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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
píšu poslední úvod-
ník do tohoto roč-
níku Života Úval, 
a tak je trochu čas 
bilancování nad 
tím, jaký rok 2021 
byl. O roku 2020 
všichni psali jako 
o „annus horribilis
“, především kvůli 
vlně Covidu, která 
vpadla do našich 

životů. Rok 2021 v�tomto ohledu nebyl o 
mnoho lepší, Covid připravil o život přes 
30 tisíc našich spoluobčanů, ale rok 2021 
zároveň  přinesl také naději, že se z�té si-
tuace dostaneme ven. Roky 2020 a 2021 
zvýraznily hluboké rozdělení naší společ-
nosti, které vůbec nebude lehké překonat. 

Pro naše město přelom roku 2020 a jaro 
roku 2021 znamenal zátěž, kterou nepo-
znalo celá desetiletí. Lockdowny, směnný 
provoz na městském úřadě i městských 
organizacích, distanční výuka, propady 
v� daňových příjmech a současná orga-
nizace očkovacího centra kladly velkou 
zátěž na všechny, kteří v�této oblasti pra-
covali a pracují. Patří jim mé poděková-
ní, protože jejich často nenápadná práce 
posouvala nás všechny mílovými kroky 
dopředu. Stejně tak jim patří mé podě-
kování za přípravu vánočních akcí v� na-

šem městě, i když v� době psaní tohoto 
úvodníku nevím, jestli vůbec mohly nebo 
nemohly kvůli proticovidovým opatřením 
proběhnout. 

Rok 2021 však přinesl našemu městu 
i pozitivní věci: celé městské čtvrti (Hor-
ní Úvalák, Radlická čtvrť, V� Setých nebo 
Hodov) se dočkaly nových či opravených 
ulic, podařilo se nám získat příslib dota-
ce na vodovodní obchvat Jiren, dokon-
čili jsme projektovou dokumentaci pro 
rozšíření mateřské školy Cukrovar, při-
pravujeme rekonstrukci stávající školy 
na náměstí Arnošta z�Pardubic a dál po-
kračujeme v� přípravě projektu svazkové 
školy na Hostíně. Proběhla soutěž na vý-
stavbu přestupního terminálu v�Úvalech, 
která nám přinesla velmi kvalitní archi-
tektonický návrh, zastupitelstvo schválilo 
koupi hotelu Budka a Slovany získaly svůj 
první workout. Městské bytové domy již 
nevypadají jako vstupní brána do měst-
ského slumu, ale konečně začínají vypa-
dat k�světu.

Lze v�tuto chvíli již se vší jistotou říct, že 
doby, kdy Úvaly patřily z� hlediska veřej-
ného prostoru mezi nejvíce zanedbaná 
města ve středních Čechách, se staly mi-
nulostí. 

Před městem však stojí a i nadále bude 
stát hodně výzev: rozšíření čistírny od-
padních vod, vybudování vodovodního 

přivaděče, vybudování přestupního ter-
minálu u úvalského nádraží, vybudování 
svazkové školy se sportovní halou nebo 
rekonstrukce hotelu Budka. 

Tohle již bude úkol pro novou úvalskou 
radnici, kterou si zvolíme v�komunálních 
volbách v�roce 2022. 

Rok 2021 nebyl rokem lehkým a lehký ur-
čitě nebude ani rok 2022. Mysleme však 
na to, že pořád se ještě máme v�porovná-
ní s�mnohými lidmi na světě velmi dobře, 
i když si to mnohdy při pohledu na slo-
ženky za energie nebo další nařízení o 
karanténě nemyslíme. Loni jsem psal, že 
naše babičky a dědečkové prošli válkou 
a stavěli poválečnou rozbitou Evropu na 
nohy. My máme pořád to štěstí, že žije-
me v�relativně klidné zemi, byť v�neklidné 
době, a až na výjimky se o střechu nad 
hlavou bát nemusíme. 

Hleďme tedy do budoucnosti s�optimis-
mem a já věřím, že pak ta budoucnost i 
taková bude. 

Ještě než se tak ale všechno stane, do-
volte mi, abych vám všem popřál klidné 
svátky vánoční s� rodinou a vám blízký-
mi lidmi a co nejlepší vykročení do roku 
2022!

●  Petr Borecký, starosta města
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MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ÚVALSKÝCH 
ZASTUPITELŮ DNE 21. 10. 2021
Dne 21. října 2021 se mimořádně sešlo 
zastupitelstvo města. Jediným bodem 
jednání byl návrh na koupi objektu bý-
valého hotelu Budka – výrazné úvalské 
dominanty naproti nádraží.

Starosta úvodem pohovořil o aktuální 
nabídce objektu, která se v�průběhu září  
2021 objevila  na realitních serverech. 
Zhodnotil rovněž argumenty PRO a PRO-
TI nabytí objektu do vlastnictví města. 
Hotel Budka leží na strategickém místě, 
poblíž nádraží v�samotném centru Úval 
a představuje dlouhodobou městskou 
dominantu, potenciální využití se nabízí 
pro městské instituce (například MDDM 

a taneční sál). Koupě dá městu možnost 
určit si, co na takto strategicky význam-
ném místě ve fi nále bude. Náklady ve 
výši 20 milionů jsou pouze náklady na 
vlastní pořízení nemovitosti, odhadova-
né náklady na rekonstrukci jsou kvalifi -
kovaně odhadovány na 40 mil. Kč (mi-
nimalistická rekonstrukce) až 70 mil. Kč 
(rekonstrukce s� případnou dostavbou 
a rozšířením). Pokud by jakýkoliv vlast-
ník získal demoliční výměr na tento ob-
jekt, tak mu nic nebrání chátrající objekt 
zcela odstranit, poněvadž budova není 
a nebude památkově chráněna.  Staros-
ta pohovořil i o stávajících investičních 
projektech města na další roky ve vztahu 

k�možnostem dalších investic do objektu 
hotelu Budka. Zastupitel Ing. Černý při-
pomněl, že mnozí vnímají objekt hotelu 
Budka jako určitý symbol Úval. Místosta-
rosta Ing. Kimbembe připomněl, že jed-
norázová splátka 20 mil. Kč je reálný pro-
blém pro rozpočet. S�ohledem na ostatní 
soukromé zájemce, kteří jasně deklaro-
vali svůj zájem, nemá současný vlastník 
důvod přistoupit na rozložení splátek.

Zastupitel JUDr. Petržílek vyjádřil svůj ná-
zor, že argumenty proti koupi převažují. 
Starosta zdůraznil, že z krátkodobého 
hlediska je nákup tohoto objektu spor-
ný, ovšem z� dlouhodobé perspektivy 



3 MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIVOT ÚVAL 12/2021

dává hlubší smysl. Kriticky se k�nákupu 
vyjádřili i někteří občané, a to z�důvodu 
posunutí termínu opravy některých ulic 
v�centru města. 

Zastupitelé nakonec záměr koupi za 
cenu 20 mil. Kč schválili, a to pro budoucí 
využití jako „pobočka“ Městského domu 
dětí a mládeže Úvaly (v tomto smyslu 
bude připravena projektová dokumenta-

ce). Usnesení bylo přijato většinou hlasů 
napříč politickým spektrem. 

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=uaiU16ADpAs

Délka jednání: 1:22 hod.

●  Marek Mahdal, redakce Života Úval

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA POZVÁNKA 
NA ZASEDÁNÍ NA ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná ve 

čtvrtek 16. 12. 2021 
od 18.00 hodin v�sále 

Domu s�pečovatelskou 
službou Úvaly, 

nám. Svobody 1570.

Program jednání 
bude oznámen 
na úřední desce 

městského úřadu.

REKONSTRUOVANÉ NÁDVOŘÍ 
U RADNICE
Dvůr za radnicí směrem k dětskému 
hřišti a Výmole byl reprezentativní ukáz-
kou mizející podoby Úval – bahno, štěrk 
... no nic, co byste neznali. 

Od letošního listopadu je to minulost.

●  Petr Borecký, starosta města

NOVÝ WORKOUT NA SLOVANECH
Od listopadu slouží veřejnosti nové 
workoutové hřiště na Slovanech (vzadu 
na travnaté ploše), URUK 117 od firmy 
RVL-13. Náklady na vybudování tohoto 
hřiště činily 780�000 Kč a byly hrazeny 
z� rozpočtu města. Další workout, ten-
tokráte v� přírodním stylu pak najdete 
v�Nachlingerově parku. 

Takže kdo z�vás má rád venkovní cviče-
ní, neváhejte a pojďte si zacvičit!

●  Petr Borecký, starosta města
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ÚVALY = MOJE ADRESA  TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Trvalý pobyt jednoho občana znamená  
příspěvek od státu  15� 000 Kč do roz-
počtu města.

Výše příspěvku závisí na počtu obyvatel  
k�1. lednu příslušného roku!

Přihlaste se k�trvalému pobytu a pomů-
žete městu a tím i sobě.

Vážení spoluobčané,
hodně se v� našem městě staví, hodně 
se toho za poslední roky pro obyvatele 
Úval udělalo, ale..

Práce nekončí, nároky a požadavky 
obyvatel stoupají, a právem. Budeme 
potřebovat  rozšířit čističku odpadních 
vod, vybudovat vodovodní přivaděč 
„obchvat Jiren“ , rekonstruovat další uli-
ce, postavit svazkovou školu, dokončit 
areál koupaliště…

Apelujeme tedy na všechny, kdo v� na-
šem městě žijí a nejsou zde hlášeni 
k�trvalému pobytu, aby se ještě v�tomto 
roce  přihlásili. Zaměstnanci městského 
úřadu s�veškerými úkony rádi a ochot-
ně pomohou. Není to nic složitého. 

Zažádat o  vydání nového občanského 
průkazu můžete u kteréhokoliv úřadu 
obce s� rozšířenou působností (Český 
Brod, Říčany, Brandýs n/Labem, všech-
ny městské části Prahy).  Vydání nové-
ho OP je  při změně údajů  bezplatné,  
vydává se na 10let.

Záleží vám na rozvoji města? Staňte  se 
občany  Úval, kde teď žijete!

