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Milé Úvalačky, milí
Úvaláci,
je za námi rok 2021.
Rok, který rozhodně nebyl jednoduchý, ale zároveň to
byl rok, který, jak
myslím, přinesl naději. Naději, že se
nakonec naučíme
žít s nemocí, která
k nám přišla z daSLOVO
leké Číny. Naději,
S TA R O S T Y
že naše země po
letech získala (doufejme!) slušnou vládu.
Jestli budeme žít i lepší životy, to je zvelké části vnašich vlastních rukách a zde je
nutné, abychom spoléhali sami na sebe
a nečekali, že to někdo vyřeší za nás.
Vítám vás tedy v roce 2022. Přeji nám
všem, ať je to rok, ve kterém nás potká
jen to dobré, a ať případné výzvy, které
život přináší, co nejlépe zvládneme. Přeji

MĚSTSKÝ ÚŘAD
vám také, ať co nejdéle vydrží novoroční
předsevzetí, která jste si dali, sám ze své
zkušenosti vím, že je to jeden znejtěžších
úkolů, které si člověk může dát.
I letos nás čeká několik projektů, které pozmění tvář města, a jako každý rok věřím,
že k lepšímu. Ale tomu se budu věnovat
vsamostatném článku.
Rok 2022 bude (opět) rokem volebním,
v říjnu se budou konat komunální volby.
Pro mne bude tento rok posledním rokem ve funkci starosty Úval. Věřím, že se
nám všem podaří zvolit novou reprezentaci města, která bude Úvaly dále rozvíjet
a naváže na to, co jsme na této radnici již
udělali, a na to, co připravujeme. Na bilancování bude ještě čas, ale již teď jsem
zvědavý, co nám letošní rok přinese a jaké
vize se před námi objeví.
● Petr Borecký, starosta města

UPOZORNĚNÍ
PRO PISATELE
Příspěvky prosím zasílejte výhradně
elektronicky na email redakční rady
zivotuval@seznam.cz

Termín uzávěrek na
1. pololetí roku 2022:
únorové vydání – uzávěrka 14. 1. 2022
březnové vydání – uzávěrka 14. 2. 2022
dubnové vydání – uzávěrka 14. 3. 2022
květnové vydání – uzávěrka 17. 4. 2022
červnové vydání – uzávěrka 16. 5. 2022
prázdninové dvojčíslo – uzávěrka
13. 6. 2022

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL DNE
18. 11. 2021
Zastupitelé se sešli v sále DPS ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Nejprve starosta zhodnotil činnost městské rady za
období od 14. 9. 2021 do 18. 11. 2021.
Nejvýznamnější záležitostí bylo schválení nákupu bývalého hotelu Budka. Nejdůležitější investiční akce s ohledem na
městské ﬁnance bude vroce 2022 vypořádání nákupu hotelu Budka, zahájení
rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH,
zahájení výstavby vodovodního obchvatu Jiren a příprava na výstavbu svazkové
školy Povýmolí.
Další bod jednání se týkal Městské policie Úvaly. Z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou současné velitelky
Městské policie Úvaly Jany Králové byl
schválen návrh pověřit určeného strážníka Ivana Fajtla.
Zastupitelé dále udělili ocenění „Junior
města Úvaly 2021“ slečně Anně Jiřičkové, 16 let, za vynikající výsledky v oblasti
kultury – zpěv. Anna hraje na klavír a na
všechny druhy zobcových ﬂéten. Získala
Zlaté pásmo na Hudební olympiádě ČR

2018 a Zlaté pásmo a titul absolutního
vítěze na Hudební olympiádě ČR 2019.
Zpívá v pěveckém sboru Jiřičky, k posledním úspěchům sboru patří tři Zlatá
pásma na mezinárodní soutěži Canco
Meditarrania ve Španělsku v září 2019
a Zlaté pásmo a absolutní vítězství na
Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů. Současně
je úspěšnou účastnicí několika matematických soutěží v rámci Prahy.
Dále bylo schváleno zúčtování zálohy na
energie v objektech města od společnosti One Energy § One Mobile, a.s., ve výši
1 983 720 Kč, a to na základě doporučení auditora ATLAS audit, s.r.o. Zálohy
na energie byly uhrazeny již v roce 2017
a 2018, jedná se pouze o vyúčtování záloh. Vyúčtování doposud neproběhlo
z důvodu neprovedení odečtů elektroměrů, z důvodu insolvenčního řízení.
Zastupitelé vzali na vědomí
o spolupráci obcí na realizaci
základní školy Povýmolí. Obce
do dobrovolného svazku obcí

Smlouvu
Svazkové
zapojené
Povýmolí

iniciovaly vznik Smlouvy o spolupráci na
realizaci Svazkové základní školy Povýmolí. K tomuto je vedlo zejména nedávné odstoupení dvou obcí (Sibřiny a Zlaté)
od realizace projektu svazkové školy i ze
samotného svazku a blížící se termín zřízení školské právnické osoby s názvem
Svazková základní škola Povýmolí, a to
od 1. 9. 2022. Škola bude k tomuto datu
otevřena v budově v Jirnech. V nejbližší
době bude podepsána nájemní smlouva, budou zahájeny přípravné práce
na zprovoznění budovy. Obce považují
za podstatné deklarovat svůj zájem na
spolupráci při realizaci svazkové školy,
a to napříč volebními obdobími. Podpis
smlouvy zaručí ﬁnanční plnění jednotlivých stran na realizaci projektu a jejich
případné vypořádání při odstoupení.
Smluvní strany jsou obce Přišimasy,
Květnice, Dobročovice, Hradešín a město Úvaly. Předpokládaný počet dětí ve
škole je 1245, z toho na Úvaly připadá
829 dětí (66,6 % kapacity budoucí školy).
Zastupitelstvo dále vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Úvaly č. 3/2021
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, kde sazba
poplatku pro rok 2022 činí 996 Kč/osoba/rok. Oproti loňsku nedochází k žádnému zvýšení tohoto poplatku.
Dále byla schválena Obecně závazná vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství na
území města Úvaly. Podstatou změny je
aktualizace dle platných znění zákonů
a úprava platby za stavební odpad, a to z
původních 3,40 Kč/kg bez DPH od 0,5m3
za měsíc stavebního odpadu na 3,40 Kč/
kg bez DPH od 500 kg za měsíc na číslo
popisné (orientační) na území Úval stavebního odpadu. Objemný odpad zůstává zpoplatněn stejně tzn. 4,20 Kč/kg bez

DPH od 0,5 m3 za měsíc, nikoliv pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území
Úval, ale na číslo popisné (orientační)
na území Úval. Zastupitelé rovněž uložili
starostovi města připravit změnu obecního systému odpadového hospodářství
v návaznosti na žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí
na pořízení nádob na třídění odpad pro
domácnosti.
Otázky z řad zastupitelů se týkaly zejména aktivit města vboji se současnou
covidovou vlnou a PCR testováním ve
škole. Další dotaz se týkal aktuálního
stavu ﬁnančních prostředků na účtech
města (cca 26 mil. Kč). Připomínky zazněly i k plánovanému telekomunikač-
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nímu stožáru ﬁrmy Cetin v horní části
ulice Pražská. Dotaz zazněl i na přípravu
participativního rozpočtu města a stavu
kolaudačního řízení u komunikací v oblasti U Horoušánek.
Dotazy z řad občanů se týkaly 3. dávky
očkování proti Covid-19, systému svozu
odpadu a nádob na odpady, dodavatelů
energií (elektřina, plyn) vměstských objektech.
Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=fQtfvafGu8o
Délka jednání: 1:29 hod.
● Marek Mahdal, redakce Života Úval

CO ČEKÁ ÚVALY VROCE 2022?
Zastupitelstvo města na svém zasedání
16. prosince schválilo rozpočet města
spříjmy a výdaji ve výši 134 milionů Kč.
Sestavování rozpočtu na rok 2022 nebylo jednoduché, na investice nebude
tolik peněz, kolik jsme třeba měli loni
nebo předloni. Důvody jsou dva: koupě
hotelu Budka a zahájení rekonstrukce
a rozšíření hasičské zbrojnice. Jen tyto
dvě výdajové položky rozpočtu spolknou skoro 40 milionů Kč.
Dalších 6,5 milionu Kč budou stát projektové dokumentace na rozšíření čistírny odpadních vod, doprojektování
vodovodu a případně kanalizace pro
lokality Zálesí, Pod Slovany, ulici V. Špály a ulici U Horoušánek. Začnou rovněž
projekční práce na přestupním terminálu u úvalského nádraží a souvisejícím
P+R.
Bude rovněž pokračovat projektování
svazkové školy a dokončíme projekt na
rozšíření mateřské školy Cukrovar o 50
míst (2 třídy). Do konce února bychom
pak mohli získat stavební povolení na
výstavbu volnočasového areálu pro te-

enagery vlomu vRiegerově ulici. Vdubnu bychom chtěli zahájit výstavbu multifunkčního sportoviště na Slovanech.

vlastnictví města, zde tedy se stavbou
nových povrchů komunikací zatím nepočítáme.

O moc více akcí a příprav současný rozpočet města neumožní, protože jsme
se jej snažili sestavit konzervativně,
abychom byli připraveni na případné
výkyvy ekonomiky kvůli covidu. Velkou
neznámou pak pro nás zůstává, kam
se v příštím roce pohnou ceny energií
a stavebních prací, protože pokud by jejich dosavadní výrazný růst pokračoval,
hodilo by to vidle do investičních plánů
nejen pro Úvaly.

Nemilá věc, která potká nás všechny,
bude růst ceny vodného a stočného,
které tak bude činit v roce 2022 částku
127,95 Kč/m3 (vodné 69,05 Kč, stočné
58,90 Kč). Tento nárůst je víceméně
automatický, promítá se do něj především výrazný růst cen elektřiny.

