetí 2021 a dále zhodnocení sta-
vu zpracovávaných kontrolních zpráv.

Zastupitelé v� dalším bodě jednání 
schválili rozpočtové opatření č. 4/2021 
ve výši příjmy a výdaje 200 630 408 Kč. 
Diskuse se týkala zejména predikce 
výběru daní u fyzických a právnických 
osob v�průběhu roku a výdajů na údrž-
bu městské zeleně.

Následně zastupitelé souhlasí s po-
skytnutím dotace ve výši 500 000 Kč 
na stavební úpravy rybářské chaty 

pro Český rybářský svaz místní orga-
nizace Úvaly (původní chata v� lokalitě 
Pod Slovany vyhořela v� červnu 2017) 
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. Součástí je též 
napojení na vodovodní a splaškový 
kanalizační řad včetně přípojek pro ry-
bářskou chatu, bylo vydáno stavebním 
úřadem. 

Dále zastupitelé souhlasili s využitím 
předkupního práva k zakoupení podílu 
1/4 pozemku č. 187/3 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o celkové výměře 43 m2 

za cenu 43�000 Kč. Jedná se o bývalou 
trafostanici v ulici Riegerova.

Delší diskusi vzbudil bod jednání, kdy 
následně zastupitelé vzali na vědomí 
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petici – Nesouhlas s výstavbou teleko-
munikačního stožáru spol. CETIN, a.s. 
o výšce 35 metrů, základnové stanice 
radiotelefonní sítě společnosti CE-
TIN včetně souvisejícího příslušenství 
a přístupové komunikace, na pozem-
ku č. 1717/1, a to konkrétně v místě 
dočasné stavební proluky, která slou-
ží jako příjezdová cesta ke staveništi 
společnosti Exafi n. Všichni podepsaní 
(cca 80 občanů z�Horního Úvaláku) na 
petičních arších nesouhlasí se zámě-
rem výstavby tohoto železobetonové-
ho sloupu. Občané z�dotčené lokality, 
z�nichž někteří přednesli své připomín-
ky osobně požadují nalézt alternativní 
řešení, které bude šetrnější ke svému 
okolí a zároveň přehodnocení tohoto 
záměru. O technických otázkách typu 
dosahu signálu se rozproudila živá dis-
kuse. Zastupitelé současně vzali na vě-
domí konstatování rady města, že do 
doby doručení vyjádření stavebníka 
k otázkám občanů z�lokality Výpustek 
zaslaným dne 21. 7. 2021 nevydá měs-
to kladné stanovisko. Před vydáním 
kladného stanoviska se závěry sezná-
mí obyvatele z�dotčené lokality. 

Zastupitelé dále schválili zřizovací lis-
tinu Technických služeb města Úvaly, 
příspěvková organizace, která nahradí 
zřizovací listinu dosavadní. Jedná se 
o úpravu (věcnou či jazykovou) a do-
plnění v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace dle aktuálního stavu. TSÚ 
může vykonávat hlavní a/nebo vedlej-
ší činnost ve prospěch rozvoje území 

Zastupitelka Mgr. Poláková infor-
movala přítomné o aktuálním stavu 
v�oblasti úvalského školství (mateřské
 školy a základní škola).

Připomínky a dotazy z�řad zastupitelů 
zazněly na téma společenského sálu 
v�rámci městské knihovny, sportoviš-
tě na koupališti.

Dotazy z� řad občanů se týkaly rozši-
řování ČOV, revitalizace v�lomu v�ulici 
Riegerova a s� tím spojené prvky pro 
volnočasové sportovní aktivity dospí-
vající mládeže. Další připomínky se 
týkaly aktuální opravy v�ulici Kolláro-
va a přilehlých ulic na Horním Úvalá-
ku, kdy od několika občanů zazněla 
kritika vůči provedeným opravám 
asfaltovým recyklátem. Další připo-
mínky vznesla paní Janurová ohledně 
technického zázemí úvalského Domu 
s� pečovatelskou službou (altánek, 
senior-taxi, veřejné WC v�areálu hřbi-
tova). Připomínky se týkaly i odvod-
nění v� oblasti u Horoušánek (ulice 
Oty Pavla a Šámalova). Dotaz zazněl 
i na spínací časy veřejného osvětlení 
v rámci uliční sítě Úval. 

Link na jednání: https://www.youtu-
be.com/watch?v=V5fJxQ_OdTo

Délka jednání: 4:09 hod.

●  Marek Mahdal, 
redakce Života Úval

a potřeb obyvatel okolních obcí anebo 
svazků obcí, jichž je město Úvaly čle-
nem v rozsahu stanoveném dohodou 
a zřizovací listinou.

Zastupitelé schválil upravené „Zásady 
pro poskytování příspěvků na technic-
kou infrastrukturu“. Úpravy zásad vy-
cházejí z praxe sjednávání smluv, kdy 
se pro jednoznačnost doplňuje obec-
ný princip, že zastupitelstvo může i ad 
hoc změnit své rozhodnutí či postup, 
v tomto případě podmínky stanovené 
v zásadách. Samozřejmě musí být na-
plněny podmínky nediskriminačního 
postupu, řádného odůvodnění a trans-
parentnosti. V praxi se rovněž vyskytu-
jí případy, kdy jeden ze spoluvlastníků 
splňuje podmínky pro slevu anebo 
má výjimku z povinnosti a další nikoli 
v různých kombinacích případů. Pro 
jednoznačnost postupu městského 
úřadu při přípravě se navrhuje dopl-
nění těchto zásad o výslovný postup 
při výpočtu v�těchto případech. Rovněž 
s ohledem na praxi je vhodné výslovně 
upravit i možnost snížení fi nančního 
příspěvku v případech vlastníků osob 
s těžkým funkčním postižením pohyb-
livosti nebo orientace anebo jejich zá-
konných zástupců či opatrovníků, kteří 
se o takovou osobu starají. 

Zastupitelé také schválili retrospek-
tivní kronikářský zápis do městské 
kroniky za rok 2001 zpracovaný Mgr. 
Alenou Janurovou. Zastupitelé vyslovili 
uznání za odvedenou práci.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PROBĚHNE 1. 12. 2021 
V�SÁLE PĚTAŠEDESÁTKY OD 17:00 HODIN
Návrh nového územního plánu se po lé-
tech projednávání s�dotčenými orgány 
(hlavně krajský úřad) dostane k� veřej-
nému projednání. Díky práci úředníků 
města, pořizovatele a autora územního 
plánu, kteří se museli vyrovnat s�mnoh-
dy nesplnitelnými podmínkami krajské-
ho úřadu, máme na stole návrh, který je 
kompromisem mezi ideálním rozvojem 
města, oprávněnými zájmy investorů 
a majitelů nemovitostí.

Oproti stávajícímu územnímu plánu ten 
nový defi nuje o něco méně zastavitel-
ných ploch a u všech ploch defi nuje více 
podmínek – regulativů pro zástavbu. 
Návrh také umožňuje rozvoj občanské 
vybavenosti jako je Svazková škola nebo 
obchodní centrum na konci ulice Pražská.

První návrh nového územního plánu 
byl publikován před 7 lety. Veřejnost již 
měla možnost poslat své připomínky. 
Občané navrhovali například úpravu 

ploch kolem koupaliště nebo navrho-
vali změnit možnosti výstavby na je-
jich vlastních pozemcích.

Od vyhlášení veřejného projednání 
má každý opět možnost dát k�návr-
hu připomínku. Vlastníci pozemků 
mohou dát námitku. Připomínky 
i námitky budou vyhodnoceny poři-
zovatelem ve spolupráci s určeným 
zastupitelem. Všechny námitky musí 
být vypořádány a zastupitelstvo 
o nich bude hlasovat.

Pokud by nějakou námitku zastupi-
telstvo nezamítlo, pořizovatel a autor 
musí návrh územního plánu přepra-
covat. Určený zastupitel nemůže mě-
nit návrh územního plánu sám, vždy 
musí respektovat vůli většiny zastupi-
telů a pořizovatele..

Připomínky a námitky je třeba podat 
písemně na podatelnu Městského 

úřadu – Arnošta z� Pardubic 95. Na 
podatelně (informační centrum) na 
stejné adrese budou výkresy a text 
územního plánu k�nahlédnutí. Návrh 
ÚP je také zveřejněn na webu města.

Je možné, že dojde k� opakovanému 
veřejnému projednání, které se bude 
týkat již jen změn oproti návrhu, který 
budeme projednávat 1. 12. Vloženou 
přílohou tohoto vydání Života Úval je 
i výkres územního plánu. Každý Úva-
lák si tak může prohlédnout okolí 
svého domu. Upozorňuji, že se jedná 
pouze o jeden výkres z� mnoha (byť 
ten nejvíce vypovídající) a k�podrobné 
interpretaci výkresu je třeba i číst text 
územního plánu. Výkres však dává 
alespoň minimální přehled o zastavi-
telných plochách.

●  Jan Černý, určený zastupitel pro 
návrh územního plánu
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POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA

Zveme občany na veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Úvaly, které se 

koná ve čtvrtek 18. 11. 2021 
od 18.00 hodin v�sále Domu 

s�pečovatelskou službou Úvaly, 
nám. Svobody 1570.

Program jednání bude oznámen 
na úřední desce městského úřadu.

OPRAVA ULIC NA HORNÍM ÚVALÁKU DOKONČENA
Ještě v polovině prázdnin znamenal 
déšť pro obyvatele Horního Úvaláku 
poukázku na čištění bot, kočárků a aut 
od bahna.

Od října je to minulost. 

Ulice Kollárova (v celé délce!), Prokopa 
Velikého (v celé délce!), Josefa Lady, 
Šrámkova, Palackého, V. Špály získaly 
bezprašný a bezbahenní povrch. Ulice 
Hakenova se z tankodromu stala nor-
mální ulicí.

Zbývá dodělat ještě pár izolovaných lo-
kalit (Zálesí, Pod Slovany, některé ulice 
v lokalitě U Horoušánek, ulice Štefá-
nikova a Švermova) – něco plánujeme 
ještě letos, další část příští rok 2022, 
ale nyní již lze říct, že dlouholetá po-
věst Úval jako města s nejhoršími ulice-
mi široko daleko již rozhodně neplatí.

Letos a na jaře příštího roku (pokud 
nekoupíme v�úvodníku zmíněný hotel 
Budka) pak dokončíme některé při-
družené opravy (chodníky a parkovací 
místa), což se bude týkat i ulic z�letošní 
etapy I (lokalita V�Setých a Hodov).

Rád bych na tomto místě poděkoval 
našemu odboru investic a správy ma-
jetku (především jeho vedoucímu panu 
ing. arch. Miroslavu Hofmanovi, paní 
Marcele Benešové a jejich kolegyním) 
a Technickým službám Úvaly (ředitel 
pan Jaroslav Špaček a jeho tým) za or-
ganizaci a realizaci celé akce. Občanům 
Horního Úvaláku pak děkuji za trpěli-
vost s�prováděním akcí a kultivovanou 
diskusi.

●  Petr Borecký, starosta
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PŘIPOMÍNKA SAMETOVÉ REVOLUCE  
– 17. LISTOPADU V�18:00 NA NÁMĚSTÍ 
ARNOŠTA Z�PARDUBIC U VLA JEK
Již několik let si připomínáme 
sametovou revoluci i v�Úvalech. 

