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SLOVO
S TA R O S T Y

Milé Úvalačky, milí
Úvaláci,
na tomto místě jste
si měli přečíst mé
úvodní Slovo starosty, které jsem
chtěl věnovat informacím o některých
projektech města,
které připravujeme
a pozvánku na jarní pocovidové Čarodějnice.

Bohužel, 24. února 2022
nastal den, který toto
všechno změnil a poprvé vhistorii Života Úval
se tento úvodník mění
ve chvíli, kdy je městský časopis takřka
na rotačkách tiskárny. Tento den totiž
putinovské Rusko přepadlo Ukrajinu
a rozpoutalo největší válku vEvropě od
roku 1945.
Ve dnech, které následovaly, se rozhodovalo také o tom, jestli si Evropa
vzpomene na svoji historickou zkušenost z let 1938, 1956 a 1968 a bude
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chápat, že ustupování diktátorovi nevede k dobrým koncům. V Česku si to
lidé uvědomují a vlna solidarity, která
se s Ukrajinou zvedla, je nebývalá. Jsem
opravdu hrdý na Úvaláky a Úvalačky, kteří psali mě nebo k nám na úřad
a nabízeli ﬁnanční pomoc, ubytování pro válečné uprchlíky a nebo jinou
pomoc.

sebou v této zemi vedeme, jsou malicherné vporovnání stím, že pár stovek
kilometrů od nás, v civilizované evropské zemi lidé ztráceli a možná ještě ztrácejí své životy, své blízké, své domovy.

Město nezůstalo stranou a jako jedno
zprvních vrepublice rozhodlo o ﬁnanční pomoci a o vyhrazení ubytovacích kapacit pro prchající Ukrajince a Ukrajinky,
kteří to potřebují.

Bude teď naším úkolem, abychom válečným uprchlíkům zUkrajiny, pokud se
nebudou chtít nebo moci vrátit domů,
umožnili nový start jejich lepšího života
u nás, tak jak to umožnilo masarykovské Československo Rusům prchajícím
před bolševickým režimem, kdy mnozí
z nich se stali intelektuální elitou první
republiky.

V době, kdy čtete tento článek, už je
nejspíše po válce nebo se kjejímu konci schyluje. V okamžiku čtení tohoto
článku už víte, jestli jsme jako Česko
a západní svět v této zkoušce obstáli.
Jestli jsme z ní vyšli se ctí a udělali pro
Ukrajinu, co jsme udělat mohli nebo
jestli jsme si vybrali cestu hanby. Jsem
hrdý na to, že občané a občanky našeho
města ztoho vyšli vdrtivé většině se ctí.

A nakonec ještě jedna douška. Vím, že
je to těžké, ale prosím, nezaměňujme
v těchto dnech zločinný putinovský režim v Rusku za obyčejné Rusy. Je jich
sice možná méně, než bychom si přáli,
ale i vRusku a i mezi Rusy žijícími vČesku jsou lidé, kteří jsou proti tomuto režimu a kteří se hlásí knašim hodnotám.
Tito lidé si nezaslouží, abychom svůj
vztek přenášeli na ně.

Mohli jsme si také díky uplynulým dnům
uvědomit, že mnohé spory, které mezi

● Petr Borecký, starosta města

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
DNE 18. 1. 2022
V úterý 18. ledna se v sále DPS mimořádně sešli úvalští zastupitelé. Předmětem jednání bylo prodiskutování a následné schválení Zásad o poskytování
sociální pomoci ve stylu akce „Milostivé léto“ – oddlužení pro občany města
Úval. VÚvalech jsou aktuálně 3 náctiletí
vexekucích, dalších 24 osob je ve věku
do 26 let a 450 dalších občanů města,

na které je uvalena ﬁnanční exekuce.
Bude se jednat pouze o výjimečné případy pomoci těm obyvatelům, kteří se
na sociálním dně ocitli ne vlastní vinou
a mají zájem svůj případ aktivně řešit.
Individuální žádost o pomoc od jedné
obyvatelky Úval zastupitelé rovnou projednali a schválili. Město tak půjčí prvnímu žadateli částku 46 tis. Kč na 10 let.

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=IEBId12a2uY
Délka jednání: 25 minut
● Marek Mahdal,
redakce Života Úval

O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ DNE 3. 2. 2022
Třetí únorový den se konalo řádné zasedání úvalského zastupitelstva. Někteří zastupitelé byli z důvodu karantény
přítomní virtuálně přes webovou kameru. Starosta jako obvykle informoval

o činnosti rady města za uplynulé období od posledního jednání zastupitelstva. Byla zaplacena první část kupní
ceny objektu hotelu Budka. Vtéto souvislosti se rozběhly úvahy o budoucím

dispozičním uspořádání objektu pro
účely města. Dále se pokročilo spřípravou projektové dokumentace Svazkové
školy na Hostíně (náklady jsou odhadovány na cca 650 mil. Kč !). Další práce se
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týkaly výběrového řízení na vodovodní
obchvat Jiren.

vyjádřil přímo na probíhajícím jednání,
kde tuto stížnost přesvědčivě vyvrátil.

Vprvním bodě jednání zastupitelé souhlasili s uzavřením Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě pro výstavbu „Obchodního centra Úvaly – ulice Pražská“ mezi
společností RP Pražská, s.r.o., a městem
Úvaly. Dodatek řeší v hlavních bodech
realizaci autobusové zastávky umístěné
uvnitř areálu, výstavbu chodníku podél
ulice Pražská jen k ulici Václava Špály,
kontejnerové stání, které bude jen areálové a předání veřejné infrastruktury
do 6 měsíců od vydání kolaudačního
souhlasu. Dále pak řeší prodloužení
termínů k podání žádosti o vydání stavebního povolení na veřejnou infrastrukturu, podání žádosti o územní rozhodnutí a termín realizace chodníku.
Dodatkem se rovněž ruší kontejnerové
stání pro občany. Nově je vložena technická součinnost při řešení křižovatek
I/12 x II/101 a II/101 x ulice Pražská,
zachování stromořadí a keřového patra, výstavba izolačního osázeného valu
k bytové výstavbě, užití distanční dlažby
v areálu, příprava na příjezd z komunikace I/12, řešení areálového osvětlení
a realizace zelené střechy na objektu B.

Zastupitelé vdalším bodě jednání souhlasili uzavřením darovací smlouvy
mezi panem Radovanem Skřivanem
a městem Úvaly na necelých 50 pozemků různých velikostí pod komunikacemi
v ulicích Pražská, Maroldova, Raisova,
Prokopa Velikého, Nerudova, V. Špály,
dále pod komunikací na Tlustovousy,
pod cestou k rozhledně na Vinici a pod
cestou do Klánovického lesa a pozemky
mezi Výmolou a Škvoreckým potokem
pro rozvoj městské zeleně. Starosta poděkoval panu Skřivanovi za bezúplatné
darování těchto pozemků.

Vpřímé návaznosti na tento bod zastupitelé souhlasili s návrhem rozhodnutí
o podaných námitkách s účinkem rozhodnutí o námitkách a svyhodnocením
připomínek a vydali opatření obecné
povahy č. 1/2022 - Změnu č. 12 územního plánu sídelního útvaru Úvaly. Na
základě tohoto rozhodnutí je možno
realizovat výstavbu OC Pražská. Stouto
změnou detailně seznámil zastupitele
zastupitel Ing. Černý. Zastupitel pan
JUDr. Petržílek vznesl stížnost, že byla
lživě vypořádána jeho připomínka. Pan
Kindl se k tomu operativně telefonicky

Následně zastupitelé rozhodli o názvu
nových ulic v lokalitě Hostín. V Úvalech tak vznikly nové ulice: Evropská,
Finská, Lotyšská, Litevská, Estonská.
Zastupitelé také vzali na vědomí informaci, že názvy ulic Vladimíra Vondráčka a Václava Rytíře, schválené již před
16 lety pro lokalitu Hodov, jsou použity
v lokalitě U Horoušánek. Paní Havránková zletopisecké komise a zastupitelka v jedné osobě seznámila přítomné
se systémem pojmenování ulic nové
výstavby v lokalitě Nové Slovany a Hostín. Kronikářka města paní Janurová
doplnila informaci o pojmenování ulic
a vysvětlení skutečnosti, po kom budou
ulice pojmenovány.
Připomínky a náměty zřad zastupitelů
se týkaly Základní školy v Jirnech. Paní
zastupitelka Mgr. Poláková zmínila problém invazivního druhu křídlatky vpovodí Výmoly.
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stupce developera pan Kukačka. Zazněly i připomínky kmožnému riziku odlivu stávajících provozoven zcentra Úval
v důsledku konkurence nových provozoven vnovém areálu.
Dále byla schválena pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“- Dochází zejména ke zvýšení ﬁnančního ocenění
z 2000 Kč na 5000 Kč a nominace na
ocenění budou přijímány i elektronickou formou.
Přítomní občané se vyjádřili jednak
k dopravní situaci kolem budoucího
obchodního centra na Pražské. V roce
2023 dojde kvýznamnému přetrasování linek PID voblasti od Říčan kdálnici
D10, kdy se počítá se zajištěním přímého autobusového spojení zÚval do Říčan. Dotaz se týkal i pojmenování ulic
voblasti U Horoušánek a svozu komunálního odpadu v tétolokalitě.