Předpokládáme, že to však není ﬁnální
stav, protože již nyní víme, že by město
mělo vprůběhu prvního čtvrtletí příštího roku získat dodatečné příjmy. To by
nám umožnilo realizovat nové ulice zejména v lokalitě U Horoušánek a ulici
Štefánikova. V lokalitách Pod Slovany
a Zálesí je potřeba nejprve dodělat sítě,
abychom mohli následně realizovat samotné povrchy ulic. U ulic Lesní a Ebenová se nám zatím bohužel nepodařilo
získat od tamních občanů pozemky do

Příjemnou zprávou pak je, že platba za
odpady se vroce 2022 zvyšovat nebude a zůstane tak na stejné úrovni jako
vroce 2021. Opatření, která jsme provedli vminulých letech (a ne vždy byla
přijímána s pochvalným mručením),
tak přináší svá ovoce.
I v roce 2022 pak počítáme s dalším
ozeleňováním veřejného prostoru
a chtěli bychom přidat do každé městské čtvrti drobnosti, které zkvalitní život vnašem městě.
● Petr Borecký, starosta města

NA JAŘE ROZKVETOU SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA
U PENNY A ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Přestože již v Úvalech začal padat sníh, zahradníci, jejichž
řady značně oslabil covid a sním spojené karantény, ve své
práci neskončili. Díky jejich úsilí, práci zahradního architekta
města pana Lukáše Šteﬂa a kolegyň z odboru životního prostředí byly provedeny zahradní úpravy světelné křižovatky
u Penny a u zdravotního střediska.
Světelná křižovatka u Penny tedy na jaře rozkvete tulipány
a dalšími cibulovinami, vparčíku bude kvést květinová louka
a u zdravotního střediska porostou léčivky a vonné rostliny.
Věříme, že vám všem udělají další revitalizované prostory
města radost.
● Petr Borecký, starosta města
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PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ LOKALITY POD SLOVANY
NA VODOVOD A KANALIZACI DOKONČENA
V prosinci roku 2021 Technické služby
města Úvaly a firma Hovorka realizovaly v souvislosti s probíhajícím znovuobnovením rybářské chaty položení
připojovacího potrubí pro tlakovou kanalizaci a vodovod zulice Chorvatská.
Touto investicí byla realizována technicky velmi obtížná propojka, díky kte-

ré bude možné na vodovod a kanalizaci
napojit nejen rybářskou chatu, ale po
zpracování projektové dokumentace
a získání příslušných povolení i celou
lokalitu Pod Slovany.

pokud poběží vše, jak má, tak vprůběhu roku 2022 bychom mohli získat stavební povolení. Samotnou kanalizaci
a vodovod pak bude možné realizovat
vroce 2023.

Vsoučasné době projekční firma zpracovává projektovou dokumentaci na
vodovod a kanalizaci pro celou čtvrť,

● Petr Borecký, starosta města

REKAPITULACE INVESTIC MĚSTA ÚVALY
V ROCE 2021
Rok 2021 byl v životě města jedním
ztěch složitějších, protože jeho nemalá
část byla poznamenaná koronavirovou
epidemií a s tím spojenými opatřeními. Takže jsme se nejprve museli soustředit na to, jak vůbec udržet vchodu
městský úřad a naše příspěvkové organizace a mnozí znás, podobně jako miliony rodičů a dětí v republice, se museli vyrovnávat se zavřenými školami
a životem vlockdownu.
Přesto se nám podařilo realizovat nemálo projektů, kterými se město opět
posunulo dopředu. Pojďme si připomenout některé znich.
Po roční přestávce jsme opět výrazně
pohnuli se stavem úvalských ulic: nový
povrch získaly ulice Fibichova, Janáčkova, Kmochova, Jirenská, Kupkova, Kollárova, Šrámkova, Josefa Lady, V. Špály,
Palackého, Hakenova, Prokopa Velikého, Sovova, Poděbradova a části ulic
Roháčova a Táboritská. Celkové náklady dosáhly částky přes 17,5 mil. Kč.

Spolu s ulicemi jsme se pustili také do
oprav městských chodníků a veřejného osvětlení, které získaly ulice GuthJarkovského, horní část ulice Erbenovy
a Maroldovy, Kollárova u školky nebo
ulice Čelakovského.
Opět jsme investovali i do městské zeleně – především v ulicích Na Spojce,
Sovova, na světelné křižovatce u Penny
nebo u zdravotního střediska (1,5 mil.
Kč). U této křižovatky se nám zároveň
díky spolupráci sŘSD podařilo zrevitalizovat hnusné zabahněné prostory, kde
často nelegálně parkovala nákladní vozidla, na nové autobusové zastávky, na
které již brzy povedou nové linky směrem k mateřské škole a zdravotnímu
středisku. Tato akce si vyžádala takřka
2 mil. Kč.
Zahájili jsme kompletní opravy městských bytových domů v Prokopa Velikého 1346 a 1347, Kollárově ulici 1095
a 1096 a ve Škvorecké 75 a 181.

Na Slovanech jsme zprovoznili zcela
nové workoutové hřiště (780 tisíc Kč),
vydláždili dvůr a průchod na hřiště za
radnicí na náměstí (1,4 mil.Kč) nebo
kompletně opravili schody u Pětašedesátky včetně nočního osvětlení (500
tisíc Kč).
V závěru roku se nám potom podařila zásadní věc – a tou je koupě hotelu
Budka u nádraží (20 mil. Kč), čímž jsme
získali krásné prostory pro MDDM
a dali této budově šanci, aby se za pár
let opět zaskvěla ve své původní kráse.
Věřím, že i tyto akce přispěly k tomu,
že se Úvaly v roce 2021 staly opět
o něco příjemnějším místem k životu.
● Petr Borecký,
starosta města

LETOŠNÍ ROK
NEPŘÁL
KULTURNÍM
AKCÍM
Vloňském a na začátku letošního roku
jsme měli pro vás připraveno mnoho
kulturních akcí, ale z důvodu preventivních opatření proti COVID-19 jsme
byli nucení je zrušit. Velice nás mrzí,
že se též nemohly a nemohou konat
již tradiční akce jako je Vánoční setkání
se seniory, Rozsvícení vánočního stromu nebo Městský ples, na které se vždy
velice těšíme.
Některé ze zrušených akcí se budeme
snažit zrealizovat na jaře a v létě roku
2022, pevně věříme, že situace bude
příznivější a opět se na akcích budeme
potkávat.
● Jana Tesařová, tajemnice MěÚ
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022
A HOTEL BUDKA
Hlavní rysy rozpočtu města na rok
2022 jsou jasné a již dané – obrovskou
částku 20 milionů korun město vydá na
koupi hotelu Budka a dalších více než
2,5 milionu dá na projekt terminálu
u nádraží. Na hlavních projektech
a nákladech rozpočtu je shoda napříč
zastupitelstvem.

když o 300 metrů dále se realizuje záhon keřů nebo vjiné čtvrti víceúčelové
hřiště.

Detailnímu rozboru rozpočtu se bude
jistě ve svých komentářích v Životě
Úval věnovat vedení města. Je nicméně
nabíledni, že jako opoziční zastupitelé
máme trochu jiné priority než vedení.
Opět se nám zdají jednotky milionů
vydávané na novou zeleň v aktuální situaci nevhodné, jakkoliv se třeba
jedná o esteticky žádoucí úpravy. Podobně stavbu víceúčelového hřiště na
Slovanech podporujeme, ale jsme toho
názoru, že by to asi mohlo být později
nebo se naopak mělo realizovat dříve
než nedaleké, právě dokončené workoutové hřiště. Těžko se vysvětluje, že
nejsou peníze na jiné rekonstrukce,

• Při stoupající ceně nemovitostí je
pravděpodobné, že samotný pozemek
pod hotelem Budka bude za pár let
hodnotnější než dnešní celková cena
budovy a pozemku.

Na závěr se vrátíme ke koupi hotelu
Budka. I my jako zastupitelé za PRO
Úvaly jsme se rozhodli podpořit tento
nákup a vedly nás ktomu tyto důvody:

• Budova není památkově chráněná,
takže město ani státní správa prakticky
nemá jakoukoli možnost ovlivnit, co by
tam soukromý majitel prováděl (změna
fasády, bourání celého objektu apod.)
• Město si vyjednalo sdeveloperem na
náměstí Svobody předání přízemních
prostor v hodnotě cca 20 mil. Kč – nikdy jsme nebyli zrovna velkými přízniv-

ZKUŠEBNÍ PROVOZ
HLÁSIČŮ
Město obdrželo dotaci na akci
„Rozšíření
protipovodňových
opatření města Úvaly“ stávajícího
varovného informačního systému, který byl zrealizován v červenci 2015.
Akce rozšiřování byla ukončena
v prosinci letošního roku. Nově
se zřídilo 60 stanovišť bezdrátových hlásičů se 136 tlakovými
reproduktory, a to jak v nových
částech Úval, tak ve stávajících
částech Úval, kde díky zahuštění
sítě došlo ke zkvalitnění pokrytí
signálem. Nyní jsme ve fázi zkušebního provozu po dobu 2 měsíců.
Během této doby vás žádáme
o spolupráci a informace o kvalitě hlášení, slyšitelnost sirén
apod., a to hlavně vpřípadě, kdy zvuk zhlásiče není kvalitní,
je slyšet ozvěna, není rozumět nebo hlásič šumí nebo nehlásí vůbec.
Vaše postřehy a informace posílejte prosím na email. adresu renata.stojecova@mestouvaly.cz nebo pište SMS na tel.
724 249 989. Můžete nám nechat i vzkaz na podatelnách
MěÚ. Děkujeme.
● Odbor životního prostředí a územního rozvoje

ci této dohody v její konečné podobě,
ale dává nám to možnost tyto prostory
prodat a peníze použít právě na rekonstrukci hotelu Budka.
• Vhodnost a umístění hotelu vzhledem
kMDDM a nádraží jej nabízí kvýhodnému využití jako volnočasové centrum ve
správě MDDM. Hodně dětí do MDDM
dojíždí vlakem nebo autobusem.
• Prostory vhotelu Budka nám vkontextu dalších možných logistických změn
umožní přesun knihovny do „pětašedesátky“
• Ano, bylo by levnější budovat městské prostory na zelené louce (volném
pozemku), jenže kde jej sebrat vcentru
města?
● Jan Černý, Zdeňka Havránková,
Jaromít Gloc, Naďa Kouklová
a Vojtěch Dvořáček
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

PODĚKOVÁNÍ
Vedení města Úvaly děkuje rodině Malinových, která městu darovala vánoční strom. Současně patří poděkování panu
Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění jeho přepravy a osazení na místo.
● Vedení města Úvaly

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA
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KAM SVÁNOČNÍMI
STROMEČKY?
Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat namísta
separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet
pracovníci Technických služeb města Úvaly. Konečný termín
pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je
neděle 16. 1. 2022. Pokud občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je možné jej odložit i k černé popelnici
nakomunální odpad, odkud vám ho odvezou opět Technické služby Úval vednech svozukomunálního odpadu.
● Odbor životního prostředí a územního rozvoje

SVOZ BIOODPADU PŘES
ZIMU
V zimním období, tedy v prosinci,
lednu a únoru se stejně jako vloni
sváží bioodpad (hnědé popelnice)
pouze jedenkrát měsíčně:
8.–9. 12. 2021
5.–6. 1. 2022
2.–3. 2. 2022
Od března 2022 opět každý lichý
týden:
2.–3. 3. 2022, 16.–17. 3. 2022,
30.–31. 3. 2022, 13. 4.–14. 4. 2022...
● Vaše TSMÚvaly

SVOZ ODPADU 2022

● TSU
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VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… nádherný vánoční strom od rodiny
Malinových, vysoký 17 m, kterému pracovníci ještě zkrátili „nohu“ o dva metry, je u fary od 19. 11. připraven nechat
se zdobit. To se děje o pár dní později,
spotřebovává se na to 800 m diodových
kabelů, jedna hvězda na vrcholu, desítky vloček, rampouchů a koulí po celém
široširém smrku. Rozsvěcuje se 27. 11.
v 16:30, jak inzerováno, ovšem bez kulturního programu a stánků kvůli covidové situaci a vysokému nárůstu inﬁkovaných. Platany na náměstí mají každý
několik metrů třpytivých řetězů, zrovna
tak hlohy v Husově ulici. Ty se rozsvítily o chvíli dříve s pouličním osvětlením
a vánočními sněhovými vločkami na
sloupech po úvalských ulicích.

messengera, doneseme a nebo zašleme.
Ceník – Malý kalendář 100,- / Nástěnný
150,- / Vánoční hrneček 100,-.“ Kalendáře
stojí za prohlédnutí a zakoupení. Stolní
obsahuje důležité městské informace
a zajímavé fotograﬁe úvalských autorů.
… již pár dnů visí na plotech v Hálkově
ulici andělé „všedního dne“ (půjčuji si
název), kteří od dětí 4.B. nesou všem poselství do nového roku – pravda a láska
vítězí … (opět půjčená věta), kromě přání
veselých Vánoc. Chaloupky jsou plné obrázků a různě nadýchaných a rozevlátých
nadpozemských postav.