●  Za vedení města  Josef Polák, 
místostarosta

OPRAVA CHYBY V ČLÁNKU REKONSTRUKCE ULIC, 
„OZELENĚNÍ“ ULIC A JAK REAGOVALI OBČANÉ
V listopadovém čísle jsme zveřejnili člá-
nek o opravě ulic. Chybně jsme tam po-
psali výroky paní zastupitelky Polákové 
a za to se omlouváme. Paní zastupitel-
ka mluvila o�ulici Sovova a nikoliv o uli-
ci Smetanova, jak jsme uvedli. Správné 
znění mělo být toto:

Zajímavý příspěvek měla paní zastupi-
telka Poláková, která sdělila, že archi-
tekt s� nimi při podobným stylem pro-
váděné rekonstrukci�ulice Sovova�před 
vypracováním projektu celou ulici pro-
šel a řešila s� ním konkrétní osázení 
ulice. Doufejme, že tento přístup bude 

mít architekt i v� nově rekonstruova-
ných ulicích. Nabídli jsme, že takové 
setkání architekta s� občany můžeme 
zorganizovat.

●  Jan Černý a Vojtěch Dvořáček

VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… 20. 10. hoří provozní budova Malešic-
ké spalovny, kouř je vidět a mírně cítít i 
v� Úvalech, teprve večer je obloha zase 
bez šedého oparu, nastává dlouhodobá 
odstávka provozu spalovny, ale prý to po-
kryjí z�jiných zdrojů. Ten den byl silný vítr 
(výstraha meteorologů).

… Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
měla trochu méně práce. Výjezd č. 60-
62/2021 – zatím jen 3x, a to 21. 10. vyjela 
jednotka s CAS 32 TATRA 148 v počtu 1+2 
na strom padlý na komunikaci do obce 
Sibřina, pak 6. 11. k�dopravní nehodě se 
zraněním na světelné křižovatce u Penny 
a 9. 11. k� malému požáru do Rostoklat. 
4. 11. bylo pořízeno pro jednotku druhé 
AED, zároveň JSDH zástupce fi rmy AEDline 
proškolil v jeho používání a provádění ne-
přímé srdeční masáže. Na fb děkují za su-
per přístup a městu Úvaly za zakoupení.

… 23. 10. okresní soutěžní výstava krá-
líků, holubů a drůbeže – víc jak 100 ná-
vštěvníků přišlo do areálu ZO Českého 
svazu chovatelů a co mohlo překvapit?  
Parádní obří kohout, roztomilé minikach-
ničky a třeba králíček jako mazlíček. Plno 
holubů a všelijaké drůbeže lákalo rodiny 
s� dětmi a zájemce po dva dny ve stře-
disku chovatelů, kde mají i pietní místo 
s� fotografi emi nejstarších zakládajících 
členů.

… 25. 10. problém na stavbě mostu na 
dálnici zapříčinil zastavení vlakové do-
pravy před Pardubicemi, takže vlaky 
celý den nabíraly různě velká zpoždě-
ní, i druhý den 26.10. je výluka na trati, 
jezdí se jen po vedlejších kolejích. Jsou 
zastaveny práce na stavbě mostu, ten 
se propadá – nestandardní pokles be-
tonového bloku. Zřícení nehrozí, oprava 
je však nutná. Provoz je nadále omezen 
a vlaky se zatím nezbavily určitých men-
ších zpoždění.

… 2. 11. byl poslední den z� osmi natá-
čecích pilotního dílu seriálu pro zahra-
niční produkci v� Úvalech. Natáčelo se 
v�Husově ulici, v interiéru denního baru 
Esperanza a nakonec na koupališti. V se-
riálu hraje kromě hollywoodských herců 
i v�hlavní roli Lucie Vondráčková, která 
posílá úvalským občanům pozdrav.

ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA
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… 10. 11. se při jízdě Škvoreckou jeví pře-
kvapivý, pár dní starý pohled, na vznika-
jící cestu na východním břehu rybníka 
Fabráku. Podle názoru obyvatel v� blíz-
kém okolí se provedení, použitý materiál 
stavby a zásah do vegetace zdá krajně 
nevhodný až nebezpečný, s časovými 
následky, které nebude snadné a laciné 
obnovit. Na dotaz na příslušném odbo-
ru se dozvídáme, že z podnětu starosty 
P. Boreckého se buduje provizorní chod-
ník kvůli bezpečnosti chodců mířících do 
oblasti Bulharská a Lužická, že cesta není 
dokončena. Bude upravena uříznutím 
rour a přiděláním zábradlí, jako je u kou-
paliště. Cesta bude zasypána kamenným 
prachem. Cestu budují TSMÚ a dokončí ji 
až po adventu, úklidu listí a kolečku sbě-
ru. Občané namítají, že využívají bezpeč-
nější zkratku do Penny a pivovaru zadem 
z�Bulharské ulice. Některým rybářům se 
nelíbí, že nemohou dobře a bezpečně na 
svá „vysezená“ místa na rybaření, jinak 
cesta jim nevadí, říkají, že byla potřeba.

… 10. 11. První zkouška ohněm pro de-
mokracii je volba předsedy dolní komory 
parlamentu – kdo má pravdu, vyzná se 
občan či poslanec v�právních kličkách zá-
konů, zda je někdo volitelný? Má mít klub 
členy jedné strany nebo má koalice mít je-
den klub, když brala hlasy občanů jako je-
den celek? Možná to občanům někdo vy-
světlí. S�tím ale také hlasy veřejnosti říkají, 
že v�ŽÚ nebyly zveřejněny výsledky voleb 
v�Úvalech. Námitka, že jsou na webu měs-
ta či uvaly.cz neobstojí. Leckdo stránky ne-
navštěvuje a prý, co když nepůjde zrovna 
proud, v�ŽÚ je to na papíře a napořád. Pak 
je vhodné opět upozornit, že Úvalští byli 
vzorní, překonali republikový průměr, ve 
volbách odevzdalo platný hlas 3� 716 vo-
ličů, což představuje 72,95 % celkem. Že 
volili vítězné koalice a strany, které se do-
staly do sněmovny, jako v�celé republice. 
Ale jako drobnou zajímavost lze uvést, že 
pár hlasů získai i Zelení 0,84 %, Volný blok 
0,51 %, OtČe 0,43 %, Švýc.demokr. 
0,35 %, APB 0,21 %, Prameny 0,21%, 
Nevolte Urza.cz 0,16 %, Monarchiste.cz 
0,13%, Senioři 0,0 5%, ANS 0,02 %. Jiná 
zajímavost – Trikolora v�Úvalech dosáhla 
2,35 % a předstihla KSČM.

… k 11. 11. Úvaly�- Středočeský kraj – po-
pulace (16+):�5�430 – Očkovaní první dáv-
kou:�77,3�% ; Neočkovaní:�1�234. Ve městě 
nadále pokračuje velmi přívětivý stav pro 
zájemce očkování, zejména třetí dávkou. 
Každý čtvrtek za organizace odborem 

… pokračuje obnova bytových domů 
v�majetku města. 

●  Občanskou všímavost vyslechla 
a zdokumentovala Alena Janurová

správním probíhá očkování pro každého, 
kdo přijde i bez registrace. Zájem je velký 
i mezi mladými, chvíle čekání se vyplatí 
a naočkovaní kvitují, že nemuseli chodit 
daleko. V Úvalech ale také covid pozitiv-
ních přibývá, k�12. 11. jich je 113, denní 
nárůst se pohybuje mezi 6 až 12. Přejme 
si, ať to nejsou závažné případy.

… znovu a pořád se objevuje nepořádek 
u kontejnerových hnízd, odpady přeté-
kají a jsou nesprávně odkládány vedle 
nádob. Stále ale platí, že je u vybraných 
míst kamerový dohled a pokuty mohou 
být udělovány až do výše 50�000 Kč a lze 
dohledat „pachatele“. Při nezaplacení je 
případ předán k� přestupkovému řízení. 
Městská policie je ve střehu. Na webo-
vých stránkách města MP zveřejňuje po-
čty zásahů u rozličných neblahých skutků 
ve městě i v�okolních obcích.

… úklid listí v� ulicích a náměstí probí-
há na 3 etapy, proto se zdálo, že krásný 
podzim s�listím navátým k�domům bude 
dekorací ještě dlouho. Přeci však v�těchto 
dnech rychle mizí a technika pomáhá.

… fi rma vysazuje dva nové stromy, hloh 
v� horní části náměstí a platan opět na-
hrazuje dva předchozí uschlé u pekařství. 
TSMÚ obnovuje dláždění.

VÁNOCE 2021VÁNOCE 2021
MUDMUDr. Karáskovár. Karásková
23. 12.    7.30 – 12.00
27. 12.   DOVOLENÁ
28. 12.   8.00 – 12.00
29. 12.   8.00 – 12.00
30. 12.   8.00 – 12.00
31. 12.   DOVOLENÁ

3. 1.   DOVOLENÁ
27. 12. 2021 a 3. 1. 2022 

zastupuje MUDr. Maříková 
– pouze akutní případy.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A V ROCE 2022 PEVNÉ ZDRAVÍ 

A MNOHO OSOBNÍCH 
I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

MUDMUDr. Maříkovár. Maříková
VÁNOCEVÁNOCE

23. 12.   8.00 – 12.00
27. 12.   8.00 – 12.00

28.–31. 12.  DOVOLENÁ
Pouze akutní případy ošetří 

MUDr. Karásková.

Přejeme všem příjemné prožití 
vánočních svátků a v roce 2022 

pevné zdraví, hodně štěstí 
a rodinné pohody.



ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA6 ŽIVOT ÚVAL 12/2021

SLOVO SENÁTORA
Vážení občané,
již počtvrté se 
k� vám jako se-
nátor našeho 
obvodu obra-
cím, abych vám 
popřál klidné 
prožití adventu 
a vánočních svát-
ků a úspěšný 
nový rok. Končící 
rok nás opět po-

stavil před řadu výzev a překážek, kte-
ré bychom si před několika lety stěží 
představovali: další potýkání se s� covi-

dem, krach velkého dodavatele energií, 
růst jejich cen a obecně infl ace, to vše 
zasahuje jak do chodu každé domác-
nosti, tak do plánovaných investic obcí 
a měst, kde žijeme. 