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=sZTDknu_TQU
Délka jednání: 2:00 hod.
● Marek Mahdal,
redakce Života Úval

Nejvíce připomínek se týkalo projektu
obchodního centra na Pražské (nový
LIDL), které zodpovídal přítomný zá-

STARTUJE REKONSTRUKCE ÚVALSKÉ
HASIČÁRNY
V roce 2016 jsme oslavili 130. výročí
existence Sboru dobrovolných hasičů
vÚvalech. Kdo si vzpomínáte, tak ještě
v roce 2015 vypadala úvalská hasičárna přes veškerou snahu dobrovolných
hasičů poměrně sešle. Nechtěli jsme,
aby byla oslava tak kulatého výročí
poznamenána pohledem na nevzhlednou budovu, a tak jsme se shasiči domluvili, že město dá hasičům 300 tisíc
Kč, hasiči práci a materiál a pořídí se
nová fasáda.
To se podařilo, ale již tehdy při oslavách jsme si s Petrem Rytinou starším říkali, že je potřeba s hasičárnou

něco udělat systémově, protože aktivit
jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Úvalech přibývá, stejně tak, že sbor
dobrovolných hasičů má i dost dětí
a hasičárna nestačí.

Z dřívějších dob existoval projekt na
rozšíření hasičárny, který měl dokonce i stavební povolení, ale jak se
ukázalo, bylo jej potřeba kompletně
přepracovat a přestavbu hasičárny
přizpůsobit 21. století. Takže paralelně vedle sebe běžela jak projektová
příprava, tak shánění peněz.
A loni, po několika letech úsilí, to
všechno zaklaplo do sebe. Dotaci
nám přiznal jak Středočeský kraj, tak
Hasičský záchranný sbor a zároveň
jsme měli připravený projekt. Na přelomu loňského a letošního roku pak
proběhla soutěž na zhotovitele stavby
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a nyní začínáme. Hasiči získají kompletní zázemí pro techniku, šatny,
místnosti, prostor na sušení hadic –
prostě to, co potřebují pro svoji práci.
Půjde – li vše dobře, na konci září roku
2023 získají hasiči novotou zářící ha-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
sičárnu a město další hezkou budovu,
kterou bude hlídat i symbolicky ztvárněný patron hasičů – Sv. Florián.
Věřím, že 140. výročí pak náš sbor
oslaví nejen v nové hasičárně, ale
i snovou cisternou, která nahradí vté

době takřka šedesátiletou Tatru 138,
kterou dnes ve výbavě mají.
● Petr Borecký,
starosta města

ÚVALSKÉ ZASTUPITELSTVO DALO ZELENOU
VÝSTAVBĚ OBCHODNÍHO CENTRA
NA PRAŽSKÉ
Po několika letech dohadů a nezbytných úprav územního plánu dnes zastupitelstvo města na svém únorovém
zasedání dalo zelenou výstavbě obchodního centra na Pražské.

vjezdu do Úval a zůstane zachovaný i keřový porost lemující silnici I/12. Osvětlení
obchodního centra bude provedené tak,
aby nevyvolávalo světelný smog a mezi
23:00 – 04:30 bude zcela zhasnuté.

Těšit se můžete na LIDL a na další obchody.

Materiály budov, zejména ty orientované směrem k Pražské ulici budou
v dřevěném dekoru.

Oproti původním plánům z roku 2018
obchodní centrum více zezelená – přibude uliční zeleň, zelený val oddělující
centrum od obytné zástavby, zůstane
zachována velká část stromové aleje na

Součástí
vybudování
obchodního
centra budou i přístupové chodníky
z města a autobusové zastávky přímo
v areálu.

V celém centru bude zasakovací dlažba, střecha objektu B bude zelená
a na střeše objektu A bude sluneční
elektrárna.
Součástí areálu pak bude i dobíjecí stanice pro elektromobily.
Investor by chtěl výstavbu zahájit ještě
letos.
● Petr Borecký, starosta města
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ÚVALSKÉ ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ZÁSADY
PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POMOCI PŘI
ODDLUŽENÍ PRO OBČANY MĚSTA ÚVALY
Většina z vás asi již zaregistrovala akci Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům,
kteří se do svých dluhů dostali mnohdy
nešťastnou shodou okolností, aby se svých
dluhů za stanovených pravidel zbavili.
My, představitelé města Úvaly a zastupitelé
si však myslíme, že by přístup k řešení dluhů těch nejslabších z nás měl být systematický a dlouhodobý.
Rada města proto navrhla a zastupitelé na
mimořádném lednovém jednání zastupitelstva jednomyslně schválili program, který městu umožní pomoci občanům města
Úvaly s jejich oddlužením.
V žádném případě se nejedná o to, že by
město chtělo podporovat morální hazard
a nezodpovědné braní si půjček či nesplácení závazků, na druhou stranu chce pomoci řešit mnohdy bezvýchodnou situaci
některých našich spoluobčanů, do které je
dostal systém fungování exekucí v ČR.
Program je určen pouze pro:
občany Úval s trvalým pobytem v Úvalech po dobu nejméně 5 let před podáním žádosti, kteří patří do některé
z níže uvedených skupin:
• starobní důchodce
• invalidní důchodce
• rodič samoživitel, jehož příjem

domácnosti nepřesahuje 1,5násobek
životního minima
• dítě, neplnoletý a student do 26 let věku,
kteří nemají rodinné nebo sociální zázemí,
aby takovou situaci mohli řešit sami nebo
s pomocí své rodiny.
V tomto systémovém přístupu jsme buď
první nebo jedna z prvních samospráv
v ČR, která tento program zavádí. Na přípravě programu jsme spolupracovali
s neziskovými společnostmi, které se pomocí dlužníkům zabývají.
Jak vysoká může být výše sociální pomoci?
Sociální pomoc je možná až do výše
100 000 Kč na osobu ve formě až desetileté
bezúročné půjčky.
Další podmínka pomoci
Příjemce pomoci nesmí být vlastníkem nemovitosti v hodnotě vyšší než
100 000 Kč, vyjma nemovitosti, ve které bydlí; nebo vlastníkem movité věci
v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, vyjma
movitých věcí, které žadatel nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb
svých a své rodiny (domácnosti) nebo
k plnění svých pracovních úkolů, jakož
i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, zejména zdravotní
pomůcky, pomůcky k přípravě k povolání,
rodinné šperky získané darem nebo dědic-

tvím, snubní prsten a jedno osobní motorové vozidlo, pokud jeho současná cena
nepřevyšuje částku 500 000 Kč; tuto podmínku musí splnit všechny posuzované
osoby společně se žadatelem.
Příjemce pomoci města zároveň musí
udělit plnou moc městu Úvaly k tomu,
aby zastupoval žadatele jako zmocnitele ve všech občanskoprávních věcech
a v řízeních vedených před soudy nebo
před jinými veřejnoprávními orgány.
Město Úvaly jako zmocněnec bude
plnou mocí rovněž zmocněno vykonávat
v plném rozsahu veškerá jednání související s dluhem žadatele vůči třetím osobám
(věřitelem).
Neděláme si iluze, že náš městský program pro oddlužení vyřeší všechny problémy s tím spojené, ale věříme, že někomu
pomoci může.
Více informací a celé znění Zásad pro poskytování sociální pomoci při oddlužení
pro občany města Úvaly získáte na webových stránkách města nebo u paní Lucie
Křivancové (telefon: 281091529) nebo paní
Jitky Hamouzové (telefon 281091539).
Za radnici a za zastupitele města
● Petr Borecký, starosta města

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚVALY
Zveme občany na veřejné
projednání návrhu územního plánu
Úvaly, které se koná vpondělí
7. března 2022 od 17.00 hodin
vsále sokolovny,
Arnošta zPardubic 164, Úvaly.
Pořizovatel oznamuje, že návrh nového
územního plánu Úvaly je vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to do 14. 3. 2022
včetně, na Městském úřadu Úvaly, v sekretariátu starosty města, Arnošta zPardubic 95, 250 82 Úvaly, a to v úředních
hodinách
(pondělí: 7:30-12:30 a 13:00–18:00 hodin,
středa: 7:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin).
Současně je návrh územního plánu Úvaly
také zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na oﬁciálních stránkách
města Úvaly http://www.mestouvaly.cz/.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14. 3. 2022 včetně, může každý uplatnit připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti mohou ve stejné
lhůtě podat námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokládající dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou.
Povinnost doložit údaje podle katastru
nemovitostí se nevztahuje na zástupce
veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve
stejné lhůtě svá stanoviska.
Veškerá podání je nutno podávat
písemnou formou s vlastnoručním
podpisem, případně elektronickým
podpisem podávajícího na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Úvaly.
K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepři-

hlíží (dle § 52 odst. 3 stavebního zákona).
Jedná se o odložený temín veřejného
projednání, původně stanoveného na
1. 12. 2021, které se však z důvodu
epidemické situace nekonalo. Návrh
územního plánu je zveřejněn již od
27. 10. 2021 a všechna podání uskutečněná od tohoto data zůstávají v platnosti, není třeba je podávat opětovně.
Pokud to budou platná opatření sohledem na aktuální pandemickou situaci
a kapacitu sálu vyžadovat, bude z veřejného projednání přenášen on-line
videopřenos smožností on-line zasílání
dotazů prostřednictvím chatu. Videopřenos bude možné nalézt na Youtube
kanálu města Úvaly – odkaz: https://
youtu.be/9ySAt30BERg.
● Jan Černý
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NÁVŠTĚVA DVORA TSMÚ
Právě z něj vyjíždí po ránu ﬂotila různých technických vozidel včetně nového svozového vozu odpadu a po chvíli
i nablýskaný nosič kontejnerů, mezitím
multikára, dodávka, plošina … Pracovníci TS vyrážejí do terénu. Můžeme je
vidět během dne při různých akcích.
Opravují zábradlí, svážejí biologický
odpad při údržbě zeleně – traktor svalníkem, montují novou značku upozorňující řidiče, že se mezi nimi nacházejí
hazardéři se životem, když vjíždějí na
železniční přejezd za zvukových signálů
a blikajících červených světel. Přejezd
je monitorován kamerou už dávno, ale
cedule to řidičům připomíná.

objektu nedostanou a rádi by alespoň
zprostředkovaně viděli, jak akce obnovy objektu pokročila, tak jsem se
poohlédla kolem. Je vidět jinou halu
s posypovou solí, která asi zbyde do
příštího roku, pak odstavný prostor
pro přesun svezeného separovaného
odpadu, kde se dotřiďuje. Můžeme vidět objekt pro skladování stánků pro
adventní trhovce i zázemí pro vozy Policie ČR. Problémem ovšem, zvláště při
přesunu materiálu do i ze dvora, jsou
neukáznění řidiči blokující špatným
parkováním příjezd nákladního vozu
a také naložení odpadu z kontejnerů
umístěných na dvoře u „65“.
TS mají rovněž k dispozici zapůjčený
drtič větví, jímž likvidují svezenou biomasu. Jednou ročně se u ČOV biomasa
drtí a zpracovaná štěpka různé kvality tvoří tak základ vlastního kompostu a vrací se do krajiny podle stupně
hrubosti na patřičná místa. Část míří
i do bioplynové stanice, zbytek do
kompostárny.