… někde uklízí sníh na zahradě pomocí
dětské síly a stavění sněhuláka, soustředí
tak vodu vmístě a zlepší zasakování.

… 17. 11. sametová revoluce ve vzpomínkách – to je myšlenka oslav na různých místech Úval. Se spolkem PRO Úvaly pod vlajkami u radnice. Se spolkem
ZK u sekvojovce – živé kroniky města –
v Nachlingerově parku, kde se účastníci
potkávali se skupinami dětí a rodičů, kteří hráli hru Bubáci od skautské klubovny.

… 28. 11. čerstvě dosázená alej o 171
dubech se dostala již do aktualizace
Mapy.cz. Jmenuje se Mlýnská a byla za
účasti starostenstva Tuklat a Úval, také
donátorů dubů, členů místních klubů
a zvědavé veřejnosti ve 14:00 slavnostně
otevřena. Ze slov řady dárců vyplývá, že
doufají vjejí stmelující úlohu a zakotvení
přátelství mezi lidmi a také půdou a přírodou.

… 29. 11. na stránkách města i na poutači
před radnicí se objevuje nabídka „Stavte
se a nakupte si …. pokud se k nám nedostanete z důvodu karantény či vysokého
pracovního nasazení, ozvěte se nám na

tým – lékař a zdravotní sestry, je očekáván zájemci a uvnitř sálku, kde jiný tým
– pracovnice MěÚ, vytváří potřebné zázemí pro bezpečný průběh očkování. Je to
záslužná práce vyžadující velké nasazení,
trpělivost, empatie a organizační schopnosti.

… stále trvá velký zájem občanů o očkování, a tak ve čtvrtek se již kolem osmé
tvoří malá fronta u DPS, kde přijíždějící

● Zaregistrovala Alena Janurová
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
19.11. Talkshow Petera Freestoneho
a Milana Šatníka (s uměleckým jménem
Devinne, prý Šatník … posuďte sami, jak
řekl) nám představila emotivní vyprávění
o životě skvělého hudebníka a frontmana skupiny Queen, Freddieho Mercuryho, jak ho sledoval řadu let jeho osobní
asistent P. Freestone. Milan Šatník má
za sebou velké zkušenosti se zahraničními vystoupeními a manažerstvím, režií
a herectvím. Je tvůrcem projektu Titanic
Freddie Aids. Založil oﬁciální vzdělávací
program s názvem Titanic Freddie Aids
(TFA-projekt.com) v boji proti AIDS pro
žáky základních a středních škol. Na
přednáškách na příkladu legendárního
zpěváka upozorňuje na nebezpečí nemoci AIDS. Projekt již oslovil více než
16 000 dětí a mladých lidí v České republice a po celém světě. Prezentován
byl vNěmecku, Nizozemsku, Švýcarsku,
USA, Mexiku a Velké Británii. M. Šatník
uváděl, překládal zangličtiny, komentoval překládané, zpíval a hrál za doprovodu jednoho hudebníka ze své skupiny nad klávesami. Využil vlastní tvorbu,
která vychází z hudby oblíbené kapely
Queen, ale nekopíruje.

ročníku,“ sdělila Věrka P., jedna z pořadatelek a aktivní členka klubu.

26. 11. Rozdílná byla atmosféra od
Talkshow o týden později u bezprostředního Michaela Kocába. Ten snadno a hluboce oslovil a nadchl publikum.
Zaznívalo od četného obecenstva „Aby
v budoucnosti nezapadlo … jak to tenkrát doopravdy bylo“ … a s naprostým
přesvědčením „… to by byl prezident …
umí oslovit a je uvěřitelný“ ve svém vyjadřování se ke všem událostem. Upřednostňuje zejména hlavní zásady soužití
ve světě, z nichž nejzapamatovatelnější
kromě svobody, je slušnost, ohleduplnost … návrat jistého havlovského období slušné politiky, odstranění blbé
nálady, spojení ostře rozdělené společnosti vsousedském pojetí. Čtyřicítka přítomných si po téměř dvouhodinovém
poutavém vyprávění většinou zakoupila
a dala podepsat knihu Vabank o sametové revoluci a odsunu sovětských vojsk.
Po mnoha odkladech kvůli covidu se konečně zájemci dočkali, tedy besedy, na
odsun se čekalo déle.

27. 11. Od 8:30 příprava a pak …ač se
nekonají vánoční trhy, tak přeci malý
volný stánek ZK v koutku náměstí slouží
charitě a vedle jiný od „růžových děvčat“ taktéž. První podaruje útulek pro
pejsky a kočičky, kam se umisťují i zatoulané z Úval - ať se o Vánocích mají
dobře - perníčky, chaloupka a kamínky
přinesly pěknou sbírku korunek a navíc
ještě nepoužitý nalepovací obraz „Nebe
– psí a kočičí andílci chrání ty na Zemi“
udělá radost i s perníčky klientům DS,
mohou pro radost nalepovat v klidu
a teple a zabavit se. Druhý stánek – ten
zas za utržený peníz z prodeje překrásných svícnů a adventních věnců podaruje Domov seniorů jako v minulosti.
A to není konec. Růžový Dolce gang
i z předchozího prodeje o týden dříve,
a tohoto skoro adventního, vybral neuvěřitelných 71 tisíc korun, které předává
ředitelce Domu seniorů. Dobročinnost
se lepší každým rokem.

Někdo si rád přišel zavzpomínat na
„Queeny“, pokud si je nepouští doma
audio či ﬁlmově zpracované vživotopisném snímku Bohemia Rhapsody Freddie
Mercuryho. Možnost se setkat sněkým,
kdo byl několik let osobním komorníkem slavné hvězdy, využilo pár desítek
návštěvníků a ocenilo, že tyto vzpomínky nebyly jen využitím pobývání na výsluní osobnosti.
Celá akce, a i ty následující, které se konaly již v době vzrůstající další covidové vlny, probíhaly v souladu s vládními
opatřeními. Byla kontrolována aplikace
Tečka, návštěvníci se chovali zodpovědně a nosili respirátory.
17. 11. 2021 „…jsme státní svátek oslavili
tancem. Čtverylkový (tzv. square dance)
klub ComeBack z Úval pořádal celodenní taneční akci amerického square dancingu pod názvem 3. svatomartinský
Comeback. Kromě pořádajícího klubu
ComeBack Úvaly se sjeli tanečníci z dalších 18 klubů. Celkem oslavilo tancem
státní svátek 77 tanečníků.“ Všem hostům děkujeme za účast a těšíme se na
setkání opět v příštím roce na čtvrtém

V pozdním odpoledni se pomalu scházejí rodiny sdětmi a osamocení občané
knáměstí. Nejdřív zazářily ulice světélky a rodiče s dětmi spěchají a neodpírají
si očekávané … 3,2,1 ... ááách, a už svítí, je krásný, i osvětlené stromy kolem
a počet návštěvníků se vešel do limitu.
Ježíškova pošta taky funguje v nouzovém režimu. Dětská přání se přesouvají na patřičná místa a nejspíš se plní
vrámci možností.
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KUL
LT
TURA A VOLNÝ ČAS
11. 12. byli příchozí k „65“ zklamáni. Nečetli webové stránky města, že koncert
sólistek Národního divadla je zrušen.
I v 21. století tím, že je, ještě neznamená, že každý musí být nucen k užívání
internetu. Přesto je lépe se snažit hledat
aktuality na všech stranách. Také na vývěskách plakátek, tam je oznámení, že
koncert je zrušen také. Jak už by měla
být informace, zvláště za covidu, zveřejněna?

3. 12. Přestože Úvaláky oblíbené trio
Musica Dolce Vita zaplní vždy celý sálek
DPS, tak doba covidová omezila návštěvnost na polovinu. Buď jsou lidé opatrnější anebo nemocní, tak i jedna členka
(ﬂétnistka) nechtěla ohrozit obecenstvo
a raději kvůli mírnému nachlazení nepřijela. Přesto byl vánoční koncert krásný,
plný milých melodií, jak jsou stálí posluchači zvyklí.

12.12. hned tři kulturní počiny najednou, ten v MDDM – výstava … je zmíněn v samostatném článku. V 16:16
hod. vsálku DPS uvedl Vítězslav Pokorný koncert Středočeského pěveckého
sboru s hosty hudebníky, pod záštitou
Komise pro kulturu města Úvaly, kteří
zazpívali i zahráli v programu - Adam
Michna zOtradovic – Mariánská muzika
a Vánoční fantazie na texty mše vánoční
J. J. Ryby. Hudebně ji ztvárnil dirigent
a sbormistr Stanislav Mistr pro zpřístupnění klasické hudby pro mladé posluchače. Nakonec si všichni zazpívali
koledy a známé Rolničky, rolničky …
a svátečně naladěni se rozcházeli.

Super rychlý přesun do kostela, kde si
od 17 h amatérský pěvecký sbor Klan
domluvil s diecézí církve římskokatolické adventní koncert, umožnil zachytit
i tuto událost. Překvapivě poznáváme
v Úvalech, že v sousedních Klánovicích
se ustavil pod vedením sbormistryně
E. Nádeníčkové velmi kvalitní smíšený
sbor. Koncert začal několika skladbami
pro varhany a dechový nástroj a posléze sbor, kde zpívá i několik Úvaláků
a byl podpořen „andělskými hlasy“ dětí
gymnaziálního sboru Repetice, přednesl
vánoční písně.

● Poměrně nabitý program
mezi uzávěrkami ŽÚ pro čtenáře
zprostředkovala A. Janurová.