Od začátku svého mandátu chci být va-
ším hlasem v�Senátu. Jsem proto rád, že 
se na mě čím dál více obracíte se svými 
názory a podněty. I díky tomu se nám 
pak daří prosazovat opatření, která mají 
smysl. V�letošním roce bych za všechna 
jmenoval prosazení státního fi nancová-
ní léčby některých závažných nemocí, 
které dosud nebyly hrazeny z�pojištění, 

LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
… 20. 10. v�sálku DPS od 14 a 18h, dvojí 
promítání – předpremiéra a premié-
ra – Paměti města. Patnáctý díl nedo-
cenitelného bohatství mysli, uložené 
pro budoucnost a poctu ještě žijících či 
odešlých pamětníků života v�Úvalech při 
běžných, ale zejména závažných událos-
tech, kde radost vystřídala až zoufalost. 
Tentokrát byl předposlední díl natočen 
s� akordeonistou panem Emanuelem 
Jankovským, úvalským občanem od své-
ho mládí. Prožil velmi pestrý život, na 
který nyní rád vzpomíná, a byl ochoten 
se o vzpomínky podělit. Ty zaujaly i hos-
ta promítání pana Mikuláše Kroupu ze 
společnosti PostBellum natolik, že s�pa-
nem Jankovským ještě natočili vlastní 

pokračování pamětí. Všechny odpolední 
i večerní návštěvníky sám pamětník zau-
jal ještě neuvěřitelným elánem, s�jakým 
zahrál řadu písní i koncertního provede-
ní známých skladeb na akordeon, pěk-
ně hmotný nástroj, a prsty mu kmitaly 
možná jako za mlada, kdy jsme ho zná-
vali z�různých kulturních akcí. A besedě 
se také nevyhnul. Rád potom přijal kvě-
tiny a úvalské víno od města z�rukou Ing. 
Havránkové, předsedkyně Letopisecké 
komise, která dala podnět k� natáčení. 
Jakmile doba covidová dovolí, spustíme 
i premiéru zatím posledního dílu – Vzpo-
mínek pana M. Martínka na dětství a ži-

dovské kamarády. Komise hledá i další 
pozoruhodné občany Úval k� natočení 
pamětí.

… 23. 10. pro mne také společenská akce 
a lístek odtržený z�kalendáře, který bych 
mohla trhat co 14 dní a jít na fotbalové 
hřiště místního klubu, dát si klobásku 
a malinovku a sledovat omlazené muž-
stvo Úval. Tento den, pod dramaticky 
zbarvenou oblohou, s� výsledkem 4:0 
v� také dramatickém boji s� klubem Vo-
dochody. Přes vyšší věk hosté podávali 
pro mne obdivuhodné výkony, ale hráči 
v�černém byli povětšinou u branky hostů. 
Mně laikovi se zdálo, že je na celou hru 
lepší pohled než v� TV na národní muž-
stva. Asi to bylo tou bezprostředností.

… 24. 10. Drakiáda a Mámy v� Úva-
lech na Slovanech. Na fb se prezen-
tují, řada pozvánek na akce je dlouhá, 
ale samy sebe moc nezviditelňují. Spíš 
jsou schované za výsledky a výročními 
zprávami. Takže z�akce, kde létali odpo-
ledne doma vyrábění i zakoupení draci 
a dráčci je jedno foto části spolku u „pří-
jmového“ stolku. Plno stanovišť i pro ty 
děti, které draka neměly či si chtěly vy-
zkoušet změnu. Ono udržet za poměr-
ně klidného povětří půl hodiny ve vzdu-
chu papíráka jako malý předškolák, to 

už chtělo pořádnou výdrž a z�dětí měl 
dráčka nejdál. Jeden tatínek vybavený 
rybářským prutem a mnohem delším 
vodicím vlascem odhladl, že jeho drak 
byl snad až 400 metrů daleko. Ve výš-
ce chytil asi pořádný vítr, protože začal 
pak předvádět (ten drak) takové loo-
pingy, že se tajil dech a zdálo se, že už 
skončil, když pak najednou nad státov-
kou vyplul z� údolí zase nahoru. Malé 
děti vytvářely zatím na trávě obří du-
hové bubliny, srážely barevné plechov-
ky a tatínkové ochotně běhali ve snaze 
dostat draka do vzduchu, což se někdy 
nedařilo napoprvé. (jedno foto použité 
z�fb P. Boreckého).

… Týž den působivý Podzimní koncert 
v�kostele přednesl v�17:17 h Středočes-

a nemocní a jejich rodiny museli shánět 
peníze sami, a pak prosazení práva brá-
nit svůj život i se zbraní v�ruce do Listi-
ny základních práv a svobod. Doufám, 
že v�příštím roce se mi povede prosadit 
i zohlednění strachu oběti u posuzová-
ní míry intenzity nutné obrany a prosa-
zení této změny do trestního zákoníku. 
Věřím, že právo má stát vždy na straně 
napadené oběti.

Dovolte mi ještě jednou popřát vám 
krásné svátky.

●  Váš senátor Zdeněk Hraba

    

KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS

d ž dětí
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ký pěvecký sbor vedený sbormistrem 
Stanislavem Mistrem se sólisty vzpo-
mínková díla k� 35. výročí černobylské 
havárie Requiem D-moll a Liturgie za 
oběti Černobylu. 

… 27. 10. se zástupci vedení města, 
CČSH a baráčníků poklonili v�předvečer 
státního svátku u pomníku na náměstí 
a položili květiny. Místostarosta Josef 
Polák krátce připomněl význam svátku 
a uctil památku všech obětí vztahujících 
se ke vzniku republiky i válečných.

… 31. 10. Halloween v� Horoušánkách, 
také na Skeříkově – v�úvalských čtvrtích 
se sešli sousedé a jejich děti, aby si užili 
sice importovaný svátek, ale dětmi velmi 
ochotně přijímaný s�hororovými (krvavé 

…5. 11. String Ladies – zcela kultur-
ní akce a pěkný „nářez“ – netradiční 
smyčcové trio (Eliška Dvorská 1. housle 
– učí děti v� MDDM; Dagmar Sečkařová 
2. housle; Kateřina Zíková violoncello) se 
supermoderními elektrickými i tradiční-
mi nástroji to rozbalilo v „65“ v�Riegero-
vě ulici. Při interpretaci i vlastních skla-
deb se zdá, že by kromě hraní zvládly 
atraktivní umělkyně ještě další činnost, 
tak bravurní vystoupení to bylo. Rády 
pak přijaly potlesk a květiny i růžičku od 
žákyně.

●  Lístky trhala a zdokumentovala 
A. Janurová

prsty a jiné roztodivnosti se zvláštními 
jmény) dobrotami, lampiony a průvo-
dem kolem stanovišť s�úkoly, se kterými 
si pořadatelé dali práci. Fotografi cky je 
zachycen z� Horoušánek. Škoda, že se 
nedalo „rozkrájet“ a být všude.

ÚVALSKÝ ZPĚV ŽIJE!
Vážení přátelé,
dovolte, abych touto cestou poděkoval 
těm, kteří navštívili náš koncert 24. říj-
na 2021 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, vaše přízeň nás velmi těší. Také 
děkuji zpěvákům Středočeského pě-
veckého sboru za veliké nasazení, bylo 
znát, že své party uměli téměř zpamě-
ti, a nezmátlo je ani postupně „dušič-
kové“ osvětlení, které se jinak tak dob-
ře hodilo k prožitku Faurého Requiem.

Povzbuzeni náklonností Úvaláků, před-
stupujeme před vás, milí posluchači, 
s� vánočním programem, který zazní 
v�sále domu s pečovatelskou službou 
12. 12. v 16:16 hodin. Na programu 
budou milé skladby z�Mariánské muzi-
ky českého barokního skladatele�Ada-
ma Václava Michny z Otradovic, který 
psal nejen dobrou hudbu, ale i vlastní 
texty k ní (vzpomeňme například poe-
tická místa z jeho písně Chtíc aby spal, 
kterou zná asi úplně každý – Nynej 
rozkošné děťátko, synu Boží, nynej ne-
mluvňátko, světa zboží).�

V další části koncertu uslyšíte dosud 
neslýchané :), totiž� Vánoční fantazii, 
kterou jsem napsal pro studenty boh-
nického gymnázia, kteří nechtěli každý 
rok opakovat „Rybovku“, tedy známou 
Rybovu vánoční mši. Osloven lehkou 
múzou, Rybovy texty jsem naplnil 
různými hudebními styly (pop, rock, 
country, balkánská dechovka).�Chcete-
li studenty přivést ke klasice, je dobré 

to zkusit přes hudbu, která je jim blí-
že... No, snad se na mě pan Ryba ne-
bude zlobit. A myslel jsem, že to bude 
tak jednou, ale studenti si „Mistrovku“, 
jak jí říkají, žádají dále, a též se zalíbi-
la i členům Středočeského pěveckého 
sboru, což mě velmi těší (čekal jsem 
něco ve smyslu: to napsal náš sbor-
mistr? Ehm, ehm...).

Tak přijďte, uvidíte a uslyšíte. Děkuji 
také všem, co koncert okoření nástroji 
(např. skvělý Marek Vojtěch na harmo-
niku).

Těšíme se na vás, a nezapomeňte, že 
budeme rádi, když se k nám aktivně 
přidáte. Zkoušíme v sále, kde bude 
koncert, každé úterý mezi 18:30 a 20 h.

Úvalskému zpěvu Zdar!

●  Vítězslav Pokorný 
a sbormistr Standa Mistr�

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve na vánoční koncert duchovní hudby 

pod záštitou starosty města Petra Boreckého

Jakub Jan Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

„Hej mistře“
Účinkují

Úvodní slovo – Vítězslav Pokorný
Soprán – Věra Vršková

Alt – Gabriela Panušková
Tenor –  Martin Vydra
Bas – Ondřej Novák

Spojený pěvecký sbor, smyčcové 
kvarteto, varhany

Diriguje Jakub Novák

Neděle 19. 12. 2021 v�18 hodin
kostel Panny Marie 

(Zvěstování Páně), Úvaly
Vstupné dobrovolné

Ve Spojeném pěveckém sboru se účastní 
zástupci Pěveckého sboru SMETANA Kladno, 

Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad 
a občané Úval.Připravili Ondřej Novák 

a Vítězslav Pokorný.
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Sponzor: Klánovice spolu o.p.s.

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ SOUTĚŽ 
– VAŘEČKOVÁ STRAŠIDÉLKA
Je už letitou tradicí, že MDDM na podzim 
vyhlašuje tvořivou soutěž, zaměřenou 
na tvorbu z� přírodnin. Je úžasné, že se 
tradičně zapojují školky, družiny a vždy 
potěší i práce jednotlivců.

Letošním tématem byla Vařečková stra-
šidélka. Na předzahrádce MDDM jsou 
k�vidění nápadité výrobky. Víme, že vždy 
za tím stojí nápomocná ruka dospělých, 
ať už maminek nebo učitelek, proto jim 
patří velké poděkování, že děti k�tvorbě 
vedou.