I cesta nad Fabrákem doznala částečnou změnu. Jinde se opravují drobné
nedostatky i svářeči dojdou využití. TS
zajistí také pohodlné čekání a zázemí
pro očkované a očkující.
Na posledním VZZM starosta Petr Borecký vyzval občany k návštěvě dvora,
aby se sami přesvědčili, jak TS zvládly
přípravu provizorní haly pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů v Úvalech,
která ji bude zhruba rok využívat. Blíží se chvíle, kdy začne rekonstrukce
stávající historické budovy „hasičárny“
a JSDH bude moci využívat upravené
prostory velké haly, která poskytne
nejen „útulek“ technice, ale i vhodné
zázemí pro hasiče samotné. Brzy dojde i na výměnu vrat u haly a další práce. Úklidem, který probíhá i vokolí, se
srovnává prostor vedle haly, kde došlo
kdemolici zchátralých objektů. Umožní průjezdnost celého dvora. Když už
jsem navštívila za občany, kteří se do

● Zdokumentovala A. Janurová
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VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… 21. ledna je na webu města oznámení: „Na základě vysokého počtu onemocnění COVID-19 na ZŠ Úvaly (chybí
40% žáků a 30% pedagogů) a z důvodu
ochrany před dalším šířením nemoci
rozhodla Krajská hygienická stanice
o úplném uzavření školy ve dnech
24.–25. 1. 2022. Je pravděpodobné, že
doba uzavření školy se prodlouží do
konce týdne. Výuka bude probíhat distančně. Podrobné informace budou
na webu školy a v Bakalářích.“

… občany zaráží dosud neuklizené
listí, např. ve Škvorecké ulici. Při projížďce však je vidět, že listí je zachycené
vkeřích a vlastně poslouží přírodní obnově zeminy v místě osázení. Jiní občané si myslí, že by majitelé přilehlých
nemovitostí sami mohli pomoci očistit
místa, která nebyla dokonale uklizena.
… nadále turisté a místní postrádají lávku přes Výmolu u ČOV II, kterou
vminulosti dobrovolníci vytvořili, zub
času poničil.

Situace trvá ještě do 31. 1. děti dostávají vysvědčení, pak jdou vúnoru 3x do
školy a mají den pololetních prázdnin.
Následují „jarňáky“ a rodiče, jak je slyšet, moc nejásají.
… další den mohou jásat všichni. 22. 1.
od 17 h Na dobrým místě „zimní prase na parapetu“ bohužel dokumentuje
jen fotografie z přípravy před hospodou, ale podobné akce táhnou.

… koncem ledna dokumentujeme při
projížďce okrajem Úval základovou
desku pro rybářskou chatu.

mi zajímavostmi v jejich okolí, možnostech sportovního vyžití, přírodních
zajímavostech, občanské vybavenosti obce a dalšími informacemi. Místopisy nabízí ucelené informace všem
cestovatelům, jejichž cílem je podpora
domácího cestovního ruchu.
Místopisy.cz – statistiky a zajímavá
čísla – na portále jsou komplexní informace o všechměstechaobcích ČR,
kterých je v současnosti celkem 6 258.
Jsou zde prezentovány veškeré ucelené informace v přehledných panelech.
Jsou zde dohledatelné všechnypodobce,osadyaměstské části, spadající pod
daná města a obce. Provozovatelé turistických zařízení tu prezentují téměř
tisíce nabídek na trávení volného času
a doprovodných akcí. V sezoně portál
měsíčně navštíví statisíce návštěvníků,
kteří hledají tip na výlet. Nabízí možnosti spolupráce – informace pro partnery a provozovatele. Obsah informací
může na portál vkládat uživatel přes
formulář v Kontaktech nebo emailem
na adresu:info@mistopisy.cz.
Obcím a městům nabízíme spolupráci
při doplnění aúpravě textůuvedených
na portáluwww.mistopisy.cz.
Jsou obce, jejichž obecní webové stránky nejsou kompletní, mají
málo informací či problém své webové stránky aktualizovat a doplňovat
nové informace. Toho jsme si vědomi,
a proto můžou tyto obce své informace
prezentovat zde u nás. Ať už se jedná
o úřední oznámení, kulturní akce nebo
doplnění nových fotografií, rádi obcím
podáme pomocnou ruku našich administrátorů.

… překvapivá událost potěšila mnoho obyvatel Petřína. Došlo k demolici
„domu hrůzy“, o kterém je v archivu
mnoho různých informací zminulosti,
a pár pamětníků dodává další kjiž neexistujícímu čp. 89.

… na stránkách uvaly.cz se objevují zajímavé informace v nových rubrikách
s odkazy na další novinky z historie
i současnosti ve městě.
… někteří rodilí občané Úval považují
za chybu, když se včláncích ŽÚ objevují nesprávná označení míst ve městě.
Někdy nacházejí i chyby na webových
stránkách, které se zabývají místopisy
obcí a ptají se, kdo je plní???
Na dotaz hledáme odpověď. Na webu
je Projekt místopisného průvodce po
ČR Místopisy.cz – „místopisný průvodce po České republice s jedinečnými informacemi na jednom místě“
hlásá a dodává: „Místopisy.cz provede návštěvníky všemi městy a obcemi
České republiky, seznámí s turistický-

Spolupracujeme se starosty obcí
a v sekci Víte, že? uvádíme program
obecního kulturního zařízení, muzea
atd. Tuto spolupráci na korekci a doplnění textů či fotografií nabízíme obcím
a městůmZADARMO.
Webové stránky Místopisy mají výbornou návštěvnost, převyšující 100
tisíc návštěvníků měsíčně. V dnešní
době internetové dostupnosti stránky navštěvují nejen občané z České
republiky, ale často také občané žijící
v zahraničí, hledající svou rodinu či jen
informace o obci, ve které se narodil
jejich předek. Často stránky navštěvují
osoby mající zájem o historii a doplňují
nám informace z tohoto směru. Server
Místopisy.cz je díky svému komplexnímu a neustále se doplňujícímu obsahu
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výbornou studijní přípravou a učební
pomůckou, čímž oslovuje nejen děti,
ale také jejich učitele a rodiče.
Na portál Místopisy.cz se odkazuje
mnoho obecních stránek, serverů zabývajících se ubytováním, památkami, ale
také například genealogií a další.“ Takže
stránky plní občané i obce a patrně za
chyby neručí, proto je dobré se ozvat
přímo provozovateli Místopisu.
...po větrné noci i dni ze 16. na 17. 2.
museli uskutečnit hasiči ve spolupráci
s plošinou TSMÚ výjezd č. 07/22:
17. 2. 2022 ve 14:55 vyjela jednotka
s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+4
na strom padlý vlivem silného větru do
drátů vysokého napětí do Chorvatské
ulice v Úvalech.

ÚSPORY ENERGIE
BUDOV SVYUŽITÍM
OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ VOBCÍCH,
FIRMÁCH
A DOMÁCNOSTECH
Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech a jaderné
energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je důležité zejména v souvislosti s uhlíkově
neutrální budoucností.
Transformace by se měla týkat také
centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na decentralizovaný trh s miliony aktivních občanů.
Bez spotřebitelů, kteří si uvědomují
potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu
a mít možnost ovlivnit nejen vlastní
spotřebu, ale také zdroje, není energetický přechod možný.
Ti, kdo tyto kroky propagují, však stále čelí významným právním překážkám
v celé Evropské unii, včetně výslovných
právních omezení, nepřiměřených administrativních a plánovacích postupů
a represivních sazeb. Již dnes propagátoři, jako jsou komunity a družstva,
transformovali energetický trh v mnoha evropských zemích a významně
přispěli k oživení místní ekonomiky
a vytváření místních pracovních míst.
Prosumeři (ti, kdo konzumují i vyrábějí

Co způsobilo ale výpadek proudu v celých Úvalech asi od 5. hodiny ranní do
zhruba 9? Určitě za to mohla vichřice,
která zavinila řadu různých nehod na
silnicích a železnici. Vlaky měly celý den
zpoždění. Mrazáky naštěstí nevytekly.
● Zaznamenala A. Janurová
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produkt) poskytují významný podíl investic do obnovitelných zdrojů a propagují místní rozvoj a veřejnou podporu.
Příkladem může být Německo či Belgie.
Tento energetický přechod bude vyžadovat značné investice, které budou
platit občané jako spotřebitelé, jako
daňoví poplatníci nebo jako ti, kdo
spoří peníze. Občané by proto měli
být jádrem tohoto energetického přechodu. Měli by mít kontrolu nad svou
výrobou energie, dopravou, distribucí
a dodávkou energie.
/Zdroj: web a info materiály REScoop
– www.rescoop.eu a NS MAS ČR www.
nsmascr.cz /