Pojďme se tedy setkat u vlajek 
na náměstí Arnošta z� Pardubic 
v�18:00 a tradičním zapálením svíč-
ky si připomenout znovuzískání 
svobody v�roce 1989.

●  Za spolek PRO Úvaly 
Jan Černý
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Dne 16. 10. 2021 zemřela ve věku 71 let paní 
Jana Tůmová, držitelka Plakety města Úvaly.

Celý život prožila v� Úvalech a pro Úvaly 
i pracovala. Působila ve školství, od září 
1975 byla jmenovaná ředitelkou mateřské 
školy. 

Po sametové revoluci se na návrh Občan-
ského fóra stala tajemnicí MěNV. 

V� období 1998 – 2002 byla zvolena zastu-
pitelkou města Úvaly a současně zástup-
cem starosty města. Významně se podílela 
na rozvoji kultury a školství ve městě, byla 
dlouholetou členkou kulturní komise a ko-
mise školské, mládeže a sportu.

Iniciovala oslavy 700 let výročí trvání města 
Úvaly a byla členkou přípravného výboru.

Za přípravu a průběh oslav 700 let Úvaly 
obdržela v�roce 2000 ocenění Plaketa města 
Úvaly.

Čest její památce.

●  Jana Tesařová, 
Tajemnice MěÚ
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PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU KVŮLI OC PRAŽSKÁ
5. října proběhlo veřejné projednání 
změny územního plánu č.12. Jedná 
se patrně o poslední změnu stávají-
cího územního plánu. Změna spočívá 
ve změně plochy mezi ulicí Pražská 
(na jejím konci u křižovatky se silnicí 
II/101) a silnicí I/12 z� plochy obytné 
na plochu komerční – tedy tak, aby 
bylo možné postavit obchodní cent-
rum. 

Pochybnosti o dopravním napojení 
však trvají. Investor obchodního cent-
ra nebude mít podmínku napojení na 
silnici I/12 – Praha - Kolín. OC Pražská 

bude napojeno pouze z�ulice Pražská. 
Ze silnice I/12 tak budou muset auta 
projet přes 3 křižovatky, než se dosta-
nou na parkoviště.

Zajímavé bylo, že ani jednoho účast-
níka z� řad veřejnosti OC Pražská ne-
zajímalo a měli připomínky k� trase 
přeložky silnice II/101 u Horoušánek. 
Trasa této silnice je však v�Zásadách 
územního rozvoje Středočeského 
kraje, a tak ji musíme v�našem územ-
ním plánu respektovat.

●  Jan Černý, Zastupitel PRO Úvaly

KTERÝ ZDROJ TEPLA JE PERSPEKTIVNÍ 
PRO RODINNÝ DŮM?
Zákaz provozu kotlů do výkonu 300 
kW na pevná paliva emisních tříd 
1 a 2 a bez stanovené třídy platí od 
1. září 2022. Přesto si mnozí provo-
zovatelé myslí, že se tomu nějak vy-
hnou. Osobně se domnívám, že těžko. 
Z�toho důvodu, že úřady, včetně Měst-
ského úřadu Úvaly, musí prošetřovat 
i anonymní podání. Ten, kdo vynaložil 
své peníze, aby povinnost splnil, ne-
bude nečinně přihlížet, jak ji ostatní 
neplní.

Povinnosti výměny se vyhnou jen kot-
le, u kterých se jednoznačně prokáže, 
že jsou zařazeny do třídy 3, 4 nebo 5. 
Třída je vyznačena na výrobním štítku 
a v� technické dokumentaci ke kotli. 
Pomocnou ruku pro rozhodnutí podá 
doklad z�kontroly kotle, která musí být 
ze zákona jednou za 36 měsíců prove-
dena topenářem, který byl na daný typ 
kotle proškolen. U kotlů zakoupených 
v�posledních třech letech lze předpo-
kládat, že se na ně povinnost výměny 
nevztahuje, protože nevyhovující kotle 
v�této době již nesměly být prodávány.

Nejen při výměnách, ale i při novostav-
bách se majitelé domů ptají, jaký zdroj 
tepla je perspektivní. Odpověď dává 
níže uvedená tabulka z�podmínek do-
tačního programu Nová zelená úspo-
rám, které byly vyhlášeny 21. září 2021.

Mezi perspektivní zdroje tepla byla 
nově zařazena tepelná čerpadla vzduch
-vzduch. Zjednodušeně řečeno rever-
zibilní klimatizace, které umí nejen 
chladit vnitřní prostředí, ale i vytá-

pět. Jejich využití je zajímavé zejména 
v�moderních rodinných domech s�vel-
mi nízkou tepelnou ztrátou, v bytech 
v�zateplených bytových domech nebo 
ve vestavbách podkrovních bytů.

Mezi perspektivní zdroje tepla byla za-
řazena i lokální topidla na biomasu se 
samočinnou dodávkou paliva s�předá-
váním tepla sáláním, popřípadě teplo-
vzdušně, a rovněž i s�teplovodním vý-
měníkem s�rozvodem tepla do dalších 
místností s�otopnými tělesy. Se samo-
činnou dodávkou paliva se lze setkat 
například u kamen na dřevní peletky.

Z� výše uvedeného vyplývá, že z� pev-
ných paliv je perspektivní dřevo i dřev-
ní peletky. To znamená čisté palivové 
dřevo, nikoliv odřezky z� dřevotřísek, 
rámy starých oken atp. Možnost vyu-
žití peletek z�jiných druhů biomasy, ze 
zemědělství atp., je zásadně omezena 
pokynem výrobce v�návodu k�použití! 
Využití paliva, které výrobce neuvedl, 
je porušením zákona.

Perspektivní je zemní plyn. Rovněž 
i zkapalněný zemní plyn, ale jeho vy-
užití nelze předpokládat u rodinného 
domu. Perspektivní je i zkapalněný 
propan nebo směs propan-butan, 
neboť na jeho spalování lze snadno 
upravit plynové kondenzační kotle.

Perspektivní je elektřina prostřednic-
tvím tepelných čerpadel.

Neperspektivní, ale nezakázaná je 
přímotopná varianta využití elektři-

ny k� vytápění, například sálavými 
panely, teplovzdušnými konvektory, 
podlahovým či stropním vytápěním. 
V� novostavbách musí být, v� souladu 
s� požadavky na energetickou nároč-
nost budov, kompenzována využitím 
obnovitelných zdrojů energie. Varian-
ty nabízí například pomocné lokální 
topidlo na dřevo + bojler pro přípra-
vu teplé vody pracující s� tepelným 
čerpadlem + fotovoltaická elektrárna 
na střeše domu + tepelné solární ko-
lektory. Ani uhlí není zakázáno, přes-
tože i Úvaly tuto možnost již několik 
let mají. Zakázaný není ani extralehký 
topný olej (topná nafta), který může 
být pro někoho zajímavou komfortní 
variantou, třeba pro opuštění uhlí.

Případný zákaz pro určitý zdroj ener-
gie ze strany státu musí být vydán 
v� dostatečném časovém předstihu, 
aby nedošlo ke znehodnocení investi-
ce, tedy k�nutnosti vyřadit zdroj před 
jeho předpokládaným ukončením 
životnosti. U kotlů lze předpokládat 
životnost cca 10 let. Pokud chce stát 
tento proces urychlit, musí poskyt-
nout fi nanční náhradu.

V� současné době se dá spíše očeká-
vat cesta zvyšování daňového zatížení 
neperspektivních způsobů vytápění. 
Osobně si však v� této chvíli nedove-
du představit výši daňového zatížení, 
které by vyrovnalo avizovaný (říjen 
2021) růst cen elektřiny a zemního 
plynu.

●  Josef Hodboď
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REKONSTRUKCE ULIC, „OZELENĚNÍ“ ULIC 
A JAK REAGOVALI OBČANÉ
Z� jara tohoto roku přišel starosta města 
p. Borecký s� plánem na masivní rekon-
strukci několika ulic – použití recyklátu 
a asfaltu, tak abychom se zbavili blátivých 
ulic. Návrh jsme podpořili při hlasování 
o rozpočtu. Pomiňme teď, že nakonec je 
částka daleko vyšší, než jsme předpoklá-
dali. Akce se rozběhla a přes problémy 
s�termíny běžela z�vnějšího pohledu dobře.

V� průběhu času jsme se ale od obča-
nů bydlících v� daných ulicích dozvídali 
o problémech. Na začátku byli zmateni, 
netušili, o jakou stavební akci se jedná. Na 
rekonstrukci některých ulic totiž existuje 
zhruba 10 let schválený projekt, avšak tato 
akce se dělala bez projektu. Ano je to lev-
nější, avšak v�místech, kde má ulice spád 
si lidé stěžovali, že se problémy řešily za 
pochodu. Ozývaly se od nich i hlasy, že by 
možná bylo lepší, aby se tato rekonstrukce 
nedělala takhle narychlo a udělala se za 
několik let pořádná rekonstrukce a s�aktu-
alizovaným projektem, analýzou specifi c-
kých problémů některých míst a po diskusi 
s�místními obyvateli.

Občané také obdrželi dopis, ve kterém jim 
město oznamuje, že mezi novou ulicí a je-
jich plotem vysází zeleň – keře či květiny, ale 
opět to komunikačně poněkud pokulhává, 

protože jako první informaci se lidé do-
zvědí, že parkování na zeleni je přestupek. 
V�dopise jim město nabízí, že pokud si za-
platí 30 000 bez DPH za vybudování parko-
vacího místa, tak před svým domem budou 
moci parkovat. Ani se nedivíme, že tento 
dopis velké množství občanů dost naštval. 
O to více, když se jedná o ulice ve staré 
zástavbě, kde domy mají často menší po-
zemky, a tedy těžko jde na nich vybudovat 
parkovací místa. Po petici občanů vedení 
města ustoupilo a jedno parkovací místo 
na jeden dům vybuduje na své náklady. 

„Ozelení“ bylo diskutováno na zářijo-
vém zastupitelstvu. Vedení města navr-
huje nejprve udělat projekt a hotový jej 
ukázat občanům. My – PRO Úvaly – na-
vrhujeme, aby architekt nejdříve pro-
šel ulice s� občany a znal jejich nápady 
a preference, pak by teprve začal projekt 
zeleně „kreslit“. Až bude projekt hotový, 
těžko se bude chtít městu projekt pře-
dělávat, a tak diskuse s� občany bude už 
ohraničena mantinely danými právě tím 
projektem.

Považujeme za samozřejmé, že když se ně-
kdo už nyní stará o trávník před domem, 
není důvod mu tam na sílu sázet trvalky. 
Pro město je přeci lepší, když se občané 

starají o kus veřejného prostranství před 
svým domem rádi a dobrovolně sami. 
Jsme zvědaví, jaký přístup nakonec vede-
ní města zvolí, protože s� naším názorem 
souzní i část aktuální koalice. Zajímavý 
příspěvek měla na daném zastupitelstvu 
paní zastupitelka Poláková, která sdělila, že 
architekt s�nimi při podobným stylem pro-
váděné rekonstrukci ulice Smetanova před 
vypracováním projektu celou ulici prošel 
a řešila s�ním konkrétní osázení ulice. Dou-
fejme, že tento přístup bude mít architekt 
i v�nově zrekonstruovaných ulicích. Nabídli 
jsme, že takové setkání s�architekta s�obča-
ny můžeme zorganizovat.

