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města nebo můžete zavolat paní Lucii 
Křivancovou z�městského úřadu. 

Dalším projektem, který jsme rozjeli, je 
rozšíření a dostavba úvalské hasičár-
ny. Trvalo to několik let, ale dobrá věc 
se podařila a letos na jaře začínáme se 
stavbou. Hotovo, pokud vše dobře do-
padne, bude v�září roku 2023. Součástí 
tohoto projektu je kompletní renovace 
jedné z� hal v� areálu městského úřadu 
v�Riegerově ulici, která bude sloužit ha-
sičům rok a půl jako jejich přechodný 
domov a která pak bude následně plně 
využitelná pro Technické služby města 
Úvaly. 

Mnoho lidí se dlouhodobě zajímá o za-
drhnutou výstavbu obchodního centra 
na Pražské. Mám pro ně dobrou zprá-
vu – zastupitelstvo schválilo potřebnou 
změnu územního plánu a zároveň se 
podařilo dohodnout výrazné zezelenání 
tohoto projektu, letos na podzim by se 
mohlo začít se samotnou výstavbou. 

Projekty, které určitě budou zajímat ro-
diče úvalských dětí, jsou pak projekty 
rozšíření mateřské školy v� Cukrovaru, 
rozjezd svazkové základní školy v� Jir-
nech, stěhování základní umělecké ško-
ly a modernizace výukových pomůcek 
v�Základní škole Úvaly. 

Co se týká mateřské školy, rada města 
schválila na svém zasedání 15. března 
vypsání výběrového řízení na zhotovi-
tele přístavby mateřské školy Cukrovar, 
kterým by se její kapacita navýšila o 50 
míst. Platné stavební povolení máme. 
Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň 
avizovalo přípravu vypsání příslušných 
dotačních programů, a pokud vše klap-
ne, jak připravujeme, mohla by se pří-
stavba mateřské školy v�Cukrovaru ote-
vřít již v�září roku 2023. 

K�témuž datu by se pak mohla po letech 
přestěhovat základní umělecká škola 
z�objektu v�Riegerově 897/7 do objektu 
ve Smetanově 203, odkud se do zcela 
nových prostor přestěhuje základní ško-
la Heuréka. 
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
ve svém na posled-
ní chvíli sepsaném 
březnovém Slově 
starosty jsem vy-
slovil předpoklad, 
že v� době, kdy bu-
dete ten úvodník 
číst (počátek břez-
na), už bude válka 
na Ukrajině minu-
lostí nebo se k�její-

mu konci bude schylovat. 

Bohužel a vlastně i bohudík se ukázalo, 
že jsem neměl pravdu. Bohužel pro-
to, že pokračování války, kterou Rusko 
vede čím dál brutálněji (stav v�polovině 
března, kdy píšu tento text), znamená 
více a více mrtvých a více a více zniče-
ných ukrajinských měst a vesnic, a tím 
pádem i další miliony uprchlíků. Bohu-
dík proto, že to znamená, že Ukrajinu 
se Rusku nepodařilo porazit a že civili-
zovaný svět nenechal Ukrajinu Putino-
vu Rusku napospas. Jsem také rád, že 
máme v�této zemi po letech vládu, která 
možná dělá chyby a určitě jich ještě pár 
udělá, ale je to vláda slušná, za kterou 
se nemusíme stydět a na jejíhož premi-
éra můžeme být dokonce i pyšní. 

Celá situace však pro nás v�České repub-
lice a v�Úvalech znamená dosud nevída-
nou vlnu uprchlíků … ale také stále neu-
tuchající vlnu solidarity s�nimi. V�tomto 
Životě Úval se dočtete, co všechno pro 
ně naše město s�vaší obrovskou pomocí 
dělá – a já za to znovu děkuji. Je však 
nutné si uvědomit, že dopadům války se 
nevyhneme ani my. Ať již v�podobě ne-
ustále se zdražujících služeb a výrobků, 
tak i v�přímých nákladech spojených se 
zvládáním uprchlické vlny. 

I na Úvaly to bude mít dopad a je tak 
zřejmé, že již schválený rozpočet města 
dozná změn a budeme muset některé 
investice, které jsme letos plánovali, 
omezit. Pořád je to ale velmi přijatelná 
cena za to, že můžeme žít v�míru a bez-
pečí. 

Je nám také jasné (a naštěstí je to jas-
né na kraji i na vládě), že nesmíme 
dopustit to, aby se nám vymkla z�rukou 
situace zdravotní či bezpečnostní nebo 
dostupnost služeb pro naše občany, 
což s�uprchlickou krizí plně souvisí. Na 
tom všem právě v� těchto chvílích pra-
cujeme a jedním z� opatření je i to, že 
od letošního jara bude Městská policie 
v� Úvalech fungovat v� plnohodnotném 
režimu 7 dní v týdnu. 