Z P R ÁV Y Z M Ě S TA
Přijměte proto, prosím, pozvání na seriál motivačně-informačních a obsahově identických seminářů, které pro
zástupce obcí, ﬁrem a domácností připravil Region Pošembeří ve spolupráci
s Energetickým konzultačním a informačním střediskem ENKIS, kde společně projdeme tato témata:
1. koncepce prokomunální energetiku
proenergetický rozvoj a podporu
2. obce+referenčnípříklady
3. optimalizace nákladů aenergetické
návratné úsporyobecníchbudov
+ příklady úspor
4. zajištěníﬁnancování a administrace
dotací+ aktuální výzvy nebo
dotačnítituly

5. komplexní energetické poradenství
pro obec a občany
6. individuální problematika a diskuse
Semináře, kde je vstup zdarma, se budou konat vždy v úterý 15.30 – 17 hod.
vtermínech:
• ŠESTA JOVICE 22. 2. 2022, sál
restaurace „U Kamene“,Husova 66
• KOUNICE 8. 3. 2022, sál Úřadu
městyse,Kounice 127
• ŠKVOREC 22. 3. 2022, obřadní síň
Úřadu městyse, Masarykovo nám.
122
● Hana Vrbovcová

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE

KRYPTOMĚNY – VISHING – SPOOFING
– RANSOMWARE
V lednu se na webu města objevuje
VAROVÁNÍ: Policie České republiky
– KŘP Středočeského kraje Kryptoměny v rukou podvodníků PRAHA VENKOV-VÝCHOD
Nákup virtuálních měn se stal velmi
dostupným. Přispěla k tomu vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale
i například rozšíření sítě tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn si tak dnes
pořídíte jednoduše např. cestou na nákup nebo prostřednictvím několika kliků vpočítači. Existují i uživatelsky zcela
jednoduché platební brány pro rychlý
nákup kryptoměn platební kartou. Kde
jsou peníze, operují ale i podvodníci.
Buďte proto i vsouvislosti skryptoměnami velmi obezřetní.
Zaznamenáváme hned několik typů
jednání či souvislostí, při kterých pachatelé trestné činnosti s virtuálními
měnami manipulují.
Vishing a spoofing
Vposlední době hodně diskutované využívání nástrojů sociálního inženýrství,
kdy se podvodníci vydávají za bankéře
a následně i policisty a pod legendou
ohrožení finančních prostředků na
bankovním účtu manipulují svoji oběť
do provádění finančních transakcí. Nic
netušící majitel bankovního účtu zobavy o své peníze převádí peníze přímo
podvodníkům.
Ve stejném duchu probíhá také výzva
k vybrání hotovosti z „ohroženého“

bankovního účtu a dočasné vložení finančních prostředků do kryptoměn.
Tím mají být peníze ochráněny do
doby, než se problém s ohroženým
účtem vyřeší. Realita je ovšem taková, že tyto peníze nenávratně mizí ve
virtuálních peněženkách podvodníků.
Vystrašená oběť dostává zcela přesné
instrukce i QR kódy, na jaké konkrétní
uložiště má za hotovost nakoupenou
kryptoměnu odeslat. Oproti online
převodům je tento přístup ještě více
rizikový. Hotovostní transakce nemůže banka v případě podezření zastavit
ani zablokovat, a jakmile je převod na
kryptoměnu realizován, nejde ho už
prakticky nijak zastavit či zvrátit.
Jak nenaletět?
Vždy si důvody takových telefonátů
ověřujte na oficiálních kontaktech bankovních či finančních společností či dalších organizací, za které se podvodníci
vdané chvíli vydávají.
Pamatujte, že banky ani Policie České
republiky s provozovateli tzv. vkladomatů nespolupracují.
Případné ohrožení bankovních účtů
klientů řeší banky samy a nepotřebují
k tomu zasílání přístupových údajů či
údajů zplatebních karet.
Nikdy nenakupujte kryptoměny na adresy, které vám někdo jiný předá, ani je na
takové adresy nepřevádějte, pokud nejde
o legitimní a vámi zamýšlenou platbu.

Falešné investice
Pokud zvažujete, jak zhodnotit své
úspory, vybírejte velmi obezřetně, do
čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli přislíbené vysoké zisky zinvestic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně
snadné.
Vše většinou začíná velmi výhodnou
nabídkou, např. v podobě internetové
reklamy. Vedle investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc snákupem virtuálních měn, často
spříslibem velkého výnosu.
Komunikace mezi pachatelem a obětí
je většinou dlouhodobá. Oběť je utvrzována, že vše běží podle plánu, např.
přístupem do falešného portfolia či virtuálních peněženek na různých demo
stránkách. Opět pro zvýšení důvěryhodnosti jsou vyžadovány pravidelné
vklady, často s podmínkou vyplacení
výnosů až po delším časovém úseku.
O tom, že místo zhodnocení finančních
prostředků zbydou jen oči pro pláč,
se tak poškozený dozvídá až po delší
době.
Pachatelé vystupují profesionálně,
mají několik úrovní „pracovníků“ (operátory, poradce, techniky, manažery)
a jejich legendy jsou propracované scílem maximalizace zisku.
Pokud chce oběť investované peníze
vybrat, přejdou ke strategii komplika-

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE
cí, kdy je nutno zaslat ještě tu „jednu
poslední platbu“ a pak už budou velké peníze vyplaceny. Tato psychická
manipulace se označuje jako tzv. sunk
cost fallacy (česky: utopené náklady).
Podstatou je úvaha oběti: „Už jsem do
toho dal tolik, teď přece nepřestanu
platit, když jsem tak blízko!“
Často oběť podvodníkům, kteří se vydávají za investiční poradce, poskytne
kromě osobních údajů, snímků dokladů totožnosti či platebních karet také
vzdálený přístup ke svému počítači.
Kvybílení účtu pak už nebrání prakticky nic.
Jak nenaletět?
Ke každé investici přistupujte jako krizikové (obzvláště u tak volatilního aktiva jako kryptoměny) a nikdy kinvestování či nákupu kryptoměn nepoužívejte
celé své jmění.
Před tím, než se rozhodnete investovat
do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují
velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.
Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové
recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy
i podvodník.
Nespoléhejte na to, že podvodný web
poznáte podle vzhledu, podvodné
stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často
umožňují vytvoření uživatelského účtu
a sledování, samozřejmě podvrženého
a fiktivního, portfolia.
Za žádných okolností neposkytujte
vzdálený přístup ke svému počítači.
Chraňte své osobní, přístupová hesla
a údaje zplatebních karet.
Pokud údaje o svém bankovním účtu
pod vlivem manipulace poskytnete
podvodníkovi, ihned kontaktujte svou
banku.
Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou
jednoduše zaplatit reklamní kampaň u
velké platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné
stránky. Takové reklamy se pak mohou
objevit kdekoli, klidně i na prověřených
stránkách.
Vydíraní přes ransomware
Kryptoměny získávají pachatelé také
cestou, při které není nic zastíráno.

Šířením ransomware je do zařízení poškozených subjektů instalován škodlivý
kód, který šifruje soubory na počítačovém systému nebo omezuje uživatele.
Za dešifrování souborů nebo obnovení přístupu je požadováno výkupné,
ve většině případů právě v kryptoměnách. V souvislosti s ransomwarovými
a malwarovými útoky dochází často
i kodcizení dat a výkupné je tak požadováno i za to, že data nebudou prodána či zveřejněna.
Jak nenaletět?
Chraňte své počítače i mobilní zařízení,
zkrátka vše, co připojujete kinternetové síti, kvalitním a dostatečným antivirovým programem a firewallem.
Nestahujte do svých zařízení nic z neověřených zdrojů, neinstalujte podezřelé a neznámé programy, neotvírejte
nevyžádané e-maily a jejich přílohy či
neověřené odkazy v SMS nebo komunikačních aplikacích (např. Messenger,
WhatsApp).
Zálohujte. Vpřípadě napadení zařízení
ransomwarem pak můžete svoje důležité dokumenty (účetnictví, rodinné
fotografie, pracovní dokumenty) obnovit ze zálohy. Zálohu je potřeba mít
oddělenou tak, aby nemohla být také
napadena.
Nástrojem pro šíření malwaru a ransomwaru může být také „pirátsky“ stahovaný obsah, jako seriály, filmy, programy či hry.
Na stránky se škodlivým obsahem
mohou směřovat také reklamy na sociálních sítích a prověřených webech.
Pokud vás něco zaujme, neklikejte přímo na nabízený odkaz, ale vyhledejte
prezentovaný obsah v některém z vyhledavačů.
Buďte na své peníze opatrní a nenaleťte podvodníkům. Na našich webových stránkách se můžete dozvědět
také o dalších tricích podvodníků,
a to vpodobě již zmiňovanéhovishingu
a spoofingu nebo smishingu. Zabýváme se také tématem tzv. inzertních
podvodů a informovali jsme již také
o dalších podrobnostech investičních
podvodů.
pplk. Veronika Hodačová oddělení prevence PP ČR
Počátkem února opět na webu města
vybízí k ostražitosti Policie České republiky –KŘP Středočeského kraje.
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Den bezpečnějšího internetu 2022
V roce 2022 připadá Den bezpečnějšího internetu na 8. 2. Také tentokrát
považujeme za nezbytné využít již velmi známého mezinárodního dne kpřipomenutí základních bezpečnostních
pravidel pohybu vprostředí internetu.