Často jsme jako opozice, většinou účelově 
nebo z�neznalosti, obviňování z�negativis-
mu. Tento příklad však ukazuje, že v�pod-
statě vždy chceme dělat stejné věci jako 
současné vedení města, zásadní rozpor 
je ale v názoru na jejich komunikaci a péči 
o detail. Je potřeba více vysvětlovat před 
samotným zahájením akce, a to je práce 
pro vedení města. Pokud vidíme, že si ně-
kde občané stěžují, snažíme se navrhnout 
řešení, a ne dále přilévat olej do ohně kon-
fl iktu.

●  Jan Černý a Vojtěch Dvořáček,
tak zastupitelé PRO Úvaly



osobně, dveře od dveří, vrátka od 
vrátek, setkání v�pivovaru, dobře or-
ganizovaná akce na náměstí za účasti 
všech předsedů a jejich docela sym-
patických projevů a rozchodem opět 
mezi lidi s� autobusem SPOLU dáme 
Česko dohromady, následované také 
autobusem s�polepkou Příští zastáv-
ka budoucnost. Z� něj vystoupila po-
slankyně Věra Kovářová a několik 
starostek, s� Petrem Boreckým tvořili 
hlouček a jedinou diskutující s� pár 
občany byla paní Kovářová. Asi pod-
cenili kampaň, jak ukázaly výsledky.

… 8. 10. od 14. h se tvořily fronty 
u volebních místností a mladí, starší 
i nejstarší s�respirační ochranou trpě-
livě čekali na uskutečnění svého prá-
va zvolit si novou vládu. 
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VŠIMLI JSME SI, ŽE …
…15. 9. vlaky na Kolín stojí od 5. h, vy-
kolejený pracovní stroj, snad kolem 
9. pojedou. Další zpoždění příští den.

…17. 9. správná obchodnice s�domácí-
mi potřebami rozvíjí svoji již bohatou 
činnost a poskytuje obyvatelům mož-
nost zakoupit či alespoň prohlédnout 
si zboží fi rmy cizí provenience (která 
připomíná českou značku dámské 
konfekce), ale jedná se o kutilské ná-
stroje hodné 21. století.

…19. 9. Hasiči uctili památku zmaře-
ných životů svých kolegů z� Koryčan
Výjezd č. 55/21 – 9. 9. 2021 v 18:20 
vyjela jednotka s CAS 20 TATRA TERR-
NO v počtu 1+5 na požár kontejneru 
do Riegerovy ulice v Úvalech. Po pří-
jezdu zjištěny vyhozené chemikálie 
v kontejneru na tříděný odpad. Na fb 
SDH … „Prosíme, když vyklízíte svůj do-
mácí nebo živnostenský nebezpečný 
odpad, neházejte to do kontejnerů na 
separovaný odpad ... V tomto případě 
kdosi nejspíše vyklízel dům nebo po-
zůstalost a nenapadlo ho nic lepšího, 
než to vysypat do kontejnerů na sklo 
u bývalé trafačky v Riegerově ulici. Jak 
vysypal lahve s chemikáliemi, které se 
rozbily, došlo k reakci kyselin, čpavku 
a dosud neznámých chemikálií. Na 
místě jsou starosta města, ředitel 
technických služeb, hasiči a chemická 
služba. V daném případě se jedná o 
případ obecného ohrožení, takže udě-
láme vše pro to, abychom pachatele 
identifi kovali dle záznamů z městské-
ho kamerového systému. Petr Borec-
ký, starosta“ 

… jiné sdělení SDH – „Dnes jsme do 
našeho vozového parku přivítali nový 
přírůstek DA VW Transporter. Děkuje-
me Městu Úvaly, které za přispění HZS 
a Středočeského kraje vozidlo pro naši 
jednotku zakoupilo. Vozidlo, které je 
primárně určeno k dopravě hasičů na 
místo mimořádné události a k evaku-
aci obyvatel postižených mimořádnou 
událostí, předala osobně hejtmanka 
Středočeského kraje Petra Pecková.“

… opět se diskutuje mezi občany po-
žadavek na veřejné WC na hřbitově 
– třeba alespoň tojku.

… na webu města čteme o vítání ob-
čánků … Zlatý čtyřlístek pro štěstí, 

 pro maminku, pamětní list a zápis do 
pamětní knihy. Skoro po dvou letech 
jsme opět mohli přivítat (tentokrát 
v pergole na školní zahradě) nové ob-
čánky Úval. Tak ať se vám, milé děti 
a jejich rodiny v Úvalech dobře žije! 
Viz samostatný článek

… se pohybuje po městě dobrovolnice 
z Obnovy turistických značek s�ma-
lířským nádobíčkem a opravuje pěkně 
značky na sloupech jednu po druhé 
a nevadí jí, že je fotografována. Na-
opak vysvětluje, jak jsou značky ve 
městech umístěny, malinko jinak než 
v� lese v� přírodě, kde je potřeba od 
jedné značky vidět na druhou.

… u základní školy stojí upravený 
kamion VUSC Technology Truck 
s „Vezeme praxi do škol“ uvnitř s�mo-
derním vybavením a 3D tiskárny, kte-
ré si žáci „osahali“ na živo, jedná se 
o sdílené polytechnické učebny 
(v rámci krajského akčního plánu) – 
jednu tiskárnu věnovali škole.

…  volby vyvolávají předvolební ta-
nečky. Jak se zdá, nadále ukázněné 
úvalské občany, co se týká volební 
účasti – 72,95 % – celkově 65,48 %, 
oslovila koalice Spolu, která svoji 
volební kampaň rozehrála vskutku 



uklízí okolí Úval, kde jsou však ti, co 
toho zne-užívají? Jsou tak lhostejní? 
Nebo sabotují snahy pro obecné bla-
ho? Nebo se jim zdá daleko sběrný 
dvůr? Co však s přeplněnými kouty u 
kontejnerových stání?

… Toulavá kamera na ČT1 v neděli 
3.10.… se objevila u rodiny kniha-
řů Krupkových a ukázala obrazem 
i slovem nádheru jejich tvorby a oje-
dinělé postupy nejrůznějších vazeb 
unikátních knih.

… rybáři MO ČRS Úvaly od 1. října 
zahájili výlovy rybníků bez prodeje 
ryb a akcí dříve tomu přináležejících, 
bez účasti veřejnosti. První byly vylo-
veny Jámy, Kalák a Kbelka, následo-
val 2.10. Dolní úvalský, 10.10. Sádky 
a 16.10. Lhoták. Poslední přišel na 
řadu 30.10. Horní úvalský. V říjnu se 
také očekával začátek stavby nové 
chaty, položení základní desky a při-
pojení na kanalizaci.

●  Zaznamenala Alena Janurová

… nový obchůdek se zajímavým zbo-
žím a zdravými potravinami od října 
je otevřen v Jiráskově ulici.

… kdesi na okraji Úval zase vzniká 
zárodek černé skládky. Záměrně ne-
jmenované místo bez foto dokumen-
tace kvůli návodu možnému následo-
vání, ale s varováním, přestaňme se 
chovat ignorantsky k přírodě i společ-
ným prostředkům, které musí být vy-
naloženy na likvidace arogance nebo 
nepozornosti (opět poražené doprav-
ní značky). Vzedmou se snadno emo-
ce proti plýtvání a zadlužování státu 
vládou, tolik dobrovolníků ochotně 
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ADVENT
Jak se rozsvěcel vánoční strom? Na to 
jsem se zeptala pamětníka, brigádní-
ka v� 80. letech ve „službách“ města 
ve vedlejším pracovním poměru pana 
Zdeňka Gebharta. „První vánoční 
strom byl v�parčíku před domem Svo-
bodových (v horní částí Arnošta z�Par-
dubic, tehdy náměstí Marie Majerové) 
v�roce 1988. 

Mluvilo se tehdy o postavení vánoční-
ho stromu v�Praze, a tak napadlo pra-
covníky uskutečnit totéž v� Úvalech, 
proto s� tichým souhlasem tehdejší 
tajemnice MNV akci uskutečnili. Jeden 
pracovník (dříve zaměstnanec lesů) 
vyjednal smrk z� Klánovického lesa. 
Na zdobení osvětlením byly použity 
normální žárovky obarvené barvou na 
stříkání karosérií aut – vypalovací lak 
a připojeny byly na veřejné osvětlení. 

Další dva roky stával vánoční strom 
na tomtéž místě, potom v�parku před 
školou. Byl však jednou poražen vich-
řicí. Pak byl další roky na náměstí před 
farou. 

První roky se strom kupoval, později 
stromy darovali občané města, kte-
rým bylo vždy v�Životě Úval poděková-
no a to trvá,“ odpověděl pan Gebhart 
na pár otázek. 

Pokud někdo z� čtenářů bude moci 
údaje doplnit, archiv městských kro-
nik informace přivítá. 

●  alena.janurova@centrum.cz

Strom byl instalován v roce 2004 >
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Každý jeden utržený některou so-
botu na přelomu září a října je po-
psaný z� obou stran. Mnoho natěše-
ných návštěvníků různých věkových 
a kulturních kategorií čekalo na svoji 
příležitost. Posvícení to patrně od-
startovalo a hned další sobotu jsme 
viděli dvě akce a mezitím jedna čtvr-
teční na Dobrým místě – kapela Těž-
ká Barbora, která ale kvůli nepřízní 
počasí nehrála na zahrádce.

18. 9. další sobota jak sopka při výro-
nu lávy, kultura pro různé kategorie 
spotřebitelů, nejdřív, ponejvíce se-
nioři, využívali od 14 h tříhodinový 
proud živé hudby kapely A je to... 
v DPS při Václavské zábavě a po-
hoštění od města, pořádala Komise 
pro kulturu, jenže od 15 už u hotelu 
Budka běží akce nejspíš pro nižší vě-
kovou kategorii Mini Street festival 
– dílničky – korálky a čokoláda, od 
17. h vernisáž výstavy v rámci festi-
valu „Úvalští školáci v čase“ autorky 
černobílých fotografií Jitky Waltero-
vé (vystudovala FAMU a vytváří fo-
todokumentaci uměleckých děl veš-
kerého českého i světového umění). 
Pár fotek davu a pózování, žáci se asi 
poznávají. Později za bohatého ob-
čerstvení hrají kapely HELE a HEGEŠ, 
vše moderuje Ondra Novák a pořa-
datelem je opět Komise pro kulturu 
města Úvaly, sponzory pak vyjme-
novaní na oznámení na plotě – nej-

důležitější a poměrně trvalý počin 
(pokud počasí dovolí) na zdi hotelu 
v Jiráskově ulici uvidí každý kolem-
jdoucí a vystupující z vlaku, řady čer-
nobílých velkoformátových fotografií 
uspořádaných do triptychů tři fáze 
proměny dětské tváře předškolní, 
z páté a deváté třídy ... ve stylu ka-
menné tváře, nic nás nerozhodí, 
v� jednotném síťovaném tričku uši-
tém autorkou. Ta dává jeden úsměv 
pro čtenáře ŽÚ.

25. 9. tři kulturně společenské akce 
ve městě a silně zajímavé Babí léto 
– Bazárek dětských knih – výročí pi-
vovaru Libertas

Babí léto na koupališti – nelétalo jen 
tak vzduchem (to tedy také), ale stálo 
hodiny práce a příprav a stálo to za to. 
Obejmutí za pomocí blýskavých vln 
uskutečněno a bazény uzamčeny – 
a šmitec a za pár měsíců zase ode-
mykáme???? – viz samostatný článek 
a foto.