Zároveň velké díky patří jedné mamince, 
která nám darovala sponzorský dar: 120 
Igráčků kuchtíků. Tuto legendární posta-
vičku obdržel každý dětský soutěžící. Sou-
těže „Vařečková strašidélka“ se zúčastnilo 
117 dětí a navíc i někteří dospěláci.

1. kategorie - 1. místo: MŠ třída – Sovič-
ky, 2. místo: třída – Dráčci, 3. místo: tří-
da – Koníci, čestné uznání: třída Sluníčka 
a Terezka Rytinová

2. kategorie – 1. místo: Vanessa Peřin-
ková, čestné uznání: ŠD 6. odd., Viktorka 
Červenková, rodina Ernestova. 

●  Iva Fíková
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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

Podzim je pro školku neuvěřitelně boha-
té téma. Vždy s�dětmi sledujeme barevné 
proměny v přírodě, sbíráme nejrůznější 
přírodniny ke tvoření a pomalu se začíná-
me těšit a připravovat na Vánoce. 

S� podzimem jsou poslední dobou ne-
odmyslitelně spjaty oslavy svátku Hal-
loween a svítící dýňové postavičky a stra-
šidélka. A proč vlastně ne?! S�dětmi jsme 
si udělali strašidlácký karneval, dlabali 
dýně a vdechovali jim podobu nejrůz-
nějších příšerek (i když strašidelné moc 
nebyly, spíše se smály ☺) a pochutnávali 
si na strašidelně dobrém halloweenském 
nášupu od našich kuchařek.

Je moc fajn seznamovat i předškolní 
děti s�moderními robotickými hračkami, 
učit je programovat, přemýšlet dopředu 
a plánovat. Takové hračky nejsou samo-
zřejmě levnou záležitostí, a proto jsme 
uvítali příležitost od MAP Brandýsko, 
který školkám nabídl možnost zapůjčení 
a vyzkoušení těchto hraček. Neváhali 

PODZIMNÍ ŠKOLKA



13ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ ŽIVOT ÚVAL 12/2021

jsme, zapsali se do harmonogramu a za 
několik dní již děti naváděly malé Ozoboty 
nebo řídily vlakový provoz Intelíno. A když 
jsme viděli nadšení a úžas dětí i učitelek, 
určitě nějakého robůtka dětem pořídíme.

Jednou z�robotických hraček, které školka 
vlastní a aktivně využívá je Bee-Bot včel-
ka. Bee-Bot je ideální hračka pro rozvoj 
logického myšlení, prostorové předsta-
vivosti, plánování a základních matema-
tických dovedností. Díky nejrůznějším 
prostředím (některá si učitelky vyrábí 
a vymýšlejí samy) mohou děti včelkou 
jezdit od pohádky k� pohádce nebo od 
kolečka ke čtverečku a spoustu dalšího.
Nedávno některé učitelky absolvovaly 

kurz Elkonin, metodiku zaměřenou na 
rozvoj jazykových znalostí, která pomá-
há dětem přirozeným způsobem chápat 
principy a pravidla hlásek a usnadní jim 
proces učení čtení. Nejlepší je vyzkoušet 
si všechno v�praxi, a tak jsme za pomoci 
elkoninových loutek s�dětmi začali obje-

již realizovaný projekt – opravenou ha-
sičárnu, stacionář, cyklostezku, zateple-
ní domu, zahrady hradu apod. Tak nám 
držte palce, ať něco vyhrajeme, naše vý-
robky na to mají!

…..ale v�tento čas se již musíme soustře-
dit na vánoční přípravy, protože Vánoce 
se blíží a my se tolik těšíme!

●  Bc. Jana Hájková, 
ředitelka MŠ Úvaly

vovat tajemství hlásek a ono to prostě 
skvěle funguje. Při dlouhé hlásce se ma-
ňásek natáhne, při rozdělování slov na 
slabiky tleská knoflíčky apod. 
 
Soutěže úvalského MDDM mají vždy pa-
rádní témata a poslední výzva „Vařečková 
strašidélka“ jsme si prostě nemohli ne-
chat ujít! A protože naše strašidýlka byla 
povedená, odnášeli jsme si opět úžasné 
výhry pro první místa. Děkujeme!

Některé soutěže mají vyšší dosah a je 
třeba zaktivizovat celou školku, protože 
hodnotné ceny za to prostě stojí. Zapoji-
li jsme se tedy do soutěží projektu IROP. 
Jednou z� nich je „IROP očima dětí“. In-
tegrovaný regionální operační program 
(IROP) podporuje 7 oblastí veřejného ži-
vota a našim úkolem bylo ztvárnit 7 růz-
ných výtvorů reprezentující všechny tyto 
oblasti. Každý výtvor zpracovával jeden 
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PUZZLE ZE ŽIVOTA ZÁKLADKY
Na podzim se výuka rozjela v� plném 
proudu. Rozhodně nemarníme čas 
a snažíme se pro výuku využít každou 
minutu. Občas jsme si čas ve škole 
zpestřili nějakou akcí a hned bylo při 
hodině veseleji, když vám třeba náso-
bení a dělení zlomků vysvětluje učitel-
ka s� pavoukem na tváři (samozřejmě 
namalovaným:-) Bohužel občas byla 
čím dál častěji naše distanční výuka 
prověřena karanténou některé z� tříd, 
ale prošli jsme. Jsme dnes již schop-
ni během několika hodin od zjištění 
výskytu nákazy u žáka nastavit roz-
vrh třídy v� karanténě pro distanční 
i prezenční výuku a�informovat rodiče! 
Jsme moc zvědavi, jak si povedeme při 
dalším plánovaném screeningovém 
testování škol začátkem listopadu. Za-
tím známe výsledek prvního, a to byl 
jeden záchyt. Bohužel záchytů mimo 
toto testování bylo mnohem více.

Vyučování navíc pro naše žáky

O záměru dalších doučovacích/konzul-
tačních hodin a podpory našich žáků 
v�rámci projektu MŠMT jsme se již zmi-
ňovali začátkem školního roku. A nejed-
nalo se o plané řeči, šli jsme do toho! 
Tyto hodiny již na naší škole běží napříč 
ročníky, žáci se mohou na „hodinu na-
víc“ dobrovolně přihlásit, samozřejmě 
zcela bezplatně. A jaké jsou postřehy 
některých zúčastněných učitelů?

Hudbou k�sobě

Hudba má v životě prakticky každého 
člověka jistě nějaký význam. Naše ško-
la se snaží hudbu dětem přibližovat 
a představovat její nejrozmanitější 
podoby a kouzla. I v� době lockdownu 
navštěvovali naši žáci online koncert 
České fi lharmonie v Rudolfi nu (díky 
svým obrázkům se stali diváky – v�před-
chozích číslech jsme se zmiňovali). Tato 
akce měla pokračování ve formě online 
hudebních programů s�hudebníky Čes-
ké fi lharmonie. Díky zájmu a spolupráci 
našich žáků jsme byli osloveni organi-
zátory projektu Hudbou k�sobě.

Kultura na základce žije

Zdroj: www. loserscirque.cz

Děti a sport patří k�sobě

Sporty pro děti jsou nejen skvělou zá-
bavou, ale i užitečným pomocníkem 
v jejich vývoji. A z�jakého hlediska? Hod-
notami sportu je nejen pohybové vyžití, 
jak by se mohlo zdát, ale zejména zába-
va, sociální kontakty, kamarádství, zlep-
šení kondice, zdraví a aspekt soutěžení. 
Rozhodně nejde jen o�pouhý výkon, ale 
o všestrannost, psychickou odolnost, 
trvalý vztah ke sportu a také etickou 
stránku věci. Rádi dětem představuje-
me sporty, kterým se mohou v� našem 
městě a okolí věnovat. Tentokrát jsme 

„Již delší dobu intenzivně spolupracuji 
s moc milou dívkou, která má především 
jazykovou bariéru, protože tatínek ne-
pochází z ČR. Doučování začalo velmi

„Během výuky matematiky narážíme 
na témata, která se nepovedlo při di-
stanční výuce dostatečně procvičit. Tato 
témata zařazujeme po dohodě s žáky 
osmých a devátých tříd do doučování, 
které probíhá jednou týdně. Tím, že té-
mata vybíráme společně s žáky, je jejich 
motivace poměrně velká a�objem učiva, 
které probereme, je daleko větší než ve 
standardní hodině. Je úžasné, že i žáci 
si uvědomují, že přijímačky jsou stále 
stejné a učivo z distanční výuky je třeba 
doplnit.“ ( Jan Korbelář)

intenzivně, protože bylo co dohánět. 
Vždy projdeme učebnice a pracovní 
sešity a řekneme si, co by potřebovala 
dovysvětlit nebo zopakovat. Od začát-
ku používáme různé pomůcky, které 
usnadňují pochopení probírané látky. 
Žákyně se mi ozývá vždy, když potřebu-
je pomoc. Nyní spolu řešíme především 
domácí úkoly. Pomáhám jí s prvním 
krokem a� vysvětlením, poté společ-
ně kontrolujeme. Píšeme si a voláme 
a budu velmi ráda, když naše spolu-
práce potrvá co nejdéle, protože máme 
hezký vztah a společně nám to dobře 
klape.“ (Marcela Svobodová)

„Projekt Hudbou k� sobě nabízí vybra-
ným 13 školám z Prahy a Středočes-
kého kraje během celého roku setkání 
s�hudebníky přímo ve třídě nebo v�pro-
storách Rudolfi na. Součástí projektu je 
i online setkávaní s� dalšími školami a 
třešinkou na závěr je slavnostní před-
stavení ve Dvořákově síni, kterého bu-
dou žáci s hudebníky aktivní součástí. 
A jaké jsou přínosy takovýchto progra-
mů? V hudební oblasti se naučí použí-
vat různé nástroje, svůj hlas, vyjadřovat 
se beze slov, projevovat emoce, ztrácet 
ostych, naslouchat a objevovat mož-
nosti hudebních nástrojů. Kromě jiného 
tento projekt nabízí možnost navázat 
nové vztahy, zažít krásu skupinové prá-
ce, nonverbální komunikace a je příno-
sem v této nelehké době i možností na-
vázání kontaktu s vrstevníky. Jsem moc 
ráda, že se nám naskytla příležitost se 
tohoto projektu zúčastnit. Nikdy bych 
nedokázala přiblížit hudební nástroje 
a představit je dětem tak, jak to dokáží 
profesionální umělci.“ (Irena Krátká)