Druhou část svého úvodního Slova sta-
rosty chci věnovat projektům, na kte-
rých pro letošní rok ve městě pracuje-
me a které připravujeme i v� současné 
situaci.

Jedním z� těchto projektů jsou Zásady 
pro poskytování sociální pomoci při od-
dlužení pro občany města Úvaly. Tento 
projekt jsme spustili v�souvislosti s�akcí 
Milostivé léto, ale nekončí tím. Je to to-
tiž projekt trvalý. Problém exekucí v�naší 
zemi totiž dosáhl už přímo obludných 
rozměrů a jedná se o sociální bombu, 
která tiká v� samotných základech naší 
společnosti. 

Mnoho z�nás má někdy tendenci vnímat, 
že exekuce se týkají především chudých 
lidí nebo lidí z�okraje společnosti. Nám 
se to přeci nemůže stát. Může. A děje 
se to.  Exekuce dnes zasahují i střední 
třídu. 

Úvaly patří mezi bohatá města, kde se 
dobře žije. Máme tu takřka nulovou ne-
zaměstnanost, možnost dobrého volno-
časového vyžití a je tu bezpečno. Přesto 
bylo v� Úvalech v� roce 2019 v exekuci 
takřka 260 lidí, mezi nimi i děti do 18 let. 
Úvalské zastupitelstvo proto na návrh 
rady města rozhodlo o zavedení progra-
mu, kterým město Úvaly může pomoci 
svým občanům problém s� exekucemi 
řešit. Chci zde zdůraznit, že v� žádném 
případě nechceme podporovat morální 
hazard, proto má program jasně dané 
podmínky pro jeho aplikaci. Věřím, že i 
tyto kroky pomáhají tomu, aby se v�Úva-
lech žilo lépe. Více informací o progra-
mu najdete na webových stránkách 
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CO AKTUÁLNĚ DĚLÁ MĚSTO ÚVALY PRO 
VÁLEČNÉ UPRCHLÍKY Z UKRA JINY?
•  V první řadě zajišťujeme bezpečné 
a kvalitní ubytování jak v hotelu na ná-
městí Arnošta z Pardubic, tak u dobro-
volníků v soukromí. V současné době 
má v Úvalech bezpečné útočiště 60 
matek s dětmi, městem jich ale prošlo 
daleko více. Na hotelu máme zajiště-
nou stálou recepční službu.

•  Všichni příchozí dostávají od kolegyň 
základní materiální balíček pomoci 
(dětské potřeby, oblečení, hygienické 
potřeby) + mají zajištěné stravování.

•  Všichni příchozí dostávají od našich 
kolegyň informace o tom, kde a jak se 

zaregistrovat, kde požádat o pomoc, 
jaké jsou možnosti práce a pobytu 
v ČR, včetně kontaktních adres. Vše 
jsme zajistili i v ukrajinštině (velké díky 
dobrovolníkům a pak také překlada-
čům DEEPL a GOOGLE TRANSLATE ☺. 

•  K dispozici je v případě potřeby ukra-
jinsky hovořící psycholožka.

•  V hotelu jsme pro ukrajinské uprchlí-
ky zřídili menší společenskou místnost 
a pro děti hernu.

•  Pro děti jsme zajistili možnost choze-
ní do školy a do dětské skupiny (oprav-

du vám udělá radost, když vám malý 
klučina s taškou na zádech sdělí: „Ja 
prišél ze škóly“. ☺ Škola se teď sou-
středí především na adaptaci na české 
prostředí a výuku jazyka.

•  K dispozici je základní lékařská péče 
(někteří lidé, než se sem dostali, si 
prošli doslova martýriem).

•  Od příštího týdne budeme schopni 
nabídnout zájmové aktivity pro ukra-
jinské děti při našem MDDM a také 
pro jejich rodiče. Rozsah a čas těchto 
aktivit je nastaven tak, aby nekolidoval 
s provozem MDDM.

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA POZVÁNKA 
NA ZASEDÁNÍ NA ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA

Zveme občany na 
veřejné zasedání 

Zastupitelstva města 
Úvaly, které se koná 
ve čtvrtek 28. 4. 2022 
od 18.00 hodin v�sále 

Domu s�pečovatelskou 
službou Úvaly, 

nám. Svobody 1570.

Program jednání bude 
oznámen na úřední desce 

městského úřadu.

Od září letošního roku (2022) by se 
pak měla rozjet svazková základní ško-
la v� Jirnech, kde by měly být otevřeny 
dvě třídy pro prvňáčky, kam se budou 
moci zapisovat děti z� obcí, které jsou 
členy Dobrovolného svazku obcí Pový-
molí (DSO Povýmolí). Jedná se o Úvaly, 
Květnici, Dobročovice, Přišimasy a Hra-
dešín. Přijímací řízení (zápis) by mělo 
proběhnout 27. dubna. V�těchto dnech 
probíhá výběrové řízení na nového ře-
ditele/ ředitelku školy. Současně letos 
odstartuje dopracování projektové 
dokumentace pro získání stavebního 
povolení pro školu na Hostíně, kam by 

se následně svazková škola měla pře-
stěhovat. 