Na bazárku pořádaném městskou 
knihovnou ještě v�neděli bylo Bram-
borové divadélko sledované těmi 
nejmenšími a plno vyřazených kní-
žek, které mohly najít další uplatnění.

2. 10. – Jonatán a Jabkobraní – spo-
lek chce poděkovat všem, kteří přišli 
pomoci akci připravit a podpořit.…  
zdá se, že loňský výpadek si všichni 
s� nadšením nenechali ujít, což na 
pořadatele určitě vyvinulo obrovský 
tlak, ale zvládli to výborně, a tak pár 
hodin za krásného počasí udělalo 
všem radost – viz samostatný článek 
a foto.

4. 10. v�rámci Dne seniorů přišlo po-
zvání na setkání s�Josefem Zímou od 
18h v�sálku DPS – viz samostatný člá-
nek a foto.



a elektrochemie ČSAV a od roku�1987 
ve Výzkumném ústavu pro farma-
cii a biochemii. Od roku� 2001 byl 
kontrolorem jakosti léčiv v továrně 
Léčiva, respektive Zentiva. Od pod-
zimu�2007 je v důchodu. Žije v�Úva-
lech u Prahy. Malbě a grafice se 
intenzivně věnoval do počátku deva-
desátých let 20.�století. Spolupracuje 
s kulturními časopisy, zejména s�Re-
volver Revue a Tvarem. Patří k� nej-
výraznějším spisovatelům současné 
české literatury …“.

Celkem má na kontě zhruba tucet 
samostatných knižních vydání svých 
děl. Jeho texty – romány, povídky, po-
ezie – se nehltají, musí se číst pozvol-
na. Jedna recenze románu Spas říká: 
„Matoušek znovu uplatňuje svůj bra-
vurní postřeh, schopnost existen-
ciálního vhledu a také příznačnou, 
v� současné české próze výjimečnou 
vlohu drobnohledně, s� proustovsky 
pozornou něhou evokovat věčnou 
lidskou komedii…“. Obyčejným jazy-
kem řečeno, dokáže to pěkně „vlézt 
pod kůži“.
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VÝZNAMNÍ OBČANÉ MEZI NÁMI – SETKÁNÍ SE 
SPISOVATELEM IVANEM MATOUŠKEM
Občas není jednoduché zjistit, kdo 
z�Úval se něčím ve společnosti zvidi-
telnil. Úspěšný český spisovatel Ivan 
Matoušek je výjimečně nenápadný. 
Nebýt informace několika zasvěce-
ných, tak ani nevíme o jeho „úval-
ském občanství“, jehož desáté výročí 
letos v�listopadu oslaví.

Ivan Matoušek, výtvarník, básník 
a prozaik, jeden z� pozoruhodných 
autorů posledních desetiletí, držitel 
Ceny Revolver Revue (2001) a Mag-
nesie Litery v kategorii próza (2009), 
jehož knihy vyšly i ve Francii, se naro-
dil v�Praze v�roce 1948. Dětství prožil 
v� Hlubočepích v� Prokopském údolí 
u babičky a dědečka. Tam byl okouz-
len romantickou přírodou a přede-
vším dnes již neexistující továrnou 
Technoplyn, o níž říká: „Ty haly byly 
jako chrámy. A v� nich ty ohromné 
stroje! V� Technoplynu se dělal ka-
palný kyslík, kapalný dusík, suchý 
led. To všechno jsou magické sub-
stance.“ Ty utvářely jeho dětskou 
fantazii, která mu vydržela na celý 
život a stala se i zdrojem a inspira-
cí pro jeho tvorbu. Ve wikipedii píší: 

„… Po absolvování Střední všeobec-
ně vzdělávací školy na Sladkovského 
náměstí v� Praze na Žižkově vystu-
doval v� letech�1966–1971 chemii na 
Přírodovědecké fakultě UK v� Praze. 
Poté pracoval jako výzkumný pra-
covník v Ústavu fyzikální chemie 

14. 10. Zdolání 1000 mil nemuseli 
absolvovat návštěvníci večera v�„65“, 
ale mohli sledovat vyprávění Ondřeje 
Teplého, úvalského vytrvalce všech 
možných extrémních závodů, který 
dokazuje, že na to lidský tvor dosáh-
ne. Spolu s� moderátorem Davidem 
Valachem (ten mimochodem věno-
val do tomboly několik velmi hodnot-
ných elektronických cen od nejme-
nované společnosti) a přáteli popsal 
dokonale úvalský patriot závod ko-
lem republiky pro cyklisty či pěší 
měřící cca oněch 1000 mil. O závodu 
se chystá i na ČT sport větší pořad 
a od Ondry kromě návodu a předve-
dení, co s sebou, dostali návštěvní-
ci i tip, jak se na silvestra ve 24:00 
přihlásit mezi 300 účastníků závodu 
v�příštím roce s�tím, že do 30 vteřin je 
vyprodáno. Sportovec v téměř třího-
dinovém pořadu odpovídal i na otázky 
a program s� fotografiemi a videem 
průběhu závodu byl doplněn hu-
debními vstupy – E. Dvorská hous-
le a O. Krejčoves kytara. Co utkvělo 
v� mysli laika? Nejdříve je potřeba 
se postarat pečlivě o kolo, pak se 

najíst a spát v� noci alespoň 5 ho-
din, pečovat o „zadek“ a držet nohy 
v�suchu. A co potěšilo? Úžasné dru-
hé místo v� závodě, kde jedou v� ka-
tegorii vytrvalci od 20 do 50 let, 
a závěrečný akt – ne zvednutí kola 
nad hlavu, ale vlajka města Úval 
v�cíli. Máme na co být ve městě pyšní 
a rodina Ondřeje Teplého také.

●  Lístky trhala osobně 
Alena Janurová
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V� sále domu s� pečovatelskou služ-
bou v� příjemné atmosféře, kterou 
navodil svým vstřícným a otevřeným 
jednáním, zaznělo z�jeho úst mnoho 
krásných písní a vzpomínek na jeho 
umělecký život.  

Přítomní byli vyzváni, aby kladli otáz-
ky, z� nichž žádná nezůstala bez od-
povědi.

●  Jana Tesařová, 
tajemnice MěÚ Úvaly

DEN SENIORŮ
První říjen je Mezinárodním  dnem  
seniorů. 

Těchto  lidí, kteří by svými životními 
zkušenostmi a moudrostí měli být 
pro společnost inspirací, bychom si 
měli vážit. 

Právě pro ně Komise pro kulturu 
Rady města Úvaly uspořádala dne 
4. 10. 2021 setkání se zpěvákem 
a hercem �Josefem Zímou. 

V� archivu pořadů Českého rozhlasu 
lze vyhledat v� Osudech pět půlho-
dinek vzpomínek Ivana Matouška. 
Z�vyprávění je patrná jeho všestran-
nost, skromnost, citové bohatství. 
Po poslechu Osudů se s�ním snadně-
ji hovořilo na setkání v�„65“. Bezpro-
středněji však lze pochopit dětskou 
duši zaujatou technikou než pozdější 

Do naší Městské knihovny autor daro-
val knížku Oslava, která je pro čtenáře 
doslova pozvánkou k�objevování.

●  Na základě rozhovoru se 
spisovatelem a poslechu jeho 

rozhlasových vzpomínek shrnula 
Alena Janurová,

foto Ivana Matoušková

spisovatelovo dílo, na které při pose-
zení u kávy rovněž došlo. Nicméně 
i při povídání si o složitých románech 
bylo znát, jak prostě milý člověk spi-
sovatel Ivan Matoušek je. Po nahléd-
nutí do katalogu obrazů z�výstavy ve 
Francii nelze uniknout fascinaci nad 
jeho výtvarným ztvárněním života.

„PEPÍČEK“ ZÍMA V ÚVALECH
Kdybyste ho potkali na ulici, tak ani 
nezaznamenáte, že je to on. Pře-
ci jen věk 89 ho trochu změnil, ale 
když se usměje, hned víte, že je 
to princ Radovan z� pohádky Prin-
cezna se zlatou hvězdou, a hledá-
te kolem, zda se neobjeví herečka 
Marie Kyselková. Věk ovšem neu-
bral mnoho z� barvy hlasu, jeho síly 
a neuvěřitelné vitality duševní. 
V�Úvalech zazpíval, pak besedoval u 
příležitosti Dne seniorů 4. 10. v� sál-
ku DPS s�řadou návštěvnic a pár ná-
vštěvníků. 

Přinesl jim dobrou náladu a mož-
nost zazpívat si písničky, které tak 
dobře znají – Hašlerovy, Vejvodovy, 
písničky z� operet, krimiseriálu Hříš-
ní lidé města Pražského, z�filmových 
pohádek. Besedoval stále tak mile, 
jak ho generace znají z�televize, kde 
se objevil poprvé v� roce 1954 a ve 

zmíněné pohádce v� roce 1959, také 
z�divadel a známé Vlachovky. Tu měl 
rád, ale po velkém zájmu široké ve-
řejnosti byla „politicky zneužita“ (za 
odměnu pro úspěšné, řádem odmě-
něné a stranické funkcionáře) a to 
ho trápilo. 

Čtenářům ŽÚ věnoval na závěr skoro 
dvouhodinového večera svůj prin-
covský úsměv. Město pak rukama 
tajemnice J. Tesařové, paní Hamou-
zové a pečovatelky paní Kostkové, 
předalo kytičku karafiátů všem pří-

tomným seniorům s� přáním zdraví 
a pohody.

●  Alena Janurová
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BABÍ LÉTO NA ÚVALSKÉM KOUPALIŠTI ANEB 
ROZMARNÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
Sobota 25. září byla plně „babí“. Po-
časí ukázalo, že pranostiky nelžou, 
že babí léto je poměrně stabilní úkaz 
na konci září a spolek Zachraňme 
koupaliště v� této době už po třetí 
zorganizoval na koupališti akci s�ná-
zvem Babí léto.

První Babí léto v�roce 2016 mělo při-
lákat lidi na koupaliště, aby věděli, 
o čem budou v�říjnu v�referendu hla-
sovat. A to se podařilo více než skvě-
le. Od roku 2019 se Babí léto koná 
na zrekonstruovaném koupališti 
(tedy hlavně co se technologií týče) 
pro pohodu a radost ze setkávání. 
Je to „sousedská“ akce, čili akce pří-
jemně rodinná, kde se lidé vzájem-
ně pobaví, připraví si sami různé hry 
a zábavu pro děti i dospělé, popoví-
dají si. 

Pro navození příjemné atmosféry 
se osvědčila kapela Děsband, která 
hrála s�plným nasazením celé odpo-
ledne příjemnou džezově-swingo-
vou muziku. Také sluníčko dělalo, co 
mohlo, aby si všichni vychutnali po-
slední okamžiky léta. Není divu, že 
jste celé odpoledne mohli potkávat 
lidi s�úsměvem na rtech a děti s�po-
malovanými obličeji.

