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opět advent a vánoční aktivity. A že za rok 
touto dobou, pokud jsme to nezapomně-
li, si opět zatančíme na městském plese.

Přeji sobě i nám všem, aby se můj opti-
mismus stal realitou. 

Přeji vám krásný bílý únor a na svém kon-
ci ať přinese první pozdravy jara. 

●  Petr Borecký, starosta města
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
tento text píšu 
v� době, kdy mám 
za sebou další test 
na covid a nos už 
mám jak starý ko-
kainista. Druhý 
rok po sobě jsme 
museli zrušit měst-
ský ples, náhubek/ 
roušku už nosím 
častěji než krava-

tu. Již druhým rokem žijeme v�různých 
omezeních a blížíme se roku třetímu. 
Televizní zpravodajství připomíná více 
než jindy černou kroniku a seznam nek-
rologů, ekonomických a přírodních ka-
tastrof. 

Prostě prostředí, které dobré náladě 
nepřidá. 

Já přesto již vidím světlo na konci�tunelu. 
Děti chodí do školy. Sice s�omezeními, ale 
můžeme do kin a do hospod. Mnoho lidí 
covid prodělalo. Mnoho dalších je vakci-
nováno. Zdá se, že omikron už bude mít 
blíže ke klasické chřipce než čínskému 
viru. Společnost se učí s�covidem žít a učí 
se to i stát. 

Viděl jsem fotky staré 100 let a můžete si 
je koneckonců najít na webu i vy. Tehdy 
řádila španělská chřipka a policie v�USA 
nemilosrdně vyžadovala nošení roušek, 
podobně jako v�mnoha státech dnes. Ale 
přešlo to. A i tehdy se lidé, ještě bez soci-
álních sítí přeli, jak s�nemocí bojovat. Epi-
demie španělské chřipky trvala dva roky. 
Stejně jako dnes epidemie covidu. 

Věřím proto, že již letos se z�toho s�nastu-
pujícím jarem dostaneme. A že se zase bu-
dou konat městské akce. Že budeme mít 
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SLOVOSLOVO
STAROSTYSTAROSTY

MĚSTSKÉ BYTOVÉ DOMY JIŽ NEJSOU 
OSTUDOU MĚSTA
Nákladem 37 milionů Kč zcela změnily 
svoji tvář a zároveň snížily energetickou 
náročnost. ☺ 

Pro srovnání jsme přidali ještě fotky, jak 
domy vypadaly loni na jaře.

●  Miroslav Hofman, 
vedoucí odboru investic
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ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK „KOMUNIKACE 
NA BŘEHU RYBNÍKA FABRÁK“
V lednovém Životě Úval vyšel článek 
pana Ing. B. Němce, který se týkal oko-
lí rybníka Fabrák a nově budované ko-
munikace pro pěší v�hrázi u cukrovaru. 
Autor kritizuje provedení této komu-
nikace, táže se po jejím smyslu a vy-
slovuje obavu o budoucí stav stromů 
u rybníka. Celý článek najdete v�ledno-
vém čísle Života Úval. 

Rád bych na tento článek reagoval 
a odpověděl na relevantní dotazy, kte-
ré autor pokládá. 

Rybník Fabrák je jedním z� rybníků 
v� centrální části Úval a komunika-
ce podél něj mají nebo mohou mít 
velký význam při dostupnosti cen-
tra pro obyvatele přilehlých lokalit, 
lokality v� cukrovaru, pivovaru a Slo-
van. V� současné době je možné ryb-
ník snadno obejít pro obyvatele z�ulic 
Dobročovická, U Kaberny, U Výmo-
ly a obyvatele z� Radlické čtvrti. Pro 
všechny je však dnes úzkým hrdlem 
nemožnost přejít u Fabráku Výmolu 
u Devíti kanálů (železniční viadukt) 
a vyloženě nebezpečné je, že mnoho 
chodců dnes jde od pivovaru či cukro-
varu podél Škvorecké, kde úplně chybí 
chodník.

Budovaná pěšina na hrázi je tak první 
částí řešení prostupnosti celé lokality 
pro pěší. V�první řadě jde o pěšinu od 

Kladské ke stavidlům Fabráku, dále pak 
o přemostění Výmoly u Devíti kanálů 
a Přišimaského potoka u rybníka Jámy 
a vybudování chodníku od pivovaru 
podél Škvorecké. Vybudování těchto 
pěšin, přemostění a chodníku zásad-
ně usnadní průchod kolem Fabráku do 
centra města pro pěší, rodiče s�kočár-
ky a pro cyklisty. 

Nejlépe plánovaný záměr asi ukáže 
tato mapka: 

Autor má pravdu, že vyústění pěšiny 
u křižovatky v� Kladské není ideální. 
Je však rozhodně lepší, než když jdou 
chodci cca 200 metrů pěšky podél uli-
ce Škvorecká, která je relativně úzká 

a nepřehledná. Takhle budou muset 
chodci dát jen pozor při přecházení 
ulice. 

Co se týká samotného provedení pě-
šiny, souhlasím s� autorem, že to ne-
vypadá hezky, a upřímně říkám, že 
bych se pod nic takového na tváři 
města nepodepsal. On ale autor vidí 
pouze rozestavěnou pěšinu. Svodi-
dla a sloupky budou zaříznuty, skryty 
pod zeminou a prostor bude zatrav-
něn, stejně tak bude ještě upraven 
samotný povrch pěšiny. Finální stav 
tedy bude co nejbližší přírodnímu 
charakteru, přitom však schůdný. Je 
tedy třeba počkat na jaro, až technic-
ké služby vše dokončí, a pak teprve 
hodnotit. Záměrem nás všech totiž je, 
aby tyto stavby byly nejen funkční, ale 
i hezké na pohled. 

Pokud se týká výstavby lávky a též 
chodníku ve Škvorecké, v� současné 
době projektanti řeší příslušná povo-
lení a po jejich obdržení se pustíme do 
stavby. Zahájení přepokládáme ještě 
letos v�létě. 

Věřím, že po dokončení těchto staveb 
bude naše město opět o něco příjem-
nější místo pro život. 

●  Petr Borecký, starosta města

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA POZVÁNKA 
NA ZASEDÁNÍ NA ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Úvaly, 
které se koná 

ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 
18.00 hodin v�sále Domu 
s�pečovatelskou službou 

Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude 
oznámen na úřední desce 

městského úřadu.
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STŘEDNÍ ŠKOLA V�ÚVALECH? PROČ NE? 
Jak je asi obyvatelům našeho města 
známo, radnice dlouhodobě za pod-
pory zastupitelstva investuje do úval-
ského školství. Jen do základní školy 
a mateřských školek šlo v� posledních 
8 letech na investice a rekonstrukční 
práce přes 130 milionů Kč, což je takřka 
20 % všech městských investic. 

V� současné době pracujeme na pro-
jektu výstavby svazkové školy, která 
přes všechny právní a legislativní pro-
blémy pomalu klopýtá ke kýženému 
cíli, a máme platné stavební povolení 
na rozšíření mateřské školy Cukrovar 
o dalších 50 míst. Lze celkem oprávně-
ně odhadnout, že do 5 let by mohly mít 
Úvaly kapacity základního a mateřské-
ho školství vyřešené a spolu s� rekon-
strukcí dalších městských budov a zís-
kání nových prostor se otevírá i prostor 
pro zřízení jeslí pro děti do 3 let věku 
v�podobném časovém horizontu. 

Městu naší velikosti, a troufnu si říct 
i rostoucí důležitosti v�regionu, by však 
slušela ještě jedna věc – čtyřleté gym-
názium nebo lyceální škola. Tento typ 
školy v� našem regionu chybí, o čemž 
svědčí velké množství přihlášek, kte-
ré úvalské děti podávají na gymnázia 
v�Českém Brodě a v�Praze. 

Vstoupili jsme proto do jednání se 
Středočeským krajem na téma zřízení 
střední školy v� Úvalech, kde by jejím 
zřizovatelem mohl být buď Středočes-
ký kraj, město nebo soukromý inves-
tor. Jako vhodná lokalita se nám jeví 
pozemky města v� areálu Cukrovaru, 
protože škola by pak byla snadno do-
stupná pro pěší a přispěla by k�revitali-
zaci celé lokality. 

Zřízení střední školy v� Úvalech určitě 
není otázka zítřka, ale má-li střední 
škola v�Úvalech vzniknout, musíme na 
tom začít pracovat již teď. 

A již na tom pracujeme ☺ 

●  Petr Borecký, 
starosta města

Bude takhle jednou vypadat střední škola v�Úvalech?

OCENĚNÍ JUNIOR MĚSTA ÚVALY 2021 
Zastupitelé schválili 10. 11. 2011 pravi-
dla pro zmíněné ocenění. Každoročně 
je z�nominovaných vybrán jeden či sku-
pina výjimečných. Při  10. výročí došlo 
opět k udělení titulu za podání výjimeč-
ného činu a reprezentaci města. Byla 
nominována a vybrána šestnáctiletá 
Anna Jiřičková za vynikající výsledky 

v� oblasti kultury – zpěv. Anička hraje 
na klavír a všechny druhy zobcových 
fléten. Je mimořádně nadaná, baví ji 
i matematika, v níž rovněž soutěží. Zís-
kala Zlaté pásmo na Hudební olympi-
ádě ČR 2018 a stejnou cenu v�r. 2019. 
K� tomu byla i absolutním vítězem na 

olympiádě. Zpívá v� pěveckém sboru 
Jiřičky. Sbor má rovněž úspěchy, které 
potvrzuje vítězstvím na mezinárodních 
soutěžích a festivalech. Ocenění jí bylo 
předáno na prosincovém veřejném za-
sedání zastupitelů města. 

●  Alena Janurová

Juniorka roku Anna Jiřičková
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ ÚVAL 
DNE 16. 12. 2021
Poslední, v�pořadí osmé zasedání úval-
ských zastupitelů v� roce 2021 se ko-
nalo v� sále DPS šestnáctý prosincový 
den. Nejprve proběhlo předání ocenění 
„Junior roku 2021“. Ocenění získala 
Anička Jiřičková. Dále starosta jmé-
nem celého vedení města poděkoval 
za záchranu lidského života strážníkům 
Městské police Úvaly. Starosta přítom-
né následně seznámil s� činností měst-
ské rady za uplynulé období od posled-
ního řádného jednání zastupitelstva. 