Nezapomínáme ale i na naši stávající 
základní školu. K�nezbytným znalostem 
moderního člověka patří schopnost 
práce s�prvky virtuální reality, využívá-
ní 3D tisku nebo robotických pomůcek. 
Takto vybavenou odbornou učebnu na-
jdete teď i v�úvalské základní škole. 

Jak vidíte, v� Úvalech se pořád něco 
děje. A není to jen o stavbách. Musíme 
se přeci i pobavit. Příležitost byla tře-
ba 26. února o Úvalském masopustu 

a teď pro vás chystáme Čarodějnice! 
A ve velkém stylu! Chceme využít  toho, 
že jak se zdá, proticovidová opatření 
postupně mizí, a tak věřím, že Valpur-
žinu noc nebo také filipojakubskou noc 
si pořádně užijeme. V� květnu pak po 
dvouleté pauze přijdou Higland games. 

To už bude jaro v�plném proudu. 

Přeji vám a nám všem, ať je to úvalské 
jaro voňavé, barevné a hřejivé … a hlav-
ně v míru. 

●  Petr Borecký, starosta města

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA NA POMOC 
UKRA JINĚ DNE 3. 3. 2022
Ve čtvrtek 3. února 2022 se mimořád-
ně sešli úvalští zastupitelé. Důvodem 
svolání byla snaha reagovat na bezpre-
cedentní aktuální geopolitickou situaci 
– válečnou situaci na Ukrajině. Zastu-
pitelé odsoudili agresi Ruské federace 
vůči Ukrajině. Evropu očekává největší 
humanitární krize od konce 2. světové 
války. Město Úvaly se rozhodlo pomo-
ci darem 100 tis. Kč na přímou pomoc 
válkou zkoušené Ukrajině. Prostředky 
byly zaslány přímo na konto ukrajinské 
ambasády v� České republice. Starosta 
ocenil obrovskou mírou solidarity úval-
ských občanů ve snaze pomoci uprchlí-
kům. Od 1. 3. 2022  bylo městem pro-
najato 10 pokojů s�celkem 30 lůžky od 
TJ Sokol Úvaly, a to prozatím do 30. 4. 
2021. Náklady na pronájem jsou odha-
dovány na cca 200 tis. Kč. Bylo domlu-
veno i zajištění stravování pro uprchlíky 
v�Hospodě na dobrým místě.  Očekávají 

se další uprchlické vlny a město se na 
ně připravuje.  Vstřícný přístup zaujaly 
i úvalské lékařky. Starosta poděkoval 
všem, kteří doposud pomohli a dále ak-
tivně pomáhají. Paní Hana Černá z�úval-
ské „Obce Baráčníků“�přímo na jednání 
nabídla několik desítek kusů povlečení 
pro uprchlíky, kteří již do Úval dorazili. 
Spolek „Zachraňme koupaliště“ vybral 
22 tis. Kč, které byly odeslány na po-
moc Ukrajině. Na závěr zastupitelé na 
návrh Ing. Černého uctili minutou ticha 
obyvatele, kteří v� souvislosti s� ruskou 
agresí zahynuli.  

Link na jednání:  https://www.youtube.
com/watch?v=vehdPmwEZw8

Délka jednání: 40 min.

●  Marek Mahdal, 
redakce Života Úval



takového potřebují profesionální nezis-
kovky (Člověk v tísni, ADRA atp., zveřej-
ní to, ale úplně nejčastěji to nakoupí od 
dodavatelů ve velkém a za dobré ceny). 
Nenabízejte nám ani zatím služby, jako 
je hlídání dětí atp. Ti lidé jsou ve velkém 
stresu a neumíme si představit, že by 
matky své děti pustily jakkoli z dohledu. 
Chápeme, že je to těžké si představit, ale 
bydlí s námi i lidé, kteří mají za sebou 
zážitky druhu, kdy jim raketa zničila dům 
atp.

Ujišťujeme vás, že se snažíme jednat 
maximálně empaticky, máme k dispozici 
lékaře, v případě potřeby psycholožku 
hovořící ukrajinsky.

Jak reálně pomoci?

Každá pomoc stojí peníze. A ne úplně 
málo peněz. Takže ideální je posílat pe-
níze.

1. Můžete podpořit přímo válčící Ukra-
jinu
Podpoříte ji tak, že převedete svůj fi -
nanční příspěvek přímo na účet ukra-
jinského velvyslanectví. Číslo účtu: 
304452700/0300

Chtěl bych vám všem touto cestou po-
děkovat za obrovskou vlnu solidarity, 
kterou jste projevili vůči nešťastným li-
dem prchajícím z Ukrajiny před Putino-
vými bombami. 