„Úvalská základka je škola plná kultury-
milovných tvorů, proto zde má dlouhou 
tradici KMD. Co se skrývá za tajemnou 
zkratkou? Klub mladého diváka, nebo 
také Klub máklého divnáka! A protože 
jsme škola veliká, máme hned dvě sku-
piny. První vede Bohdana Valášková 
s�Kristýnou Podhorskou, tu druhou Mi-
lena Jakoubková s�Anetou Kosmatovou. 
Přihlášení dobrovolníci se několikrát do 
roka vydávají všanc vkusu svých vedou-
cí a vyrážejí do večerního víru pražské-
ho divadelního světa. V� loňském covi-
dovém roce jsme si zahráli hru Přihlas 
- objednej - zaplať - přesuň - přesuň - 
přesuň - zruš - vrať peníze. Ovšem letos 
se nám již podařilo jedno představení 
absolvovat. První skupina si v� divadle 
Bravo užila novocirkusové představe-
ní THE LOSER(S) od uskupení Losers 
Cirque Company. A�bylo se na co dívat. 
Chvíli jsme se smáli, chvíli báli o život 
létající akrobatky, byl to zážitek pro oči, 
uši i duši. Netušíme, jak prokličkujeme 
dalšími měsíci, ale nedáme se. Uděláme 
všechno pro to, aby kultura, a nejen ta 
divadelní, byla i nadále součástí života 
našich dětí.“ (Bohdana Valášková) 
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v� hodinách tělocviku našim žákům 
představili fenomén úvalské házené.

Tvoříme i s�rodiči

Rodiče považujeme za důležité partne-
ry naší školy a rádi se s�nimi potkáváme 
i na neofi ciálních akcích. Jednou z� po-
dob takových setkání je společné tvo-
ření. Vždy panuje uvolněná přátelská 
atmosféra a děti jsou nadšené, jak je-
jich maminky a tatínkové s�maximálním 
nasazením vymýšlí ta nejúžasnější díla. 

Halloween na naší škole

Do akcí se nezapomíná zapojovat ani 
školní jídelna. Tematické menu a výzdo-
ba jsou samozřejmostí!

O úvalské základce je slyšet

Naše škola má velice dobré vztahy 
s� médii a je často oslovována, aby se 
vyjádřila k� nejrůznějším tématům. 
A tak se naši žáci objevují v� televizi, 
ředitel často odpovídá na nejrůznější 
dotazy reportérů a naši učitelé se stá-
vají žurnalisty a jejich články se objevují 
v nejrůznějších�médiích. Posledním ta-
kovým je článek našeho nového kolegy, 
matikáře, Jana Korbeláře, jehož článek 
„Chtěl cítit adrenalin, opustil proto byz-
nys a šel učit na základku. Se sedmáky v 
rozpuku puberty se nenudí.“ najdete na 
stránkách EDUZIN.CZ v�rubrice Život je 
změna.

Neděje se toho na naší úvalské základ-
ce málo, jsme akční, stále se dokážeme 
radovat z� běžných věcí, úspěchu kaž-
dého žáka a společně se zasmát. Ne-
ztrácíme naději a věříme, že si užijeme 
všechny vánoční akce a všichni se se-
jdeme (vlastně, sešli jsme se – s� ohle-
dem na datum uveřejnění) o sváteční 
sobotě při příležitosti slavnostního roz-
svěcení vánočního stromečku města 
Úvaly!

●  Tým ZŠ Úvaly

„Martin Dohnal, ofi ciální krajský trenér 
házené a bývalý profesionální hráč, 
předával v rámci spolupráce školy s TJ 
Sokol Úvaly našim holkách a klukům 
originálním a poutavým způsobem své 
sportovní i životní zkušenosti. A že tyto 
akce mají smysl, dokazuje, že na dalším 
pravidelném tréninku hráčů úvalské 
házené se objevili noví hráči z�řad oslo-
vených žáků, které tato hra zaujala.“ 
(Lukáš Kunc)

„Ve čtvrtek 21. 10. 2021 proběhla na 
školní zahradě akce rodin žáků 2.� A 
s příznačným názvem Dýňování. Všichni 
si společné setkání náležitě užili a kaž-
dý si odnášel domů nejen vlastnoručně 
zkrášlenou dýni, ale i milý úsměv na 
rtech z příjemně stráveného odpoled-
ne v bezvadném kolektivu. Další školní 
den si pak žáci 2. A užili strašidelné hal-
loweenské dopoledne plné tematických 
aktivit.“ (Zuzana Kupčáková)

„Žákovský školní parlament i pro le-
tošní rok vyhlásil halloweenský den na 
naší škole. Termín byl kvůli podzimním 
prázdninám stanoven až na pondělí 
1. 11. 2021. Každý žák, učitel nebo tře-
ba i kuchařka mohli přijít do školy ve 
strašidelném kostýmu. Už před 8. ho-
dinou ranní se to před školou děsivými 
převleky jen hemžilo. Mohli jsme vidět 
kostlivce, zombíky, čarodějnice, klauny, 
ale i různé fi lmové postavy. Žáci moh-
li vybírat také nejoriginálnější kostým. 
V�průběhu dne se ze školního rozhlasu 
ozvala i strašidelná písnička jako podě-
kování všem za zapojení do halloween-
ské akce.“ (Michaela Kubátová)
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ADVENTNÍ  ZAMYŠLENÍ
V�jedné vánoční písni se zpívá: „Ten vá-
noční čas dočkali jsme zas…“. Ano, opět 
po roce se před námi otevřelo vánoční 
období, kterému předchází čas adven-
tu, tzn.  období čtyř neděl před vánoč-
ními svátky. Je to doba radostného oče-
kávání příchodu�Spasitele Ježíše Krista, 
duchovní přípravy na� Vánoce, doba 
rozjímání, dobročinnosti a čas naděje. 
Adventem zároveň pro křesťany začíná 
nový liturgický rok.

Adventní období radostného očekávání:

1. Neděle adventní� je zaměřená na 
Kristův druhý příchod na konci světa 
s� výzvou, aby byl na něj člověk připra-
ven.� První svíčka na adventním věnci 
je nazývána�svící proroků, neboť je pa-
mátkou na proroky, kteří předpověděli 
narození Ježíše Krista.

2. Neděle adventní�představuje posta-
vu Jana Křtitele, který vyzývá k� obrá-
cení srdce a ohlašuje Kristův příchod. 
Druhá adventní svíčka je nazývána�svící 
betlémskou, neboť reprezentuje lásku 
a představuje Ježíškovy jesličky.

3. Neděle adventní� je nazvaná také 
„Gaudete“ neboli� radostná. Pojmeno-
vaná je podle biblického verše v� NZ 

Filipským 4,4-5:� „Radujte se v� Pánu 
vždycky, znovu říkám, radujte se!....Pán je 
blízko.“� Svíčka, zapalovaná tuto neděli, 
se nazývá� svící pastýřskou, která vyja-
dřuje radost z toho, že období přípravy 
na Vánoce je téměř u konce a adventní 
období získává slavnostnější ráz.

4. Neděle adventní�představuje�událos-
ti, které již bezprostředně předcházejí 
Ježíšovu narození v� Betlémě, a je spo-
jena s postavou  Ježíšovy matky Pan-
ny Marie. Svíčka, která se tuto neděli 
zapaluje, je nazývána� svící andělskou�
a představuje mír a pokoj.�

Symbolem adventu je adventní věnec, 
na kterém se postupně zapalují čtyři 
svíčky,  ukazující na čtyři týdny, které 
chybí do Vánoc. Světlo z hořících svící 
vyjadřuje přicházejícího Krista, rozpty-
lujícího temnotu a strach, neboť on 
je�Světlo světa ( Ježíš řekl: „Já jsem svět-
lo světa, kdo mě následuje, nebude chodit 
ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8,12). 

Po poslední adventní neděli přichá-
zejí vánoční svátky, kdy křesťané sla-
ví narození Ježíše Krista, Božího Syna 
a Spasitele, kterého bůh seslal, aby 
lidem přinesl spásu, poselství lásky, 
milosti, pochopení života a moudrost. 

Vnímáním krásy všeho stvořeného oži-
vujeme lásku ve svém duchovním srdci.  

Přeji nám všem, abychom v� adventu 
připravilí svá srdce k� přivítání Ježíše 
Spasitele, šťastné, radostné prožití vá-
nočních svátků, plné lásky a  následné 
optimistické vykročení do nového roku 
naplňující všechna  naše očekávání.                     

BŮH VÁM ŽEHNEJ!

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
farářka CČSH v Úvalech

ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY
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Na Vinici u Observatoria, vedle třešně 
„Leden“, přibyl od neděle 14. listopadu 
malovaný pískovcový kámen s�obrázkem 
třešňových skřítků od Petra Kytlici.
  
Skřítkové se totiž starají o 12 třešní, kte-
ré vysázel spolek Zachraňme koupaliště 
před 2 lety. Ke kameni jsme položili růz-
né dobroty a kamínky pro radost, které 
namalovali děti i dospělí během Babího 
léta na koupališti letos v� září. Kamínky 
jsou určeny pro radost nejen skřítkům, 
ale i všem kolemjdoucím. Dobroty jsme 
nakonec snědli sami. 

A pokud někdo z�vás bude mít chuť ně-
jaký kamínek pro třešňové skřítky nama-
lovat, uděláte jim velkou radost, když jim 
ho ke kameni přinesete. Budou rádi, že si 
na ně vzpomenete.

Dělat radost druhým k� předvánočnímu 
času patří.

Přejeme Úvalákům krásné a radostné vá-
noční svátky.

●  Spolek Zachraňme 
koupaliště

KÁMEN TŘEŠŇOVÝCH SKŘÍTKŮ

SPORTSPORT

Nejdůležitější akce České asociace aikidó 
– týdenní Letní škola v Karlových Varech 
pod vedením šihanů Daniela Vettera 
(7. dan Aikikai) a Miroslava Kodyma 
(6. dan Aikikai) byla v tomto roce výjimeč-
ně posunuta až na konec srpna a možná 
i z tohoto důvodu na ni dorazilo méně 
lidí než obvykle. Z Úval se vypravilo sedm 
statečných, kteří načerpali nové zkuše-
nosti a mezi jednotlivými tréninky se při-
pravovali na budoucí zkoušky, které byly 
kvůli omezením s pandemií pozastavené.