Zastupitelé následně souhlasili s uza-
vřením plánovací smlouvy se společ-
ností Parketárna byty, s.r.o. Jedná se 
o rekonstrukci a přístavbu stávajícího 
rodinného domu o třech bytových jed-
notkách č.p. 374 na bytový dům o 15 
bytových jednotkách ve třech nadzem-
ních podlaží v�ulici Arnoštova. Příspěvek 
městu z 12 přistavovaných bytových 
jednotek po 450�000 Kč činí 5 400�000 
Kč plus účelový fi nanční příspěvek na 
podporu sportu ve výši 500�000 Kč.

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zá-
pis z jednání fi nančního výboru ze dne 
6.12.2021 a Kontrolní zprávu fi nančního 
výboru – Kontrola investičních nákladů 
a příjmů v souvislosti s činností Městské 
policie Úvaly od založení do konce roku 
2020. Závěry ze zprávy budou uplatně-
ny při jednání o fi nančních podmínkách 
služeb Městské policie Úvaly v�okolních 
obcích. Nejdůležitějším bodem jednání 
výboru byla diskuse o návrhu rozpočtu 
města na rok 2022.

Zastupitelé rovněž projednali a schváli-
li rozpočtové opatření č.5/2021 ve výši 
příjmy a výdaje 203 213�206 Kč.

Nejdůležitějším bodem celého jednání 
bylo schválení rozpočtu města na rok 
2022, kde příjmy a výdaje jsou pláno-
vány ve výši 205 296 607 Kč. Rozpočet 
na rok 2022 byl sestaven na základě 
připravovaných akcí města. Vzhledem 
k tomu, že byl zastupiteli schválen ná-
kup objektu hotelu Budka za 20 mil. 
Kč, jsou investice v tomto roce velmi 
omezené. Naplánována je pouze rekon-
strukce hasičského domu ve spojení 
s dotací, nákup auta pečovatelské služ-
by, rekonstrukce bytového fondu (po-
depsaná smlouva), vybudování hřiště 
a zajištění projektové dokumentace na 
plánované akce.

Zastupitelé dále uložili starostovi za-
jistit připomínkové řízení k pravidlům 

participativního rozpočtu města Úvaly 
prostřednictvím projektového mana-
žera města. Implementace investičních 
projektů zařazených do participativ-
ního rozhodování budou vybírány pro 
rozpočet roku 2023.

Zastupitelé rovněž vyhlásili programo-
vé dotace pro rok 2022: Neinvestiční 
podpora – provoz a údržba 2022 – ob-
jem fi nančních prostředků 850 000 Kč 
a Neinvestiční podpora – pořádání jed-
norázových sportovních, kulturních 
a volnočasových akcí 2022 – objem fi -
nančních prostředků 150 000 Kč.

Zastupitelé také schválili návrh cen 
vodného a stočného pro rok 2022 ve 
výši voda pitná 69,05 Kč vč. DPH a voda 
odpadní 58,90 vč. DPH pro rok 2022. 
Celkem vodné a stočné ve 127,95 Kč 
včetně DPH/m3. Cena se zvedá kvůli 
zvyšujícím se prostředkům na obnovu 
(nájemné) o cca 9 % oproti minulému 
roku. Prostředky z nájemného dosta-
ne město a obnovuje za ně kanalizaci 
a vodovod. Ztráty vody v� síti se v� sou-
časné době pohybují na úrovni 10 % 
(v roce 2015 to bylo celých 45 % !). 
Ředitel TSÚ pan Špaček zodpověděl do-
tazy, které zazněly z�řad zastupitelů.  

V� dalším bodě jednání zastupitelé 
schválili uzavření Darovací smlouvy in-
ženýrské sítě veřejného osvětlení mezi 
soukromou osobou a městem. Jedná 
se o vybudované veřejné osvětlení na 
již předaném pozemku města. Darovací 
smlouva je zřízena bezúplatně.

Následně bylo schváleno uzavření kup-
ní smlouvy na část pozemku č. 186/1 
o velikosti cca 52 m², mezi společností 
ČEZ Distribuce, a.s., a městem Úvaly. 
Kupní cena činí 98� 800 Kč. ČEZ ten-
to pozemek kupuje za účelem umís-
tění trafostanice včetně ochranného 
pásma.

Zastupitelé také souhlasili s uzavře-
ním kupní smlouvy na prodej pozem-
ků mezi městem Úvaly a Povodí Labe, 
s.p. (kupující) za celkovou cenu 47 690 
Kč včetně DPH. Pozemky jsou součástí 
projektu „Výmola, Úvaly, přírodě blízká 
protipovodňová opatření“.

Zastupitelstvo také schválilo návrh 
Smlouvy o zajišťování a fi nancování do-
pravní obslužnosti mezi Středočeským 
krajem a městem Úvaly. Tato smlouva 
vznikla v souvislosti se zavedením no-

vých standardů dopravní obslužnosti 
a nové metodiky výpočtu podílu obcí 
na dopravní obslužnosti s platností od 
1. 1. 2022. Pro město Úvaly to znamená 
náklady na veřejnou dopravu pro rok 
2022 v celkové výši 1 974 017 Kč. Platby 
budou probíhat čtvrtletně v celkové výši 
493 504 Kč. Díky těmto pravidlům bude 
po schválení konečně jasné, kolik bude 
obec za zavedení nových linek doplácet, 
či zrušením stávajících linek ušetří. Od-
padne tak zdlouhavé a nespravedlivé 
dohadování mezi obcemi.

Zastupitelé také souhlasili s podáním 
žádosti k�ministerstvu vnitra k delegaci 
výkonu části přenesené působnosti ve 
věcech bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu a ve věcech při správní 
a dozorové činnosti v�silničním hospo-
dářství. Počínaje rokem 2023 budou 
tyto agendy řešeny v� Úvalech, nikoli 
v�Brandýse nad Labem, jako tomu bylo 
doposud a ještě v�roce 2022. 

Zastupitelé v� posledním bodě jednání 
souhlasili se zařazením rekonstrukce 
budovy „A“ úvalské základní školy do 
„Zásobníku investičních projektů měs-
ta Úvaly“ a současně schválili zařazení 
projektu propojovací cesty od silnice 
II/101 do ulice Guth-Jarkovského u are-
álu fotbalového hřiště. 

Pojmenování ulic vzniklých novou vý-
stavbou v� lokalitě Hostín bude schva-
lováno až na příštím jednání.

Dotazy z�řad zastupitelů se týkaly stavu 
fi nančních prostředků na účtech měs-
ta a dotace na hasičskou zbrojnici SDH 
Úvaly. Zastupitel Mgr. Gloc se dotazo-
val na výstavbu vysílače na Výpustku 
a veřejného projednání nového územ-
ního plánu města. Zastupitelka, paní 
Havránková vysvětlila návrhy na po-
jmenování nových ulic ve městě a rov-
něž apelovala na vytvoření veřejného 
prostoru, kam by byla umisťována 
umělecká díla (např. sochy).

Připomínky a náměty z�řad občanů se 
týkaly čerpadel na koupališti a dlouho-
dobé problematiky stavu komunikací 
v�lokalitě U Horoušánek.

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=LD_-SSP54xA

Délka jednání: 3:31 hod.

●  Marek Mahdal, redakce Života Úval
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ROZPOČET 2022 – BYL SCHVÁLEN 
– CO NÁS ČEKÁ?
Zastupitelstvo města na svém posled-
ním zasedání v loňském roce, které se 
konalo dne 16. prosince 2021, schváli-
lo rozpočet města na rok 2022.

Nepůjdeme cestou rozpočtového pro-
vizoria a budeme komplexně připrave-
ni na méně investiční rozpočet pro rok 
2022 již od 1. ledna. Je tento rozpočet 
jiný od rozpočtů v�předchozích letech? 
Ano. Bude mít omezené možnosti in-
vestic do infrastruktury města. Důvody 
jsou:

• Nákup hotelu Budka za 20 mil, který
   zastupitelstvo schválilo 

• Navýšení mzdových výdajů dle 
   nařízení vlády všem úředníkům 
   a odchodné pro zastupitele  

• Navýšení cen energií

• Splacení jistiny a úroků z�úvěru 
   20 mil. Kč. 

Je třeba říci, že Úvaly mají ze starého 
úvěru (110 mil. Kč) stále ještě dluh ve 
výši 44,5 mil. Kč. To znamená, že se 
tento dluh v�posledních 6 letech poda-
řilo snížit o více než 89 mil. Kč. Z nové-
ho revolvingového úvěru bylo čerpáno 

110 mil. Kč a splaceno 32 mil. Kč. Zů-
statek je 78 mil. Kč. V�roce 2019 město 
Úvaly ještě přijalo úvěr ve výši 30 mil. 
Kč a splaceno 2 mil. Celkový dluh měs-
ta tedy v současnosti činí 144 mil Kč. 

Struktura příjmů:

Město bude hospodařit s předpoklá-
danými� celkovými příjmy 205 mil.� Kč 
vč. rezervy (vlastní zdroje), z�toho – da-
ňové příjmy činí 132� mil. Kč, nedaňo-
vé příjmy 25� mil. Kč, přijaté transfery 
17�mil. Kč, z toho investiční přijaté do-
tace činí 5 mil. Kč (hasičárna).

Struktura výdajů:

Předpokládané celkové výdaje města 
činí 205�mil. Kč.

Běžné výdaje činí 133� mil. Kč, z� toho 
osobní náklady 41� mil. Kč, neinvestič-
ní výdaje 93� mil. Kč, (materiál 2 mil. 
Kč, energie 7 mil. Kč, nákup služeb 22 
mil. Kč, opravy a udržování 13 mil. Kč, 
neinvestiční příspěvky 885 tis. Kč, ne-
investiční příspěvkové organizace 33 
mil. Kč, příspěvky spolkům 1,1 mil. Kč a 
kapitálové výdaje 51 mil. Kč). Je nutno 

také zmínit splátky jistiny úvěru ve výši 
19,7 mil. Kč a úroků ve výši 1,8 mil. Kč.