A tak se na koupališti  jógovalo, hrál 
pinčes, skákal panák, hrála školka 
s míčem a se švihadlem, zkoušel 
hula hop, někdo skákal v�pytli, zkusil 
chodit na chůdách, skládal z� papíru 
lodičky a práskačky, přebíral, drhal, 
chytal rybičky a přenášel do bazén-
ku, přetahoval se lanem s kama-
rádem, diskutoval o sportovišti na 
koupališti, participativním rozpočtu, 
zaplaval si 100 metrů s�„otužilci“, za-
zpíval či zatancoval si při hudbě, dal 
si klobásku v� občerstvení, nalepil si 
zvířátko na obraz ZOO na koupališti, 
namaloval kamínek pro sebe nebo 
pro Třešňového skřítka, podíval se 

na létající a plavající modely Mode-
lářského klubu, obdivoval zdatného 
plavčíka při demonstraci záchrany 
utonulého, obejmul s�ostatními kou-
paliště. No a na úplný závěr vydaře-
né akce jsme slavnostně zlatým klí-
čem a za doprovodu vlastních veršů 
zamkli koupaliště.

Milé koupaliště, přejeme ti, ať slou-
žíš k� užitku a radosti co nejvíce li-
dem a ať ti město dobuduje moderní 
a vybavené zázemí a sportoviště, 
které bude sloužit nejen během let-
ní sezony. Zasloužíš si to. Jsi krásné, 
i když je ti letos 80 let.

●  Spolek Zachraňme koupaliště
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REJ ČERTŮ – KRAMPUSLAUF

11. 12. 2021 15-22 h.
NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC
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Milí čtenáři i nečtenáři,
chtěla bych poděkovat všem, kdo si při-
šli do knihovny koupit kytičku, tradiční 
symbol veřejné sbírky Ligy proti rako-
vině. Připojily jsme se letos ke sbírce 
poprvé a podařilo se nám společně vy-
brat 6157 Kč ze 175 prodaných měsíč-
kových kvítků. �Obzvlášť velký dík patří 
Lukášovi Holoubkovi, který roznesl pla-
káty do všech koutů Úval, a pak ještě 
s�kytičkami a sbírkovým vakem dva dny 
obcházel město.

Radost máme i z dalších akcí knihovny. 
Úspěšný byl II. knižní bazar, který jsme 
uspořádaly na konci září. Nový domov 
našlo bezmála osm set vyřazených kní-
žek z dětského oddělení! Děkujeme 
ZŠ Úvaly, která nám půjčila zahradu 
a zázemí! V rámci celostátního Týdne 
knihoven, jehož letošním tématem 
byla “udržitelnost”, přišla do knihovny 
besedovat Jana Veselá, se kterou jsme 
si povídaly o udržitelné domácnos-
ti, nakupování, praní i kompostování. 
Také Janě a všem účastníkům akce moc 
děkujeme! ●  Knihovnice z�MěK Úvaly

    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

Úvod školního roku ve školce může-
me bez mrknutí oka přirovnat k� letní 
zábavě. Počasí nám přálo, trávili jsme 
hodně času venku, užívali sluníčka 
a podnikali mnoho akcí. Dopoledne 
jsme hodně tvořili, malovali, pracovali 
na zahradě a dokonce i pekli. Činností 
a nápadů bylo hodně.

Při procházkách jsme vyrazili i na pole, 
kde jsme s�dětmi pouštěli draky a spo-
lečně sbírali přírodniny pro naše tvoře-
ní. A že vyrazit na pole byl fajn nápad, 
nám potvrdily rozesmáté a nadšené 
obličeje dětí. Cíl příští procházky byl 
prostě jasný.  

Se svými výrobky, nápady a výtvory 
jsme nemohli chybět na XIII. úvalském 
jabkobraní. Jsme moc rádi, že se letos 
tato fajn akce mohla opět konat. Do 
soutěže se zapojily téměř všechny tří-
dy a každá vytvořila naprosto unikátní 
umělecké dílo. Možností, jak pojmout 
téma „Jablíčko“, je opravdu mnoho. Na 
soutěž jsme tedy odváželi mísu jablek 
z�pet lahví, papírovou vitráž, závodiště, 
obrazy apod.

No, a to by bylo, abychom si nějakou 
cenu neodnesli! A nakonec odnes-
li, a to nejen jedinou. Ve své katego-
rii jsme vyhráli několik cen a obsadili 
jsme všechny pozice. Poháry, diplomy 
a sladkosti byly krásnou odměnou, ale 
hrdost dětí byla k�nezaplacení.
 

PODZIMNÍ SLUNÍČKO VE ŠKOLCE
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A kromě tvoření jsou sladká jablka nej-
lepší na voňavý štrůdlík. Třeba takový, 
jaký pekly děti z� naší školky! To byla 
dobrota.

Moc hezky bylo i na projektových 
dnech, na které jsme se vydali. Naším 
prvním cílem byla Hvězdárna Ond-
řejov, kterou jsem symbolicky navští-
vili i v� den podzimní rovnodennosti. 
Děti samy otevíraly kopuli hvězdárny 
a pozorovaly pohyb Slunce skrze slu-
neční dalekohled. Prakticky poznaly 
sílu slunečních paprsků při pokusu 
s papírkem. Viděly největší vesmírný 
dalekohled v ČR, kterému je 54 let. Do-
zvěděly se historii o zrodu Hvězdárny 
Ondřejov a třeba také o tom, že jezírko, 
u kterého svačily, bylo dříve bazénem 
pro koupání i bruslení dětí zakladatele 
hvězdárny.

Druhý cílem byl Vodní dům Hulice, ve 
kterém děti poznaly vodu jako životní 
prostředí vodních rostlin a živočichů 
i jako nezbytnou podmínku našeho 
života. Objevovaly vodní čáry všemi 
smysly a vodní kouzla je učarovala! 

●  Bc. Jana Hájková, 
ředitelka MŠ Úvaly
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ŽIVOT NA ZÁKLADCE JE PROSTĚ JÍZDA
Start nového školního roku nám vy-
šel. Zahájili jsme ve velkém stylu, 
prožili úvodní aktivity a akce a�„vy-
hráli“ ve screeningovém testování. 
Ale abychom nebyli moc namyšlení, 
přeci jen nás zastihl strašák korona-
viru a ovlivnil výuku hned několika 
tříd. I tak jsme to dali, prostě jsme 
učili prezenčně i na dálku. Tento člá-
nek ale není o boji s� koronavirem 
a pozitivních výsledcích testů, ale 
o� pozitivních věcech ze života naší 
základky!

Adaptační kurzy

K� začátku školního roku patří nejen 
tradiční úvodní týden plný stmelova-
cích aktivit, výletů a her, ale vyrážíme 
i na vícedenní adaptační kurzy. Adap-
tační kurz však není žádný obyčejný 
výlet, má totiž svou náplň i cíl. Pojem 
adaptace označuje dynamický proces 
přizpůsobování se novým podmín-
kám. Podstatou adaptačního kurzu 
je, aby se spolužáci poznali jinak a 
více, než jak jim to umožňuje školní 
kontext. Aby se naučili spolupracovat 
a lépe rozumět jeden druhému. Cí-
lem kurzu je nejen vzájemné sezná-
mení, ale především nastartování 
procesů, které jsou nezbytné pro 
zdravé fungování skupiny. Na pozadí 
přesně cílených aktivit získáváme lep-
ší přehled o�vlastnostech jednotlivců 
ve třídě i� o� fungování třídy jako cel-
ku. A rozjeli jsme se po širém okolí, 
podívali jsme se do Starých Splavů, 
Budilova u Vimperku nebo Přibyslavi.

Třídní schůzky – u nás i trochu jinak

Měsíc září patří také třídním schůz-
kám. Obvyklé jsou třídní schůzky, kde 
se sejdou zákonní zástupci všech dětí 
a třídní učitel a probírají se záležitos-
ti týkající se celé třídy. Na naší škole 
probíhají samozřejmě také a rozhod-
ně mají svůj význam. Kromě těchto 
schůzek pořádáme i tzv. třídní tripar-
tity. 

Technologie? Technologie!

Jednou netradiční autobus, jindy 
neobvyklý kamion před naší školou 
a opět nabitý kouzly moderní tech-
niky. Mobilní učebna technologií 
představila deváťákům i učitelům 
techniku a informatiku jako hra-
vé, zajímavé a atraktivní obory. 
Nevíme, jaký bude svět, ve kte-
rém budou naše děti žít, ale může-
me je vést ke kreativitě, zvídavosti 
a schopnosti přijímat nové věci.

Celkem 68 letošních šesťáků se vy-
dalo v týdnu osobnostně sociální vý-
chovy na tři dny k Máchovu jezeru. 
Třídní učitelky ve spolupráci s dalšími 
pedagogy si pro ně připravily pestrý 
program. Žáci se navzájem poznávali 
a� navazovali nová přátelství. Pomo-
cí kooperačních her utužovali nový 
kolektiv. Ale také zjišťovali, co je pro 
dobře fungující třídu důležité a co se 
jim bude hodit v každodenních situ-
acích po návratu do školy. Jednou 
pomocí aktivity s padákem či lanem, 
jindy zase hrou na kouzelníky, čaro-
děje a šamany. Příroda Českého ráje 
a slunečné počasí nahrávalo tomu 
strávit veškerý pobyt venku v lese. Vel-
ký úspěch sklidila také večerní výpra-
va za světluškami či společné ranní 
rozcvičky. 
(Michaela Kubátová)

Třídní tripartita probíhá v řadě tříd, 
a jak sám název napovídá, jedná se 
o schůzku tří stran – učitele, rodiče 
a žáka. Společně probírají individuál-
ní potřeby žáka, tzn. v čem se žákovi 
daří, v čem ho může škola podpořit, 
jaké je zapojení rodiny, cíle a mo-
tivace žáka apod. Konají se kdykoli 
během roku dle potřeby. Na první po-
hled je zřejmé, že je tento typ schůzek 
pro učitele intenzivnější a časově ná-
ročnější. My však věříme, že je tento 
přístup mnohem efektivnější a vypla-
tí se. Rozhodně tuto formu schůzek 
naše škola podporuje a bude i dále 
rozšiřovat. 
(Lukáš Kunc)

V�posledním zářijovém týdnu se před 
naší školou objevil kamion s mobilní 
učebnou 3D technologií. Žáci 9. roč-
níků a� někteří naši učitelé se sezná-
mili s koncepcí průmyslu 4.0 a měli 
možnost si sami navrhnout a� vytisk-
nout vlastní výrobek na 3D tiskárně. 
Cílem akce bylo mimo jiné budou-
cím absolventům představit techniku 
a informatiku jako hravé, zajímavé 
a atraktivní obory. Navázali jsme tak 
na řadu zajímavých akcí, které jsme 
v této oblasti zrealizovali nebo plánu-
jeme zrealizovat, ať už se jedná o IT 
projekty, dny programování či návště-
vy veletrhů a provozů. Naším cílem je 
připravovat žáky na život, jaký bude, 
nikoli jaký byl, podporovat jejich 
zvídavost a kreativitu a maximálně 
rozvíjet jejich potenciál. Vítaným bo-
nusem pro školu je pak možnost zís-
kat další 3D tiskárnu od fi rmy Průša 
zdarma. 
(Milada Boháčková)
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Možnost využití testování touto me-
todou je zcela dobrovolné, pro žáky 
bezplatné (náklady nese škola) a zá-
leží na uvážení každého. V� letošním 
roce se zúčastnila cca polovina všech 
deváťáků. Výsledky s�žáky individuál-
ně rozebírá i naše kariérní poradkyně. 
Konečné rozhodnutí ale z�počítače ne-
vyjede, to už je na každém jednotlivci. 
(Lukáš Kunc) 

Kam po základní škole? COMDI 
pomůže!