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC ANEB ROJENÍ ČERTŮ
NA TŘECH MÍSTECH VÚVALECH
Nebýt zvědavosti a sociálních sítí, tak
by zmínka o místech tří hlavních bran
výstupů pekelných tvorů v tomto čísle
Života Úval nebyla. Svatý Mikuláš sanděly si snadno sestoupí kdekoli, ale
čerchmanti??? Odkud se berou???
Již ráno se objevili. Svatý Mikuláš, anděl a čert, aby všechno stihli, začala
trojice už v MDDM zpovídat malinké
děti, zda nezlobily. Krátce po poledni
se začaly na hřišti SK také dít věci. Patrně blízkost lesa umožňuje již mnoho
let snadnost výskytu hrozivých čertů
a úctyhodný Mikuláš s krásným andělem se snesli na zasněžené hřiště
z nebe a všichni vyrazili zcela moderním dopravním prostředkem po Úvalech mezi rodiny, které hlásily hodně či
méně zlobivé děti. Svatý muž sknihou

hříchů, kterou převzal od nejstaršího
zčertů, se celý rok připravoval na tradici, kterou vykonává se svými společníky desítky let. Andělovi svítila křidélka
a tři čerti se chystali řádit.

Po chvíli se na jiném blízkém místě, u
hasičárny, začali také rojit čerti a toto

místo s vazbou k ohni má o pár desítek let delší tradici. Zde se daří čertům mnohem víc, ke každému svaté-

mu muži jménem Mikuláš se přidává
strašidelná dvojice a hrůzu tlumí andílci. O tři Mikuláše s knihami hříchů
a sdoprovodem má zájem mnoho rodin
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vÚvalech, ale někteří nedočkaví rodiče
vystavují ke zpovědi své potomky už
u hasičárny. Malé děti trochu s roztřesenými hlásky přednáší básničky nebo
se ostýchají, jiná dvojice malých holčiček je odvážná a krásně přednáší, asi
nezlobily, tak je strach netrápí.

ho detailu, které budou zachyceny do
kroniky města. Podobně Sbor dobrovolných hasičů poněkud déle drží tradici podarování hodných dětí a používají pro čerty, aby se cítili lépe, dokonce
pravé saze. Také jejich příběh bude
vkronice zaznamenán.

Rojení na hřišti podporovali spřátelení
úvalští sousedé, které těší dodržování
tradic a mají to vychytané do poslední-

● Velmi se bavila Alena Janurová

MDDM

VÝSTAVA SVĚTLA V DOMĚ DĚTÍ
Typické pro dnešní dobu – tak by se
dalo vystihnout zahájení vánoční výstavy s názvem Světla v městském domě
dětí a mládeže v neděli 12. prosince
2021. Vernisáž proběhla mimořádně na zahradě, chystané vystoupení
pěveckého sboru Vocali znemožnilo
onemocnění a návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu při dodržení protiepidemických opatření.
Výstava ukázala výsledky činnosti dětí
ve výtvarných, keramických a elektro
kroužcích za uplynulé pololetí. Název

napovídal, že výtvarným a doprovodným prvkem bude světlo. To vyzařovalo z mnoha exponátů, bylo do galerie

zakomponováno pomocí jemného bodového osvětlení a tím vytvářelo poetickou náladu.
Děti vložily vlastní fantazii do obrázků
malovaných olejem, akrylem, temperami, vytvořily návrhy vitráží. Značný prostor pro realizaci nápadů byl poskytnut
při tvorbě keramických prací, které
byly často oživeny světlem. Nechyběly
ukázky mezigenerační spolupráce dospělých a dětí z výtvarného kroužku
a keramiky. Z prací byl zřejmý nejen
autorský talent, ale i odborné vedení
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kroužků Janou Krejsovou, Ivou Fíkovou,
Aničkou Merxbauerovou a Elou Krejsovou.

MDDM
V posledních letech je pestrá nabídka MDDM rozšířena o oblast techniky,
která byla na výstavě také zastoupena
ukázkami. Děti získávají znalosti a do-

vednosti v kroužku 3D vizualizace objektů, který vede Hana Novosádová.
Tvůrčí skupina pod vedením Davida
Fuxy natočila krátký hororový videofilm. Významný podíl na vizuálním vjemu expozice měl Pavel Sýkora, který
vede oddělení elektrotechniky.
Netradiční výstava Světla proběhla
z důvodu různých omezení s ročním
zpožděním. Nechť je světlo nadějí do
budoucnosti.

● Text a foto Vladislav Procházka

ŠKOLSTVÍ

KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS V MŠ
Vánoce jsou prostě Vánoce a jsou jedinečné. Některé vánoční plány jsme nemohli uskutečnit, protože prostě covid,
ale my jsme si vždy poradili a našli cestičku, jak si nenechat vánoční náladu vzít!
Vánoční jarmark zrušen?! Nevadí – uspořádali jsme stánek přímo ve školce pro
nejbližší našich dětí! Nádherné výrobky
dětí a jejich učitelek šly prostě na dračku a naše milé učitelky „prodavačky“ se
měly co ohánět. Všem, kteří přišli, moc
děkujeme, protože se v kasičce pro vánoční skřítky (myšleno pro děti) vybralo
neuvěřitelných 12.210,- korun.

A bez čeho jsme si Vánoce už ale opravdu
nedokázali představit, je cukroví – jeho
vůně se rozlévala po celé školce a dotvářela celkovou sváteční atmosféru. A pekli
všichni, kuchařky v kuchyních i děti ve
třídách.

A v domově důchodců ozdobily pokoje
babiček a dědečků krásné stromečky od
dětí ze třídy Sovičky!

Vánoční besídky srodiči zdůvodu opatření a zajištění bezpečnosti nebyly. Nevadí
– maminky a tatínkové dostali stejně jako
loni besídku online. Vánoční představení
děti s učitelkami nahrály a rodičům poslaly, aby se mohli potěšit dětským vánočním pozdravem na svých monitorech
a mobilech!
O Vánocích myslíme i na druhé a někdy
bývá radost z obdarování druhého větší
než radost zdárku pro sebe. A my na druhé myslíme a posíláme radost dál. Děti
na budově Pražská se zapojily jako loni
do projektu Krabice od bot – vložili jsme
do krabice dárky pro holku nebo kluka,
napsali, pro jaký věk je určená a nechali
putovat kdětem, které tyto dárky potěší,
protože by jinak třeba nedostaly nic.

ŽIVOT ÚVAL 1/2022

ŠKOLSTVÍ
I když dodržujeme opatření a do školky
si pustíme jen málokoho, Mikuláše sandílkem a čertíky neposedy jsme dovnitř
pustili, i když respirátory mít museli!:-)
Ze tříd se ozývaly básničky, písničky
a občas i nějaká slzička strachu, ale ta
byla rychle zahnána štědrou nadílkou
našeho Mikuláše. Po jeho návštěvě
jsme děti spočítali a nikdo nechyběl!
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Naším oblíbeným cílem v předvánočním období je Pěnkavův dvůr Takonín.
Na děti čekal projektový den s nabitým
programem – vánoční čertovská pohádka a vánoční mikulášské a staročeské tradice. Výlet byl nejen krásně
vánoční, ale i poučný, protože děti objevovaly krásy Vánoc vdřívějších dobách.

Krásnou ozdobou vánočních stromků
jsou skleněné ozdoby. Jak se se sklem
pracuje a jak se ozdoby vyrábí, představil umělecký sklář dětem na budově
Bulharská v rámci projektového dne
vMŠ.
Vánoční čas ve školce vždy byl, je
a bude úžasným a kouzelným časem.
● Bc. Jana Hájková,
ředitelka MŠ Úvaly

VÁNOČNÍ ZÁKLADKA
Podoba naší školy se proměňuje
a začátek zimy poznáte na naší škole
na první pohled! Změnili jsme výzdobu a škola se tentokrát zahalila do
atmosféry vánoční vesničky! Ale i v ní
jsme objevovali zimní taje násobilky
a vyjmenovaných slov. Jen jsme si tak
u toho občas vánočně tvořili, řádili
s čertem a vyhlíželi Vánoce!
Scio testování – známe výsledky
Šli jsme s „kůží na trh“ a zúčastnili
jsme se národního testování úrovně
znalostí našich deváťáků v matematice, českém jazyce, obecných studijních
předpokladech a angličtině. Občasné
srovnání neuškodí. Napjatě jsme če-

kali na celkové vyhodnocení, doufali
a věřili našim žákům. Takovéto výsledky ale nikdo nečekal. Testovací vzorek nebyl malý – přes 16 000 žáků ze
444 základních škol a 14 víceletých
gymnázií celé České republiky. Naši
deváťáci předstihli svými výkony téměř
80 % zapojených škol!
Požadovanou úroveň znalostí anglického jazyka dle RVP (úroveň, která je
pro žáky předepsaná) přeskočilo přibližně 84% žáků. Tito žáci tedy dosahují vyšších znalostí, než je pro 9. ročník požadováno, a někteří přesahují i
úroveň maturitní. Podrobná zpráva je
samozřejmě k nahlédnutí na našich
webovkách.

„S naším skóre jsme velice spokojeni.
Uvědomme si, že tyto výsledky jsou ze
začátku školního roku a jsou perfektní
startovací pozicí pro přípravu na přijímací zkoušky. Jsme rádi za tuto zpětnou
vazbu naší učitelské práce. Samozřejmě
analyzujeme celou podrobnou zprávu
a zaměříme se na slabší oblasti, abychom žáky co nejlépe připravili na jarní přijímací zkoušky na jejich vysněné
střední školy! Za kompletní zajištění
a perfektní organizaci testování patří
dík Miladě Boháčkové.“ (Lukáš Kunc)
Vědci do škol
Jedním z cílů naší koncepce je i spolupráce a sdílení zkušeností. A tak jsme
si prostě pozvali jednoho vědce přímo
do naší školy.
„V rámci projektu „Pozvěte vědce do výuky“ navštívil naši školu 30. 11. pan Ing.
Josef Sebera, Ph.D., z Astronomického
ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.
Pan Sebera připravil pro žáky 6. B a 6.
C přednášku s názvem „Proč a jak měříme zemskou gravitaci?“, která doplnila
probírané učivo fyziky a byla pro žáky
vítaným zpestřením v současné složité
situaci. Přednáška žáky velmi zaujala
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a na konci zbyl také čas na otázky týkající se nejen tématu gravitace. Velmi
proto děkujeme do Ondřejova!“ (Eva
Hiczová)

vé duše. Se zavázanýma očima prokličkovaly děti mezi kotly i oblaky, aby sňaly
šátky z očí před Mikulášem a jeho družinou. Jistým dětem hrozilo odnesení
v pytli na kompost, ale hodní čerti se
díky recitaci hodnotných básní nakonec obměkčili, a proto budou mít paní
učitelky i nadále o zábavu postaráno.
Veliký dík patří holkám a klukům z 9.
C, kteří Čertoviny přes opakované třídní karantény připravili, malovali kulisy,
sháněli kostýmy, chystali program i náročnou logistiku, prováděli programem
děti od prvňáčků po páťáky a hlavně
nezmrzli!“ (Bohdana Valášková)
Školní parlament

Výuka na sněhu
Již delší dobu byl naplánován výchovně
vzdělávací kurz třídy čtvrťáků v Kořenově. Většinu těchto akcí škola zvažuje
individuálně a je opatrná v její realizaci
vzhledem ke všem protiepidemickým
opatřením. Nechtěli jsme však děti ani
paní učitelku zklamat, už se moc těšily
a vše bylo připravené a naplánované.
Odjezd byl do poslední chvíle napínavý, jako zakčního filmu – zajistit proticovidová opatření, otestovat žáky před
odjezdem, ošetřit storno podmínky (co
kdyby), domluvit chatu, aby v ní nebyl
ubytován nikdo jiný, a hlavně si držet
palce, aby třída nepadla do karantény!
Ale všechno klaplo, a to hlavně díky
zapálení třídní učitelky Jany Novotné,
která dokázala na horách zařídit i sníh!
Ráno rozcvička, dopoledne výuka a odpoledne hurá na boby, na kopec nebo
na procházku.