Investiční výdaje z�důvodu nákupu ho-
telu Budka JSOU OMEZENÉ: 

Hlavní investiční projekty:

• Parkoviště u nádraží + terminál 
   – 2,6 mil. Kč 

• Chodníky – 750 tis. Kč 

• Hřiště – 2,05 mil. Kč 

• Hasičárna rekonstrukce – 15,7 mil. 
   Kč – akce by měla být hotova do 
  konce roku 2022

Chtěl bych říci, že jsme k� sestavování 
rozpočtu přistupovali maximálně zod-
povědně. Není bohužel možné vyslyšet 
všechna přání. Plánované běžné saldo 
je vyhovující a činí 28 mil. Kč (běžné 
příjmy mínus běžné výdaje), což je 16,85 % 
(doporučené rozmezí je 15 – 25 %).

Přeji občanům Úval hodně úspěchů 
a hlavně zdraví do nového roku 2022.

●  Alexis Kimbembe, 
místostarosta města

PODĚKOVÁNÍ 
„A stromy kol své koruny sklání 
až k�zemi,
tím žalem prasklo až u kořene.
Ten, kdo hýčkal jejich větve, už 
tu není,
jen těžko kdy na něj ten strom 
zapomene.“

     R. S.

Dovolte nám všem z� městského 
úřadu, z� města i z� technických slu-
žeb poděkovat panu Pavlu Karbul-
kovi za vše, co nejen pro město 
udělal svýma rukama, hrubou silou, 
arboristickým umem a citem, ale 
i za odbornou pomoc, radu a nasa-
zení, často v�nelehkých situacích 
a těžkých podmínkách. 

Děkujeme.    
                       

     ● Vedení města Úvaly�

PROGRAMOVÉ DOTACE 
PRO ÚVALSKÉ SPORTOVNÍ, 
KULTURNÍ A ZÁ JMOVÉ 
ORGANIZACE A SPOLKY 
VYHLÁŠENY
Zastupitelstvo města na� svém jed-
nání dne 16. 12. 2021 usnesením 
č. Z-87/2021 vyhlásilo programové 
dotace pro�rok 2022.

Vyhlášeny byly dva dotační progra-
my:
�
Neinvestiční podpora – Provoz 
a�údržba 2022 

Neinvestiční podpora – Pořádání 
jednorázových sportovních, kultur-
ních a�volnočasových akcí 2022

Žádosti lze podávat od 1. 2. 2022 
do�28. 2. 2022. 

Upozorňujeme, že�k�žádosti je třeba 
doložit výroční zprávu, zprávu z�val-
né hromady nebo zprávu o�činnosti 
za�předcházející rok.

Bližší informace a žádosti ke stažení 
na  www.mestouvaly.cz/spolky-sdru-
zeni-cirkve/.

● Jitka Hamouzová,
vedoucí správního odboru
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VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… ve dvoře v�Riegerově ulici se upravu-
je hala pro roční pobyt JDSH během 
rekonstrukce hasičárny. Je neuvěři-
telné, jak málo musela JSDH ve sledo-
vaném období vyjíždět, to je ovšem 
dobře.

… 18. 12. píše na webu pan starosta … 
včerejší narozeninový den byl pro mne 
trochu speciální. Kromě soukromých 
rodinných radostí mne podělil jednou 
radostí „veřejnou“. S� Václavem Kopa-
čem jsem podepsal kupní smlouvu 
na hotel Budka. Již připravujeme re-
konstrukci této stavby a já bych chtěl 
moc poděkovat Renátě Belzové za 
historické fotografie, díky nimž bude 
Město Úvaly moci tento objekt zre-
konstruovat co nejblíže jeho původní 
historické kráse a MDDM Úvaly získá 
skvělé zázemí s tanečním a společen-
ským sálem.

… 18. 12., tedy v�sobotu, proběhl po-
slední letošní fotbalový turnaj „IV. 
ročník memoriálu Jardy Černého“. 
Počasí vyšlo, nikdo se nezranil, a tak 
i v dnešní nelehké době jsme si moh-
li dobře zahrát. První místo obsadila 
Stará dáma, druhé Bílý balet a třetí 
UTS Vršovice. Sláva vítězům, čest po-
raženým a příští rok se zase uvidíme 
na hřišti … se píše na fb SK Úvaly.

… 23. 12. je zaznamenána vzpomín-
ka na Vánoce – kapři z�Českého Ráje 
doputovali k� Penny. Byli za poměrně 

vysokou cenu, ale to je projev inflace 
a zdražování energií.

… veřejné WC na nádraží je zrekon-
struované, ale opět ne/přístupné za 
10,- Kč.

… starší občané města by rádi zase vi-
děli na stránkách ŽÚ v rubrice Osob-
ní zprávy informace o rozloučení se 
svými sousedy či známými. 

Znovu jsme se zamýšleli nad zá-
konem o ochraně osobních úda-
jů a konstatujeme, že opravdu 
nelze zveřejnit jména a příjmení ni-
koho ze zemřelých, pokud přímý 
pozůstalý sám nedovolí oznámení 
v měsíčníku. Pracovnice správního od-
dělení se ptají pozůstalých, když při-
nesou smuteční oznámení, zda je lze 
v ŽÚ uveřejnit. Obvykle jsou příchozí 
v citově pohnutém stavu, tak nelze 
naléhat. 

Možná by bylo účinné, kdyby si čte-
náři uvědomili, že nastane-li u nich 
v rodině smutná událost a oni se loučí 
s blízkým, tak podělit se s okolím 
i pomůže v bolesti. Pak by rodina 
sama mohla dát souhlas s uveřejně-
ním osobní zprávy. Sousedé či známí 
často také nesou ztrátu známého se 

smutkem a rádi přidají svoji vzpomín-
ku, alespoň v duchu, rodině či v mysli 
tomu, kdo odešel.

… ve zprávách na netu se čas od času 
ptají: „Víte, kolik je očkovaných vašich 
spoluobčanů?“ a následuje webová 
adresa, kde se to dozvíte. Pro ty, kte-
ří internet nemají, následuje výsledek 
hledání před pár dny:

Úvaly – Středočeský kraj: Populace 
16+: 5� 430; Očkovaní první dávkou: 
81,4 %; Neočkovaní: 1�008.

… vánoční strom byl po svátku Tří krá-
lů odstrojen, což zabralo pracovníkům 
TSMÚ několik hodin práce z� plošiny 
a pak bylo 12. 1. zachyceno odstraně-
ní smrkového obra u radnice, kterému 
opět z�plošiny odspodu ořezávali vět-
ve, až zbyl holý kmen.

... Druhý lednový týden přibyla na 
náměstí nová pizza. Vylouplase 
hned vedle pekařství a svoji čistotou 
a vůní láká kolemjdoucí k nadlédnutí 
a ochutnání.

●  Zaznamenala i s�pomocí 
i-reportéra Alena Janurová
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OBSERVATORIO NA VYHLÍDCE NA VINICI  
– TIPY NA POZOROVÁNÍ
Uběhlo už hezkých pár měsíců od doby, 
kdy spolek Zachraňme koupaliště umístil 
na Vyhlídce na Vinici unikátní konstrukci 
OBSERVATORIA. Observatorio slouží ma-
lým i velkým. Proto přicházíme s�několika 
tipy na pozorování během vašich vycházek.

V nadcházejícím období se vyskytují dny 
s průzračným vzduchem a s vynikající do-
hledností. Je to pravý čas na pěknou vy-
cházku na Vinici. Odtud máte příležitost 
pokochat se krásnými pohledy na české 
hory.

I za průměrné viditelnosti uvidíte horu 
Říp, z Českého středohoří pak Milešov-
ku a Sedlo, z Kokořínska pak na vás vy-
koukne Vlhošť, Vrátenská hora a téměř 
s jistotou poznáte oba Bezdězy. I malým 
dalekohledem je na vyšším z Bezdězů 
vidět zřícenina hradu. Vpravo od Bezdě-
zů vyhlíží z hory Ralsko zřícenina stejno-
jmenného hradu a ještě o něco více na 
východ se táhne hřeben Jizerských hor 
s nejvyšší horou Ještědem.
Pokud nebudete mít štěstí na pěkné po-
časí, pak nevadí. I za snížené viditelnosti 
je na co se dívat. Dáme vám tip na zají-
mavé pohledy:

Pohlédnete-li severozápadním směrem 
asi na azimutu 320°, pak uvidíte něko-
lik domů z městské části Úval – V Zálesí. 
O několik stupňů vpravo je pak obec Jir-
ny. Pokud se pozorně zadíváte, najdete 
v korunách vzrostlých stromů kostel sv. 
Petra a Pavla ve starých Jirnech. To ne-
vzhledné a robustní na pozadí Jiren je 
komplex skladových hal táhnoucí se až 
k obci Mstětice.   

Asi na azimutu 2°  východním směrem 
od Bezdězu je pěkně vidět kostel sv. 
Václava v Nehvizdech. Ještě podstatně 
blíž ve stejném směru jsou Horoušánky 

a vpravo od nich navazují Horoušany. 
Nad Horoušany vidíte těžební prostor 
lupkových závodů.

Posunete-li se na azimut cca  50° máte 
jako na dlani nejzápadnější domy obce 
Tlustovousy a pokud vám dopřeje vege-
tace, pak úplně vpravo uvidíte obec Tu-
klaty. Mohla by být vidět historická věž 
tvrze ze 14. století a vpravo od ní barokní 
kostel sv. Jana Křtitele.

Pokud by vám opravdu přálo počasí, pak 
se pokuste najít zříceninu hradu Trosky 
v Českém Ráji. Chtělo by to vzít si dale-

kohled nebo fotoaparát s větším přiblí-
žením. Hledejte na azimutu 36°. Přímo 
nad Troskami je v zimě nebo i v předjaří 
vidět zasněžená trasa lanovky na Lysou 
horu a po stranách dvě sjezdovky. Trosky 
hledejte za předposledním horizontem. 
Opravdu jsou vidět, ale chce to trpělivost 
a průzračné ovzduší bez mlžného oparu. 
S orientací vám pomůže OBSERVATORIO.