Školní rok začal optimisticky a i my jsme 
vyhlíželi neděli 19. září, na kterou jsme 
naplánovali zahájení další sezony – v po-
řadí již osmé. Trénink jsme udělali venku, 
počasí nám přálo a přišlo i několik nových 
zájemců na rozšíření dětské i dospělác-
ké skupiny úvalských aikidistů. V pondělí 
20. září se rozjel standardní režim a po 
dlouhé době zase cvičení v tělocvičně.

O týden později jsme v sobotu 25. září 
vyrazili do Prahy na pravidelnou stáž dět-
ských oddílů ČAA. Díky reklamě mezi naší 
„drobotinou“ nakonec vlakovým spojem 
vyrazilo z Úval 16 dětí. Přestože dostávali 
vedoucí ostatních oddílů informace v do-
statečném předstihu, objevili se na praž-
ském Žižkově už jen dva junioři z DDM 
Prosek. Pět učitelů dětí se ale postaralo 
o to, že si všichni sobotní cvičení užili a 

kromě sladkostí a diplomu si odnesli i dal-
ší cenné zkušenosti.

Na přelomu září a října už jely úvalské tré-
ninky naplno a průběžně se objevovaly 
nové děti, které se rozhodly využít možnos-
ti vyzkoušet si toto japonské bojové umění. 
I nadále platí, že se děti i dospělí mohou 
mezi nás přidat v průběhu celého roku.

O víkendu 16. – 17. října se konala v Praze 
další pravidelná akce, tentokrát pro do-
spělé. Soukromá stáž Miroslava Kodyma 
(6. dan Aikikai) se zaměřením na zkouško-
vý řád měla opět silné zastoupení z Úval.

V sobotu jsme se zúčastnili ve velkém po-
čtu a večer úspěšně složili zkoušky Anička 
Vavrušová (6. kyu), Linda Čížková a Honza 
Bauer (oba 5. kyu) a Vítek Bauer (4. kyu). 
Všem moc gratulujeme.

V neděli probíhala příprava na vyšší kyu, 
tam jsme kandidáty neměli, ale úvalští 

pokročilí využili této příležitosti, aby se 
podívali, co po nich budou chtít zkušební 
komisaři na jaře 2022.

První listopadový víkend jsme vyrazili až 
do České Třebové na regionální stáž pod 
vedením Tomáše Šalamouna (4. dan Aiki-
kai). Jedenáct zástupců úvalského aikidó 
se potkalo s kamarády z České Třebové, 
Šumperka, Uherského Brodu, Řečan nad 
Labem a Prahy. Tomáš okořenil cvičení 
i zbraněmi a ukázal nám základy technik 
ve cvičení s bokkenem a džó.

Do konce roku nás ještě čeká národní 
stáž Daniela Vettera (7. dan Aikikai) v Brně 
v termínu 20. – 21. listopadu (pravděpo-
dobně bez naší účasti) a Zimní škola ČAA 
v Praze pod vedením stejného učitele o ví-
kendu 4. – 5. prosince. V neděli 5. prosince 
odpoledne také proběhne členská schůze 
našeho spolku Aikidó Úvaly.

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

Autoři fotografi í: Eliška Svobodová, 
Pavel Skalický, Petr Bodlák

PODZIM V RYTMU AIKIDÓ



v�kata. Ve starších žácích bojoval jako lev 
Kuba Brázda a odvezl si bronzové oce-
nění v� kumite. Naším elitním závodem 
se stala kategorie starších žákyň, kdy 
do čtyřčlenného finále kata postoupily: 
Nela Martinovská, Emča Bělohradová, 
Barča Brýdlová a Majda Havlíková (byla 
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V� posledních říjnových dnech se usku-
tečnilo další podzimní soustředění klubu 
Sport Úvaly u Máchova jezera. Zatímco 
podzimní krajina ukázala všechny své 
krásy a barvy před uložením k�zimnímu 
spánku, počasí se v�žádném případě ne-
podbízelo a ukázalo všechny své podoby, 
ty příjemné i ty, kterým se člověk raději 
vyhne a je rád, že je v�teple pod střechou. 
Tam, kde ostatně probíhalo vše podstat-
né. Dva tréninky denně pro každého, tři 
pro ty, kteří se navíc připravovali na sou-
těžení v�týmových katách.

Na rozdíl od letního soustředění, na kte-
rém se pozornost věnovaná hrám při-
bližovala svým významem tréninkové 
složce soustředění, to podzimní bylo za-
měřeno převážně na výkonnostní strán-
ku, a to vzhledem k�blížícímu se Mistrov-
ství České republiky JKA v� Kadani. Jako 
vždy vše probíhalo pod vedením zkuše-
ných trenérů, včetně trenérů reprezenta-
ce. Ze všech sil se při trénincích vydávali 
jak formu ladící reprezentanti úvalského 
karate, tak i většina účastníků soustředě-
ní. A ti ostatní skoro ze všech sil. 

Přes výše uvedené samozřejmě ani ten-
tokrát nebylo karate jedinou náplní po-
bytu. Jeden večer vyplnilo tradiční kino. 
Hráči se řadili do front při pingpongové 
obíhačce. Hrála se Evoluce, Červíci, Sa-
murajský meč, Aktivity a další hry. Ani 
procházky v� přírodě mezi tréninky ne-
chyběly. Na temnější struny lidské duše 
pak zabrnkala několikadenní hra Mafie, 
do které se s� nadšením zapojily nejen 

děti. Úkolem bylo v�roli mafiánského za-
bijáka zneškodnit určeného kolegu, taky 
mafiána. Kloboukem, brýlemi, listem ze 
stromu, kapesníčkem, kartou, plyšákem 
nebo jinou předepsanou zbraní. Beze 
svědků. Cílem bylo zbavit se postupně 
konkurence, což znamenalo celkově cca 
65 promyšlených „zločinů“, a stát se po-
sledním žijícím příslušníkem nyní již jed-
nočlenné organizace. Vzhledem k�blížící-
mu se Halloweenu nemohlo chybět ani 
vyřezávání dýní a večerní party s rejem 
masek, přičemž ty nejlepší obdržely hod-
notné čokolády.

Vzhledem k�intenzitě proběhlých trénin-
ků bylo kratší, čtyři dny trvající soustředě-
ní více než dostačující. Součástí přípravy 
na vrchol sezony musí být i dostatek času 
na odpočinek a regeneraci. Nezbývá než 
doufat, že situace tomu dovolí a uskuteč-
ní se další soustředění, tentokrát na jaře, 
o Velikonocích.

●  Za Sport Úvaly Mgr. Petr Bělohrad

PODZIMNÍ KARATISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

28 MEDAILÍ PRO ÚVALÁKY

Mistrovství České republiky Českého sva-
zu karate Japan Karate Association před-
stavuje vrchol tuzemské sezony. Úvalští 
karatisté se na toto mistrovství připra-
vovali velmi zodpovědně, kromě pra-
videlných tréninků v� klubu absolvovali 
soustředění a výcvikové kempy.  Účast na 
mistrovství ale není podmíněna množ-
stvím tréninků v�roce, nýbrž úspěchy na 
kvalifikačních soutěžích, ze kterých šest-
náct v�dané kategorii a disciplíně postu-
puje na šampionát. Musím konstatovat, 
že „nás“ postoupilo 38, ale bohužel z�dů-
vodu epidemie covid-19 startovalo pou-
hých 28. 

Letošní šampionát se konal v�královském 
městě Kadani o prvním listopadovém 
víkendu. Zúčastnilo se ho kolem 300 zá-
vodníků a byl rozdělen na dva soutěžní 
dny: sobotu, kdy soutěžila kategorie žáků 
a juniorů, a neděli, kdy probíhaly boje 
mezi dorostenci, seniory a veterány. 

Žáci potvrdili, že v� každé věkové kate-
gorii máme silné zastoupení. V� elévské 

mini žákovské soutěži (děti do 9 let) ob-
sadil náš benjamínek Pavel Vilímovský 
3. místo v�kumite. V�mladších žácích po-
tvrdil formu v�kata svým 1. místem Tobík 
Martinovský. Velkým překvapením pro 
úvalský tým byl Sebík Carlsson, který 
na své 3. soutěži v�životě získal 3. místo 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V�KARATE 
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to radost dívat se na úvalské finále ☺). 
Nakonec souboj dopadl takto: 4. místo 
obsadila Emča (služebně nejmladší z�dra-
čic – tedy velká pochvala), 3. místo Nela, 
2. místo Barča a vítězkou se stala Majda. 
Také v kumite o medailové souboje zápa-
sily Úvalačky  Majda a Barča a po vzájem-
ném souboji nakonec do finále postoupi-
la Majda, která celkově obsadila 2. místo 
a stala se vítězkou kombinace (získala 
medailová ocenění v� kata i v� kumite). 
Musím ale vyzvednout výkon Barči, jež 
první zápas vyhrála za 20 sekund a cel-
kově si vedla velmi dobře. V�soutěži juni-
orek Sára Konečná potvrdila, že přestože 
patří k�mladším v této kategorii, má zde 
své místo. Sára obsadila 2. místo v�kata 
a v�kumite vybojovala 3. pozici, čímž stej-

ním poháru v� říjnu prohodili Ríša Vašek 
a Tomáš Tříska. Tom skončil na 3. místě 
a Ríša na 2. V�kumite mladšího dorostu 
poprvé zazářili Adam Janík a Šimon Char-
vát, borci obsadili výborná 3. místa. Sou-
těž kata mladších dorostenek konečně 
„sedla“ Gabče Mastné, Gabča dokázala 
předvést výborný výkon (jako na trénin-
ku) a stala se letošní šampionkou. Soutěž 
starších dorostenců kata vyhrál známý 
úvalský pár Ondra Charvát a Sára Koneč-
ná, oba dva samozřejmě ve své kategorii 
☺. Prvního úspěchu na národní soutěži 
dosáhla v� kumite starších dorostenek 
Anežka Vrbenská, která společně s�Kájou 
Kytkovou vybojovala 3. místo. Jako nová-
ček v seniorské kategorii startoval Filip 
Konečný a podařilo se mu získat skvělé 
3. místo. I kata týmy tento den přinesly 
úspěchy. 1. místa obsadili: mladší doros-
tenci ( Janík, Charvát Š. a Vašek) a starší 
dorostenky (Konečná, Kytková a Mast-
ná). 2. místo s� náhradníkem za Pepíka 
Macouna Martinem Lužou z� kyjovského 
klubu získalo družstvo starší dorostenci 
(Tříska, Charvát O. a Luža).