Původní význam slova „parler“ znamená ve francouzštině mluvit nebo rozprávět. Naše škola žákům naslouchá
a jejich názory nás zajímají a jsou pro
nás důležité. A proto u nás funguje
školní parlament – abychom si povídali
a diskutovali.
„Žákovský parlament na naší škole má
již dlouholetou tradici. Každý rok jsou
svými spolužáky voleni dva zástupci
z každé 5. až 9. třídy. Ti poté dohromady
tvoří tým školního parlamentu. Úkolem
členů je zprostředkovávat informace
mezi školou (vedením školy) ajednotlivými třídami, zajímat se o dění ve škole,
mapovat potřeby spolužáků a prezentovat jejich zájmy na schůzkách. Členové
školního parlamentu koordinují aktivity
a projekty, a to jak třídní, tak celoškolní.
Většina činností žákovského parlamentu slouží k podpoře týmového ducha
školy a celkově pozitivní atmosféry na
škole. Typickým příkladem je pořádání
Halloweenu, Barevného týdne nebo Dne
dětí pro 1. a 2. třídy. V neposlední řadě
má školní parlament důležitou roli ve
věcech celoškolních nebo i týkajících se
úvalské komunity. Je totiž hlasem žáků
naší školy. Účastnili jsme se například
besedy na téma rekonstrukce a výmalba tříd II. stupně, diskutovali s členy
Výboru rodičů nebo s panem starostou
a architekty hovořili o výstavbě volnočasového areálu pro děti a mládež
vÚvalech.“ (Michaela Kubátová)

Čertoviny
„Covidu navzdory dorazil do naší školy
Mikuláš. Spolu s mocnostmi nebes i pekla rozbil vmrazivé ráno 3. prosince své
ležení na školní zahradě. Čerti s čelovkami v sedm ráno přitloukali na pergole
kulisy, bělostní andělé setřásali z křídel
námrazu. I sám Mikuláš si musel u přímotopu rozpouštět zmrzlou nutellu na
svačinu. Deváťáci z 9. C pod vedením
své třídní Bohdany Valáškové provedli
během dopoledne čertovskou bojovkou
až k Mikulášovu stolci děti z 11 tříd 1.
stupně. Zahráli si společně Mistrovství
pekla ve stříhání, zachraňovali lentilko-

Vánoční tvoření
Lépe se učí ve třídě, která je vyzdobená a o Vánocích to platí dvojnásob.
Nápadů je mraky, stačí šikovné prstíky
našich žáků, trocha koled a dopoledne
plné vánočního tvoření je na světě.
„Ve třídě 2. A proběhly 1. 12. 2021
v dopoledním čase tradiční vánoční dílničky. Nápady a dobroty maminek byly
příjemným zpestřením. Celé dopoledne
probíhalo v adventním ladění a závěr
dopoledního tvoření byl zakončen rozbalením první obálky z třídního adventního kalendáře.“ (Zuzana Kupčáková)

● Tým ZŠ Úvaly
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VÁNOČNÍ BOJOVKA
Špalek, tenisák, hřebík - no jak tohle
prosím vás souvisí s Vánoci, řeknete
si. Dávám vám za pravdu, ale v mysli
a rukách tvořivců (kreativistů) se proměňujív příběhy, které mají připomenoutpříběhy dávné přirozeně vklíněné
do vánoční hry, bojovky. Tak, teď jsme
to prozradili, že na pozadí této hry
s neživými dřevěnými anděly a s hlavou z tenisáku a křídly ze sádry vás
chceme „oklikou“ přivést ke skutečným
dávným příběhům, které jsou pro nás
živé a skutečné ještě dnes - v naději,
že přes nános tradičních frází a často
neproniknutelného lidového balastu
tlačícího se do našich uší i v nákupních
střediscích pronikne pointa tohoto příběhu. No a co je vlastně pointa tohoto
příběhu, co myslíte? Teď bych se rád
dostal skrze řádky napsaného textu
až přímo k vám, abych slyšel vaši odpověď ... Á, skoro se mi zdá, že nějaké
odpovědi slyším, ale, nezlobte se, moc
jsem se toho nedověděl. S odpuštěním
to zníprávě jako tyobchoďákovotelevizní vánoční fráze, nic, co by stálo za
to se tím nějak zabývat.

„No tak, nebuď tak přísnej, je úžasný,
že vo tom vůbec přemýšlí v tom fofru
předvánočním, či povánočním,covidovým, energeticky krizovým dvouvládí,”
mi tady někdo říká. Pravda, když už
tedy dělám chytrého, měl bych taky
něco přihodit do společného mudrování.

juje k oběti, které pomůže na svobodu.
Znovu a znovu tyto příběhy sledujeme
a něco v nás s nimi rezonuje, protože
to je nášpříběh, protože to je vánočně
velikonoční příběh. Roli nerozvážného
nezodpovědného asi všichni určíme:
lidstvo, ti více sebekritičtí či méně sebevědomí dosadí do role odsouzence
přímo sebe. Hrdina je snad také jasný.
Cíl - vysvobodit uvězněné. Ve skutečnosti to nebyl o nic méně dramatický kousek, který se našemu Hrdinovi
povedl, než pořádná Bondovka (nebo
si dosaďte svůj oblíbený akční film)
s tím rozdílem, že filmoví hrdinové přežijí, protože musí točit další díl. Příběh
našeho Hrdiny nedopadl zdánlivě tak
optimisticky, celý příběh v jednom díle,
a protože chtěl získat vše, dal do toho
vše, celý svůj život. Kdybyste chtěli
znát podrobnosti, půjčte si od babičky
zaprášenou Bibli...cože, nerozumíte té
starodávné češtině kralické, pardon,
zapomněl jsem, tak radši skočte na
internet pro modernější překlad KMS
nebo Bible21, či jiné. Zkuste začít např.
Janovým zpravodajstvím – byl u toho.
Možná se teď ptáte: „Proč by mě to
mělo zajímat? Co za vysvobození mi
tenhle Hrdina nabízí? Připadám si
dostatečně svobodný, rozhodně svobodnější a spokojenější než to, co prezentují i v médiích církve různých typů

a slyšeli jste, co za hrůzy se tam děje!!!”
Jestli jsi spokojený se svým životem,
jestli máš pocit, že všechno děláš správně a k dokonalosti ti zbývá jen krůček,
který by byl jednoduše dosažený po
odstranění nějakých drobných kosmetických vad, pak tě asi nepřesvědčím,
ale stejně to zkusím. Mimochodem
klobouk dolů, jestli takový spokojený život, popřípadě ještě harmonické
manželství a vztahy s přáteli a dětmi
žiješ bez pomoci Hrdiny. Pro mne je
to docela náročná kovbojka i s Pomocníkem po ruce a ve spojení s týmem
špičkových odborníků na základně
v “Houstonu”(tedy jako tam Nahoře).
A na to se tě právě snažím nalákat,
ať už ti to jde lépe, či hůř, nemyslíš,
že s pomocí toho, kdo to vše vymyslel, by ti to nešlo lépe? Protože náš
Hrdina nabízí dimenzi života, kterou
většina planety nevyužívá zdaleka
v té míře a bohatosti, jaká nám byla
nabídnuta. A jsem přesvědčen, že
ani my, kteří říkáme, že Ho známe,
jsme v plnosti nepochopili, neodkryli
a nezrealizovali potenciál - moc změny k lepšímu. A k tomuto spoluobjevování možností změny, které nám jsou
nabídnuty z nebe a pro které Hrdina
dal vše, k tomu vás zveme: kpropojení
s tím, který tuhle záchrannou misi zrealizoval a profit z ní nabízí každému,
kdo o něj stojí.
Doufáme, že jste si hry užili; nadšení některých dětí (pššt - i rodičů) jsme
občas za oknem pozorovali a vy, kteří
jste nestihli, tak snad příští rok. Nebo
naVelikonoce?

Máte rádi akční filmy? Scénář je velmi
často stejný a je s podivem, že nás to už
neunavuje. Vypadá asi takto: Jedinec,
či skupina se díky svému nerozvážnému a nezodpovědnému jednání dostane do úzkých, často do zajetí. Najde se
ale odvážný hrdina, který se přes nástrahy a tuhý odpor protivníka probo-

● Mirek Hoblík,
Společenství křesťanů Úvaly

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLICKÝM TEXTEM
Všichni, které mi otec dává,
přijdou ke mně;
a kdo ke mně přijde,
toho nevyženu ven…
( Jan 6,37)
Lidí na zemi stále přibývá, a přesto roste
počet těch, kteří se cítí sami. Roste i počet těch, kteří jsou přehlíženi, zanedbáváni a znevažováni. Tyto smutné zkušenosti člověka citelně zasahují a zraňují.
Bohužel i mnohé děti pozorují, že jsou
svým rodičům na obtíž. Jsou odstrká-

vány, dokonce přenechávány
sobě
samým. V domovech seniorů žijí staří
lidé, jejichž příbuzní na ně zapomněli.
Jsou tu nemocní, na které zdravý svět
nemá čas; bázliví, kteří těžko navazují
kontakty a v jejich srdci je velká touha
po někom, kdo by si jich všiml a měl
o ně zájem.
Kdo patří k těmto zmíněným, nemusí
se obávat, že jsou sami, protože je tu
Bůh. On se o každého člověka zajímá.
Stojí před ním a volá ho k sobě. Odpouští mu hříchy, dává mu věčný život

a obdivuhodný vztah s Bohem jako
Otce kdítěti.
V Janově evangeliu čteme o takových,
kteří přijímají Pána Ježíše do svého srdce. A „…Těm pak, kteří ho přijali a věří
v jeho jméno, dal moc stát se Božími
dětmi“ ( J 1,12). Dítě nebeského Otce už
nikdy není samotné. Ví, že Bůh je přijal,
že je miluje, stará se o ně a dává mu
zakoušet svou blízkost. Amen.
● Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech
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MO ČRS ÚVALY INFORMUJE
Výdej povolenek pro rok 2022
Výdej povolenek pro dospělé i děti na
rok 2022 bude probíhat v následujících
termínech v technickém zázemí naší
organizace. Adresa: Pod Slovany 1960,
Úvaly (sádky).