Na městském úřadě nám stále drnčí 
telefony s nabídkou pomoci, nabídky 
chodí i do mailu� pomocukrajine@mes-
touvaly.cz, píšete mi i přes messenger.

Moc si toho všichni vážíme a přál bych 
vám vidět tu úlevu v očích matek, kte-
ré mají často i opravdu malá miminka, 
když zjistí, že už jsou v bezpečí. A záro-
veň mají v očích smutek, když myslí na 
své muže na frontě.

Aby však naše pomoc byla co nejefektiv-
nější, je potřeba, aby byla organizovaná 
a smysluplná. Níže dávám několik bodů, 
které mohou být efektivním vodítkem 
pro vaši pomoc.

Co nedělat?

Nenoste nám šaty, hračky, obvazy, léky, 
jídlo atd. Je to asi dobré pro pocit, že jste 
něco udělali, ale v reálu to není efektivní. 
Jestliže bychom jako město něco z toho 
potřebovali, zveřejníme to. Pokud něco 

2. Můžete podpořit přímo město Úvaly
Zřídili jsme za tímto účelem transpa-
rentní účet 123-6388350257 /0100 
Město Úvaly – Pomoc Ukrajině. Z to-
hoto účtu budeme platit přímo výda-
je spojené s péčí o ukrajinské válečné 
uprchlíky. Svoji materiální pomoc či 
ubytování můžete nabídnout i na mailu 
pomocukrajine@mestouvaly.cz

3. Můžete podpořit přímo nezisko-
vé organizace,� jako jsou Člověk v tísni, 
Adra, Donio nebo Červený kříž. Jedná se 
o velké profesionální organizace, které s 
tím mají zkušenost.Budeme rádi za na-
bídku ubytování. Jenom prosím u toho 
zvažte, jestli tuto zátěž budete schopni 
zvládnout. Případné nabídky posílejte 
na pomocukrajine@mestouvaly.cz

4. Svoji pomoc můžete také velmi 
efektivně nabídnout přes ofi ciální 
vládní stránky�www.nasiukrajinci.cz

Ještě jednou bych chtěl touto cestou 
poděkovat za vaši pomoc a ohromnou 
vlnu solidarity. 
A všichni doufejme, že válka brzy skončí 
porážkou putinovského režimu.

●  Petr Borecký, starosta města
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•  Shromažďujeme informace o na-
bídce pracovních míst na území Úval 
a v okolí, ty předáváme ubytovaným li-
dem – první z nich budete moci potkat 
například v Úvalské pekárně. 

•  Shromažďujeme informace o mož-
nostech ubytování na katastru obce 
a vyhledáváme konkrétní zájemce.

•  Zřídili jsme transparentní účet města 
na krytí pomoci uprchlíkům, na který 
jste poukázali již přes 200 000 Kč!

Chtěl bych velmi poděkovat vám všem, 
kdo nám pomáháte –ať již darem, pe-
nězi, ubytováním nebo fyzickou pomo-

technických služeb, městské policie, 
městské knihovny, našich škol a školek 
a lékařkám za pomoc a nasazení, kte-
ré prokazují i ve svém volném čase – 
a u toho všeho se starají, aby všechny 
služby pro vás fungovaly, jak mají. 

Nic však není za námi. I proto i na-
dále uvítáme vaši finanční pomoc 
na transparentní účet číslo 123-
6388350257/0100 nebo nabídky jiné 
pomoci či ubytování na mail pomocuk-
rajine@mestouvaly.cz

Děkuji vám všem.
●  Petr Borecký, 

starosta města

cí. Ti lidé si toho velmi váží a velmi oce-
ňují, jak se k nim lidé v České republice 
a Úvalech zachovali. 

Chtěl bych poděkovat i svým kolegy-
ním a kolegům z městského úřadu, 

VÁLKA NA UKRA JINĚ – JAK MŮŽETE 
EFEKTIVNĚ POMOCI? 

ODPOVĚĎ PRO PANA PROCHÁZKU
Finanční situace města je stabilní 
a v�pořádku,  celkový dluh města k�31. 1. 
2022 činil 143�904�459,- Kč, tj. 144 mil. Kč.
 
1. úvěr 110 mil. Kč, zůstatek 
21�818�173,- Kč, splaceno 88 mil. Kč 

2. úvěr 110 mil. Kč, zůstatek  
77�630�311,- Kč, splaceno 32 mil. Kč,

Měsíčně splátka jistiny činí 1�409�522,-
Kč a celkový úrok k� 31. 1. 2022 (2021 
a leden 2022) činil 2�280�770,-Kč. 

Doufám, že to je srozumitelné a jasné.