Úvalský tým si z�mistrovství České repub-
liky přivezl 28 medailových ocenění: 9 zla-
tých, 6 stříbrných a 13 bronzových. Za tím-
to úspěchem stojí nejen práce borců, kteří 
dokázali, že si umí stanovit cíle i jít si za 
nimi a že se jako tým umí podpořit a fan-
dit si, ale i celý realizační tým od trenérů, 
koučů, rozhodčích, po činné rodiče. V�ne-
poslední řadě nesmíme opomenout i na 
přízeň města Úvaly. Této podpory a práce 
všech si moc vážíme, moc za ni děkuji.

●  Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

ně jako Majda získala titul kombinace.  
Juniorskou kategorii kata bohužel musel 
z�důvodu karantény vynechat Pepa Ma-
coun, ale i tak Ondra Charvát vybojoval 
stříbrnou příčku a Filip Konečný (trochu 
smutnou ☺) bramborovou.
Nesmíme opomenout kata týmy, jejichž 
složení a starty byly silně ovlivněny covi-
dem a poslední secviky probíhaly před 
samotným závodem. Vítězi kata týmů se 
stala družstva: mladší žáci 1 (Martinov-
ský, Sigmund a Carlsson) a starší žákyně 
(Brýdlová, Martinovská a Havlíková). 3. 
místo obsadil tým mladší žáci 3 (Charvát 
A., Mládková a Vysušil M.).

Druhý den turnaje úspěšně zahájili mlad-
ší dorostenci. Své umístění si po národ-
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POZNÁTE, KDY? NEBO VÍTE, ŽE?

Zimní fotografi e je pořízena asi ve 40. letech minulého století, 
jsou vidět ještě staré „šraňky“ a prodejní kamenný stánek s�ovo-
cem, který již neplní svůj účel. Snímek se však také vztahuje 
k� jinému článku v� našem měsíčníku a může být jistou nápo-
vědou, kdy byl pořízen. Prodávalo se v�něm totiž ještě zhruba 
v�roce 1938. Tento uveřejněný je z�archivu negativů zapáleného 
fotografa města a okolí, pana Jaromíra Rajnyše. Druhý snímek 
je rodinný od paní Kolaříkové. Maminka, paní Krejcárková, roz. 
Šindelářová, právě prodávala ovoce a byla manželkou pana 
Krejcárka, který zase měl obchůdek s�pochutinami (při zvětšení 
je vidět značka Orion čokoláda, lízátka a možná i uzeniny, pan 
Krejcárek stojí vlevo). Znáte-li někdo další podrobnosti, zvláště, 
kde druhý obchůdek byl, napište prosím na adresu alena.janu-
rova@centrum.cz nebo se zastavte v�podatelně MěÚ.

● Alena Janurová

BLÍŽÍ SE VÁNOCE A KVAPEM
Určitě v�ten čas nevynecháme hluboce 
zažité tradice spojené s� křesťanstvím, 
začínající adventem, který nám byl de-
sítky let odpírán, přesto se nepodařilo 
nám Ježíška vzít. Jen se trochu změnily 
podmínky. 

Trocha historie neuškodí. V� Česku� po-
prvé postavil vánoční stromek pro 
své přátele v roce� 1812� ředitel praž-
ského� Stavovského divadla� Jan Karel 
Liebich� na svém libeňském zámeč-
ku� Šilboch. Nový zvyk se však začal 
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. 

letech�19. století�v bohatých pražských 
měšťanských rodinách. Na vánočních 
trzích se prý, jak se dočteme na webu, 
začaly prodávat z� Německa� dovezené 
umělé stromečky vyřezané z kartonu 
nebo tenkých prkének, ale kupující 
o ně nejevili příliš veliký zájem. Více 
se ujaly živé stromečky,� smrčky,� jed-
ličky� nebo� májky� ozdobené sladkým 
pečivem,� perníkem� a především� ovo-
cem� –� jablky� nebo� hruškami,� mandle-
mi�či�rozinkami. Zřejmě roku�1860�se na 
stromečku v� Čechách� poprvé rozsvíti-
ly�lojové�svíčky. Do venkovských stavení 

pronikaly ozdobené vánoční stromeč-
ky ještě pomaleji. Až do� první světové 
války� bývala v mnoha domácnostech 
pouze ozdobená smrková nebo jedlová 
větev. Někde kvůli místu věšeli stromek 
od stropu, a to dokonce špičkou dolů. 
Důvod té poslední kuriozity zatím nebyl 
nikde vysvětlen.

Na�náměstí�ve městech se často umís-
ťují velké veřejné vánoční stromy. Popr-
vé byl�strom republiky�postaven na�br-
něnském�náměstí Svobody�v roce 1924 
spisovatelem� Rudolfem Těsnohlídkem. 

HISTORIEHISTORIE
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Navždy jsme se rozloučili: 

Ivan Melš
Alena Soukupová

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Vítáme nové spoluobčánky: 

Theodor Branný
Šimon Němec

Přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

PROSINEC 2021
3 �

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména naroze-
ných dětí, životní jubilea a jména zemřelých v�rub-
rice Společenská kronika. Uvést jméno a příjmení je 
možné pouze s�písemným souhlasem dotčené oso-
by, případně jejího zákonného zástupce. V�případě 
zájmu o zveřejnění se obraťte na správní odbor MěÚ 
Úvaly, na email marie.cerna@mestouvaly.cz nebo 
tel. 281 091�528, mobil 723�929�928. 

● Marie Černá, matrikářka

    

SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pohnula ho k tomu událost, kdy s přá-
teli nalezli v zimě, v roce 1919, v� bílo-
vickém�lese, prochladlé děvčátko.�Tento 
prožitek ho zasáhl natolik, že se o Váno-
cích rozhodl vztyčit na náměstí strom 
a pod ním uspořádat sbírku na pomoc 
všem opuštěným dětem. Jedním z nej-
slavnějších českých vánočních stromů 
byl 24 metrů vysoký smrk z� Beskyd, 
který ozdobil o Vánocích�1999�vatikán-
ské� Svatopetrské náměstí. 31 metrů 
vysoký vánoční�smrk�na pražském�Sta-
roměstském náměstí�v roce�2003�spadl 
a zranil čtyři lidi.� V� Praze� se každý rok 
umisťuje vánoční strom na Staroměst-
ském náměstí, většinou jde o smrk 
vysoký od dvaceti do třiatřiceti metrů 
(tolik opět informace na webu a ve wi-
kipedii).

Za první republiky se stromky zdobily 
velmi prostě, jak bylo výše zmíněno. Po 
prababičkách má někdo možná doma 

uschovánu řadu ozdůbek, třeba z� ba-
revného staniolu (pro neznalé takový 
alobal) sešité hvězdy či srdíčka do pro-
storového útvaru, který se teplem od 
svíček na stromku točil a házel „prasát-
ka“. Další ozdoby byly třeba korálkové, 
umně vytvořené váhy, ptáčci, rybičky. 
Koule byly foukané skleněné a pár jich 
při odstrojování vždy vzalo za své. Po-
dobné to bylo i za „totáče“. Kupodivu 
ozdobičky na stromeček se nějak daly 
sehnat, asi proto, že republika byla ve 
sklářství a malování ozdob velmocí. 
Ovšem problémem byly svíčky, ne že 
by byly nedostatkové. Připevňovaly se 
na větvičky klipsičkami pod plechovým 
„talířkem“, na kterém byla svíčka na-
píchnuta na hrot a vosk stékal na něj 
nebo na koberec. Jenže smrčky, které 
se prořezávaly z�hustých porostů, neby-
ly nijak kvalitní ani vzrůstné a strašně 
brzy opadávaly. Větve se jim ohýbaly 
dolů k� zemi a byly nesmírně hořlavé. 

Kolik vzplanutých stromů museli teh-
dejší požárníci hasit, a to nepočítaje 
vzplanuté nedostatkové záclony a ne-
dej Bože ohrožené celé domácnosti. 
A pod stromky ty těžko vydobyté dárky 
schovávané ve skříních či v�komorách a 
objevované potajmu dětmi. A to nád-
herně zoufalé čekání až přijde Ježíšek, 
žádné krácení chvíle u pohádek v�tele-
vizi, nanejvýš později u jednoho progra-
mu s� nezapomenutelnou Štěpánkou. 
A nekonečné vykosťování kapra a pak 
zazvonil zvoneček … běžte se podívat 
z�okna, už letí … jééé.

Z� mnoha vzpomínek se ani nedostane 
na původně zamýšlený text o zapome-
nutých tradicích, jako byla sekyra pod 
stolem, zčernalý ořech v� rozlousknuté 
skořápce, třesení bezem apod. Ale to se 
dá snadno najít také na internetu.

●  Vzpomínala A. Janurová

Jednou z nich je paní Růžena Kolaříková, 
která se narodila v� Úvalech v� prosinci 
1930, vyrůstala v Chaloupkách a dosud 
ve městě žije, takříkajíc velmi čile. Sou-
hlasila s�rozhovorem o svém mládí. Ráda 
vzpomíná na školu, zejména na paní uči-
telku Raušovou, která byla i aktivní člen-
kou ochotnického divadelního souboru 
J.K.Tyl. Chodilo se tenkrát do školy od 8 
do půl dvanácté a odpoledne byly ještě 
ruční práce i od 13 do 16h. V�polední pře-
stávce pomáhala s�obědem a vozila zboží 

do obchodu na trakaři. Maminka měla 
obchod s�ovocem a zeleninou pod závo-
rami. Chodila do Sokola (kde cvičila paní 
Bilanská), také do tanečních. Ráda tanco-
vala. Vzpomíná také, jak „vozili Němci lidi 
vlakem do koncentráků“, a diví se, proč 
se dnes lidé perou a válčí. Na dotaz na 
recept na dlouhý věk řekla, že vzala život 
pevně do svých rukou a tím zvládala ne-
malé potíže. Dosud si vaří, pečuje o dům 
a soused jí přátelsky pomáhá se zahra-
dou.

V� Úvalech v� prosinci žije neuvěřitelných 
padesát dva 90 a víceletých občanů, 
z� toho jsou patrně trvale 3 v� zahraničí. 
Příští rok přibude jeden stoletý, tak jim 
všem lze jedině přát, ať jim zdraví vydr-
ží a žijí ve spokojenosti dále mezi námi. 
Pokud by někdo z� těchto pamětníků rád 
svěřil své vzpomínky Životu Úval a archivu 
městských kronik, pak se může rodina ob-
rátit na alena.janurova@centrum.cz  či na 
podatelnu městského úřadu.