Tak tato otázka je pro každého devá-
ťáka a jeho rodiče oříšek. Není jed-
noduché se rozhodnout, je třeba zo-
hlednit zájmy dítěte, jeho prospěch, 
motivaci, osobnostní předpoklady, 
vývoj trhu práce a�spoustu dalších as-
pektů. V�tom našim žákům pomáhají 
nejen jednotliví učitelé, ale i školské 
poradenské pracoviště a kariérní po-
radce. Jednou z�možností, jak žákům 
pomoci najít právě tu „jejich“ střed-
ní školu, je testování COMDI, které 
v� půlce září na naší škole opět pro-
běhlo.

COMDI (COMputer DIagnotic) je po-
čítačová diagnostika osobnostních 
a profesních předpokladů, která 
může pomoci při rozhodování o smě-
rování žáků v jejich volbě střední ško-
ly. Výstupem testování je vysvědčení 
zahrnující výsledky jednotlivých tes-
tů, jejich sloučení v souhrnném pře-
hledu a�doporučení k výběru střední 
školy. Výsledek testu je vypovídající 
k době realizace testu – podle věku 
testovaného, osobního nastavení, 
zkušeností, dovedností a znalostí.

Testování SCIO

Na výuku a její kvalitu se neustále za-
měřujeme, myslíme to vážně a nebo-
jíme se jít s�kůží na trh. Na měsíc říjen 

jsme naplánovali testování SCIO pro 
9. ročníky.

Žijeme v�Úvalech a s�Úvaláky

S�nadšením a ochotou se zapojujeme 
do kulturního a komunitního života 
našeho „města v� zeleni“ a jsme rádi 
jeho součástí. A to na straně účastní-
ka, poskytovatele i organizátora. Ani 
v� druhé polovině září tomu nebylo 
jinak.

V průběhu měsíce října na naší škole 
probíhalo testování SCIO pro 9. roč-
níky. Testování je součástí projektu, 
do kterého se zapojují školy napříč 
celou republikou. Smyslem akce je 
získat relevantní srovnání s ostatní-
mi školami, ověřit znalosti a studijní 
potenciál žáků a v neposlední řadě 
žákům poskytnout zpětnou vazbu 
a srovnání s jejich vrstevníky. Testy 
z matematiky, českého jazyka, ang-
lického jazyka a obecných studijních 
předpokladů jsou pro žáky vítanou 
možností ověřit si znalosti a připra-
venost před přijímacími zkouškami, 
pro školu pak jedinečnou příležitostí 
zmapovat aktuální situaci. Opako-
vaná účast školy v tomto testování 
umožňuje získat velmi cenná data 
také o vývoji v�čase. Na jarní měsíce 
plánujeme také srovnávací testy pro 
žáky 5. a 7. ročníků. 
(Milada Boháčková)

V� měsíci září probíhalo na zahradě 
naší školy pod pergolou slavnostní 
vítání občánků. O hudební dopro-
vod a vystoupení se postarali naši 
učitelé a žáci. Další vítání probíhalo 
i v říjnu. Prostory školy jsme bez 
váhání propůjčili skvělé a tradiční 
akci Úvalské jabkobraní spolku Jo-
natán. Letos se akce opravdu vyda-
řila – program byl nabitý, mošt tekl 
proudem, pekly se buřty, tvořilo se 
v�dílničkách, příchozí obdivovali sou-
těžní výrobky dětí (např. ztvárnění 
tématu “Jablko” třídy 4.� E), sluníčko 
svítilo a z� výrazu návštěvníků bylo 
zřejmé, že už se na tyto akce těšili 
a chyběly jim. Na půdě školy se konal 
i Bazar dětských knih pořádaný Měst-
skou knihovnou Úvaly nebo volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Po celý kalendářní 
rok se bude na naší škole ve spolu-
práci s� MAP Brandýsko konat série 

přednášek Mgr. Ivo Macha (učite-
le ZŠ Úvaly) na aktuální politická 
a náboženská témata. Termíny na-
jdete na našich stránkách a Face-
booku. Přijďte, bude to stát za to!:-) 
(Lukáš Kunc)

Svět kolem nás v Pětašedesátce

Nikdy nepohrdneme návštěvou zají-
mavé akce v našem okolí. Jednou ta-
kovou byla i výstava Svět kolem nás 
– Čína, která se konala v úvalské Pět-
ašedesátce.

Druhý stupeň naší školy se už tradič-
ně zúčastnil zeměpisného programu 
z cyklu Svět kolem nás. SVĚT KOLEM 
NÁS je mezinárodní vzdělávací pro-
jekt, který žákům základních škol 
a studentům středních škol a gymná-
zií přibližuje ty nejzajímavější kouty 
naší planety. Cílem tohoto projektu 
je nejen vidět dokument, ale podí-
vat se na danou zemi z různých úhlů 
a pochopit souvislosti. Tentokrát 
paní učitelka Havlíková vybrala pro-
gram s názvem Čína – říše za velkou 
zdí. Program je prokládaný vlastními 
zkušenostmi cestovatelů, jeho nedíl-
nou součástí je i beseda, kde je mož-
né se zeptat na vše, co posluchače 
zajímá. Tentokrát naše žáky zajíma-
lo, jestli je možná svoboda pohybu 
a volné natáčení v� Číně, jak je to 



    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ22 ŽIVOT ÚVAL 11/2021

s Tibetem, Ujgury, jestli je možné na 
vlastní oči vidět pandu velkou, jaká 
jsou pro nás nejodvážnější jídla čín-
ské kuchyně a jak probíhá nebeský 
pohřeb. Je možné, že v příštím škol-
ním roce se vydáme společně do 
Tanzánie – divokého srdce Afriky. Na 

inzerce_zs_uvaly_dl_zivot_uval_4_trida.indd   2 14.10.2021   11:51:20

ukázku a koncepci programu se mů-
žete podívat na www.svetkolemnas.
cz/popis-programu/cina/. 
(Alice Javůrková)

    

MDDMMDDM

●  Tým ZŠ Úvaly
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Pravidelné schůzky mladých hasičů 
začaly hned na začátku září, v pátky 
od 16 do 18 hodin. Především v ka-
tegorii mladších žáků jsme přivíta-
li nové členy a mnozí z nich už měli 
možnost okusit závodní atmosféru 
(viz.následující článek). Ve čtvrtek 
9. 9. podpořili vedoucí kroužku nábor 

nových členů na burze kroužků na 
ZŠ v Úvalech. Trénovali jsme požární 
útok a postupně přešli na přípravu 
na závod požárnické všestrannosti. 
U starších žáků příprava vygradovala 
tradičním soustředěním ve Stříbrné 
Skalici poslední víkend v září. Vyšlo 
nám krásné počasí, nikdo se nezranil 

ani neztratil při orientační bojovce, 
vedoucí si udělali představu o slože-
ní družstev. Na závěr jsme zazimovali 
tábořiště a čekaly nás dva soutěžní 
víkendy…

●   Alena Tesařová,
SDH Úvaly

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
U MLADÝCH HASIČŮ

V letošním roce jsme měli netradičně 
volné září, protože okrsková soutěž 
se přesunula až na květen příštího 
roku a dětský okresní pohár se ko-
nal až v říjnu. Nicméně Středočeský 
kraj uspořádal pohárovou soutěž 
v požárním útoku a pozval z každé-
ho okresu 2 týmy v každé kategorii. 
Hasičské sdružení Prahy - východ 
nemělo žádný postupový klíč, ve vý-
sledku ani nebyl potřeba, protože 
v kategorii žen se přihlásily jen holky 
z Úval. Náš stabilní tým zapracoval 
na technickém vybavení, potrénoval 
a 28. 9. vyrazil k Mělníku do Cítova za-
bojovat s konkurencí 20 družstev žen. 
Krajská soutěž se jela na dva pokusy. 
V tom prvním nás (snad už tradičně) 
zklamala technika – rozpárala se nám 
jedna hadice, a pokus jsme tak nedo-
končily. Ve druhém pokusu to sice 
nebylo ideální, ale ani pro ostudu 
a výkon stačil na 8. místo, z Cítova 
jsme dokonce přivezly i pohár (byly 
pro prvních osm).

První víkend v říjnu se konal závod 
požárnické všestrannosti v Tehovci. 
Družstvo mladších se dávalo horko 
težko dohromady, nováčci v kroužku 
se ještě úplně nerozkoukali nebo se 
báli jet, hodně dětí mělo jiné plány. 
Naštěstí vedoucí 5 statečných vybra-
li a připravili tak skvěle, že hlídka na 
trati neposbírala ani moc trestných 
bodů a v konečném pořadí obsadila 
nádherné 4. místo. V kategorii star-
ších se oproti soustředění dost zhor-
šila situace (nemoc, karanténa, atd.), 
tak nebylo zbytí a místo dvou hlídek 
běžela jen jedna, která se zvládla ztra-
tit před cílem. Naštěstí se nakonec 
našla a v celkovém součtu obsadila 
7. místo. Časy dívčího dorostenecké-
ho družstva jsou již zpečetěny, ale my 

se v kategorii dorostu nevzdáváme 
a pro následující sezonu jsme posta-
vili družstvo chlapců – dorostenců, 
které je z velké části tvořeno ještě 
staršími žáky. To konkrétně u “braňá-
ku” znamenalo, že trať museli někteří 
běžet dvakrát. Všichni dorostenci to 
zvládli na výbornou, družstvo zví-
tězilo a jednotlivci Jan Geisler a Jan 
Růžička obsadili v kategorii mladších 
dorostenců- jednotlivců 2. a 3. místo. 
Dosažená umístění se budou sčítat 
na jaře ve druhém kole Hry Plamen 
a v soutěži dorostu s výkony z ostat-
ních disciplín.

V sobotu 9. 10. jsme poránu škrábali 
namrzlá přední skla na autech, aby-
chom za pár hodin podporovali děti 
na poslední letošní soutěži v požár-
ním útoku – O pohár starosty OSH, 
která se konala v Křížkovém Újezdci. 
V kategorii mladších žáků jsme zažili 
horké chvilky hlavně den předem, kdy 
se některé děti teprve seznamovaly 
s hadicemi a vodou. Na soutěži už to 
všichni perfektně zvládli na 3 platné 
pokusy (první ze stran pořadatelů 
nebyl povedený, dostali jsme pokus 
navíc), medaile jsme tentokrát nedo-
stali, protože jsme obsadili krásné 
7. místo. Starší žáci si dokonce muse-
li vypůjčit ze spřátelených sborů oba 
dva proudy, aby mohli vůbec okusit 
závodní atmosféru. Nicméně někteří 
členové družstva také získávali první 
závodní zkušenosti a výkony pod-
le toho vypadaly. I starší žáci brali 
7. místo, aby se to nepletlo. Na obou 
soutěžích děti závodily v nových 
dresech, ty staré jsme měli asi tak 
15 let, možná i víc. Nyní máme všich-
ni stejné- mladší žáci, starší žáci, do-
rost i dospělí. Doufáme,  že nám bu-
dou nosit štěstí.