Přejeme pěknou procházku, všechno 
nejlepší a hodně zdraví v roce 2022.

●  Jaroslav Rydlo,
spolek Zachraňme koupaliště

VZPOMÍNKA
V závěru loňského roku zemřela 
dlouholetá členka Komise pro pre-
venci kriminality Rady města Úvaly 
paní Miroslava Švaříčková. Od roku 
2019 působila jako předsedkyně této 
komise. 

Děkujeme za aktivní a ochotný pří-
stup pomáhat městu v plnění úkolů 
v oblasti prevence kriminality.

●  Vedení města
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SRÁŽKOMĚRNÁ STANICE – JAK TO BYLO?
Když už je řeč o počasí, tak je namístě 
obnovit povědomí o provozovatelích 
srážkoměrné stanice. 

Mnoho velmi podrobných historických 
informací najdeme v�knize Úvaly v�prů-

běhu staletí v� kapitole, kterou sepsal 
Ing. V. Procházka. Z� ní jich lze citovat 
několik nejdůležitějších a pak dát slo-
vo současnému pozorovateli počasí 
v�Úvalech, panu Ing. Jiřímu Veselému. 

Na počátku 60. let 20. století vznikla 
hydrometeorologická stanice na zahradě 
pana Antonína Košťála, který bydlel na 
Slovanech v�Srbské ulici čp. 558. Jeho vel-
kou zálibou bylo sadaření, a proto se ak-
tivně zapojil do činnosti místního spolku 

 

ZPRÁVA SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE ÚVALY 
ZA ROK 2021
Rok 2021nebyl ničím výjimečný. Tep-
loty odpovídaly roční době, i když pár 
extrémů bylo a srážky byly rovněž od-
povídající.Hodně pršelo v létě,na pod-
zim už méně.

Tentokrát byl leden opravdu zimní 
měsíc.Na Tři krále napadl sníh, který 
vydržel do 20. ledna. Potom se otep-
lilo, sněhu byla jen nesouvislá vrstva.
Střídalo se mrazivé počasí s oteplením, 
teploty od -6 °C do 10 °C.

Na začátku února byly teploty nad nulou 
a srážky jen dešťové. 6. února se ochla-
dilo a začalo sněžit. Za tři dny napadlo 
19 cm.

Sníh se udržel do 18. února, potom 
se oteplilo a sníh roztál. 15. února byl 
mráz -16,9 °C, další den -3 °C a pak už 
bylo nad nulou.

Březen byl ze začátku chladný.Byly 
mlhy, jinovatka, vítr a sníh. Ještě 20. 
března napadlo 5 cm sněhu,který dru-
hý den roztál.Teprve koncem měsíce 
se oteplilo tolik, že teploty přesáhly 
20 °C, což odpovídá květnu.

V dubnu bylo velmi málo srážek,ve 
druhé polovině měsíce téměř neprše-
lo. Na začátku spadl 1 cm sněhu, ale 
hned roztál. Duben byl velmi chladný, 
teploty se pohybovaly od 5 do 10 °C, 
v noci byly i přízemní mrazíky.

Květen byl naopak srážkově bohatý, na-
pršelo přes 100 mm, třetina z toho za je-
dinou noc. Na ledové muže se ochladilo 
a bylo chladno až do konce měsíce, 
oteplilo se až poslední den.

Začátek června byl suchý a teplý. Ve 
druhé dekádě nastala vedra a teploty 
přesahovaly 30 °C. V poslední dekádě 
přišly dvě silné bouřky a ochladilo se. 
Na Moravě tornádo zpustošilo několik 
obcí.

V červenci bylo velmi teplo, tuto vlnu 
ukončily až bouřky,v období 7. – 14. 7. 
místy velmi silné. V noci ze 7. na 8. 7. 
spadlo 42,8 mm vody, toto bylo hlá-
šeno na Hydrometeorologický ústav 
v Komořanech. Za celý měsíc naprše-
lo 133,1 mm, což je na Úvaly mnoho. 
Od 15. 7. nastalo období bez deště, ke 
konci měsíce se ochladilo.

Prvních osm dnů v srpnu pršelo každý 
den, potom nepršelo vůbec a od 21. 8. 
pršelo téměř denně. Teploty se držely 
pod 20 °C a bylo stále pod mrakem.

Září bylo téměř celé beze srážek, popr-
vé pršelo až 16. a spadlo 11,6 mm.Po-
tom pršelo ještě třikrát a napršelo do-
hromady 1 mm. Bylo teplo a slunečno.

Také v říjnu bylo sucho a poměrně tep-
lo.Ve dnech 21. a 22. 10. foukal silný 
vítr – orkán,který způsobil četné škody.

Ani v listopadu moc nepršelo,nejvíc 
hned první den, pak dlouho nic, až 
na konci měsíce pršelo a ochladilo se. 
Také trochu sněžilo, ale byl to jen po-
prašek, který hned roztál.

Hned 4. prosince napadly 3 cm sněhu, 
potom ještě 8. a 9. 12. spadlo po třech 
cm. Potom sníh roztál a do konce mě-
síce už nenapadl. Následně se střída-
ly dny teplejší a chladnější. Na Štědrý 
den bylo 9 °C, ale už na Štěpána kles-
la teplota na -9,7 °C. Ke konci roku se 
oteplilo.

Nyní přehled za rok 2021:

   Srážky za měsíc:

   leden   52,5 mm

   únor   30,3 mm

   březen   35,2 mm

   duben   18,8 mm

   květen   100,2 mm

   červen   83,7 mm

   červenec  133,1 mm

   srpen   94,6 mm

   září   12,6 mm

   říjen   14,1 mm

   listopad  31,8 mm

   prosinec  35,6 mm
 
   Rok 2021  642,5 mm

   Nejvyšší měsíční srážky   červenec  133,1 mm

   Nejnižší měsíční srážky   září   12,6 mm

   Nejvyšší denní srážky   8. 7.   42,8 mm

   Nejvyšší sněhové srážky  6. 1. a 7. 2.  10 cm

   Nejvyšší sněhová vrstva   9. 2.   17 cm
 
   Nejvíce dní beze srážek   září   26

   Nejméně dní beze srážek   srpen   13

Tak to je všechno, žádný rekord překonán nebyl.

●  Ing. Jiří Veselý
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zahrádkářů. Zájem o poznání souvislosti 
výskytu škůdců s� počasím ho přivedl až 
k�práci v�Čs. hydrometeorologickém ústa-
vu v�Praze, kde pracoval mnoho let až do 
penze. Pan Košťál zpracovával pozorová-
ní až do roku 1969 do měsíčních výka-
zů, které předával do meteorologického 
ústavu. Záznamy se v�Úvalech nezacho-
valy. 4. května 1986 uzavřel Hydromete-
orologický ústav v Praze – Komořanech 
smlouvu s� panem Antonínem Šťovíčkem 
o vybudování srážkoměrné stanice na 
jeho pozemku v� Úvalech v Klosterman-
nově ulici. 

Činnost každé stanice spočívá ve sle-
dování srážek, měření jejich množství 
a dále v pozorování atmosférických jevů, 
kterými jsou například bouřky, jinovat-
ka, náledí, vítr a mlha. V� zimě se měří 
také výška sněhové pokrývky. Veškeré na-
měřené hodnoty se zpracují a každý mě-
síc se posílá do Prahy hlášení … tolik ze 
zmíněné knihy. Naštěstí se tyto záznamy 
naměřených hodnot dochovaly díky peč-
livosti pana Šťovíčka… Dne 26. června 
byla silná bouře a spadlo 47,9 mm srá-
žek. Tento den Antonín Šťovíček zemřel, 
a tak od 1. července 1997 převzal srážko-
měrnou stanici jeho zeť Ing. Jiří Veselý…

Následovník pana Šťovíčka vzpomíná 
na tchána v�době jeho dekády obsluhy 
stanice, která v�minulém roce dosáhla 
35. výročí od vybudování: 

hodnota sněhové vrstvy, je-li vysoká 
4 cm a více.

Protože i mě počasí zajímá, nabídl mi 
pan Šťovíček spolupráci. On prováděl 
měření, někdy s manželkou, a zapiso-
val to do kalendáře. Já jsem vše přepi-
soval do formuláře a každý měsíc posí-
lal do ČHMÚ ke zpracování.

26. června 1997 můj tchán zemřel 
a ČHMÚ mne oslovil, zda budu v měře-
ní pokračovat, nebo bude činnost sta-
nice ukončena. Rozhodl jsem se pokra-
čovat, uzavřel jsem s ČHMÚ� smlouvu 
a pokračoval v měření dál. Protože mne 
vždy zajímaly rekordy všeho druhu, za-
čal jsem si zapisovat i extrémy počasí 
v Úvalech. Jednou mne oslovila redak-
ce Života Úval, zda bych své zápisy 
mohl publikovat v našem časopise. Od 
té doby posílám zprávu o počasí v na-
šem městě každý rok. Je uveřejňována 
v únorovém čísle.“

Dnes najdeme na netu spoustu odka-
zů na hledání meteorologických jevů 
i sledování současných i minulých dat. 
Můžeme si koupit meteostanici, máme 
meteoradar na mobilu. Nicméně tato 
„amatérská vášeň“ je pro Úvaly jedi-
nečná a stále potřebná. Díky za výsled-
ky každoročně shrnuté do ŽÚ a pro 
kroniku.

●  O vzpomínku Ing. J. Veselého 
požádala Alena Janurová

„Srážkoměrná stanice byla v Úvalech 
provozována do roku 1969 panem An-
tonínem Košťálem, příštích 17 let tato 
stanice v Úvalech nebyla. Až v roce 
1986 obnovil její činnost můj tchán 
pan Antonín Šťovíček. Letos to bude již 
25 let, kdy nás navždy opustil, ale ještě 
je dost těch, kteří ho pamatují.