●  Alena Janurová

KOLIK MÁME LETOS JUBILANTŮ VE VĚKU 
90 A VÍCE LET?

Krásné a klidné vánoční svátky Krásné a klidné vánoční svátky 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenostia do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

 ze srdce přeje všem svým čtenářům ze srdce přeje všem svým čtenářům

 redakce Života Úval redakce Života Úval
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Dne 17. září  2021 ve věku 66 let zemřel  
stavař a sochař Jiří Fürst.  V� Úvalech 
prožil dětství a mládí,   nejen ve ško-
le, ale i v�háji a u potoka pod kostelem, 
na  sokolském i volejbalovém hřišti či 
na koupališti.Od�druhé poloviny 80. let 
minulého století žil a pracoval v�Praze.  
Ale  Úvalákem  zůstal .  Stále sem jezdil 
za  maminkou a kamarády.  Vlastní ro-
dinu nezaložil.  Absolvoval střední ško-
lu stavební  a  většinu života ve staveb-
nictví pracoval, prováděl i restaurování 
historických staveb. 

Dlouhá léta byl aktivním ragbistou.  
Vojnu absolvoval v  Armádním sportov-
ním družstvu Přelouč Ragby.  Jako hráč 
prvoligové  Slávie procestoval celou 
Evropu. Tyto cesty byly pro Jiřího pří-
ležitostí navštěvovat umělecké galerie 
a poznávat práce světových tvůrců. Do 
nedávné doby se stále velkým nasa-
zením  hrál  veteránské zápasy za Old  
Boys Club Prague .

Jiří od dětství projevoval výtvarné na-
dání,  které rozvíjel  nejdříve v�Úvalech 
pod vedením akademického malíře 
Vladimíra Vondráčka, později v� Praze 
u akademické malířky Heleny Slaví-
kové, u akademických sochařů Juraje 
Plieštika a Miloše Hrušky. Neabsolvoval 
žádné oficiální akademické vzdělání, 
jak je nesprávně uvedeno ve Wikipedii. 
Přesto se svým dílem prosadil. Několik 
let externě učil kreslení a modelování 
na výtvarném Gymnáziu bratří  Čapků 
v� Praze. Postupem času se vypracoval 
jako sochař. Pracoval s� kamenem, hlí-
nou, bronzem, vždy s� citem pro daný 
materiál.  Jeho figurální sochařská tvor-
ba ukazuje krásu lidského těla. Vedle 
realistických soch tvořil i abstraktní 
figurální kompozice.

Akademický malíř Václav Zoubek, ředi-
tel Rabasovy galerie v�Rakovníku, říká: 
S� Jiřím Fürstem jsem se poprvé setkal 

před víc jak dvaceti lety, podnikal ve 
stavebnictví a se sochařským uměním  
flirtoval. Žádným formálním výtvar-
ným vzděláním neprošel.  Byl jsem ale 
svědkem, jak se sochařského řemesla 
s� obdivuhodnou zaujatostí postupně 
zmocňoval. Bylo to z�větší části instink-
tivní.  Střídal různé vzory, až se propra-
coval k� formálnímu výrazu,  který mu 
vyhovoval. Na poněkud ještě amorfní 
tvary abstraktních kompozic navázaly 
první kubizující pokusy o figury, pak té-
měř popisné výpůjčky reálných forem 
lidských či zvířecích těl. Svobodně je 
všelijak spojoval, až dosáhl žádaného 
účinku od vážné monumentality po 
groteskní nadsázku. Velmi rychle si vy-
budoval dobré postavení v� sochařské 
komunitě, úspěšně organizoval be-
rounská sympozia a na ně navazující 

setkání, což není mezi umělci obvyklá 
schopnost.        

Jiřího sochy jsou  ve veřejném prosto-
ru, v� soukromých sbírkách a zahra-
dách. Svatý Jan  Nepomucký stojí ve 
středočeských Štíhlicích, na pražském 
Vyšehradě před budovou galerie na-
jdete kamenné Spočinutí a Splynutí, 
sochy z�hořického pískovce jsou v are-
álu Rehabilitační nemocnice Beroun. 
Ve vstupní hale této nemocnice je od 
Jiřího busta doktora J. Calty, zakladate-
le místní rehabilitace. Jiří vytvořil bustu 
Arnošta Lustiga, která byla umístěna 
v�prostorách Společnosti Franze Kafky. 

Především drobnou keramikou a men-
šími bronzy je zastoupen v� soukro-
mých sbírkách po celé Evropě. Menší 

ODEŠEL JIŘÍ FÜRST

Jiří Fϋrst 
+ Arnošt Lustig
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laminátové dílo je v�New Yorku. Nemé-
ně zajímavé jsou i Jiřího obrazy. Malo-
vání a kreslení byla pro něj relaxace. Jiří 
tvrdil, že smyslem tvorby není cíl, ale 
cesta, výsledek je jen estetický záznam 
té cesty, záznam citu a myšlení. Socha 
má být zajímavá a přitažlivá při prvním 
pohledu i po delším studiu.  Je odrazo-
vá plocha světla.

Své práce Jiří vystavoval nejen v Praze, 
Brně, Poděbradech a jinde, ale i v Rie-
gersburgu společně s� evropskými vý-
tvarníky, v Burg Hardegg ( Rakousko).  
V�Úvalech měl Jiří dvě výstavy v�domě 
dětí a mládeže.  První v�roce 2005 u pří-
ležitosti svých padesátých narozenin,  
druhou v� roce 2013. Zúčastnil se ně-
kolika sochařských sympozií, např. ve 
Hředlích na Džbánu 2005, kde překva-
pil svou Opukou vznášející se v�prosto-
ru, v�Kutné Hoře v�letech 2008 – 2010. 

Sám sympozia organizoval. Navázal 
spolupráci s� majitelem Rehabilitač-
ní nemocnice v� Berouně Ing. Zavali-
anisem. V� areálu nemocnice pořádal 
v roce 2016 sympozium.  Jiří byl organi-
zátorem, aktivním účastníkem a odbor-
ným garantem.  Dal dohromady sku-
pinu sochařů různých generací,  kteří 
vytvořili sochy z�hořického pískovce. Jiří 
vytesal „Ďábelskou klisnu“,  ve které se 
prolínají prvky lidské figury se zvířecími 
tvary. Po tomto velmi úspěšném sym-
poziu proběhla ještě další tři, poslední 

Z tohoto rozloučení se nikomu nechtě-
lo odejít, ještě mnozí chtěli říct pár 
slov o Jiřím. Nakonec obřadník požádal 
o uvolnění obřadní síně.

Jiří se do Úval vrátil natrvalo. Je uložen 
na místním hřbitově. 

●  Ing. Božena Namyslovová Fürstová

před pandemií v�roce 2019. Jiří zabrou-
sil do české mytologie a zpodobnil pra-
otce Kroka s� jeho dcerami.  Vtěstnání  
postav do bloku kamene vtisklo soše 
neobvyklou dynamiku. Práce Jiřího 
i ostatních sochařů  jsou trvale  umístě-
né v�krásném parku nemocnice. 

Poslední Jiřího výstava v� rámci Spolku 
sochařů ČR proběhla letos v� červnu až 
září ve Vrtbovské zahradě 
v� Praze. Někteří z� návštěvní-
ků vernisáže nyní říkají, že to 
byla Jiřího derniéra.  To není 
pravda.  Sochařina není diva-
delní představení, za kterým 
spadne opona  a je konec. 
Jiřího sochy, plastiky a obrazy 
budou i nadále oslovovat vní-
mavé lidi.

Urputnost a vytrvalost pro-
vázely Jiřího celý život, ale 
na smrt nestačily. 

Do krematoria v�Motole se 
s� Jiřím přišli rozloučit spo-
lu s rodinou přátelé,  čle-
nové výtvarného  kroužku 
„Hruška“,  spoluhráči z� vo-
lejbalu, zástupci Spolku 
sochařů ČR, kamarádi rag-
bisté, spolužáci  a  další.  
Promluvil dlouholetý přítel 
Ing. Ondřej Vaculík, old rag-
bisti zazpívali svou hymnu. 



VINAŘSTVÍ KLUČOV
Místo pro Vaši fi remní či soukromou oslavu

Středočeská vesnička Klučov se nachází u Českého Brodu. Vinice zde byly již od 14.stol. 
Tradici jsme obnovili v roce 2016 a nyní pěstujeme révu na cca 6 ha. Produkujeme mla-
dá vína, zaměřená na kvalitu.

Kapacita vinného sklepa je 60 míst, veškerý servis pro vaši oslavu je samozřejmostí. 
Pro veřejnost je sklep otevřen každou středu a pátek 16 – 21 hod. k nákupu vín, či posezení.
Řízené degustace probíhají v pátek, je nutné přihlásit se přes webové stránky
www.vinarstviklucov.cz

Nabízíme ubytování ve 3 apartmánech a 4 pokojích. Celková kapacita 30 lůžek. 
Vlakové spojení na S1 Praha – Kolín každou půlhodinu.
Rozvoz vín z našeho e-shopu zdarma. 

ADVENTNÍ NEDĚLE 
na dvorku vinařství Klučov

Těšíme se na vás každou adventní neděli 
od 14 – 20 hod. Přijďte ochutnat svařák, 
domácí polévku, škvarkovou pomazánku, 
perníčky a děti si mohou opéct buřt.

Kontakt: Klára Šinková 608870927, 
FB Vinařství Klučov
Adresa sklepa: 28201 Klučov 44

INZERCEINZERCE24 ŽIVOT ÚVAL 12/2021

• 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

    Pro naše pracoviště v Úvalech hledáme

        ZÁMEČNÍK – MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

- zámečnické a montážní práce, výroba teleskop. krytů
- min. SOU, orientace v technické dokumentaci

- manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost
- svářečský průkaz CO2 výhodou

- nástup ihned, plat 25 000 až 30 000 Kč

Tel. 281091610, r.turkova@hennig-cz.com

Rodinná fi rma hledá prostor (300-500 m2) 
na truhlářskou dílnu k dlouhodobému proná-
jmu/koupi v Úvalech a okolí (do 20 km). Pro 
více informací kontaktujte Petra Vojtěcha na 
777 804 630. 

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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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
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