PODZIMNÍ ČÁST ZÁVODNÍ SEZONY 
V SDH ÚVALY
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Závěrem bych chtěla moc pogratulo-
vat všem dětem, které sice nepřivezly 
medaile, ale statečně bojovaly a zaži-
ly si tu závodní atmosféru. Dále bych 
chtěla poděkovat vedoucím, kteří 
bojovali proti všem možným překáž-
kám, a i když to nebylo na excelentní 

výkon, umožnili dětem soutěžit. Po 
dlouhé pauze se pomalu rozjíždíme, 
ale věřím, že na jaře budou úvalští 
hasiči patřit k těm nejlepším v okre-
se tak, jako jsme byli vždycky zvyklí. 
A ještě dodávka- naše sborová zele-
ná, bývalá policejní. Pro okolní sbory 
samozřejmost, pro nás velká úleva. 
Získali jsme ji loni, ale až letos s námi 
odjela všechny soutěže, táborové pří-
pravy a tábor. Ukázala se jako veliký 
pomocník a v mnohém nám ulehčila, 
místo dvou osobáků jede dodávka, 
dlouhé savice nemusíme ohýbat do 
vozíku, atd. Znovu děkuji těm, kteří 
se zasadili o její získání.

●   Alena Tesařová, 
SDH Úvaly

S ročním zpožděním z důvodů všeo-
becně známých proběhlo 2. října tři-
nácté úvalské Jabkobraní. Podobně 
jako v minulých letech přicházeli bě-
hem sobotního dne četní návštěvní-
ci, kteří vybírali z nabídky šesti odrůd 
jablek, hrušky, mohli zakoupit čerstvý 
mošt a tentokrát i jablečný cider. Ve 
vedlejším stánku zaujal některé pří-
chozí med od včelaře. 

K dispozici bylo občerstvení včetně 
opékání špekáčků. Někteří dospělí ná-
vštěvníci využili nabídky ve stánku Vi-
nařství Klučov. Na ovocném jarmarku 
předváděl svoji dovednost umělecký 
kovář. Práci skláře, košíkáře a květinář-
ky bylo možné nejen obdivovat, ale také 
si vyzkoušet. Velkému náporu dětí i ta-
tínků čelila, tak jako každý rok, truhlár-
na. Děti si prověřily manuální zručnost 
a tvořivost také ve výtvarných dílnič-
kách ve dvou učebnách základní školy 
a na chodbě, kde zdobily perníčky. 

Žáci prvního stupně, družiny a děti 
z mateřské školy vyzdobili chodbu ško-
ly výtvarnými pracemi na téma Jablko 
a barvy podzimu.  Letos soutěžilo cel-
kem 30 třídních kolektivů.

Program byl zpestřen ukázkami tanců 
Square dance úvalského klubu Come-
Back. Zájemci si mohli tento taneční 
styl vyzkoušet. K pohodě a dobré ná-
ladě přispělo nejen krásné počasí, ale 
také kapela Country Ticket.

ÚVALSKÉ JABKOBRANÍ 2021

Úvalský jablečný jarmark pořádal spo-
lek Jonatán ve spolupráci se základní 
školou a o.p.s. Region Pošembeří.

●  Text a foto Vladislav Procházka
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CÍRKEVCÍRKEV

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
„A všichni andělé se postavili kolem 
trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí 
a padli před trůnem tváří k zemi, klaně-
li se Bohu a volali: „Amen! Dobrořeče-
ní i sláva a moudrost, díky a čest i moc 
a síla Bohu našemu na věky věků. 
Amen!“ Jeden z těch starců na mne 
promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti 
v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, 
ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kte-
ří přišli z velikého soužení a vyprali svá 
roucha a vybílili je v krvi Beránkově. 
Proto jsou před trůnem Božím a slouží 
mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, 
který sedí na trůnu, bude jim záštitou. 
Již nebudou hladovět ani žíznit, ani 
slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť 
Beránek, který je před trůnem, je bude 
pást a povede je k pramenům vod živo-
ta. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“                                                                                                                                            
(Zjevení 7,9 – 17)

Když člověk přemýšlí o svém vysně-
ném domě, vyvstane mu i další otázka, 
co vlastně bude dělat v nebi? Protože 
nebe bude znovunalezený ráj, jak se 
píše v�Bibli: „A Bůh jim požehnal a řekl 

jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. 
Podmaňte ji a panujte nade vším živým, 
co se na zemi hýbe“ (1. Mojžíš. 1:28). 
Bible nám neposkytuje přesný popis 
práce, kterou budeme v nebi vykoná-
vat, první ráj nám ale dává dvě důležitá 
vodítka:

1) „Ploďte a množte se.“ Nebudeš se 
muset pachtit, abys vystačil s penězi. 
Nebudeš muset žít s pošlapanými na-
dějemi a se zklamáním. Každý tvůj sen 
a každý kreativní nápad se naplní.

2) „Panujte nade vším živým, co se na 
zemi hýbe,“ čímž je myšleno spravovat. 
Budeme povýšeni do „vedoucích rolí“.
Je tu ale rozdíl! Ve ztraceném ráji řekl 
Bůh Adamovi: „Kvůli tobě nechť je 
země prokleta; po celý svůj život z ní 
budeš jíst v trápení“ (1. Mojžíš. 3:17).                                                
O nalezeném ráji však řekl: „A nebude 
tam nic proklatého“ (Zjevení 22:3).

Jednoho večera se malý chlapec díval 
na hvězdy a řekl svému tátovi: „Jestliže 
je špatná strana nebe tak úžasná, jaká 
asi musí být ta správná?“ Je tu tedy otáz-

ka: Půjdeš po smrti do nebe? Ano,  mů-
žeme si být jisti, neboť je psáno: „Toto 
píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna 
Božího, abyste věděli, že máte věčný ži-
vot“ (1. Janova 5:13).  Díky Pane, že nám 
dáváš toto ujištění. Amen.

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
farářka CČSH v Úvalech
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Závodní oddíly Sport Úvaly zahájily 
soutěžní sezonu dvěma soutěžemi: 
krajským přeborem Prahy a celore-
publikovým národním pohárem žáků 
a juniorů Českého svazu karate JKA. 
Na obou soutěžích ukázali, že mají 
dobře nastartováno.

Krajský Přebor Prahy se uskutečnil 
o druhém zářijovém víkendu v�Praze 
Hostivaři. Oproti domovskému oddí-
lu jsme měli velkou účast především 
v� žákovských kategoriích, kde jsme 
ukázali, že se snažíme pracovat s�dět-
mi od kategorie mini žáků. Naši borci 
předvedli výborné výkony, především 
mne pozitivně překvapila kategorie 
mladších žáků v� disciplíně kumite, 
kde hoši předvedli bojového ducha 
a přehled v zápase. Musím také kon-
statovat, že náš závodní tým B začal 
výkonnostně dohánět závodní tým 
A, a to je myslím důležitý impuls do 
klubové konkurence. Na přeboru 
Prahy jsme získali celkem: 19 zlatých, 
13 stříbrných a 12 bronzových me-
dailí. Ty nejcennější vybojovali: Tobi-
áš Martinovský (kata a kumite mladší 
žáci, Marie Houšková (kata mladší 
žákyně), Karolína Mládková (kumite 
mladší žákyně),  Matěj Hurda (kata 
mladší žáci), Jakub Brázda (kumite 
starší žáci), Ema Bělohradová (kumi-
te starší žákyně), Tomáš Tříska (kata 
a kumite mladší dorostenci), Gabriela 
Mastná (kata mladší dorostenky), On-
dřej Charvát (kata starší dorostenci), 
Sára Konečná (kata a kumite starší 
dorostenky), Filip Konečný (kumite 
junioři), Veronika Hrůzová (kata se-
niorky), David Macek (kata masters), 
kata tým mladší žáci (Martinovský, 
Šebela, Sigmund), kata tým starší žáci 
(Hurda, Bělohradová, Sukalovský), 
kata tým mladší dorostenci ( Janík, Va-
šek, Charvát Š.) a  kata tým starší do-
rostenky (Mastná, Kytková, Konečná).

Národní pohár žáků a juniorů se 
uskutečnil 2. října v� pražských Štěr-
boholech. Z� celé republiky se sjeli 
borci, aby porovnali své síly v�daných 
věkových kategoriích a disciplínách. 
Konkurence byla ohromná a zápasy, 
především v� kumite mladších žáků, 
byly velmi těžké a někdy až nepřimě-
řeně  tvrdé. Za Sport Úvaly startovaly 
děti, které měly ambice na medailová 
ocenění, a sportovci, pro něž byl ten-
to turnaj zkušeností, kdy každý dílčí 
vyhraný zápas se pokládal za velkou 
výhru. V� kategorii mini žákyň nám 

poprvé startovala Terezka Vokáčová. 
Přestože byla velmi nervozní, skon-
čila na výborném 2. místě v� kumite. 
V�mini žácích po druhé v�životě závo-
dil Pavlík Vilímovský, který i když ne-
získal medailové ocenění, se umístil 
na pěkném 6. místě v�kata. Kategorie 
mladších žáků byla naším klubem sil-
ně obsazena. Svůj přechod do mlad-
ších žáků výborně zvládl Tobík Marti-
novský, který v�kata vyhrál a v�kumite 
vypadl těsně před finále a skončil na 
5. místě. V� obou disciplínách podal 
dobré výkony i Vojta Šebela, v� kata 
obsadil bramborové 4. místo a v�ku-
mite 7. Kata týmy mladších žáků vy-
hrál náš tým: Martinovský, Šebela 
a Sigmund a na třetím místě se umís-
tilo družstvo Úval 3 ve složení Hicz 
O., Charvát A. a Vašek V. V� katego-
rii starších žákyň dominovala v� kata 
Majda Havlíková, která přestože mě-
síc kvůli covidu nemohla do klubu, 
soutěž vyhrála, a Bára Brýdlová, která 
zůstala pouze příčku za Majdou. Do 
semifinále ale postoupily i Emča Bě-
lohradová (celkové 6. místo) a Nela 
Martinovská (celkové 7. místo). V�ku-
mite děvčata prokázala, že se velmi 
zlepšila. Nela Martinovská, původně 
naše nejvíce bojácné děvče, skonči-
la na výborné 3. pozici. Do 8. místa 
se umístily: Bára Brýdlová (5.místo) 
a Majda Havlíková (6. místo). Kata 
tým Úvalačky Brýdlová, Martinovská 
a Havlíková vyhrály. V�kategorii star-
ších žáků potvrdil formu Jakub Brázda, 
který vybil (opravdu) 3. místo. Soutěž 

juniorek mi z�pohledu trenérky repre-
zentace udělala velkou radost. Česká 
republika má zde opravdu hodně ta-
lentů a děvčata zde mají velkou kon-
kurenci. Sára Konečná soutěž vyhrála 
a její týmová kamarádka Kája Kytková 
skončila na 4. místě. Nutno podo-
tknout, že Kája je nejmladší v� této 
kategorii a že sem tvz. spadla zcela 
těsně. Věkové kategorie jsou uspo-
řádány ke dni mistrovství republiky 
a Káje letos bude na tento den 16 ju-
niorských let. Za juniory v kata star-
tovali: Ondra Charvát, Pepík Macoun 
a Filip Konečný. Všichni kluci postou-
pili do semifinále, kde Pepa skončil na 
5. místě. Nutno konstatovat, že Pepík 
byl také před soutěží v�karanténě a že 
trénoval sám, což je opravdu těžké. 
Ondra vybojoval bronzovou medaili 
a Filip skončil na 4. místě. V� kumite 
pak už jen nastoupil Filip, který byl 
v�průběhu zápasu atakován na kole-
no a musel kvůli zranění odstoupit. 
Přesto skončil na pěkném 6. místě. 
Celkové medailové zhodnocení týmu 
Sport Úvaly: 5x 1. místo, 2x 2. místo, 
4x 3. místo. 