Byl to člověk, který nikdy nikomu ne-
odmítl pomoc a účastnil se i veřejné-
ho života. Byl členem rady místního 
národního výboru, pracoval ve výbo-
ru lidové kontroly a byl i inspektorem 
veřejného pořádku. Pomáhal i po od-
chodu do důchodu, například se staral 
o veřejnou skládku, sklad civilní obra-
ny a měl i mnoho dalších aktivit. Velmi 
miloval přírodu, a proto byl i členem 
Českého svazu ochránců přírody. Pro-
tože ho zajímalo i počasí, přijal nabíd-
ku provozovat na svém pozemku sráž-
koměrnou stanici. 

Dne 4. května uzavřel smlouvu s Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem 
v Komořanech, pracovníci ústavu in-
stalovali nádobu na měření srážek 
a 5. 5. 1986 se začalo měřit.

Měří se množství srážek, v zimě sníh, 
množství a výška sněhové pokrývky. 
Dále se zapisují atmosférické jevy, jako 
jsou bouřky, mlhy, vítr (síla, ne rych-
lost), rosa, jinovatka, náledí a vodní 

KOCÁBKA OPĚT V PROVOZU 
Zatímco dospělí v� Úvalech vpluli do 
nového roku každý tak nějak po svém, 
dětem jsme vrátili pro úspěšnou plav-
bu nejen v�novém roce jejich kocábku 
u Mlýnského rybníka. 

Zbrusu nová kocábka

Původní kocábka po nehodě

Naštěstí se u zastaveníčka „U Rákosníč-
ka“ na Pohádkové cestě lesem za po-
řádkem nikomu nic nestalo. 

Tak šťastnou plavbu!

Stalo se tak po půl roce, kdy nám vlo-
ni v létě jeden akát díky nepříznivým 
klimatickým větrným podmínkám roz-
tříštil toto plavidlo doslova na cimpr 
campr. 

●  Odbor životního prostředí 
a územního rozvoje
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
18. prosince vítáme v „65“ Haleluja 
Band, který spolupůsobí od roku 2008 
a věnuje se adventnímu zpívání a mu-
zicírování, je vokálně instrumentál-
ním uskupením hudebních nadšenců 
z různých koutů Moravy. Mnozí z jeho 
současných členů pochází ze Šumper-
ku a jeho okolí, dnes jsou ale rozeseti 
po celé republice. Soubor vznikl v roce 
2008 jako vedlejší projekt některých 
členů kapely Happy to meet a Svatý Ji-
dáš, Kamily a Radka Novotných, Jiřího 
Gogo Bílka, Jiřího Demagoga Pavelky, 
Jiřího Dršky Dršťáka, Honzy Kocura 
Zavičáka a dalších. Na svém kontě má 
již dvě CD a letos všem nadělí album 
třetí.�Večerní produkce byla osvěžující 
a každý ocenil jejich veselé zaujetí zpí-
váním, které přináší radost.

19. prosince MDDM pořádá soutěž 
v� Magic the Gathering. Nevíte, co to 
je? Já se musela zeptat a stejně nechá-
pu. Jen tuším, že je to počítačová hra 
převedená do karet a na stůl, ale hraná 
dětmi a mládeží s� velkým nasazením 
a nadšením. Prý ji hrají i „dospěláci“. 
Magic: The Gathering je� sběratelská 
karetní hra. Každý z hráčů hraje se 
svým vlastním balíčkem karet, který je 
u každého hráče jiný. Hráč si svůj balí-
ček sestavuje z karet, které koupí nebo 
vymění s jinými hráči. Karet je velké 
množství a neustále se vydávají další. 
Jednotlivé karty mají mezi hráči různou 
cenu – karta je tím dražší, čím silněj-
ší je ve hře a čím menší počet těchto 
karet se vytiskl. Není však možné vy-
hrát jen díky nákupu těch nejdražších 
a nejlepších karet. Jednotlivé karty 
v balíčku spolu musejí spolupracovat 
a navíc každý balíček je proti někte-
rým balíčkům silný a proti jiným zase 
slabý. Každý hráč v Magic: The Gathe-
ring představuje čaroděje-sférochodce 
(planeswalker), který se snaží udolat 

nepřátelského čaroděje pomocí růz-
ných nestvůr a kouzel, které předsta-
vují karty v jeho balíčku. Na začátku 
mají všichni hráči 20 životů a každý 
hráč se snaží snížit počet životů druhé-
ho hráče na nulu, docílit toho, aby mu 
došly karty v balíčku, nebo ho otrávit 
(aby nabyl 10 „poison counterů“).

MTG v roce�1993� vydala firma�Wizards 
of the Coast�v�USA�a rychle se rozšířila 
do většiny světa. V�České republice�se 
prodává od roku�1994. V současné době 
je přeložena do� francouzštiny,� italšti-
ny,� španělštiny,� portugalštiny,� němči-
ny,� korejštiny, tradiční i zjednoduše-
né�čínštiny,� japonštiny�a� ruštiny. V ČR 
se většinou prodává původní anglická 
verze. Pořád nechápu.

19. prosince večer od 18h v�úvalském 
kostele jsme opět slyšeli Českou mši 
vánoční. Úvodní slovo pronesl Vítěz-
slav Pokorný, soprán – Věra Vršková, 
alt – Gabriela Panušková, tenor – Mar-
tin Vydra, bas – Ondřej Novák spolu se 
Spojeným pěveckým sborem, smyčco-
vým kvartetem a varhany dirigoval Ja-
kub Novák. 

Připomínka Vánoc – poslední advent-
ní svíčku zapálili také v�Husově kapli, 

kde i na Štědrý večer se sešlo pár věří-
cích k�poslechu starých českých koled 
a čtení z�Písma. 

23. prosince, za zpěvu mladých uměl-
ců z�Křesťanského společenství Úvaly 
a popíjení horkého applesideru mohli 
příchozí na náměstí rozjímat a odnést 
si domů betlémské světlo, které opět 
rozdávali úvalští skauti.

8. ledna – se konalo Valné volební 
zasedání Sdružené obce baráčníků 
J. A. Komenského v�Úvalech, tentokrát 
zcela bez hostů, prozaicky kvůli covi-
du. Obvyklé místo, sálek v� hospodě 
U Káši na fotbalovém hřišti, zůstalo 
a bylo svědkem voleb, které vedl rych-
tář Veleobce a I. župy soused Jaroslav 
Proček. Bylo přítomno i šest nových 
členů, kteří byli přijati na prosinco-
vé schůzi 2021. Obec má 25 členů 
a sezení se jich zúčastnilo 15. Volební 
program zpříjemnil hrou na akordeon 
Karel Šochman.

9. leden –  náhradní termín koncertu 
sólistek za�11. 12. (nemoc sopranistky) 
- přivedl do Úval koncert sólistů ND. 
Klavíristku Lenku Navrátilovou na-
hradil Martin Levický. Doprovázel obě 
sólistky, Marii Fajtovou soprán a Sta-
nislavu Jirků mezzosoprán. Ty zůstaly 
beze změny a po nemoci nebyla ani 
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památka. Zvučnými nádhernými hlasy 
se rozezněl sál „65“ v�áriích z�Mozarto-
vých oper – Cosi fan tutte a Figarova 
svatba v� italštině, ale s� českým výkla-
dem zpívaných střípků příběhu. Sme-
tanovy skladby pro klavír zazněly mezi 
zpěvem. Koncert končily vánoční písně 
Adama Michny u Otradovic – Chtíc, 
aby spal (česká barokní koleda z roku 
1647) a mezinárodně známá vánoční 
koleda, která vznikla někdy v 17.–18. 
století, Adeste fideles. Nadšený po-
tlesk vyvolal úsměv na tvářích umělců, 
kteří ocenili návštěvnost, která je drží 
„nad vodou“.

●  Lístky utrhla A. Janurová
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15. prosince se ve volnočasovém cen-
tru konal tradiční vánoční koncert. 
Vzhledem k�aktuálním opatřením kon-
cert probíhal v� režimu „Děti dětem“- 
tzn. bez účasti veřejnosti. Vánoční ko-
ledy a písničky z�pohádek zahrály děti 

z� hudebních kroužků Petra Nováčka, 
Elišky Dvorské a Petra Borůvky. Velký 
dík patří zejména Pavlu Sýkorovi, který 
zajistil online přímý přenos na YouTu-
be kanále MDDM, kde můžete koncert 
zhlédnout i nyní. Všem účinkujícím dě-

kujeme za krásné hudební vystoupení 
a rodičům za trpělivost a za pochopení. 
Věříme, že se v�novém roce budeme ví-
dat častěji a především osobně.

●  Olga Procházková

KONCERT V MDDM
MDDMMDDM

Vedení města společně s komisí pro kulturu 
Rady města Úvaly vás zvou na

7. ročník happeningu PAMATUJ!,

který připomene smrt obětí deportací židovských obyvatel českých zemí

do německých koncentračních táborů.

Koná se v úterý 8. března 2022 v 16:00 hodin 
před Základní školou Úvaly,

nám. Arnošta z Pardubic č. p. 8

Účinkují:

Středočeský pěvecký sbor a žáci Základní školy Úvaly
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Dne 19.12. se uskutečnil v prostorách 
MDDM Úvaly první vánoční turnaj ve 
strategické karetní hře Magic the Ga-
thering. Než se s Vámi ale podělím 
o dojmy z turnaje, dovolím si krátkou 
prezentaci hry.

Magic the Gathering je tahová strate-
gická karetní hra z prostředí fantasty, 
kdy každý z hráčů zastávající roli moc-
ného mága staví své unikátní armády 
a sesílá na soupeře nejrůznější kouzla 
v boji o přežití. Samotná hra vznikla již 
v roce 1993 v USA a odtud se rozšířila 
po celém světě a ke konci roku 2021 
existuje téměř 72 tis. jedinečných ka-
ret, které tak dávají prostor hráčům 
a sběratelům vytvářet zcela jedinečné 
herní strategie. V praxi je tak samotná 
hra nejvíce podobná počítačové stra-
tegii, která je převedená do tištěné for-
my. Celosvětově se odhaduje, že tuto 
hru aktivně hraje asi 35 milionů hráčů 
všech věkových kategorií.