Kriminalita v online prostředí stoupá.
Za rok 2021 evidujeme 9 518 skutků
spadajících do kategorie kybernetické
kriminality a ostatní kriminality páchané v kyberprostoru. Vmeziročním srovnání je to nárůst o téměř 18 %. Nejvíce
zmiňovaných skutků prověřovali policisté z hlavního města Prahy a z Jihomoravského kraje.
„Počty registrovaných případů se zvyšují, ale struktura trestné činnosti
vprostředí internetu se výrazně nemění,“podotýká kvývoji kriminality vonline světě vedoucí oddělení prevence
Policejního prezidia ČR plk. Zuzana
Pidrmanová.„Konkrétněji se dá říci, že
nejrozšířenější je stále majetková trestná činnost, velmi často v podobě různých druhů podvodů. Setkáváme se ale
také strestnými činy voblasti poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací či opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla, s mravnostní
kriminalitou v podobě šíření nebo držení dětské pornografie, navazování
kontaktu s dětmi s cílem od nich vylákat erotické materiály a v menší míře
také sexuální nátlak, ale také spřípady
padělání platebního prostředku, porušováním autorských práv atd.,“ upřesňuje plk. Pidrmanová.
Na našich webových stránkách i sociálních sítích intenzivně prezentujeme,
vysvětlujeme a varujeme. Popisujeme
časté způsoby jednání, které se opakují. Radíme, jak postupovat, aby pachatelé nebyli úspěšní, i co dělat, pokud
již došlo ke škodě. Často k odvrácení
hrozby a následné škody stačí málo.
Základem je chovat se v online prostředí stejně obezřetně jako kdekoliv
vběžném životě a ve vztahu kostatním
lidem. Na ulici byste se jistě nesvlékli
nebo byste nerozdávali své intimní fotky náhodným kolemjdoucím ani byste
nepředali platební kartu s PIN kódem
či balík peněz cizímu člověku. Anonymita internetu je jen zdánlivá!
Zcela základní pravidla pohybu v prostředí internetu jsme pro vás právě
pro tento speciální den připravili do
čtyř krátkých spotů. Připomeňte si,jak
zabezpečit uživatelské účty,jak nepodlehnout predátorovi,jak předejít šíření
intimních fotek na internetuana co by
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měli myslet rodiče, než zveřejní fotky
svých dětí na sítích.
Další aktivitou, do které se dnes rádi
zapojíme, je odborná konference
shlavním tématem bezpečí dětí na internetu. Hlavním realizátorem konference, která se uskuteční od 12 hodin
a bude možné ji živě sledovat prostřed-

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE
nictvímstreamu, jeodbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČRasdružení CZ.NIC.

https://youtu.be/v5tu5hMC90s
https://youtu.be/l-uDT6eVuss
https://youtu.be/6iVyKNUer-M

Myslete na své bezpečí – doma, na ulici, na internetu!

Sděluje občanům pplk. Veronika Hodačová z oddělení prevence Policejního
prezidia ČR

Videa ke dni bezpečnějšího internetu
naleznete zde:

● Zwebových stránek města
převzala A. Janurová
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
… se vlastně netrhaly. Konec loňského
roku poměrně zaplněný kulturou a mutace covidu 19 Omikron daly podnět ke
„kulturním prázdninám“. Jedinou nadějí na utržení lístku z kalendáře budou
únorové události, které budou zaznamenány vdalším čísle ŽÚ vdubnu.
… nicméně jedna drobná událost je
zaznamenání hodná. 15. ledna se sešel spisovatel s knihařem, dvě rodiny umělců. To vyvolalo možnost opět
nahlédnout do tajemné dílny ruční
vazby knih, prostých i uměleckých, do
dílny úvalských knihařů Krupkových.
Do opravdu tajemné skoro jeskyně
s vtipným vchodem vejdeme jakoby
do obydlí hobitů Tolkienovy ságy Prstenu. Ve stísněném prostoru je poklad
zdoby ručního tisku knih a vlastnoruční výroby liter, včetně starých strojů
v perfektním stavu schopných spuště-

ní. O patro výše v„Hobitíně“, tedy vzahradě manželů, vášnivých uměleckých
knihařů, je další dílna, kde vládne žena.

píru, tisku a nevídané umělecké vazby,
která byla mnohokrát oceněna. Věřím,
že se spisovatel Ivan Matoušek smanželkou Ivanou (fotografkou) někdy podělí o svátost oné návštěvy.

Dokáže stvořit společně s manželem
dílo úžasné hodnoty od vlastního pa-

● A. Janurová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BŘEZEN 2022
Navždy jsme se rozloučili:
Jaroslav Procházka (Metal)
Miloslav Macán
Marcela Svobodová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména
narozených dětí, životní jubilea a jména
zemřelých vrubrice Společenská kronika.
Uvést jméno a příjmení je možné pouze
s písemným souhlasem dotčené osoby,
případně jejího zákonného zástupce.
Vpřípadě zájmu o zveřejnění se obraťte
na správní odbor MěÚ Úvaly, na email
marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel.
281 091528, mobil 723929928.
● Marie Černá,
matrikářka

DEVADESÁTKY
A POLOSVĚT
SE DOTKLY
I ÚVAL
Česká televize v lednu nasadila do vysílání hned dvojici pořadů o nejzávažnějších zločinech 90. let minulého století.
Kromě hraných Devadesátek běží i dokumentární cyklus Polosvět.
Mohli jsme proto zhlédnout epizodu
o vraždě Antonína Běly, který byl do
poloviny zmíněné dekády jednou z nejvýraznějších osobností podsvětí, než
do něj v roce 1996 neznámí vrazi vysypali zásobníky ze samopalů.
Klíčovou zpověď pro dokument, který
je k dispozici viVysílání, poskytl syn za-

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
vražděného Jaroslav. Před kamerou dal
jasně najevo, že přinejmenším některé
z vrahů svého otce zná. Policejní vyšetřování však podle soudu neumožnilo
nikomu vinu prokázat.
Běla žil ve svém vlastním polosvětě
plném luxusu už před revolucí, podle

syna ovšem tehdy šlo ještě o slušné
podnikání. Po roce 1990 se všechno
zvrtlo.
U Běly se zaučoval kmotr František
Mrázek, který je mnoha lidmi považován za objednavatele vraždy. Bosse
podsvětí však pronásledovaly i cizo-
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jazyčné mafie, dokonce na jeho dům
vystřelily protitankovou střelu. Každopádně, kdo v té době nežil, ten by
skoro nevěřil tomu, že se v Česku něco
takového někdy dělo.
● Zachytila A. Janurová

INFORMACE O PLÁNOVANÉ AKCI HG ÚVALY
OPEN 21.–22. 5. 2022
dopádně pořádat i nadále. Abychom
tedy předešli jakýmkoliv potenciálním
problémům se zahraničními účastníky,
bude letošní závod pořádán jako přebor České republiky.

Jak si možná někteří zvás vybavují, původně jsme plánovali uspořádat vÚvalech mistrovství Evropy. S ohledem na
Covid a související opatření to prostě
nebylo možné. Ani vletošním roce ještě není úplně jednoduché uspořádat
mezinárodní závody, ale závody vHighland Games chceme v Úvalech kaž-

Akce bude tentokrát probíhat celý víkend, protože na úrovni přeboru ČR
musí závodníci absolvovat 8 disciplín,
což v rámci jednoho dne není fyzicky
možné. Po oba dny bude probíhat také
závod pro veřejnost a kulturní program. Občerstvení bude zajištěno. Podrobnější informace budou kdispozici
vprůběhu jara.
Hlavním pořadatelem je Spolek Jonatán, ale na pořádání se podílí také

Sportovní klub Kládaklan ČR a město
Úvaly.
S ohledem na statut závodu bude nezbytné zajistit dostatečné technické
zázemí (prostor na parkování, elektřina, atd.), proto tentokrát bude místem
konání travnatá plocha mezi ulicí Purkyňova a silnicí na Jirny, nikoliv tedy
hřiště vChorvatské.
Doufáme, že po dlouhé přestávce téměř ve všech veřejných aktivitách se
sejdeme vco největším počtu, že nám
bude přát počasí a že se žádný ze závodníků nezraní.
● Jana Horová,
předseda spolku Jonatán
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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

HAPPENING PAMATUJ!
Recitaci básní a jména úvalských židovských obětí připomenou žáci Základní
školy Úvaly.

7. ročník happeningu PAMATUJ!, který připomene smrt prvních obětí deportací židovských obyvatel českých
zemí do německých koncentračních
táborů. PROČ?
V noci z 8. na 9. března 1944 bylo
v plynových komorách koncentračního
tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných
mužů, žen a dětí, následně 10. až 12.
července téhož roku bylo v průběhu
dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový
počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Oběťmi v německých koncentračních
táborech, zejména právě v Osvětimi –
Birkenau se v průběhu let 1942–1944
stalo i 24 židovských občanů zÚval. Zavraždění muži, ženy a děti se provinili
jen tím, že se narodili jako Židé.
Pojďme společně uctít památku těchto
židovských obětí a vyslechnout mimo

jiné tři z písní, které měly na rtech oběti
této tragické události, když šly na smrt,
písně plné naděje a touhy po životě, jak
je historicky doloženo. Zazní tak jejich
starodávné poselství a my tak vyjádříme naši úctu k životům nevinných zemřelých a také důvěru, že úcta k životu
v naší zemi překoná jakékoliv projevy
nenávisti, xenofobie a rasismu.
Smyslem happeningu Pamatuj! je povzbuzování lidí všech generací k vzájemnosti a k tradičním hodnotám rodiny a přátelství stojících na pravdivém
pohledu také na naši minulost.
Na shromáždění promluví zástupce vedení města.
Písně SHEMA YISRAEL (vyznání víry),
HATIKVA (naděje) – tehdy lidová píseň,
dnes státní hymna Izraele, KDE DOMOV MŮJ (česká státní hymna) přednese Středočeský pěvecký sbor z Úval.