8. 1. 2022

8:00 – 11:30 hod.

22. 1. 2022

8:00 – 11:30 hod.

19. 2. 2022

8:00 – 11:30 hod.

19. 3. 2022

8:00 – 11:30 hod.

23. 4. 2022

8:00 – 11:30 hod.

● Výbor ČRS
MO Úvaly

SKAUTI
Podzim u skautů

Dívčí oddíl Saﬁra

Podzim u skautů był velmi akční. Jsme
rádi, že letos můžeme bez výrazných
omezení pokračovat v naší činnosti – konaly se každotýdenní schůzky,
oddíly mají každý měsíc nějakou akci,
zorganizovali jsme akci pro veřejnost
Bubáci v Úvalech s účastí více než
100 dětí. V areálu kluboven jsme po
dlouhé době měli uklízecí brigádu
a také jsme pod odborným dohledem
vysázeli nové keře a strom.

Vříjnu začaly schůzky, na které se po loňském roce dívky už moc těšily. Světlušky
mají tento rok družinové schůzky dvě
a skautky jednu.

Teď už dáme prostor jednotlivým oddílům.

V říjnu proběha dvě přespávání výpravy v Úvalech. Světlušky si zahrály noční hru o rytíři Barnabášovi, kterého
vysvobodily. Také si společně uvařily
a zahrály spoustu her. Skautky měly
ﬁlmové přespání. V sobotu poté následovalo střediskové sázení keřů v areálu,
na kterém jsme se podílely.

Za skautské středisko Jiřího Bubáka
vám přejeme do nového roku vše nejlepší.
● Tereza Glocová,
vedoucí střediska
Vlčácký oddíl Fénix
Díky zmírněným koronavirovým opatřením jsme
se tento rok již naplno
mohli setkávat na schůzkách. Zde jsme se naučili
spoustu nových i starých
věcí, včetně rozdělávání ohně, manuální zručnosti, skautské myšlenky
a spolupráce.
V rámci akcí jsme tento
rok, ostatně jako vždy, započali celostřediskovou
výpravou do Vyšehořovic. Pokračovali jsme říjnovým výletem do Prahy
na Divokou Šárku a v listopadu jsme společně se
světluškami podnikli výpravu do Kolína.
Nyní už nás čeká jen vánoční besídka a zakončení kalendářního roku.
Už se těšíme na další
zážitky, které nás čekají
vnadcházejícím roce.

Během září se družinky seznamovaly
a hrály spoustu her. Světlušky se snaží mít schůzky různorodé a na každé
z nich se věnují jednomu tématu.
Skautky pracují na tom, aby tvořily lepší
kolektiv a více se poznaly.

V průběhu listopadu proběhly také
dvě výpravy. Na jednu jeli skauti
a skautky na Žižkov. Společně se lépe
seznámili a například si zahráli MHD
hru po celé Praze. Jejich výpravu zpestřil kontakt s ovcemi, které mají skauti v místním areálu. Mezitím světlušky
s vlčaty vyrazily do Kolína, kde je čekalo
seznámení s městem a noční hra. Obě
výpravy s chlapeckými oddíly jsme si
všichni moc užili. Vedoucí měli na konci
listopadu výpravu za odměnu.
V prosinci světlušky i skautky jako oddíl
poprvé vyjely spolu. Časem a vzdáleností jsme nešetřily a vydaly se do Olomouce. Zde jsme si předaly dárky, které
jsme ale musely získat, protože nám je
ukradl Grinch, který nám chtěl zkazit
Vánoce. My se ale nedaly a společně
jsme si užily krásný víkend. I vám přejeme příjemně strávené vánoční svátky.
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VÁNOCE PRO CHLUPÁČE 2021
Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromku se staly tradičně časem, kdy se
Zachraňme koupaliště zapojuje do charity pro opuštěné pejsky a kočičky, a to
již od roku 2017. Vloni to kvůli epidemii
covidu nešlo. Letos jsme se těšili, mnoho
dobrovolníků se zapojilo do přípravy, napeklo perníčky pro perníkovou dílničku,
aby děti měly co zdobit. Spojili jsme se
opět sProjektem Hope, z.s., který pomáhá opuštěným zvířátkům, a z mnohých
příběhů vybrali jeden, který jsme dali na
náš letáček.
Ale … člověk míní, covid mění. A tak necelé 2 dny před termínem byl z důvodu
nařízení vlády adventní trh zrušen. Zklamání velmi rychle vystřídalo odhodlání
chlupáčům pomoci. Vždyť už některé
útulky kvůli rostoucím nákladům (zejména energií), musí svoji činnost utlumovat, či se zavírají zcela. Město nám vyšlo
vstříc.
Vzali jsme krabice snapečenými perníčky, nakoupili sáčky a během odpoledne
a večera se proměnili v „malérečky“ perníčků. No vlastně, do malování perníčků
se zapojili postupně i muži. Padaly sice
výroky: „Vždyť já jsem to nikdy nedělala“,
„já na to bez brýlí nevidím“, ale to byla jenom taková povzdechnutí. Perníků byla
velká hromada a času málo. Nazdobili
jsme perníčky a nasáčkovali, abychom
splnili podmínky kúčasti na náměstí.

Vsobotu 27. 11. jsme rozložili svoje stanoviště před železářstvím paní Jedličkové. Nebyli jsme sami, vedle nás rozložil
své stanoviště s překrásnými vánočními
věnci a doplňky Dolce Gang. Kromě perníčků jsme nabídli i 2 kouzelné perníkové
chaloupky a malované kamínky. Co kamínek, to umělecké dílo!

Byli jsme překvapeni zájmem lidí pomoci. To jsme opravdu nečekali! Kromě
3 perníčků všechny putovaly k dobrým
lidem, kteří přispěli na pejsky a kočičky.
Velký zájem byl o kamínky, kde převažoval zájem o ty s kočičkami. A některé
kamínky a perníčky prý poputují jako dárek do Belgie a Austrálie. Krásná srdečná
atmosféra během chladného sobotního
dopoledne. A hřejivý pocit naplnění. Tak
by se to dalo vyjádřit nejlépe.
Moc děkujeme všem. Potřeby pro chlupáče a vybraná částka v plné výši byly
předány Projektu Hope. Zbylé perníčky

jsme společně dozdobili a nasáčkovali, naše skvělé malířky namalovaly další krásné kamínky. Hanka Šťastná vše
odvezla Projektu Hope, který na svých
stránkách uspořádal jejich aukci. Už teď
víme, že výsledek charity zÚval i zinternetové aukce daleko přesáhl předchozí
roky.
Pomáhat má smysl.
● Spolek Zachraňme koupaliště

SPORT

HANDBALL ÚVALY
Soutěžní ročník
2021/2022 je ve své
polovině a co dělají naši
úvalští házenkáři?

musí každý hráč zapracovat především
na fyzické kondici.

A-tým

Starší a mladší dorostenci bojují o každý bod. Starší dorost má po podzimu
6 bodů, mladší zatím získali jen jeden
bod. V nejvyšších soutěžích své kategorie, v konfrontaci s nejlepšími týmy
republiky, se ale Úvaly rozhodně neztrácejí. Vrcholový sport je především
tvrdá práce a hráči mladšího dorostu
postupně zjišťují, že bez poctivé dřiny
se úspěchy samy nedostaví. Starší dorostenci se tempu a náročnosti soutěže
přizpůsobili velice dobře a jejich každodenní trénink přináší své ovoce. Obě
kategorie mají i ranní tréninky, a právě
na nich se ukazuje vůle něčeho dosáhnout. Pravidelně vstávat brzo ráno a od
6 hodin cvičit, to nedokáže každý. Důležitá je také podpora od rodičů.

A-týmu
mužů
patří v tabulce druhé ligy 5. pozice,
a pokud chceme přemýšlet na postup
do první ligy, musíme se výrazně zlepšit ve všech herních činnostech. Máme
hodně mladý tým, více než polovinu kádru tvoří hráči do 23 let, a to se
v zápasech mnohokrát projevilo. Dobře rozehraná utkání jsme nedokázali
dotáhnout do vítězného konce. Skoro
v každém zápase jsme vedli, ale nevyrovnané výkony nás často připravily
o lepší výsledek. Spřibývající herní praxí očekáváme i lepší výsledky. Již lednová dohrávka vHavlíčkově Brodě hodně
napoví o tom, zda naše výkonnost má
nebo nemá stoupající tendenci. Nyní

Dorostenecké kategorie

Žactvo
Starší žáci se po postupu do Žákovské
ligy pokusí získat body mezi 25 nejlepšími týmy ČR. V soutěži odehrají
6 turnajů a na každém znich 4 zápasy
nejvyšší úrovně. Každý dobrý výsledek
bude úspěchem. Mladší žáci patří mezi
nejpočetnější věkové kategorie našeho klubu, a to nám dělá velkou radost.
Zájem dětí i rodičů o náš sport roste,
a to je dobře. Stejně tak mini žactvo,
kde kluci postupně přecházejí z malé
házené na tu opravdovou a moc se jim
to líbí. Přípravka ročník 2013 a 2014 si
po založení této kategorie vnašem klubu získává stále více a více příznivců
zřad rodičů a dětí, a to nás těší.
Děkujeme za podporu v roce 2021
a všem našim fanouškům přejeme vše
nejlepší vroce 2022.
● Jiří Dráb
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Muži 2021/2022
Tabulka 2 ligy mužů

SPORT

Starší dorost 2021/2022

Mladší dorost 2021/2022

Tabulka 1 ligy staršího dorostu Čechy

Tabulka 1 ligy mladšího dorostu Čechy

www.hazena-uvaly.cz

VALNÁ HROMADA SK ÚVALY
Jako nový (senior) člen klubu si dovoluji
čtenářům Života Úval zprostředkovat setkání všech příznivců úvalského fotbalu
a zcela laicky informovat o průběhu valné hromady 20. 11. 2021 v hospodě
U Káši na hřišti v Pařezině. Ucházela jsem se
o členskou legitimaci ze zcela osobních důvodů. Občas se na hřišti zastavím a sleduju
se zájmem zápasy, jejichž pravidlům zcela
nerozumím, jen co jsem pochytila vmládí
při hře sklukama, když jsme hráli „okna“.
Jsem-li nyní členem klubu, tak slibuju, že se
budu učit rozumět fotbalu, protože mě těší
vidět mládež i dospělé se zapáleně hýbat
a soutěžit. Občas vnašem časopise budu
fotograficky dokumentovat, alespoň zpohledu seniorky, zajímavé zápasy. Na valné hromadě zaznělo jedno důležité sdělení!!! Málo dětí se zabývá sportem jinak,
než jako „chodit do kroužku“. Mít sport
jako srdeční záležitost se dnes nějak nenosí. A přitom jsou mezi dětmi často nadaní
jedinci, kteří by mohli být přínosem pro
družstva úvalského sportu, nejen fotbalu.
A není nutno sportovat do zničení těla, ale
vzít zdatnost jako základ mladého života
a kromě vzdělání, které je v dnešní době
nutné, mít na zřeteli i fyzičku, aby z dětí
nebyly jen mátohy, co sice umí s počítačem, ale popoběhnout a vytrvat, to je už
problém.
Valná hromada potvrdila řádné hospodaření spolku a odsouhlasila plány na
rok 2022. Při příležitosti setkání po dlouhé době se dostalo i na ocenění „zasloužilých“ členů SK Úvaly. Dres dostali pan
Čejka a paní Chomátová, která byla ještě
potěšena dortem a květinou. Pro ŽÚ se
nechali společně vyfotografovat.
Valná hromada klubu zvolila staronového předsedu Václava Kopače a nový výkonný výbor. Před vedením jsou velké
úkoly, především další část rekonstrukce

sportovního areálu. Na valné hromadě
promluvil i nejstarší člen klubu, třiadevadesátiletý pan Martínek. „Klobouk dolů
před jeho proslovem a pozitivním myšlením,“ zaznělo na fb SK Úvaly. Na fb je
ještě informace: „ Darovali jsme několik
sad fotbalových dresů na africký ostrov
Zanzibar. Teď nám dorazilo pár fotek
a video od místních playerů, z kterých je
patrné, jak jsou spokojeni. Jsme rádi, že
i jinde jsou rádi. Video je v komentáři.“