Je skvělé, že Úvaly mají hned dva herní 
kluby, kde je možné si tuto různorodou 
hru zahrát. Pokud byste chtěli s hrou 
začít, můžete navštívit náš kroužek 

v MDDM, kde učíme jak úplné základy, 
tak ukazujeme zkušenějším hráčům 
celé portfolio herních formátů a me-
chanismů. Pokud jste starším a zkuše-

TURNA J V MDDM

Třináctý ročník tradiční taneční sou-
těže Vánoční cena MDDM proběhl 
v prosinci formou natočených videí 
sólových tanečníků a duet. Jednotlivé 
choreografie po přihlášení a nahrání 
byly vyhodnoceny odbornou porotou. 
Základní pravidla, např. že si tanečníci 
vytvoří svá vystoupení samostatně bez 
pomoci trenérů, platila samozřejmě 
i tento rok.

Soutěže se účastnilo 57 videí od 88 ta-
nečníků… 22 mini dětí do 8 let, 36 dětí 
do 11 let, 29 juniorů do 15 let a 1 účast-
nice nad 15 let.

Nejvíce se soutěžilo v�kategorii�Modern 
Dance – 32 videí, pak Street Dance – 23 
videí a nejméně v� Disco Dance a Ma-
žoretkách, kde bylo pouze po jednom 
videu. Účastnily se 4 domy dětí, 1 ta-
neční studio a část dětí byla přihlášena 
samostatně rodiči. Tanečníci byli opět 
z� Čech i Moravy. Porota byla ryze od-
borná, pro každou disciplínu sestavená 
z�5 členů. Dvacet porotců hodnotilo sa-
mostatně ze svých obýváků a předse-
dové porot pak sečetli výsledky všech 
porotců své disciplíny.

Na maximální počet 100 bodů, které 
porota mohla udělit, letos nedosáhl ni-
kdo. Celkovými vítězi Vánoční ceny se 
stali z� kategorie Street Dance duo ju-
niorů Dominik Kret a Tereza Platošová 
s�97 body… viz foto z videa.

 
Oceněná videa /1. – 3. místa/ může ve-
řejnost zhlédnout na Youtube. Výsled-
kové listiny se známkami poroty byly 
zveřejněny na stránkách MDDM 6.1. 
2022. 

Bylo rozdáno 25 zlatých, 18 stříbrných 
a 17 bronzových medailí, ale největším 
vítězstvím byla pohybová aktivita a ra-
dost z� vlastní tvorby všech zúčastně-
ných v�této těžké době.

●  A. Navrátilová

VÁNOČNÍ CENA MDDM 2021 Z�OBÝVÁKU
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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ Z�NAŠÍ ŠKOLKY
Téma Vánoc a naše zážitky z�nich jsou 
tak nezapomenutelné a bohaté, že se 
k�nim musíme ještě chvilku vrátit. Na-
posledy jsme skončili u vánočního pro-
jektového výletu do Takonína. Ale to 
nebylo všechno. V� jeden předvánoční 
den jsme si s�dětmi na budově Pražská 
udělali ze školky malou čokoládovnu. 
Probíhal totiž další projektový den, 
a to na sladké téma „Čokoláda“ - děti 
se dozvěděly vše o čokoládě, nějakou 
si i uvařily, a nakonec ji s maximálním 
nadšením zbaštily.   

Završením všech vánočních příprav 
a těšení je vždy vánoční den na třídách 
– je to takový malý Štědrý den se vším, 

co k němu patří – vánoční atmosfé-
rou, stromečkem, dárečky, koledami, 
řízkem, a hlavně rozzářenýma očima 
a šťastnými úsměvy dětí.

Přes vánoční svátky byl provoz všech 
budov přerušen, život ve školce se ale 
nepřerušil. Právě naopak! Na budově 
Kollárově se toho docela dost změnilo. 
Modernizovali jsme výdejní kuchyňku 
třídy Jablíčka – nová podlaha, obkla-
dy a nové profesionální nerezové vy-
bavení včetně profi myčky nádobí. Za 
pomoc při realizaci prací patří velký 
dík TS Úvaly. A jako další jsme na bu-
dově Kollárova změnili vzhled vnitřní-
ho schodiště, už to potřebovalo novou 
barvu jako sůl. A až provedeme další 
letošní naplánované práce a moder-
nizace, uděláme si školku zase hezčí 
a modernější. 

nějším hráčem, který by si rád občasně 
ve večerních hodinách zahrál specific-
ký formát EDH, můžete navštívit klub 
EDH Base u železničního přejezdu.

Našeho turnaje se zúčastnilo šest hrá-
čů. Ve finále se spolu utkali sourozen-
ci Bártovi, přičemž na prvním místě se 
umístila Kateřina Bártová se svým ba-
líčkem zaměřeným na malé ptačí bytos-
ti, které posilovala podpůrnými kouzly. 
Druhé místo získal Ondřej Bárta se svojí 
upíří armádou, díky níž léčil svá zraně-
ní, jakmile zdolal bytosti nepřítele. Třetí 
místo obsadil Lukáš Hojka, který vsadil 
na obrovské lesní bytosti hravě prola-
mující obranu nepřítele a udělující tak 
velké poškození přímo soupeři. I přes-
tože celý turnaj probíhal v přátelském 
duchu, byla zde jednoznačně cítit aura 
soutěživosti, která k této hře bezesporu 
patří. Všichni zúčastnění si tak užili vel-
mi příjemné předvánoční setkání.

●  Marcel Havrda
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Další vánoční dárek dostaly všech-
ny děti a jejich učitelky. Když jsme 
viděli nadšení dětí i učitelek při 
„hraní“ s� robotickými hračkami, 
které jsme si zapůjčili v� rámci sdí-
lení MAP Brandýsko, nešlo jinak 
a každá třída obdržela svou vlastní ro-
botickou sadu vláčku Intelino, kterou 
jsme pořídili z�dotací Šablony II. Vláčky 
Intelino jsou vlastně roboti určení pro 
interaktivní edukativní programování 
pro nejmenší se světelnými efekty.

A s�novinkami nekončíme. Na zahradu 
jedné z�budov bude v�brzké době insta-
lován úžasný herní prvek – hravá lavič-
ka Monkey´s (loď barevná) v� hodnotě 
téměř 7.000,-.

A jak je to možné? Vyhráli jsme ji!!! 
V soutěži IROP jsme v�těžké konkuren-
ci velkého množství opravdu kvalitních 
soupeřů obsadili velkolepé sedmé mís-
to, které bylo odměněno právě tímto 
krásným herním prvkem.

●  Bc. Jana Hájková, ředitelka
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22. 2. 2022 – DEN PRO DVA!
Už 25 let se kolem Valentýna slaví Tý-
den manželství a letos bude koruno-
ván nedělí jako stvořenou pro oslavu 
dvojic – 22. 2. 2022. Další taková příle-
žitost bude až v�roce 2222! Máte part-
nera? Tak si to užijte!

Být dětem příkladem

S� manželkou jsme zjistili, že výchova 
dětí je jeden z�nejtěžších životních úko-
lů. Máme je čtyři a všechny jsou skvě-
lé, ale po zkušenostech s�pubertou teď 
máme pocit, že ať bez ohledu na to, 
jaké jsme si nastudovali výchovné me-
tody, je pro ně nakonec nejdůležitější 
to, co vidí doma na nás, na rodičích. 
A jsou to zásadní životní dovednos-
ti – jakým stylem spolu jako manželé 
umíme (nebo neumíme) komunikovat, 
jestli se dokážeme (nebo nedokážeme) 
shodnout na tom, na co se nás ptají, jak 
by se měly (nebo neměly) řešit konfl ik-
ty, jestli si umíme (nebo neumíme) od-
pustit a jít dál. První nápad – vždycky 
stojí za to pro svůj vztah něco udělat.

Investovat do manželství

Profesor Gottman byl původně mate-
matik, ale pak začal studovat partner-
ské vztahy – a s�vědeckou přesností se 
tomu věnuje už 40 let. U tisíců párů, 
které prošly jeho „Love Lab“, si zapi-
soval každé slovo rozhovoru, měřil jim 
tep, aktivitu potních žláz a dokonce 

i to, jak silně se při tom houpali na 
židli. Ze svých zkušeností říká: „Man-
želství mnohem snáze uspěje, pokud 
je v� něm pětkrát víc pozitivních inter-
akcí než těch negativních. Tam, kde se 
poměr přibližuje k� 1:1, hrozí vysoké 
riziko rozvodu.“ Druhý nápad – práce 
na vztahu nemusí být dřina, stačí dělat 
něco zábavného.

Párky pro párky v�Úvalech

Inspiraci, jak během Týdne manželství 
hravou formou udělat něco malého 
a nenáročného pro svůj vztah,  najde-
te na Facebooku Společenství křesťa-
nů Úvaly (QR kód). Zábavné nápady, 
které nezaberou téměř žádný čas, vás 

provedou celým Týdnem manželství, 
a vyvrcholí právě v�tu neděli 22. 2. od-
poledne na zahradním prostranství 
budovy Církve bratrské na Pražské 452 
akcí Párky pro párky. Takže třetí nápad 
– přijďte jako pár, pohlídáme vám děti, 
vyvrcholí celý Týden manželství, zažije-
te něco pěkného a budete našimi hos-
ty na pár párků!

●  Jakub Guttner

HUSOVA KAPLE 
Pražská 180, Úvaly

1. POLOLETÍ 2022

BOHOSLUŽBY – první a třetí neděle v�mě-
síci – 9 hod.

MALÁ KAVÁRNIČKA – středa 9. 2. v 15 
hod.

POPELEČNÍ STŘEDA – Úvod do postní 
doby 2. 3. v 15 hod.

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLOVEM  
středa 23. 3. v 15 hod.

VELIKONOČNÍ DOBA – VELKÝ PÁTEK – 
čtení Pašijí 15. 4. v 15 hod.

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – BOHOSLUŽ-
BA neděle 17. 4. v 9 hod.

DEN ZEMĚ – POŽEHNÁNÍ ZEMI V� ALEJI 
SENIORŮ – Rosenbaumův park
Sobota 23. 4. v 9.30 hod.

MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLO-
VEM  středa 11. 5. v 15 hod.