Tento zpěv a recitace chtějí probudit
soucit ve zbytku společnosti, která dosud přehlížela tuto tragédii s profesionální lhostejností, což se projevovalo tím, že se všichni tvářili, jako by se
nic bývalo nestalo. Neinformovanost
a nezájem jsou silnými pomocníky
xenofobie a extremismu. Nejedná se
nám pouze o připomenutí tragické
události, ale o sdělení vize, kterou uvedené písně nesou: tradiční hodnoty,
smysl života, naději, víru a důvěru. A na
obecnou otázku: Jaké je včeských dějinách místo pro „dějiny těch druhých“,
nejen po staletí zde žijících Židů, odpovídáme: Chceme, aby se tragédie holocaustu, až náš svět opustí přímí svědci
těch dnů hrůzy, nikdy nestala pouhou,
postupně jen do dějin zasunutou událostí, tu a tam umělecky připomínanou.
Proto budeme v Úvalech, po dvouleté
přestávce způsobené koronavirovou
pandemií, opět letos.
● Dr. Vítězslav Pokorný

K U LT U R A A V O L N Ý Č A S
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Milé Úvalačky a milí Úvaláci,
dovolte, abych vás pozval na velikonoční koncert, který se koná 25. 3. od
19 hodin v Pětašedesátce. Původně se
měl koncert konat již před Velikonocemi v roce 2020. Vše bylo připraveno,
a pak přišla pandemie. Soubor Chorus
Carolinus bude hrát Stabat mater od významného italského barokního skladatele G.B. Pergolesiho. Skladatel i toto konkrétní dílo, které napsal nedlouho před
koncem svého krátkého života, mají pevné místo v historii hudby, přesto se málokdy naskytne příležitost tuto skladbu sly-

šet. Mnozí milovníci hudby tedy o tomto
díle vědí, ale nikdy je naživo neslyšeli.
Když tedy řekneme, že plánované uvedení Stabat mater je událost daleko
překračující hranice našeho města, nebude to žádné přehánění. Koncert je
zamýšlen jako velikonoční, a to nejenom svým datem, ale i svým obsahem.
Text tohoto díla se totiž k Velikonocům
přímo váže. Hned první slova evokují obraz Panny Marie, ztrápené smrtí
vlastního syna. Nicméně jak text, tak
i hudba nemá pouze vyjadřovat utrpe-

OKÉNKO KNIHOVNY

„DĚTI DOPORUČUJÍ“
Milí čtenáři,
na webových stránkách knihovny jsme
připravily novou rubriku. Jmenuje se „Děti
doporučují“ a najdete v ní tipy na knížky
z fondu knihovny, které pro vás píší naši
dětští čtenáři. Doufáme, že jejich doporučení pomohou vašim dětem i vám při výběru dobrého čtení.
Pokud máte doma menší či větší dítě, které
si o přečtených knížkách vede deník, anebo
třeba nevede, ale mělo by chuť se o dojmy
z knížek podělit s ostatními, budeme rády,
když se k dětským recenzentům připojí.

Jednou nebo pravidelně, psaným slovem
nebo videopříspěvkem.
Knihu stačí představit v několika málo větách. O čem je, co se čtenáři na knížce líbilo
a komu by ji doporučil ke čtení. Kdybyste si
nevěděli rady, na našem webu už najdete
doporučení od naší první pravidelné spolupracovnice, devítileté Anežky. Nebo nám
napište na knihovna@mestouvaly.cz. Můžete se také za námi zastavit v knihovně.
Těšíme se!
● Vaše knihovnice z MěK Úvaly

ní, ale také, ba především, naději. Jde
o poselství, které může oslovit každého člověka bez ohledu na vyznání nebo
cokoli jiného. A už samotné obnovené
konání koncertu po dvou tíživých letech
vyjadřuje naději.
Účinkující Chorus Carolinus u nás již svou
vysokou kvalitu předvedl v rámci oslav
sta let od vzniku Československa. Věřím,
že využijete možnost dát Velikonocům
další rozměr, umělecký, duchovní i lidský.
● Pavel Arazim
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JARNÍ PRÁZDNINY VDOMEČKU
O jarních prázdninách jsme vyzkoušeli
nový zábavní park Majaland v Tuchoměřicích. Každý si tam přišel na své
a náramně si to užil. Národní muzeum
je nádherné. Děti obdivovali expozici
Pravěk a Evoluce a krásný výhled na
Prahu. Každoročně nejoblíbenějším
výletem je LaserGame, ani letos nezklamal. Výstava Myši patří do nebe
na zámku Chvaly byla skvělá a tento
prázdninový týden uzavřela.
● Olča Procházková

        

Dne: 9. 4. 2022
Od: 9 - 11 h
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JAK SE MÁ NAŠE ZÁKLADKA
Předvánoční a vánoční čas byl moc
příjemný, nechal nás nadechnout
a nabrat síly, které jsme vnovém roce
více než kdy jindy potřebovali. Pustili
jsme se totiž hned od počátku do tvrdého boje sCovidem.

kamarádi budou dle jejich pokynů chovat. Nadšení bylo vždy veliké, když se
akce povedla a roboti správně vykonali
pokyn svého programátora.” (Gabriela
Matoušková)

A zase ten Covid
Začátkem ledna se naplnily předpovědi, vývoj epidemie se rozjel rychleji
než Formule 1 a nákaza apočet infikovaných osob rostl a rostl, a to bohužel
i vnaší škole.
„V lednu se život ve škole začal točit
kolem Covidu, karantén, online výuky
a s pracovníky hygieny jsme byli na
telefonu častěji než smanžely či manželkami. V druhé půlce ledna jsme se
dostali do stadia, kdy už nebylo možné
prezenční výuku a přítomnost žáků ve
škole déle udržet a po dohodě s KHS
došlo v souladu s platnými nařízeními k jejímu uzavření. S ohledem na
další šíření a ochranu zdraví přešli
všichni žáci plynule a bez problémů
na distanční výuku a nám se potvrdilo, že jsme se toho vuplynulých letech
opravdu hodně naučili a jsme na takovéto situace dobře připraveni.“ (Lukáš
Kunc)
Do you speak English?
Angličtina je pro dnešní život mladých
lidí základ a výuka cizích jazyků je i jedním z pilířů naší koncepce. Na rozdíl
od jiných škol probíhá výuka angličtiny
u nás již od první třídy, dále rozvíjíme
arozšiřujeme výuku metodou CLIL – výuka některých předmětů probíhá částečně vangličtině – aletos jsme spustili
i pilotní program nadstandardní rozšířené výuky angličtiny.
„Od října 2021 na naší škole probíhá
pilotní program nadstandardní výuky
anglického jazyka. Je určen pro žáky
2. ročníků, kteří mají o jazyk skutečný
zájem. Výuka probíhá mimo vyučování
třikrát týdně v ranních hodinách pod
vedením zkušené lektorky. Program je
zaměřen na rozšiřování slovní zásoby, verbální komunikaci a získávání
dovedností zábavnou formou. V jednotlivých oblastech s žáky jdeme více
do hloubky. Po vyhodnocení tohoto
pilotního programu a v případě zájmu
ze strany žáků jsme připraveni v programu pokračovat i v dalším školním
roce.“(Olga Fernando)

Hudební vesmír – Rudolfinum
„Jednoho chladného lednového rána
se tři páté třídy vydaly na výlet do pražského Rudolﬁna. Bylo nás tolik, že jsme
měli Sukovu síň a přilehlé prostory jen
pro sebe. Tématem našeho výletu byla
hudební dílna nazvaná Hluboký vesmír. Tři lektoři České ﬁlharmonie v rolích expertů NASA nás vzali do neprobádaných končin Galaxie. Na dlouhé
cestě vesmírem nás přitom provázela
Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Děti pilotovaly vesmírný modul
a zručně se vyhýbaly asteroidům,
zvládly nástrahy graﬁcké partitury
i stav beztíže a úspěšně navigovaly vesmírnou loď zpět na planetu Zemi. Za
dobrou práci náleží i dobrá odměna.
A tu jsme si dopřáli cestou zpět na
Staroměstském náměstí v podobě
sladkých trdelníků s čokoládou. Objednávali jsme si je tak dlouho, až došlo
těsto. Byl to pěkný výlet a už se těšíme
na další.“ (Markéta Schleps)

Olympiáda nejen v Pekingu
Olympijské disciplíny nemusí být jen
spojené se sportem, ale i s vědomostmi, nadšením a zápalem dospělých
i dětí.
Olympiáda v angličtině
„Po roční covidové pauze proběhlo
v prosinci školní kolo anglické olympiády. Žáci 2. stupně soutěžili ve dvou
kategoriích: I A žáci 6. - 7. ročníků a II A
žáci 8. – 9. ročníků. Soutěž svou formou
i obsahem napodobovala jazykové
zkoušky Cambridge. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků. Jazyková úroveň soutěžících byla velmi vysoká a o výsledcích
rozhodovaly jednotlivé body. Do březnového okresního kola postupují vždy
první dva z kategorie. Chtěli bychom
poděkovat žákům za píli a nasazení
a vítězům pogratulovat a popřát hodně úspěchů vdalší reprezentaci školy.“
(Olga Fernando / Martin Kratochvíl)
Dějepisná olympiáda

(Zdroj: https://www.ceskafilharmonie.cz)
Roboti ve výuce
„Ve dnech od 7. - 14. 12. 2021 měla
naše škola skvělou možnost vyzkoušet
si malé roboty ve výuce. Ve spolupráci s MAP II Brandýsko jsme si na týden zapůjčili robotické vláčky Intelino
a malé Ozoboty. Žáci se během vyučování mohli seznámit se základy programování a kódování, sami vytvářeli
pro své roboty dráhy a barevné cesty
a zkoumali, jak se jejich elektroničtí

„Jako jiné školní olympiády či soutěže má
i dějepisná olympiáda prověřit znalosti žáků a jejich rozhled, v tomto případě
v oblasti domácí a evropské historie. Letošní kolo mohlo mnohé žáky odradit svým
tématem - Šlechta od konce raného středověku do roku 1648 - proto se asi přihlásili pouze tři stateční. Nutno však konstatovat, že tito rytíři ducha prokázali vynikající
znalosti, protože všichni splnili limit pro
postup do okresního kola. Nezbývá nám
než jim pogratulovat a popřát jim mnoho
sil a úspěchu vokresním kole, kde se utkají
s nejlepšími žáky z okolních škol.“ (Ivo Mach)
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Zeměpisná olympiáda
Zájemci z řad našich žáků se přihlásili
do okresního kola zeměpisné olympiády a vGoogle Classroom během ledna probíhala intenzivní příprava. Jsme
zvědaví, jaké umístění naši žáci vybojují, palce držíme všem našim olympionikům!