●  Alexis Kimbembe

3. úvěr 30 mil. Kč, zůstatek  
28�301�880,- Kč, splaceno 2 mil. Kč,  

4. úvěr 15 mil. Kč, zůstatek  
13�920�000,- Kč, splaceno 2 mil. Kč,  

5. úvěr 2,5 mil. Kč, zůstatek    
2�236�090,- Kč, splaceno 264 tis. Kč.  
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VZNIKÁ NOVÉ VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ 
V ÚVALECH NA SLOVANECH

A jeden pozitivní příspěvek s nadcházejí-
cím jarem. Na Slovanech u velké travnaté 

zidenční výstavbu v proluce mezi Hájov-
nou - Zálesím.

• U Horoušánek - zde je potřebné pro-
vést veřejnou debatu s občany (jaro 
2022), kde sportoviště umístit. Jsou 
k dispozici dvě lokality, obě mají své plu-
sy a mínusy.

Náklady na výstavbu hřiště činí 1,32 mil. Kč.

●  Petr Borecký, starosta města

plochy právě vzniká veřejné víceúčelové 
sportoviště. Půjde-li vše dobře, bude za 
tři týdny hotovo. 

Stejná sportoviště plánujeme i v dalších 
městských čtvrtích: 

• Radlická čtvrť: projekt připraven, čeká-
me na nový územní plán.

• Hájovna/ Zálesí: projekt řešen v rámci 
jednání o nové plánovací smlouvě pro re-

JARNÍ OPRAVY ULIC V�ÚVALECH ZAČNOU 
V�DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA
Letošní zima i díky již značně lepšímu 
stavu ulic v� Úvalech napáchala na je-
jich povrchu menší škody než v� minu-
lých letech, přesto však na nich s�jarem 
vykvetlo nemálo děr. A tak, jako kaž-
dým rokem, chystáme jarní opravy ulic. 
Opět nám můžete pomoci i vy - tím, že 
nahlásíte místo s výtlukem, které po-
třebuje opravit. 

Kolegové/ kolegyně z odboru investic 
a správy majetku a technických služeb 
dělají samozřejmě vlastní šetření, ale 
může se stát, že jim nějaká díra uteče. 
Věříme, že ve spolupráci s vámi těch 
děr, co uteče, bude co nejméně. 

Ideální je, pokud své postřehy 

1. zatelefonujete paní Marcele Benešo-
vé z�odboru investic a správy majetku 
(telefon: 281091520) nebo
2. napíšete na e-mail: marcela.beneso-
va@mestouvaly.cz“ marcela.benesova@
mestouvaly.cz
3. nebo zanesete přímo do interaktivní 
mapy (odkaz je v�QR kódu).

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.

●  Petr Borecký, starosta města

PODOBNĚ JAKO V MINULÝCH LETECH I LETOS 
VLÁLA NAD ÚVALY TIBETSKÁ VLAJKA
Letos ji doprovázela ještě vlajka ukra-
jinská. 

Obě tyto vlajky nám ukazují, v jak šťast-
né části světa ještě pořád žijeme. 

Tibetská vlajka, která měla ukazovat 
solidaritu s nešťastným, Čínou okupo-
vaným Tibetem, se v průběhu let stala 
symbolem boje proti porušování zá-
kladních lidských práv a boje za svobo-
du člověka. 

Vlajka Ukrajiny nám dnes symbolizuje 
především statečný boj Ukrajiny pro-
ti Putinově diktatuře a za budoucnost 
Evropy.

Boj za svobodu, demokracii a férovou 
prosperitu nebyl nikdy v historii lev-
ný, nebyl zadarmo a nebyl bez obětí. 

Dnes někteří z nás nadáváme, že je 
drahý benzín, že bude drahé jídlo nebo 
bude problém dostat děti do školek 
a do škol. Ano, je to pravda a je to ne-
příjemné. Ale pořád jsme na tom ná-
sobně lépe než Tibeťané/ Tibeťanky 
nebo dnes Ukrajinci/ Ukrajinky, kteří 
na rozdíl od nás, přináší oběti nejvyšší. 
Mysleme tedy na to. 

Úplně nejkrásnější by pak bylo, kdyby 
již příští rok na stožárech před úval-
skou radnicí nemusela vlát ani jednat 
z těchto vlajek. Obávám se, že minimál-
ně tibetská vlajka tam své místo stále 
bude mít. Dělejme dnes všechno pro 
to, aby tam příští rok nemusela být ale-
spoň ta ukrajinská.

●  Petr Borecký, starosta města
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ZEMŘEL RADOVAN 
SKŘIVAN
V�březnu tohoto roku zemřel úvalský rodák Radovan Skřivan. Byl to 
člověk, jehož rodina patří k�nejdéle žijícím rodinám v�Úvalech. Radova-
na jsem znal jako fajn spoluhráče z�úvalského volejbalu, který nezkazil 
žádnou legraci. 

Znal jsem jej také jako člověka, který byl skutečným úval-
ským patriotem a jako zastupitel města v� 90. letech 20. stole-
tí přispěl k� jejich porevolučnímu rozvoji. Neměl rád velká gesta 
a vždy byl raději, když se věci dělaly, než aby se o nich jen mluvilo. Byl 
to také člověk, který ještě v�posledních chvílích svého života daroval 
bezúplatně městu nemalé plochy pozemků pod komunikacemi a ve-
řejnými prostory.  