Na závěr jsem se zeptala paní Miroslavy
Chomátové (1945), odkdy je členkou SK.
Nedokázala to okamžitě spočítat, protože
už dávno fandí místnímu klubu. Už „jako
holka ve škole“ ráda sportovala a chodila
i do Sokola a sledovala fotbal. Smanželem pak fandili odedávna SK Úvaly: „Jsou
to příjemní kluci (hráči i trenéři), kteří si
podporu zaslouží.“ Jezdí snimi na všechny zápasy i venku a paní Chomátovou je
vidět často vochozech hřiště stále.
Další dotaz jsem směřovala na pana Antonína Čejku (1946), který byl také klubem oceněn dresem. On však již podruhé (první k 60. narozeninám). Je členem
SK Úvaly zhruba 40 let. Fotbal hrával
nejdříve ve Škvorci a od svých 35 let hrál
vútoku vÚvalech. Hrával i za Staré gardy.

4. 12. se na hřišti v Pařezině hrál turnaj
Starých gard O pohár místostarosty města Úval 2021. Přihlášena byla 4 družstva
SK Úvaly, Sokol Jeneč, Slavoj Praha, AFK
Nehvizdy. Pohár je putovní. Co však bylo
trochu jiné než obvykle. Než se hráči dostali na plochu, museli pořadatelé, správce hřiště a sami hráči uklízet hromady
sněhu. Všechny zápasy tak byly náročnější, ale nasazení fotbalistů bylo veliké.
Diváků bylo málo, počasí větší účasti nepřálo. Sledovala jsem dva zápasy „mého“
klubu, Úvaly dvakrát vyhrály, ač hrály
hned ve dvou zápasech po sobě.

Než bylo hřiště uklizeno, byl slyšet hluk
z nafukovací tenisové haly. Nedalo mi,
abych nezachytila na mobil i další sportovní činnost – tenis. Každé „hýbání“ má
smysl, zejména když je pravidelné, spatřičným nasazením.
● Do sportu se pletla A. Janurová
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OLDŘICH HAMERA, MISTR GRAFICKÉ TVORBY
Umělecký svět ztratil na sklonku loňského roku nezapomenutelného grafika a malíře Oldřicha Hameru. Tento
všestranný umělec byl též ilustrátorem,
typografem, tiskařem, spisovatelem,
zapáleným geologem, mineralogem
a mimo jiné i dělníkem. Navázal přátelství smnoha výraznými osobnostmi
české kultury.
Narodil se za poněkud dramatických
okolností 3. března 1944 v Úvalech
v Raisově ulici č. p. 407. Jeho děda,
Oldřich Verner, z radosti, že má nástupce firmy Instalatér, vodovody
a čerpadla, dopsal vápnem na vývěsní ceduli „a vnuk“. V tu chvíli se zlomil
žebřík, děda spadl a zlomil si obě nohy.
Tato událost jakoby předznamenala
celý Hamerův nevšední život.
Malý Oldřich byl dítě neposedné a zvídavé. Rád pozoroval dědu v dílně při
práci a mnohému se naučil. Chtěl se
stát vědcem, geologem, nebo paleontologem. Prolézal pozůstatky po důlní činnosti v háji na Úvaláku, lezl do
zbytků štol. Na okolních polích hledal
zajímavé nerosty. Ve spolupráci s úvalským přírodovědcem RNDr. Janem Najdrem vytvořil geologickou mapu Úval.
Již od dětství rád kreslil. Protože jeho
otec vlastnil v Praze před rokem 1948
malou továrnu na barvy, nemohl
Oldřich studovat na žádné střední škole, a proto se vyučil vpražském podniku ČKD Dukla opravářem strojů. Navázal ale kontakty s lidmi z akademického
prostředí a pro ně precizně kreslil vše,
co potřebovali do vědeckých publikací
a učebnic, Touto činností se, jak sám
tvrdil, naučil geologii, paleontologii
a mineralogii. Svět minerálů a pravěkých zkamenělin v něm podněcoval
představivost a fantazii a stal se základní inspirací v jeho pozdější umělecké tvorbě.
Důležitým mezníkem v jeho životě
byl rok 1964, kdy se seznámil s vý-

tvarníkem Vladimírem Boudníkem
v národním podniku ČKD Trakce, kam
nastoupil po vojenské službě. S Boudníkem se scházeli v jeho ateliéru a Oldřich Hamera se postupně seznamoval
s principy grafické tvorby. Do tajů aktivní
a strukturální grafiky pronikl natolik, že
velmi rychle nalezl vlastní výtvarný styl.
Techniku monotypu obohatil o svůj
vlastní postup, který nazval vrstvený
monotyp. Právem jej můžeme označit
za Boudníkova pokračovatele.
VHamerově životě sehrálo významnou
roli přátelství s Bohumilem Hrabalem.
S tímto literátem jej seznámil právě
Boudník. Hamera i Hrabal měli podobný přístup kživotu i kumění. Hamerovy
příběhy se staly základem mnoha Hrabalových děl. Naopak Hrabal předával Hamerovi životní rady, stal se jeho
prvním kritikem, ale též mecenášem.
Hamera byl pro Hrabala synem, kterého spisovatel neměl. Vosmdesátých
letech se Hrabal stal vystavovatelem
Hamerových děl v proslulém hostinci
U Zlatého tygra, kde osobně prezentoval jeho grafické listy.
Pro Oldřicha Hameru byla nejdůležitější umělecká svoboda. Proto byl vdobě
před rokem 1989 umlčován a nebyl
součástí oficiální kultury. Přesto se výrazně zapsal do uměleckého světa, například jako vydavatel a tiskař vlastní
samizdatové edice Explosionalismus.
Do rodných Úval se v posledních letech
rád vracel. Od roku 2015 spolupracoval
s Miroslavou a Lubomírem Krupkovými
ve vydávání knižních bibliofilií. První
společnou prací byla bibliofilie Máchův Máj, kterou ilustroval množstvím
monotypů, charakteristických pro jeho
tvorbu. Dalším dílem byli Hrabalovi Pábitelé, které ilustroval úžasnými
strukturálními grafikami, v každé knize
trochu jinak. Posledním jeho počinem
byla kniha Jak vstoupiti na nebesa...,
která obsahuje tři jeho vlastní povíd-

ky. Nestihl ilustrovat celý náklad, jen
prvních deset kusů. Byly rozpracovány
další tři tituly, ale k jejich realizaci už
nedošlo.
Stále něco tvořil, stále měl nové nápady. V průběhu minulého roku bylo
možné jeho díla zhlédnout na výstavách v Litomyšli, v Písku a v pražské
galerii Hollar. Český rozhlas vysílal
v létě několik jeho povídek. Kameny,
které sbíral celý život, nejen kreslil, ale
i vystavoval, například vloni na VŠCHT
v Praze. Pro svou sbírku našel místo ve
Strašicích, v Brdech. Zde vzniká Hamerium, muzeum Oldřicha Hamery, kde
návštěvníci uvidí i některé jeho grafické práce.
Oldřich Hamera zemřel nečekaně
15. listopadu 2021. Všem, kteří ho znali
a měli ho rádi, bude chybět.
● Eva Čapková
Vladislav Procházka

SESKOK PARAŠUTISTŮ VNEHVIZDECH
29. 12. 1941
29. prosince 2021 uplynulo 80 let od seskoku skupiny Anthropoid, československých vojáků Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, Moravana a Slováka, u nedalekých
Nehvizd. Parašutisté našli pomoc u místního faráře Františka Samka a místních
sokolů (horoušanský mlynář Břetislav
Bauman s manželkou Emilií, František
Kroutil zNehvizd, Jaroslav Starý ze Šestajovic), a tak se zahraniční a sokolský odboj
v protektorátu spojily, aby pomstily stovky
obětí první heydrichiády (489 bylo zastřeleno a 1673 posláno do koncentračních

táborů) a potrestaly toho, jenž prohlásil,
že Čech nemá na tomto /našem/ území
co pohledávat. Zdánlivý klid vprotektorátu narušila 29. 12. 1941 také skupina Silver A, jež seskočila za Poděbrady u obce
Senice, a skupina Silver B seskočivší u Kasaliček u Přelouče.
Ekonomická a kulturní germanizace
a sociální demagogie vedoucí k odpolitizování českých lidí, tedy ke ztrátě národní
identity, již běžela vplném proudu. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich

měl konečné řešení české otázky připravené: germanizovat, vysídlit, hlavně inteligenci zlikvidovat. České vysoké školy byly
od 17. 11. 1939 již zavřené, ale český dělník vyrábějící zbraně pro Říši musí podle
Heydricha „dostat nažrat“.
Ale 27. května 1942 byl šéf Hlavního úřadu
říšské bezpečnosti, jedoucí zPanenských
Břežan do Černínského paláce, z„domova“ do práce, zraněn J. Kubišem hozenou
bombou anglické výroby v zatáčce tehdejší Kirchmayerovy (přibližně Zenklovy)
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ulice směřující zKobylis do Libně. Gabčíkův samopal sten gun se předtím zasekl.
Atentátu byli vedle domácích odbojářů
přítomni další padákoví agenti, jak je nacisté nazývali, Josef Valčík a snad Adolf
Opálka. Vysoký nacistický pohlavár, smrtihlav, zemřel 4. června na sepsi. Běsnící
nacisté vyhlásili další stanné právo, za druhé heydrichiády opět umírali nevinní lidé,
nervy národa byly vybičovány do krajnosti.
Sedm parašutistů různých skupin se
skrylo v pravoslavném kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici, tři týdny až
do Čurdovy zrady 16. 6. 1942 nacisté nic
a nikoho neodhalili. Sedm hodin trval
18. června 1942 následný boj Adolfa
Opálky, Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého, Jaroslava Švarce a Josefa Valčíka proti přesile, naši vojáci
padli.
Jejich jména nalezneme na pamětní desce na střelami rozdrásané zdi, jejich busty
v kryptě kostela přeměněné na Národní
památník hrdinů heydrichiády. Před vchodem do kostela jsou na černých mramorových sloupech vyznačeny stovky jmen
pomocníků parašutistů, kteří byli zastřeleni na střelnici vKobylisích, vkasárnách
vRuzyni a 264 mužů, žen a dětí vkoncentračním táboře v Mauthausenu během
24. 10. 1942. Pod písmenem B čteme
Bauman Břetislav, Baumanová Emilie, jejich vdobě zatčení dvouletý syn Svatopluk
přežil válku v Thomayerově nemocnici