Znak Zemí Koruny české

A nejsou to jen olympiády, ale i další soutěže, ve kterých si měříme síly
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s konkurencí. Online proběhlo krajské
kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, protože chemie na naší
škole není strašák, ale předmět plný
radosti z objevování tajů přírody.
● Tým ZŠ Úvaly
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CÍRKEV

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ U FONTÁNY
Už se stává tradicí, že se křesťané vÚvalech první středu v měsíci setkávají
kmodlitbám u fontány na náměstí. Tentokrát nás přijeli podpořit i maminka se
synem z Prahy Kobylis. K úvodnímu zamyšlení byl vybrán text zLukášova evangelia 4, 21-30, v němž se dozvídáme, že
Ježíš po zahájení své veřejné činnosti
odešel do města Nazareta, kde vyrostl, mezi své nejbližší a známé. A tady
už jako dospělý skvělý znalec Zákona
k nim promlouvá. Svá slova dokládá
Starým zákonem. Přesto tito Nazaretští, ač jej velmi dobře znali od malého
chlapce, se pohoršují
nad jeho řečí
a nepřijímají ho. Tato událost popsaná
v evangeliu upozorňuje na nebezpečí
zevšednění vedoucí k velkému a hlubokému odcizení. Stává se, že si lidé, kteří se dobře znají, za nějaký čas zevšední
a přestanou si sebe navzájem vážit. Lépe
se dokážou chovat k cizím než k vlastním. A ktomu zevšednění dochází nejen
vmanželství, rodině, vcírkvi, ale zevšední i náš vztah kBohu. A přitom bychom
měli jako věřící lidé být stále více vnímavější pro Boha a jedinečnost Ježíše Kris-

ta. VJežíšově případě to bylo podobné.
Jestliže lidé zvlastního národa, dokonce
města, ho nepřijali, pak se obrátil jinam
a není divu. Šel ktěm, kteří vněho uvěřili
a přijali za svého Pána.
Evangelista zde nepopisuje jen nepochopení, odpor a hněv místních obyvatel, ale
chce vnás vzbudit víru, že Ježíš je skutečně očekávaným Mesiášem, vjeho osobě
dochází naplnění Izaiášova proroctví, že
přináší lidem radostnou zvěst.
Kdo v něho věří a přijímá ho, pocítí ve
svém životě novou radost, bude nově vidět svět i druhé lidi kolem sebe a zakusí
pravou svobodu.
Po zamyšlení pak následovaly modlitby za křesťany, za víru, jednotu, za naše
město a jeho vedení, za nemocné a staré seniory, za děti … za to, abychom se
v každodenním životě řídili moudrostí
Božího slova.
● Mgr. Jitka Pokorná,
farářka CČSH v Úvalech

MODLITBA
V březnu bude výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského, učitele
národů. Proto se chceme tento měsíc
modlit za školství v Úvalech. Modlíme
se za učitele, aby se jim dobře vykonávalo jejich povolání, a za hladký průběh
stavby svazkové školy.
● Společenství křesťanů Úvaly
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BARÁČNÍCI INFORMUJÍ
Kalendář změnil koncové číslo roku na dvacet
dva a byl čas rekapitulovat. Prvním ze spolků,
který zprávu pro náš časopis a kroniku podal,
je Sdružená obec baráčníků J. A. Komenského Úvaly. Lituje, že loňský druhý covidový rok
opět donutil spolek přehodnotit plán činnosti.
Baráčníci se těšili na kulturní a společenské
akce, ale kvůli nařízení vlády a tehdejší zdravotní situaci se museli scházet vomezených
skupinkách. Na poslední chvíli při rozvolnění
opatření baráčníci uskutečnili brigádu na zprovoznění rekreační zotavovny v Černovicích,
kde „správcuje“ rychtářka Hana Černá. Mnozí
baráčníci pochybovali, že se zotavovna otevře,
tak si zajišťovali dovolenou jinde, návštěvnost
byla tedy menší. Kulturní akce mohla baráčnická obec navštěvovat až ve druhé polovině roku 2021. Jednalo se o festival dechovek

vSoběslavi, o návštěvu zámku Stránov, o výlet do Třeboně, o jízdu parním vlakem Praha
– Český Brod, o zájezd do Lázní Libverda a návštěvu zámku Loučeň. Vříjnu položili baráčníci květiny kpomníku padlých za I. světové války. Mohli také jet na výlet do Polska, navštívit
dožínkový průvod v Lysé nad Labem a vánoční skanzeny vKouřimi a Přerově nad Labem.
Akcí je tedy pro zájemce vobci dostatek. Noví
přijatí členové se mají na co těšit, pokud bude
epidemiologická situace přát. Na posledním
sezení obce bylo přijato šest nových členů,
kteří složili baráčnický slib.
Z výroční zprávy pro kroniku od rychtářky H.
Černé a syndičky A. Jaklové vybrala pro Život
Úval a přidala historické fotografie ze založení
spolku.

● Alena Janurová

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč
Brandýská 9, 250 90 Jirny, www.spcch.cz/zo-jirny
Plán akcí na rok 2022
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Září
Říjen
Listopad

Zámek Ratibořice, Babiččino údolí
Maďarsko - Bük hotel Répce Gold - termální lázně
Dvůr Králové, Safari, Zámek Hrádek u Nechanic
Spálené Poříčí - Hotel Brdy pobyt
Členská schůze
Polička, Nové Hrady
Bzenec, Strážnice, Petrov - Plže, Baťův kanál
Polsko - Kudowa-Zdrój

18. 5. 2022
18. – 25. 6. 2022
13. 7. 2022
28. 8. – 3. 9. 2022
16. 9. 2022
27. 9. 2022
12. – 13. 10. 2022
29. 11. 2022

PEČOVAT A ŽÍT DOMA JE NORMÁLNÍ
Začínáte pečovat?
Pečujete
o někoho blízkého? Potřebujete
poradit? Chybí
vám informace
a kontakty? Víte, na co máte nárok? Pečujete a je toto období pro vás obzvlášť náročné?
Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na
koordinátorky pomoci projektu „Pečovat a žít
doma je normální“: Blanku Knotkovou na tel.
702 010 498, případně prostřednictvím e-mailu blanka.knotkova@cpkp.cz nebo Hanu Fabiánovou na tel. 607 066 852, e-mail hana.fabia-

nova@cpkp.cz. Veškerá podpora je pečujícím
rodinám v rámci projektu nabízena zdarma.

Naše videa vám poradí, jak zvládnout péči
v domácím prostředí.

V současné době v regionu také pořádáme
svépomocné skupiny a vzdělávací akce pro
neformální pečující.

Dále jsme pro vás ve spolupráci s dalšími
odborníky vytvořili krátká návodná videa se
základními radami pro pečující tak, abychom
vám představili všechnu podporu, kterou stát
a další instituce nabízejí.

9. března 2022 proběhne on-line seminář
od 17.30 do 19.30 hod. s Mgr. Jitkou Koutovou Vrchotovou, Dis. na téma Opatrovnictví
a svéprávnost.
V RC Milovice se můžete setkat s koordinátorkou pomoci, Hanou Fabiánovou, každou druhou středu v měsíci (po předchozí telefonické
domluvě) od 15 do 17 hod.

Videa jsou dostupná
v sekci AKTUALITY.

na

www.cpkp.cz

● Pracovníci Centra pro
komunitní práci střední Čechy

UKLIĎME SVĚT SLAVÍ 30 ROKŮ! A ZA DVA
MĚSÍCE TO VYPUKNE!
(ČR, 26. 1. 2022) Zbývají jen dva měsíce
do hlavního termínu dobrovolnické akce
Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás
koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme
svět je stanoven na 26. března. Po dvou
letech, kdy větší dobrovolnické akce značně omezovala pandemie Covid 19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou
letech útlumu pomoc dobrovolníků po-

třebuje! Přihlašovat místní akce můžete
už nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.
cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také
mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic
a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze
do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků

organizátorům proběhne cca týden před
hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak
stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů,“ sdělila koordinátorka kampaně
Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme
svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud
je někdo chystá dříve než 26.3., může se na
případné podpoře domluvit individuálně,
pokud později, měl by si stihnout o podporu
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požádat do 1. března. Na konci srpna však
bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První
z nich bude „Před a po“, která spočívá ve
fotodokumentaci uklízeného místa před
začátkem úklidu a bezprostředně po něm.
Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou
míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější
a nejakčnější fotografie budou mít největší

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi Místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly, která se koná v pátek 29. dubna 2022
od 17:00 hodin v restauraci Homolka,
Nerudova 1426, Úvaly.