Za to vše si zaslouží nejen moji vzpomínku a poděkování. 

Radku, děkuji!                                         ●  Petr Borecký, starosta města

HLEDÁ SE ZÁJEMCE 
NA POZICI 
PŘÍSEDÍCÍHO 
SOUDCE
Okresní soud Praha-východ požádal náš úřad 
o součinnost ve věci získání nových přísedících 
výše uvedeného soudu.

Žádáme zájemce o tuto pozici, aby kontaktovali 
tajemnici MěÚ Janu Tesařovou, na tel. 281 091 525, 
u které získají podrobnější informace.

●  Jana Tesařová, 
tajemnice MěÚ

ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA

VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… hasiči to neměli jednoduché, naše 
JSDH měla dva výjezdy ke stromům 
padlým vinou silného větru do drá-
tů vysokého napětí v� Chorvatské ulici 
a u Billy,  pár výjezdů k�dopravní neho-
dě. Ale!!!! přes varování … sucho a vě-
trné počasí, do uzávěrky ŽÚ spěchala 
JDSH Úvaly k�10 požárům vzniklým pa-
trně neuváženým jednáním osob.

… celostátně hasiči zrušili středeční 
zkoušku sirén s�ohledem na ukrajinské 
uprchlíky a aby nevzbuzovali paniku 
mezi obyvateli.

 … v�neděli 20. 2. byla v�Toulavé kame-
ře na ČT1 zmínka o dalším úspěšném 
úvalském občanovi – uměleckém ková-
ři Zdenku Grausamovi – tvořil rekvizity 
do filmů třeba Letopisy Narnie, zbroj 
pro film Bathory, repliky historických 
lamp apod.

… počátkem března byli rybáři vykázá-
ni z�parkování na koncích hráze Fabrá-
ku. Posmutnělí senioři, které delší chů-
ze potrápí, už nemohou zajet autem 
k� rybníku. Parkování tam není dovole-
né. Když policie městská a ČR rybáře 
poučila, že musí zaparkovat jinde, měli 
za to, že by mohli za svou práci pro 
spolek rybářů i pro město mít výjimku. 
Že by Krejcárkovo nábřeží osiřelo?

… mnozí občané poukazují na nepo-
řádek v�různých částech města, ale asi 
nechápou, že nepořádek pochází i z�ru-
kou spoluobčanů. Po městě poletují 

Za radu města zveřejnil na webu města 
Petr Borecký, starosta.

… na webu města: V posledních dnech 
jsme na radnici obdrželi nemálo vašich 
dotazů týkajících se krytů CO v Úva-
lech. Diskuse se vedou i na sociálních 
sítích. Intenzita dotazů vzrostla zejmé-
na poté, kdy ruský prezident� Vladimir 
Putin�uvedl jaderné síly�Ruska�do stavu 
zvýšené pohotovosti.

V této souvislosti bych rád uvedl, že 
nemám k dispozici žádné informace 
o tom, že by hrozil přímý konflikt mezi 
zeměmi NATO a Ruskem – obě strany 
si dávají velký pozor, aby se do něj ne-
dostaly. Rozumím obavám mnohých 
z vás, ale přesto říkám: nebojte se, nej-
horší smrt je ta z leknutí …

Ale jak na tom tedy v Úvalech s kryty 
CO jsme?

V Úvalech máme kryt civilní ochra-
ny jeden. Nachází se pod budovou 
současné pošty a fitcentra Mamut na 
náměstí Svobody č.p. 1452. Vybudo-
ván byl v letech 1988 – 1990. O tomto 
krytu kolovaly různé zvěsti, jako že je 
z poloviny zatopen vodou atd. Není to 
pravda. Kryt je v poměrně slušném sta-
vu, je suchý, jeho zařízení jsou z větší 
části funkční, byť svojí technologickou 
úrovní odpovídají době svého vzniku. 
Kryt je schopen dle našeho odhadu po-
jmout krátkodobě cca 400 osob, což je 
cca 5% obyvatel Úval. 

papíry, válí se roušky, rachotí prázdné 
plechovky od nápojů, plastové pytlíky 
se zachytávají do keřů. Vadí-li listí za-
foukané do keřů, pak to je nejmenší 
problém pro přírodu. Roztroušený ne-
pořádek nezvládnou TS uklidit, i když 
jsou jejich pracovníci vidět denně v�uli-
cích s�pytlem a náčiním na sběr právě 
těch poletujících a povalujících se od-
padků. Mysleme pozitivně a nepouštěj-
me z�rukou na zem nic, co tam nepatří, 
případně to z�ní zvedněme. Pak se ne-
budeme muset pohoršovat nad nepo-
řádkem. Jsou mezi námi tací, kterým 
není lhostejné, co se povaluje na zemi, 
a jsou vidět, že se sehnou i pro cizí ně-
kdy i nechutný odpad.