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ – LETNICE nedě-
le 5. 6. v 9 hod.

ČERVNOVÉ ZAMYŠLENÍ NAD BOŽÍM SLO-
VEM středa 8. 6. v 15 hod.

UCTĚNÍ PAMÁTKY M. J. HUSA U KAMENE 
V�ROSENBAUMOVĚ PARKU
středa 6. 7.  v 9 hod.

MALÁ KAVÁRNIČKA středa 13. 7. v 15 hod.

DUCHOVNÍ PÉČE – DĚTI
Vyučování křesťanské výchovy pro děti 
od 6 let – čas dle domluvy

DUCHOVNÍ PÉČE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ 
HUSITSKÉ V�ÚVALECH

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
 farářka CČSH v Úvalech
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Přestože už jsou Vánoce dávno za dveř-
mi, ráda bych se ohlédla za pěknou akcí 
našeho klubu – vánočním turnajem kara-
te Sport Úvaly, o které jsme vás čtenáře 
nemohli vzhledem k�uzavírce lednového 
čísla informovat dříve. Turnaj proběhl 
18. prosince v� házenkářské hale Sokola 
Úvaly a zúčastnilo se ho na 60 závodníků, 
kteří byli rozděleni do věkových a výkon-
nostních kategorií. Soutěžilo se v�disciplí-
ně kata (v souboji s�imaginárními soupe-
ři, jenž má přesně dané techniky) dívky 
a chlapci dohromady a v kumite (zápasu) 
o krásné medaile, poháry a ceny s� logy 
klubu. Ti nejlepší, kteří uspěli v�kata i ku-
mite do 3. místa, si odnesli titul kombina-
ce ukazující na výborného a všestranné-
ho bojovníka.

Závod byl především důležitý pro začína-
jící věkové kategorie a musím konstato-
vat, že si všechny děti vedly velmi dob-
ře. Soutěž benjamínků odstartovali mini 
žáci a žákyně, děti do 9 let, s�technickým 
stupněm 10. kyu, v klubu lidově označo-
vaném „duhové pásky“, které jsou čle-
ny oddílu E.  Přestože děti soutěžily jen 
v�jedné kata – heian shodan, tedy muse-
ly umět „pouze“ jednu sestavu, bylo to 
pro ně vzhledem k� prvnímu veřejnému 
startu, změně prostředí (orientace v�pro-
storu je velmi důležitá pro sestavy kata) 
a  psychické zralosti značně obtížné. Je-
jich dobré tréninkové nasazení se ale po-
zitivně odrazilo na výkonech. Zlaté kovy 
získali: kata Mareček Houška, kumite 
dívky Terezka Budilová a kumite chlapci 
Tomášek Schmidt. Nejcennější kombina-
ci vybojovala Terezka Budilová. 

Druhou „miminkovskou“ kategorii před-
stavovali mini žáci a žákyně 9. – 7. kyu, 
děti do 9 let s�bílými, žlutými a oranžový-
mi pásky. Většina z�dětí startovala týden 
před tímto turnajem v� Praze na vánoč-
ním celorepublikovém turnaji a působila 
už mnohem ostříleněji. Zlaté kovy si na 
krk pověsili Pavel Vilímovský kata, Vilda 

Lelek kumite chlapci a Kája Lorencová 
kumite dívky. Ocenění kombinace si od-
nesli Pavel Vilímovský a Kája Lorencová. 

V� kategorii mladších žáků 9. – 7. kyu, 
děti 10–11 let s� bílými, žlutými a oran-
žovými pásky, vyčnívali borci z� oddílu 
B. Kata i kumite chlapců vyhrál Adam 
Charvát a v� děvčatech dominovala Kája 
Mládková. Oba sportovci si odnesli titul 
kombinace. Ve stejné věkové kategorii 
s� technickými stupni 6. – 4. kyu, zelené 
a fialové pásky, kraloval „mazák“ oddílu A 
Vojta Šebela, který společně s�Maruškou 
Houškovou vybojoval titul kombinace.  

V� soutěži starších žáků 9. – 7. kyu, děti 
12–13 let bílé, žluté a oranžové pás-

ky, s� velkým nasazením vyhrál kata Fi-
lip Kadeřábek, který byl pak na oplátku 
poražen v� kumite Michalem Houškou. 
V�kumite dívek potvrdila svým výkonem 
své místo v� oddíle A Žofka Lachmano-
vá. Kategorii starší žáci zelené a fialové 
pásky zcela s� přehledem vyhrála kata 
i kumite Emča Bělohradová a v� kumite 
chlapců překvapivě dosáhl zlaté medaile 

Filip Konigsmark. Oba borci získali titul 
kombinace.

Poslední soutěžní kategorií bylo karate 
pro život věkového složení dorostenci 
a dospělí, kde v�kata velmi pěkně zacvi-
čil Michal Šetka a získal tak zlaté ocenění 
a v�kumite s�nelítostnými technikami vy-
hrál Dominik Jakl, jenž si odnesl pohár za 
kombinaci. 

Soutěže patří k�motivačním faktorům ve 
sportu, a to především u mládeže. Větši-
na dětí ráda soutěží a samozřejmě i ráda 
vyhrává. Na malých klubových turnajích 
mají děti mnohem větší šanci uspět a je 
zde více prostoru na učení se pravidlům 
zápasení, ke kterým nepatří pouze sa-
motný výkon, ale zvládání soutěžních 
situací typu vyhraji, prohraji, udělám chy-
bu, přeji soupeři, zatleskám mu, podám 
mu ruku a chovám fair play. Myslím, že 
turnaj tento aspekt přinesl. 

Abychom mohli uspořádat klubovou 
soutěž, potřebujeme velkou paletu 
rozhodčích, zapisovatelů, zdravotníka 
a jiné pomocné organizační dobrovol-
níky. Jsem moc ráda, že vás všechny 
máme ☺ a velmi děkuji. Chtěla bych pře-
devším zvýraznit práci oddílu dorostu, 
který samotný turnaj připravil, zahájil 
působivou ukázkou karate a následně 
velmi poctivě rozhodoval dílčí zápasy. 
Poděkování patří samozřejmě i městu 
Úvaly, které klub podporuje a z� jehož 
prostředků se turnaj konal. Vážíme si 
i návštěvy pana místostarosty Josefa Po-
láka, jenž přišel mezi nás a předal těm 
nejlepším medailová ocenění. 

Těším se na další akce našeho klubu ☺.

Pomáhat má smysl.

●  Za Sport Úvaly předsedkyně klubu 
Mgr. Jana Konečná

VÁNOČNÍ TURNAJ SPORT ÚVALY
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Město Úvaly se nachází v úvalu mezi 
Labskou nížinou na severu a členitým 
Posázavím směrem na východ hned za 
Prahou. Lidé se zde do sociálně-spo-
lečenských změn po roce 1948 živili 
zemědělstvím, zakládali menší řemesl-
nické dílny i střední podniky, pracovali 
u železniční dráhy. Obyvatelstvo hovo-
řilo až na výjimky česky včetně pěta-
dvacetičlenné židovské komunity.

Pavel se oženil s Bedřiškou a s dcerou 
Evou a synem Jiřím cvičil v Sokole,�byl 
zvolen velitelem místních hasičů. Do sy-
nagogy nechodil. Byl bohatý, úspěšný, 
pohledný a společensky se angažoval 
v české obci. Jenže od června 1939 za-
čaly i v protektorátních Úvalech platit 
norimberské zákony.
�
Když byl 1. září 1939, v den vypuknutí 
druhé světové války, Pavel Rosenbaum 
na vrcholu sil, zahájili němečtí nacisté 
v rámci akce Albrecht der Erste zatýká-
ní aktivních osobností českého náro-
da včetně sokolů. V Úvalech byli takto 
„preventivně“ zatčeni statkář Pavel Ro-
senbaum a na arizovaný majetek byl 
dosazen říšské myšlence oddaný An-
tonín Stehlík. Jednalo se o agrární způ-
sob připravované germanizace Čech? 

Druhého zatčeného, řídícího učitele 
a náčelníka Sokola v Úvalech Josefa 
Jánského, nacisté věznili na Pankráci 
a v Drážďanech, ale po čase jej propus-
tili.

Pavel Rosenbaum byl v prosinci té-
hož roku odvlečen s dalšími vězni 
v ochranné vazbě do koncentračního 
tábora Sachsenhausen a v září 1940 
s poznámkou „Jude“ do Dachau. Nebyl 
praktikujícím Židem, jeho jméno ani 
není napsáno na zdi Pinkasovy syna-
gogy, v archivu Židovského muzea se 
před lety jeho datum úmrtí nepodaři-
lo najít. Kdo by pomyslel na existenci 
hrobu.

Internationaler Suchdienst v němec-
kém Arolsenu byl požádán o�vyhledání 
příslušných archiválií a odpověď taměj-
ších pracovníků byla přesná a překva-
pující.

Pavel Rosenbaum zemřel 10. ledna 
1941 v Dachau a jeho tělo bylo spále-
no v krematoriu v Mnichově. Ve sprá-
vě mnichovského lesního hřbitova 
v Perlachu, Perlacher Waldfriedhof, 
nalezla americká okupační sprá-

va lístky se jmény 552 vězňů všech 
národností s informací, že urna 
č. 316 s popelem Pavla Rosenbauma 
byla 10. února 1941 odeslána sprá-
vě židovského hřbitova v Praze 5.

Starý židovský hřbitov v pražském Jose-
fově se však od konce 18. století neuží-
vá. V úmrtním seznamu z Dachau bylo 
napsáno, že adresy rodičů a manželky 
nejsou známy, takže lze předpokládat, 
že rodina nesměla Pavlovi psát ani po-
sílat balíčky, nebyla tedy nacisty infor-
mována. Židovská správa v Praze ale 
měla kontakty na Židovskou obec Čes-
ký Brod-Přistoupim, jejímiž členy byl 
zbytek Rosenbaumovy rodiny.