O R G A N I Z A C E A S P O K LY
pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme
pro letošek připravili také „videosoutěž“
z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen
o tom, jak třídíte u vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna
na stránkách www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean
Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a pohozené odpadky.
Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993

organizuje Český svaz ochránců přírody. Do
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň
konala společně s kampaní Ukliďme Česko.
Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není
však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě
a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.
● Veronika Andrlová

Program:
• zprávy činnosti za rok 2021
• účetní uzávěrka za rok 2021
• rozpočet MO na rok 2022
• volba nového výboru MO na další
volební období
• diskuse kpředneseným zprávám
• usnesení a závěr

● Srdečně zve
výbor MO ČRS
ÚVALY

H I S TO R I E

HISTORICKÉ OKÉNKO – STAVBA DPS
Letos dům spečovatelskou službou bude
slavit výročí. A to dvacáté. Stavba započala
v květnu roku 2001 a na fotograﬁi zroku 2002
je na zdi zpola dokončeného domu banner
ﬁrmy sdatem dokončení právě vtom roce.
Pro zájemce, kteří ji nepamatují, je uveřejněna ona fotograﬁe, kde mohou posoudit,
jaké znepříjemnění sousedním obyvatelům
přinesla, a porovnat, jak je dnes jedna zkřižovatek velmi úhledná. DPS slouží seniorům
v bytech se zvláštním určením ke spokojenému prožití zasloužených chvil pohody
a života již zmíněných 20 let. V loňském
roce došlo kčástečné rekonstrukci základů

budovy a předtím i obnově prvního původního výtahu ze suterénu od zázemí pečovatelek do 2. patra, který pojme i seniorský
vozík. Fotograﬁe je z archivu městských

kronik. O soužití obyvatel domu a stmelujících aktivitách je psáno vkronikách.

puštěni. Šlo o zastrašovací manévr a o využití
propuštěných jako volavek.

stižením plic. Rodina se přestěhovala do
Úval, kde po válce zakládající člen strany zastával v komunální a stranické politice nejvyšší funkce. Nezištný vyučený zedník se
stal velmi tvrdým stalinistou, hlavně v 50.
a 70. letech, kdy stranickými posudky
mařil studijní nebo profesionální život
a volnočasové aktivity občanů.

● Alena Janurová

AKCE GITTER
15. března 1939 okupovala německá nacistická vojska Čechy a Moravu s bohatým
Ostravskem, 16. 3. 1939 založili nacisté protektorát Böhmen und Mähren a zahájili akci
Gitter (akce Mříž). S wehrmachtem přišla
i Einsatzkommanda, která byla později R.
Heydrichem, šéfem Hlavního úřadu říšské
bezpečnosti, přetvořena ve Státní tajnou polici, gestapo. Represivní síly využily seznamy
z 2. republiky a na jejich základě bylo
16. 3. 1939 českými četníky zatčeno vprotektorátu 2 174 komunistů, vsíti skončili němečtí
emigranti a někteří Židé. Režie se potom chopili „neuniformovaní“ Němci. Zatčení němečtí
emigranti a Židé koncentrační tábory nepřežili.
Obec Úvaly tehdy patřila kokresu Český Brod.
Historické výzkumy prokázaly, že na tomto
okrese došlo kdesítkám zatčení, ale po podpisu, že se zatčený komunista vyvaruje jakékoliv nepřátelské činnosti vůčiŘíši, byli až na
dva, jednoho černokosteleckého a jednoho
německého komunistu, do několika dnů pro-

V rámci akce Gitter byl v Sadské,
tehdy okres Poděbrady, zatčen
komunistický
funkcionář Antonín Víšek, vedoucí
tamního spotřebního
družstva
Včela, kudy bylo
distribuováno
Rudé právo. Celou válku prožil v „ochranné
vazbě“, tzn. věznění bez soudu a bez konce,
konkrétně v koncentračních táborech v Dachau u Mnichova, Buchenwaldu u Výmaru
a v alsaském Natzweileru-Struthofu. Útrapy přežil také díky povoleným balíčkům od
manželky, z Dachau se vrátil s těžkým po-

Vyučený krejčí Jaroslav Glücksmann pracoval po návratu z Velké války jako pomocný dělník. Jako člen KSČ byl 16. 3. ve Skutči, okres Chrudim, zatčen a asi po třech
měsících po podpisu propuštěn. Rodina se
přestěhovala do Úval, kde byl J. Glücksmann
1. dubna 1941 zatčen a v Berlíně odsouzen
za velezradu na dva roky a osm měsíců, poněvadž ve Skutči vybudoval ilegální organizaci zakázané komunistické strany, platil
a vybíral stranické příspěvky, účastnil se
rokování o znovuobnovení Československa. Věznění přežil v St. Georgenu v hornofalckém
Bayreuthu.
Propuštěn
byl
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H I S TO R I E
31. 1. 1944 z Gollnowa (polsky Goleniów).
Potřetí byl za ilegální práci zatčen 7. července 1944 a z koncentračního tábora
v saském Zwickau, pobočného tábora KT Flossenbürg, se už nevrátil.
13. 4. 1946 obdržel od prezidenta republiky
Dr. E. Beneše Československý válečný kříž
1939 in memoriam, vyznamenání získal za

uznání bojových zásluh za osvobození Republiky československé.
Nacisté zastrašovali, zatýkali, snažili se zlomit odpor národa braním rukojmí. Byli velmi
dobře informováni o plánech čs. komunistů
jednou převzít moc ve státě, věděli o stálém
cíli J. V. Stalina a Kominterny bolševizovat celou Evropu, ale řadoví komunisté sledovali
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vprotektorátu stejný úkol jako národní odboj
– obnovení Československa. O jejich vzájemné
spolupráci vboji proti zachvácení celé Evropy
nacisty se lze zmínit při jiné příležitosti.
(Prameny: Archiv v Arolsen-BRD, Archiv bezpečnostních složek, archiválie rodiny Urb. od Ministerstva národní obrany).
● PhDr. Lenka Mandová

P O Z N ÁVÁT E . . .
Dnes se ptáme – poznáte někdo zvyprávění
svých prarodičů názvy míst, které byly před
dávnem vÚvalech používány? Vútlé brožurce Aloise Dostála – Ouvaly zroku 1914, kterou
máme naskenovanou v archivu, nacházíme,
kromě nám známých a uvedených v Malém
průvodci místními názvy, tyto trochu podivné
názvy, ale kdysi hojně užívané, když stálo autorovi za to je zaznamenat.
„Názvy poloh, tratí a rybníků kolem Ouval:
U třech hrušek, u třech svatých nebo u hra-

nečního dubu, podle silnice, stará silnice, na
klínkách, pod chmelnicí, nad cihelnou, nad
skalou, za i pod vinicí nebo na Holý Hostýni,
holá stráň (u Hodova), u dolíka, u široký meze,
u pařeziny, pařezina, pastviště, v ladech,
u trativodu, v jezerách, nad rybníky, porostlina. Vejpustek, u sv. kříže; louky: sádka, děvčí,
telecí, široká, okrajek, okrajka; rybníky: Váček, strhaný, hořejší mlejnský, nový, dolejší
mlejnský, pilský, nadýmáček, myší díra, v Rohožni neb v šancích, u setých žaludů, u Stu-

deného, na židovým, na kloboučku, Fidrholec,
nyní nádržka (a Kaberna) u cukrovaru, mlýna
a vHodově…“ A. Dostál je zapsal ještě dříve,
než vyšla knížka Úvaly jindy a nyní r. 1929.
Pomůžete-li nám rozluštit některá málo známá místa, oceníme vaši snahu alespoň zapsáním do kroniky města s vaším jménem.
Napište na adresu, prosím, alena.janurova@
centrum.cz
● Alena Janurová

NÁZORY ČTENÁŘŮ

ŽONGLOVÁNÍ S MILIONY
Rozpočet je důležitou vizitkou hospodaření každého města. O současném stavu
financí měl vypovědět článek místostarosty Alexise Kimbembeho v únorovém
vydání Života Úval. Ve výčtu úvěrů a splátek se píše: „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 podařilo snížit
o více než 89 mil. Kč. Z nového revolvingového úvěru bylo čerpáno 110 mil. Kč
a splaceno 32 mil. Kč.
V roce 2019 město Úvaly ještě přijalo
úvěr ve výši 30 mil. Kč a splatilo 2 mil.

Celkový dluh města tedy v současnosti
činí 144 mil. Kč.“
Jestliže si čtenář sám provede součet zbývajících dluhů u jednotlivých úvěrů, tak zjistí
nesrovnalosti.
Jednoduchou matematickou operací vychází dluh 44,5 mil. + 78 mil. + 28 mil. = 150,5
mil. Kč. Ve výše citovaném textu je ale napsáno, že celkový dluh města je nyní ve výši
144 mil. Kč.
Nějak to nesouhlasí, že? Ve zmínce o prvním úvěru je také napsáno, že se poda-

řilo snížit dluh 110 mil. Kč v posledních
6 letech o více než 89 mil. Kč. Ale 110 - 44,5
= 65,5 a nikoliv 89.
V článku není zmínka o výši úrokové sazby,
jak dlouho bude město dluhy splácet a kolik
peněz vynaloží kvůli těmto finančním operacím navíc. Je namístě připomenout názor každého zkušeného ekonoma, že splácet dluh
dalším dluhem není zodpovědný postup.
Informace o finančním stavu města by měla
být podána srozumitelně, důvěryhodně
a přesně. To se tentokrát nepodařilo.
● Vladislav Procházka

INZERCE
KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

Koupím zemědělské pozemky v okolí Prahy,
nabízím 100Kč/m2 t. 603442474

ZAHRADNÍ PRÁCE * čištění neudržovaných
pozemků s odvozem * kompletní údržba
trávníků - sekání, vertikutace, hnojení,
dosev, opravy * řez a výsadba živých plotů,
ovocných stromů a keřů * mulčování
s dovozem materiálu, pokládka textilie
* sběr listí s odvozem * snížení, prořez
a kácení stromů * frézování pařezů
* odplevelení pozemku, zámkové dlažby.
Tel.: 608 961 169, www.jelovsky.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

INZERCE
Do nově otevřené provozovny kovošrot
Tuklaty hledáme:
2 řidiče skupiny C, CE + práce s hydr.
rukou. Dále brigádníky na dílčí dělnické
práce na provozovně (při zapracování
možnost stálého úvazku)
Info na tel: 604 184 931

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Český Brod, Husovo nám. 16

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

602 429 913
605 977 191
606 784 088

Praha 9 – Běchovice • Český Brod

mobil: 603 242 142
milanpetruzalek@sute-pisky.cz
www.sute-pisky.cz
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