… 25. 2. Město Úvaly dnes oficiálně na-
bídlo Správě uprchlických zařízení 11 
pokojů se sociálním zařízením v hote-
lu na náměstí Arnošta z Pardubic jako 
možné ubytování pro válečné uprchlíky 
z Ukrajiny. 

Je to tak možné i díky velmi vstřícné 
nabídce Handball Úvaly a pana Jiřího 
Drába.

Správě uprchlických zařízení jsme pře-
dali i informace o ubytování, které na-
ším prostřednictvím nabídli i samotní 
občané Úval. Všem moc děkujeme. 

Původně zvažovaná varianta objektu 
č.p. 105 se ukázala v krátké době jako 
nerealizovatelná, takže jsme to zařídili 
touto cestou.
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... transparentní účet pro uprchlíky 
v�Úvalech u Komerční banky
MĚSTO ÚVALY – POMOC UKRA JINĚ 
123-6388350257/0100
CZ41 0100 0001 2363 8835 0257Majitel 
účtu:�MĚSTO ÚVALY
TRANSAKCE NA ÚČTU má k datu�14. 3. 
2022�zůstatek�200�622,00 CZK

… stále nejsou a nebyly Úvaly prosty 
nákazy covidem a bez nejhorších ná-
sledků. Chraňme se nadále co nejlépe, 
jak to každý cítí. Aktuální počet ke dni 
13. března je 47 covid pozitivních.

…9. 3. 2022 ve Fibichově ulici došlo 
k havárii na hlavním vodovodním 
přivaděči (praskla 200 mm trubka). 
Technické služby města Úvaly praco-
valy urychleně na odstranění závady. 
Byl uzavřen přívod vody do Úval. V tu 
chvíli bylo město zásobováno z rezerv 
na vodojemech. Dodávka vody neby-
la přerušena. Ulice Fibichova bude po 
výkopu opravena provizorně, plnohod-
notná oprava bude provedena v druhé 
polovině dubna 2022 v rámci jarních 
oprav ulic.

… na facebooku „pověsili na svoji zeď“ 
informace o různých druzích pomoci 
utrápené Ukrajině jednotlivci i skupi-
ny. Dávají dohromady materiální po-
moc uprchlíkům přicházejícím zpoza 
hranic na Slovensku či v�Polsku.  Zjišťu-
jí, že tam uprchlíci mířící do ČR v�uprch-
lickém centru dlouho čekají na odvoz. 

„Akce to byla rychlá na 24 hodin. Cesta 
tam, krátký odpočinek na místě, předá-
ní hmotné pomoci (měli jsme od koor-
dinátorky seznam). Registrovali jsme 
se jako řidiči. Následně jsme začali 
řešit, koho povezeme…“ Další skupina 
veze plnou dodávku potřeb pro děti 
a maminky soustředěnou od úvalských 
občanů a chce zůstat v� anonymitě. Je 
znát, že i město samo přikládá kaž-
dou ruku k�práci pro zabezpečení prv-
ních přicházejících do Úval. Na chodbě 
úřadu se hromadí trvanlivé potraviny 
k� okamžitému využití, pití, drogerie, 
ošacení atd.

Všem lze vyjádřit velký dík. Pracují ve 
dne v�noci.

…  od 14. 3. nemusíme nosit respiráto-
ry v�obchodech a budovách s�výjimka-
mi – zdravotnictví, sociální služby, hro-
madná doprava. 

…přichází jaro a s� tím spojený jarní 
úklid. Silničáři to vzali z�gruntu a pro-
vedli jarní sestřih stromů a keřů u silni-
ce od hřbitova na Tlustovousy.

pamatuje „staré pořádky“. Možná by 
stálo za to, když už máme to nové kou-
paliště, abychom měli i hezkou ceduli, 
která o něm bude informovat. 

… zůstal nechtěný „pomníček“ technic-
kých služeb. Když se před několika roky 
upravovalo v�okolí Mlýnského rybníka, 
rozjezdila nákladní auta tento svodní 
betonový žlab. Bohužel, přes urgence 
k�opravě zatím nedošlo.

… jak se příroda probouzí a symbolicky 
znázorňuje koloběh života, jeho počá-
tek i konec. 

●  Tentokrát zaznamenali pro 
čtenáře postřehy Alena Janurová 

 a Josef Štěpánovský

…tak nám zazdili botičku, dalo by se 
parafrázovat slavné rčení z� filmového 
Švejka. Prodejna dětských botiček dole 
na náměstí u školy již před nějakým ča-
sem změnila své působení. Nyní se ma-
jitelé pravděpodobně rozhodli navrátit 
domu jeho původní účel a zrušili pro-
dejní prostor úplně. Třeba tam budou 
mít hezké bydlení.