Ráda bych poděkovala všem závodní-
kům, trenérům, koučům a rozhodčím 
za skvělou reprezentaci klubu a dou-
fám, že do mistrovství republiky ještě 
doladíme formu. 

●  Za Sport Úvaly 
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ START DO PODZIMNÍ 
SEZONY KARATISTŮ SPORT ÚVALY
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TŘI PRO ZDRAVÍ
PŮLMARATON SE PO ROČNÍ PAUZE VRÁTIL 
DO KLÁNOVIC

Přes 1500 sportovců zavítalo v neděli 17. 10. na vyhlášený 
závod ve východním okraji Prahy.

Klánovický 1/2 maraton si získal oblibu u českých i za-
hraničních běžců převážně kvůli své příjemné trase Klá-
novickým lesem. Účastníci měli na výběr několik závodů 
včetně dětských kategorií nebo běhu se psem. Nejsledo-
vanější kategorií byl již tradičně půlmaraton, ve kterém 
zvítězil aktuální mistr republiky v maratonu Vítek Pavliš-
ta, v ženské kategorii obsadila první příčku nejlepší Češka 
z OH v Tokiu Tereza Hrochová, která navíc pokořila traťový 
rekord s časem 1:20:07.

●  O. Brouček

    

POZNÁTE SE?POZNÁTE SE?
To už je otázka trochu přežitá. Spíš by 
měla znít – Víte že?

A podotázka by zněla – Víte, kdo to 
byl??? Víte, kde to bylo???

Historická fota z� archivu městských 
kronik pomalu už zacházejí do doby, 
kterou zná jen hrstka úvalských pamět-
níků. Takže nadále bude obdivuhodné, 
jestliže někdo zareaguje na otázku – 
Víte že???, a tak rozšíří úvalské poklady.
Dnes vidíte plakát Studentského spol-
ku v� Úvalech s� podtitulem Surrealis-
tické divadlo bratří Šmejkalů. Hrálo se 
ve Dvoraně u Nedvědů, což býval sál 
v� hospodě v� Havlíčkově ulici, dnešní 
nakladatelství Albra, s.r.o. Z�Databáze 
českého amatérského divadla bývalý 
kronikář v� roce 2006 získal materiál 
o činnosti divadla. Vazbu na Úvaly při-
pisuje tehdejší pracovník Databáze 
Ing. J. Novák strýci zakladatele divadla 
Vladimíra Šmejkala (nar.1902 v�Praze) 
panu Jírovi Vinařovi, který prý působil 
v� Úvalech v� té době jako přednosta  
úvalské železniční stanice. Spolek exis-

toval po tři sezony od r. 1927 do 1929, 
kdy zanikl a principál přešel k�loutkové-
mu divadlu, po válce k�maňáskovému 
a k�fi lmu. Byl to činoherní spolek mla-
dých lidí, zřejmě spojovaných také záli-
bou ve cvičení v�Sokole, vedený Jarosla-
vem a Vladimírem Šmejkalovými, kteří 
se velmi dobře orientovali jak v� čes-
kém, tak ve francouzském avantgard-
ním prostředí. Sami psali divadelní tex-
ty se surrealistickými tématy a motivy, 
vytvářeli i každý titulní list hry. Texty se 
nejvíce podobají detektivní hře, kde se 
v�reálně vyhlížející situaci náhle objeví 
prvek nadreálný – mluvící oběšenec, 
hlas z�rádia na širém moři … Závěrečné 
rozuzlení však neexistuje. Podle shrnu-
tí jedné diplomové práce na téma Sur-
realismus a české divadlo vidí význam 
zmíněného divadla v� době vrcholící 
a upadající vlny poetismu v�předjímání 
dalšího vývoje českého avantgardního 
divadla. Na fotografi i jsou bří Šmejka-
lové v� roce 1929 ve hře Pštrosí srdce 
a na plakátě si všimněte jména Jíra Vi-
nař, který se u klavíru či při tvorbě scé-
nické hudby podílí na tvorbě. ● Alena Janurová
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OSOBNÍOSOBNÍ

Jako mnoho čtenářů ŽÚ i mne zarmou-
tila zpráva o úmrtí Jany Tůmové. Znali 
jsme se od školních let, a tak by vzpo-
mínek na ni a jejího manžela Václava 
mohlo být bezpočet.  Jana patřila k� li-
dem, kteří se zajímají o věci veřejné 
a nejenom zajímají, ale i aktivně vstu-
pují do dění. 

Poprvé výrazně vstoupila do úvalské-
ho veřejného života ihned po listo-
padu 1989 jako členka místního Ob-
čanského fóra. OF v� Úvalech kriticky 
vystoupilo proti vedení městského 
národního výboru, které nakonec 
odstoupilo ze svých funkcí (dnes se 
používá výraz „pozice“). Před OF tak 
rázem stanul problém, kdo se ujme 
správy města a úřadu. Snahou bylo 
udržet provoz úřadu a dalších složek 
ve městě (např. školy, veřejně pro-
spěšné služby) na standardní úrovni.  
Dlouho se i přes usilovné hledání ne-
nacházel v� řadách OF nikdo ochotný 
a hlavně schopný se toho ujmout. 
Nakonec Jana Tůmová souhlasila, že 
se tohoto úkolu ujme do doby, než 
si občané zvolí nové vedení města 
a 29. 2. 1990 byla zvolena tajemnicí ná-
rodního výboru. K�tomu jen poznámku: 
Až do prvních svobodných komunál-

ních voleb v� listopadu 1990 se správa 
obcí řídila zákonem o národních výbo-
rech. Rok 1990 byl velmi složitý a ná-
ročný, věci, zákony, způsoby řešení se 
rychle měnily, neexistovaly zaběhané 
postupy, metodiky. Také Jana Tůmová 
si musela poradit se situacemi, které 
nikdy předtím nezažila. Přitom nová 
správa města včetně Jany se snažila 
jednat demokraticky a slušně. Zásadně 
šlo o změnu z�pozice příkazů občanům 
na servis pro ně. Během roku 1990 
byly i dvoje volby. V� červnu do Fede-
rálního shromáždění a České národní 
rady a v� listopadu do zastupitelstva 
města. Organizační zajištění těchto 
voleb bylo na městském úřadě a opět 
to byla Jana, která nesla za to odpo-
vědnost. Ale to by nebyla ona, kdyby 
jenom dávala pokyny, samozřejmě se 
přímo zapojila (v té době pracovalo na 
národním výboru jen 10 lidí). Ve zmi-
ňovaných volbách do zastupitelstva 
v� listopadu 1990 již nekandidovala 
a začátkem roku 1991 po nastoupení 
nového tajemníka skončila.

Podruhé, a opět výrazně, Jana Tůmo-
vá vstoupila do místní politiky v� roce 
1998, kdy úspěšně kandidovala do Za-
stupitelstva města Úvaly. Byla zvolena 

zástupkyní starosty na období 1998 
až 2002. V�té době byl uvolněn pro vý-
kon své funkce jen starosta, takže Jana 
Tůmová vykonávala funkci zástupkyně 
starosty při svém zaměstnání. Věnova-
la se zejména školství, kultuře, sociální 
agendě. V�roce 2000 rozhodlo zastupi-
telstvo o uspořádání oslav 700 let od 
první zmínky o našem městě. Jana byla 
radou města jmenována předsedkyní 
organizačního výboru. Opět se uká-
zala jako velice schopná organizovat 
i složité záležitosti. Měla hlavní podíl 
na úspěšném uskutečnění oslav, které 
probíhaly od jara až do prosince. Spo-
lečenských, sportovních a zejména kul-
turních akcí byly desítky. Občané, snad 
poprvé od roku 1989, neslyšeli od ve-
dení města jen informace o tom, co je 
potřeba vybudovat a jak těžko se shá-
nějí peníze. Potkávali se v�přátelském 
ovzduší právě při těchto oslavách, kte-
ré napomáhaly vytvářet jejich povědo-
mí o svém městě. Jana Tůmová ukon-
čila svoje působení v� zastupitelstvu 
v�roce 2002, do dalších voleb již nešla.

Jako její souputník jsem jí několikrát 
přímo poděkoval za práci pro město, 
dnes tak činím symbolicky.

●  Ing. Ivan Černý 

VZPOMÍNKA NA JANU TŮMOVOU

Vítáme nové spoluobčánky: 
Olivie Soukupová
Nela Prokešová
Přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Navždy jsme se rozloučili: 
Stanislav Frank
Jana Tůmová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména narozených dětí, 
životní jubilea a jména zemřelých v� rubrice Společenská 
kronika. Uvést jméno a příjmení je možné pouze s�písem-
ným souhlasem dotčené osoby, případně jejího zákonného 
zástupce. V�případě zájmu o zveřejnění se obraťte na správ-
ní odbor MěÚ Úvaly, na email marie.cerna@mestouvaly.cz 
nebo tel. 281 091�528, mobil 723�929�928. 

● Marie Černá, matrikářka

ZÁŘÍ 2021
3

V sobotu 16. 10. 2021 zemřela ve věku nedožitých 72 let naše maminka a babička paní Jana 
Tůmová – Štorková.                  Děkujeme za tichou vzpomínku – rodina Tůmova a Prchalova

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve dnech 21. září a 5. října, po více než 
roční vynucené přestávce způsobené 
pandemií koronaviru, se uskutečnil 
tentokrát na zahradě Základní školy 
Úvaly obřad Vítání občánků.

Na této akci již tradičně vystoupily děti 
ze základní školy.

Starosta Petr Borecký přivítal 121 nově 
narozených dětí do našeho města.

Posluchači byli tentokrát trochu jiní 
a o něco neposednější. Místo malých 
miminek jsme vítali skoro 2-leté děti. 

Věříme, že další Vítání občánků již pro-
běhne v�pravidelných intervalech.

● Jana Tesařová, tajemnice MěÚ Úvaly�
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www.autodoprava-hovorka.cz
www.autoservis-hovorka.cz
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• Doprava, zemní práce, demolice, úpravy zahrad

• Stavební práce, v˘stavba inÏ. sítí, pokládka 
   zámkové dlaÏby, v˘stavba základov˘ch desek

• Prodej: ‰tûrku, písku, kaãírku, recyklátu, 
   tfiídûné zeminy, zahradního substrátu

www.jkstado.cz
mail: jkstado@jkstado.cz

Tel.: 724699655
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PO-PÁ: 09.00–12.00, 13.00–17.00           K�emínská 153          
SO:        09.00–13.00                                   282 01 P��Š�MASY

Autoservis a náhradní díly VW AU���ŠKODA SEAT    

Likvidace autovrak� všech zna�ek               
Pneu	
��	��
���
kání

                                                   tel.: 606 900 600

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

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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

Odpolední úklid 17 tis./měs, kanceláře, 
sociálky, práce se strojem, z Úval BUS 423, 
Přišimasy, Hradešín sklady Marca 
Tel. 728995839

Oxytechnic spol. s r. o. hledá administrativní 
sílu s nástupem od ledna 2022. 
Požadujeme: ukončené středoškolské 
vzdělání, prokazatelné zkušenosti s prací na 
PC (Word, Excel), organizační schopnosti. 
Jedná se o práci na poloviční úvazek 
s vyhlídkou na úvazek plný.

Náplň práce : fakturace, administrativa, 
komunikace s klienty a zdravotními 
pojišťovnami

Místo zaměstnání : Šestajovice

Kontakt : oxytechnic@oxytechnic.cz

Ing. Bohumír Zachariáš   608 734 398
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