Manželka Bedřiška se synem Jiřím 
a Rudolfem Weilem z Prahy směla ulo-
žit popel svého manžela na Novém 
židovském hřbitově na Olšanech ve 
starém urnovém háji do hrobu s touto 
lokalizací: číslo sekce 902-část, A00-čís-
lo 047. Náhrobní žulová deska nese na-
cionále psané latin-
kou bez hebrejských 
nápisů: Pavel Rosen-
baum, statkář z Úval, 
28. 12. 1890 – 10. 1. 
1941.

Objevení hrobu po 
80 letech je velkým 
překvapením, ba až 
kuriozitou. Po tak 
dlouhé době byl 
v Praze objeven hrob 
úvalského Žida, vlas-
teneckého Čecha, 
jenž v časech na-
cistické perzekuce 
zahynul v koncent-
račním táboře. Proti 
židovské tradici bylo 
tělo Pavla Rosenbau-
ma spáleno, a stalo 
se tak zápalnou obě-
tí čili holokaustem, 
ačkoliv onu tragédii 
evropských Židů vý-
stižněji označujeme 
jako šoa (zkáza).

Zaslání popela do 
Čech bylo výjimkou, 
snad proto, že šlo 
o vězně v ochranné 
vazbě a nejednalo se 
o odsouzeného. Vše 
se událo na začátku 
roku 1941, kdy byli 

nacisté na vrcholu sil.
Ostatní příslušníci rodiny Rosenbaumo-
vy žádný hrob nemají. (Na místním hřbi-
tově upravila správa města�v roce 2010 
památník se jmény všech umučených, 
jména asi šesti z nich se objevila na 
kamenech zmizelých, Stolpersteinech.)                                                                                            
Všichni Židé z Úval byli odvlečeni 5. 6. 
1942, manželka Bedřiška Rosenbaumo-
vá a do Českého Brodu krátce provda-
ná dcera Eva Orlíková zahynuly 12. 6. 
1942 v koncentračním táboře Trawniki, 
sedmnáctiletý syn a gymnazista Jiří pak 
6. 9. 1942 v Majdanku.

Jejich statek zchátral, byl přestavěn 
a v roce 2012 z větší části zbourán.�Bu-
dova na jeho místě dnes slouží admi-
nistrativním a kulturním účelům pod 
názvem Pětašedesátka. Cihelna zanik-
la, pole byla v 50. letech združstevně-
na. Název Rosenbaumův statek však 
starousedlíci používají dodnes.

●  PhDr. Lenka Mandová

PAVEL ROSENBAUM (†1941) Z ÚVAL 
A JEHO PO 80 LETECH NALEZENÝ HROB
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HISTORICKÉ OKÉNKO – ÚVALY MĚSTEM
V�malém vstupu v�Životě Úval je zapo-
třebí se věnovat dokumentům, které 
nás vrací do doby minulé, vzdálené pár 
desítek let či více. Tentokrát se podí-
váme do roku 1962, kdy byla založena 
Pamětní kniha, která krátce zazname-
návala nastalé události a shromažďo-
vala podpisy návštěvníků jako návštěv-
ní kniha až do roku 1970. 

Kniha má na titulní straně kolorovanou 
kresbu od jedné z� úvalských umělkyň 
paní Burzanovské. Vidíme nádraží z�té 
doby, kde ještě stál stánek trafiky ved-
le hlavní budovy. 

Ve zmíněné návštěvní/pamětní knize 
je několik podobných kreseb od zná-
mých úvalských umělců – M. Kaňkové, 
H. Benešové, V. Vondráčka, M. Vrbaty. 
Poslední zmíněné jméno není příliš 

známé. Ví někdo ze starších občanů, 
kdo to byl? Rádi vzpomínku přijmeme 
a uložíme. 

Další strana s� únorovou událostí je 
zapsána jako den památný pro Úva-
ly. Dnes vyzdvihneme nekulaté 53leté 
výročí, kdy byl pro Úvaly schválen 
Středočeským krajským národním vý-
borem k�1. lednu statut města. V�úno-
ru se k� příležitosti konal slavnostní 
večer v� sále Kulturního domu Marie 
Majerové. 

V�Pamětní knize jsou podpisy hlavních 
účastníků a hostů setkání. Na fotogra-
fii přednáší svou řeč předseda MNV 
Antonín Kubů. 

●  Alena Janurová

Tuto otázku si mohl položit rozhlasový 
posluchač na začátku letošního roku, 
který měl naladěnu  stanici Českého 
rozhlasu Dvojka na středních vlnách.  
Důvod byl prostý. Koncem minulého 
roku byl provoz liblického vysílače na-
vždy vypnut. Jeho anténní stožáry tvo-
ří 45 let jednu z dominant krajiny vý-
chodně od Úval.

Rozhlasové vysílání bylo od počátku 
v roce 1923 považováno za důležitý 
zdroj informací, kultury a zábavy. Po-
žadavek, aby signál pokryl velké území 
Čech, splňovalo místo nedaleko České-
ho Brodu u obce Liblice. První vysílač 
v této lokalitě tvořily dva stožáry vyso-
ké 150 metrů ve vzájemné vzdálenosti 
250 metrů. Stály na porcelánových izo-
látorech na betonovém základu. Anté-
na měla tvar písmene T. Byla konstru-
ována z lana napnutého mezi oběma 
stožáry a svodu do technické budovy. 
Provoz na kmitočtu 617 kilohertz byl 
slavnostně zahájen 28. 10. 1931. Od 
té doby byl poprvé vysílán také časový 
signál v podobě přerušovaného tónu 
v ladění komorního „a“. Vysílač Liblice 
A o výkonu 120 kilowattů byl tehdy nej-
silnější v Evropě. Stožáry stály na místě 
až do roku 2004, kdy, třebaže měly sta-
tus kulturní památky, byly odstřeleny.

Ke zlepšení kvality rozhlasového vysí-
lání z Liblic přispěla stavba nového an-
ténního stožáru typu Blaw Knox. Neob-
vyklá konstrukce ve tvaru dvou štíhlých 
protilehlých jehlanů se společnou zá-

kladnou byla dokončena v roce 1937. 
Stožár výšky 280 metrů stál na jediném 
izolátoru a byl kotven osmi lany. V roce 
1958 byla původní aparatura ve vysílací 
budově nahrazena soustavou přístro-
jů a zařízení z Tesly Hloubětín. Kromě 
středovlnného vysílání stanice Praha 
byl anténní systém zdrojem signálu 
rušícího příjem zahraničních stanic. 
V roce 1972 byl stožár Blaw Knox od-
straněn, aby uvolnil místo novému vy-
sílači, který se zde nachází 
do současnosti.

Federální minister-
stvo spojů ČSSR v roce 
1972 rozhodlo o výstav-
bě nové dvojice stožá-
rů vysokých 355 metrů 
a vzdálených od sebe 120 
metrů. Stožáry se staly nej-
vyšší stavbou v Českoslo-
vensku. Dne 28. 12. 1976 
byl vysílač s označením 
Liblice B o výkonu 1513 
kilowattů s elektronikou 
Tesly Hloubětín pracující 
na frekvenci 639 kilohertz 
uveden do provozu.

Středovlnný vysílač Libli-
ce B, jehož signál pokryl 
téměř 80 procent úze-
mí republiky, byl vypnut 
31. 12. 2021 ve 23 h 59 min 
59 s. Důvodem je nejen 
současný trend v digitaliza-
ci techniky, ale také vysoké 

náklady na provoz a údržbu. Poslucha-
čům rozhlasu je doporučeno přejít na 
digitální vysílání DAB+, k�čemuž je nut-
ný nový radiopřijímač. V� závislosti na 
lokalitě se stanice Dvojka, Plus nebo 
Radiožurnál dají naladit také na velmi 
krátkých vlnách, jsou rovněž součás-
tí DVB-T2 multiplexu České televize 
a vysílají se samozřejmě i�přes internet.

●  Vladislav Procházka

PROČ NÁM RÁDIO PŘESTALO HRÁT?
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KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Kácení a řez stromů stromolezeckou techni-
kou, frézování pařezů. Tel.: 606527091

Odpolední úklid skladů 16 tis./měs., 
úklid strojem na podlahu, z Úval BUS 
423, stanice Hradešín sklady Marca

Tel. 728 995 839

Navždy jsme se rozloučili: 

Anna Kratochvílová

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

ÚNOR 2021
� Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména 

narozených dětí, životní jubilea a jména 
zemřelých v�rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je možné pouze 
s� písemným souhlasem dotčené osoby, 
případně jejího zákonného zástupce. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

ÚNOROVÉ OBRÁZKY Z�ÚVAL 

Fotografii z� r. 1933 pořídil pan 
Plichta. 

Vidíme křížek původem od domu čp. 
77 a znovu instalovaný na okraji města 
(příběh křížku je zaznamenán v�archi-
vu kronik a v� knize Drobné památky 
v�Úvalech a okolí). 

Na fotografii se zdá, že v�okolí nic není. 
V�pozadí je vidět trať železnice a oblast 
Pařeziny, vpravo část čtvrti V�Setých. 

Zdá se, jako by neexistovala Kubínka 
(Vega, později Středočeský průmysl 
masný), ale … nyní záleží na vaší před-
stavivosti, najdete-li úhel pohledu a co 
na snímku chybí. 

Fotografii ke skenování poskytl Ing. 
Novák.

Můžete sdělit svoje vzpomínky a dopl-
nění na níže uvedenou adresu nebo do 
podatelny.

●  Děkuje Alena Janurová

alena.janurova@centrum.cz
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• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

Hledáme řadový či samostatně stojící 
dům nebo zděnou chatu alespoň 
s malou zahrádkou v lokalitě Úvaly 
u Prahy, Čelákovice, Neratovice 
s cenou kolem 4 mil. Kč

Tel. 602 659 235

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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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

   Pro naše pracoviště v Úvalech hledáme

   ELEKTRIKÁŘ / ÚDRŽBÁŘ
- kontroly, opravy a údržba elektrických zařízení

- spolupráce při revizích elektrických zařízení

- údržbářské práce, drobné opravy

- SOU, vyhl. č. 50/1978 Sb., praxe v oboru

- spolehlivost, samostatnost

- nástup ihned, plat 28 000,- až 30 000,- Kč

   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 26 000,- až 30 000,- Kč

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