H I S TO R I E
vKrči pod dozorem gestapa, pod písmenem S Jaroslav Starý. František Kroutil
odešel po válce do emigrace, cenné údaje poskytl honební hajný Alois Šmejkal.
Za schvalování atentátu byl na rozkaz gestapa zKolína poslední hodinu stanného
práva 3. července 1942 v 19 h popraven
v pardubickém Zámečku úvalský Vladimír Jankovský. Mezi deseti zastřelenými
byla jedna žena, Marie Skořepová zPeček,
a Josef Bláha a JUDr. Emil Říha zČeského
Brodu.
Odplata za atentát byla strašná, 1 585
zastřelených plus počet umučených vězňů vkoncentračních táborech včetně našich židovských obyvatel dosahuje kolem
5000. Celý svět si uvědomil, také po nacisty vyhlášeném tzv. právním aktu vyhlazení Lidic a Ležáků, že klid a spokojenost
vprotektorátu Böhmen und Mähren jsou
jen zdánlivé. Vdůsledku událostí odvolaly
vlády Velké Británie a Francie své podpisy
pod mnichovskou smlouvou. V červenci 1942 uznaly československou vládu
v exilu Sovětský svaz a Velká Británie,
v září 1942 Svobodná Francie, což posílilo mezinárodní postavení čsl. exilu včele
sDr. Edvardem Benešem, aby mohl lépe
vyjednávat o obnovení původních hranic
samostatného Československa a o transferu našeho německého obyvatelstva.
Vmístě seskoku Kubiše a Gabčíka byl nad
dálnicí vroce 2010 odhalen pomník, který

ale bude součástí nádraží vysokorychlostní železniční dráhy. Proto představitelé
městyse Nehvizdy odhalili 29. 12. 2021 ve
13 h nový památník vulici U Hřbitova, pozváni byli příbuzní obou parašutistů a odvážných sokolů, církevní hodnostáři církve
pravoslavné a katolické, historikové a starostové z okolí a všichni zájemci. Parašutisté české armády předvedli seskok, Československá obec legionářská vyslala kolonu
historických vozidel. Vsokolovně byla připravena putovní výstava o výcviku čs. parašutistů ve Skotsku a kulturní program.
V Nehvizdech stojí již památník obětem
1. světové války, také památník obětem
2. světové války. Památník připomínající bývalý mlýn a odvahu Baumanových
se nachází naproti rybníku v Horoušanech. U stanice tramvaje Vosmíkových
v Libni lze nalézt desku s upomínkou na
atentát, na pražské radiále Prosecká byl
na sloupu instalován památník Operace Anthropoid a domácího odboje. Jsme
schopni jejich poselství porozumět?
Za 2. světové války zahynuly statisíce českých lidí na popravištích, vkoncentračních
táborech, na nucených pracích, na východní a západní frontě včetně bojů vAsii a Africe, také při přestřelkách sčleny gestapa.
Bez jejich obětí by český národ neexistoval, mluvili bychom jiným jazykem, pokud
bychom se vůbec směli narodit. Jsme
dnes připraveni svobodu bránit?
● PhDr. Lenka Mandová

P O Z N ÁVÁT E . . .
… tuto budovu?
Určitě, ale najdete rozdíly oproti současnosti? Mohou vám pomoci vaše
děti školou povinné či nedávno školu
opustivší. A rozdílů je dost. Fotografie
je zroku 1964.
Budete-li chtít, můžete ony rozdíly popsat a poslat na mailovou adresu alena.janurova@centrum.cz nebo napsané předat podatelně města.
Přivítáme i vaše vzácné fotografie
z rodinných archivů, které mají vztah
kÚvalům, naskenujeme nebo papírové
fyzicky uložíme podle toho, jestli nám
je zapůjčíte nebo darujete.
● Vzpomínala A. Janurová
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KOMUNIKACE NA BŘEHU RYBNÍKA FABRÁK
Úvaly se za poslední léta změnily ze
zaostalého městečka v upravené město, kde je pohodlné a příjemné žití. Kanalizace, opravené silnice, chodníky je
něco, o čem si starousedlíci mohli nechat jen zdát. Zmiňoval jsem, a opětovně připomínám, že činnost technických
služeb je vidět na každém kroku a jejich
činnost nám podobná města mohou
závidět. Proto nepříjemně překvapuje,
že okolí rybníků a toků tak kontrastuje
scelkovým stavem města.

do jejich života a stability. Jistý objem
příkré stráně byl odkopán pro vytvoření vodorovné části chodníku. Rovněž
natlačení opěrných rour je vždy v podobném prostoru sporostem vegetace
zásadní zásah do kořenového systému
stromů a jejich biocenózy. Je nutné si
uvědomit, že vzrostlé stromy jako nedílná součást rybníka byly vysázeny
a vyrostly převážně vdobě, kdy zde nebyla asfaltová komunikace, ani stávající
provoz a jiné klimatické podmínky.

Uniká mi účel stavby komunikace
nad rybníkem Fabrák, ať se již jedná
o cyklostezku nebo pěšinu pro chodce.
Začlenění stavby do příkrého úzkého
svahu nad rybníkem mi připadá velmi
nešťastné a krajně necitlivé k danému
prostředí. Návrh stavby je myslím dost
nestandardní a nezdá se mi, že to navrhl profesionál. Rozhodně to není vůbec
estetické, ať materiálem i provedením.
Velmi mi vadí materiál zásypu a jeho
objem. Pracovat se sypkým materiálem
a takového typu vtěsné blízkosti vody,
je vždy nebezpečné. Dešťové srážky
toto bezpečně spláchnou do rybníka.

Odkopáním zeminy pro vytvoření
chodníku se ohrozí stabilita svahu. Použitá zemina zásypu se mi zdá snadno
vyplavitelná, obávám se, zda pěšina
bude po dešti schůdná a vůbec bezpečná. Pokud by přišel přívalový déšť,
obávám se … nebudu ani domýšlet.

Na stráni rybníka rostou sice zdravé
stromy, ale jsou staré, mohutné, náročné na vláhu a živiny, na příkrém svahu
a vlivem komunikace rostou ve značně
stísněném prostoru a budou zcela určitě citlivě reagovat na jakýkoliv zásah

Po stráni byly rybářské posedy, a ty
jsou dnes nepřístupné vůbec nebo jejich přístup je ztížen. Průměrný občan
jistě jásá, další cesta pro jeho pohodlí,
ovšem důsledky nechápe a bude požadovat další „nezbytné“ úpravy. A tak
jak bývá zvykem, bude se dláždit, betonovat, asfaltovat, stavět zábradlí. Rád
bych se mýlil, ale ty zkušenosti, možná
jen starce mám.

Vozovka nad Fabrákem má několik nepřehledných esíček, dohlednost proto
omezená, ale běžná rychlost vozidel
značná. Navíc pro odbočení do ulice
Kladská je nutné využít protisměru
vozovky nad Fabrákem. A vše komplikují kočárky, které u schodů odbočují
po vozovce na silniční nájezd do Kladské. Proto právě horní vyústění nové
komunikace do tohoto uzlu považuji
za krajně nebezpečné. Pozoroval jsem
zde provoz a byl jsem nucen si položit
otázku, zda je těch 100m cesty mimo
frekventovanou a nebezpečnou vozovku a její vyústění právě do tohoto
nebezpečného místa vůbec tuto komunikaci vyváží. Předešlé názory jsem
vlastně sepsal na vyžádání a je možné
s nimi polemizovat. S čím nelze polemizovat, jsou mé zkušenosti. Podobné řešení problémů znám ze své praxe řešení havarijních stavů. Rybníky
uprostřed obce bývají hodnoceny jako
klenot obce. A byl jsem svědkem zániků několika těchto obecních klenotů.
Rybník Fabrák je v posledních letech
podroben značným negativním tlakům,
a tak bych se nerad dožil jeho zániku.
Zatížení rybníka a současná klimatická
nejistota nezaručují žádnou jistotu ani
vratnost našeho konání.

Bezpečnost od chodníku u pivovaru
Libertas až po schody nad Fabrákem
do ulice Kladská je jistě problematická.

● Ing. B. Němec

INZERCE
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

Svačinové bistro
Hospůdka opět v provozu
Sukova 1028, 25082 Úvaly
Směr Jirny, Brandýs nad Labem
Zveme vás k nákupům i posezení u rychlého
občerstvení.
V sortimentu máme: bramboráky, řízky,
smaženky, pečivo Kollinger a další výrobky.
Bereme objednávky.

Kontakt : oxytechnic@oxytechnic.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 9-12 a 14-18 hodin
Mobil: 731 818 490

Ing. Bohumír Zachariáš 608 734 398

Těšíme se na vaši návštěvu

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou, frézování pařezů. Tel.: 606527091

Místo zaměstnání : Šestajovice
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• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

HLEDÁME PÁNA NEBO PANÍ
na výpomoc s úklidem státní budovy
v Újezdě nad Lesy, 2–3x týdně na
2 hodiny. Odměna 300,- Kč/1 úklid.

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: +420 608 153 818

Kontakt: mskvorova@seznam.cz

Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216x303 mm, po ořezu 210x297 mm Rozměry zrcadla: 190x262 mm

1/1 strany (zrcadlo)
190x262 mm
1/1 na spad
210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musí mít tiskovou kvalitu - 300 dpi, formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty - logo (*.eps, *.tif, *.jpg),
obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) - v elektronické podobě. Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů
uvedených výše.
Ceník inzerce:
1/1
3 900 Kč
1/1 v textové části 7 800 Kč
1/2
1 950 Kč
1/3
1 500 Kč

Řádková inzerce:
1/4
1 100 Kč
1/8
830 Kč
3. str. obálky 4 200 Kč
4. str. obálky 5 500 Kč

soukromá (do 120 znaků)
soukromá (120–360 znaků)
komerční (do 120 znaků)
komerční (120–360 znaků)

140 Kč
285 Kč
280 Kč
570 Kč

zvýraznění rámečkem + 50 %
tučný nadpis
+ 30 %

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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AUTODOPRAVA Milan Petružálek
-nonstopODVOZ 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 ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615
Český Brod
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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