… s�blížícím se jarem nevylézají z�děr jen 
brouci a další hmyz. Je to vidět i na li-
dech, že je sluníčko láká k�procházkám 
přírodou. Přestože je jich venku čím 
dál více, musím s�potěšením konstato-
vat, že např. v�lese Na Vinici je pořádek 
a koše jsou vynesené a kolem nich je 
čisto. Kéž by to tak zůstalo i nadále.

… od dubna se prodlužuje návštěvní 
doba dětského hřiště za úřadem, oblí-
beným to místem setkávání nejen dětí 
a maminek. V�dubnu bude otevřeno od 
9-18 hodin. 

… na příjezdové „spodní“ cestě ke kou-
pališti, která slouží převážně pěším pří-
chozím návštěvníkům, je stará směro-
vá cedule ke koupališti, která ještě asi 
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ODPAD MIMO POPELNICI NENÍ ZADARMO!!!
Odkládáte věci k�popelnicím? Protože jsou 
popelnice nebo kontejnery plné nebo že 
nemáte čas nebo vám doma něco překá-
ží a chcete se toho co nejrychleji zbavit? 
Odložením věcí i odpadu k popelnicím se 
však lidé dopouští přestupku! A pokud 
jste lapen např. městskou kamerou, tak 
si koledujete i o pokutu. Protože nejen, 
že hyzdíte veřejný prostor, zabíráte veřej-
né prostranství, které slouží všem. Někdy 
i znemožňujete technice a lidem přístup 
ke kontejnerům a manipulaci s�nimi. Zná-
te moc dobře, když v�pět hodin ráno vám 
pod okny drnčí popeláři a rachotí s�kon-

pelnice, kterou vyvezete před barák. Od-
voz a úklid vzniklého nepořádku mnozí 
stále považují za samozřejmou službu 
od města, za niž se nemusí platit. Odpad 
odložený mimo sběrné nádoby je pova-
žován za černou skládku a původci může 
být uložena pokuta do výše padesáti tisíc 
korun. Přetéká vám vaše popelnice? Po-
žádejte si o větší! Přetéká u vás v�lokalitě 
kontejner? Vyčkejte na svoz! Máte doma 
prostě mnoho věcí, které není kam dát? 
Využijte náš sběrný dvůr! Je tu pro vás.

●  Renata Stojecová, 
odbor životního prostředí

tejnery a vy si říkáte: „Ať už jsou pryč a já 
v�klidu mohu ještě spinkat.“ Věřte, že i oni 
by často také rádi byli už pryč.  Někdy jim 
ale např. hromada kartonů a papírů brá-
ní vůbec se ke kontejneru dostat a vyvézt 
ho. Není to zrovna velká sranda, se kou-
sek po kousku prohrabávat v�létě v�zimě, 
než se dostanou k�tomu, proč tam právě 
přijeli. Popeláři nemají ale v�popisu prá-
ce uklízet nepořádek z� okolí jakýchkoliv 
popelnic. Nehledě na množství spálené 
nafty a ztraceného času, a tak zvyšujících 
se nákladů na likvidaci odpadů. On stačí 
i pytlík s� odpadkem položený vedle po-

PREVENTIVNÍ INFORMACE PRO OBČANY 
UKRA JINY NA ÚZEMÍ ČR
Praha venkov – východ – Policie České 
republiky se� v� návaznosti na vývoj si-
tuace� velmi intenzivně věnuje� zajištění 
agendy ukrajinských uprchlíků. Kromě 
snahy o co nejrychlejší zpracování po-
bytové agendy považujeme za důležitou 
dostatečnou informovanost osob, které 
na území České republiky hledají pomoc.

Nepřehledné situace a nejistoty se vel-
mi často snaží v obdobných situacích 
zneužívat různí podvodníci. Za úplatu 
je například nabízeno urychlení vy-
řízení potřebné administrativy nebo 
zprostředkování zaměstnání. Cizincům 
mohou� v neznámém prostředí chybět 
informace o tom, že je pobytová agen-
da, registrace ke zdravotnímu pojištění 
i registrace v systému Úřadu práce po-
skytována zcela zdarma.�

Objevit�se však mohou i případy nabídek 
na zprostředkování lukrativní práce, kte-
ré v důsledku vedou k donucení k posky-
tování sexuálních služeb, otrocké práci 
nebo jiné protiprávní činnosti, a další ob-

spotu, audio spotu a letáku.

odkaz:�https://www.policie.cz/clanek/uzem-
ni-odbor-praha-venkov-vychod-zpravodajs-
tvi-preventivni-informace-pro-obcany-ukra-
jiny-na-uzemi-cr.aspx   

●  Policie ČR

dobné postupy osob, které se snaží z�tíži-
vé situace, často protiprávně, těžit.

Pro potřeby informování občanů Ukraji-
ny, kteří na našem území hledají útočiště, 
jsme proto připravili soubor informací 
o možných rizicích v podobě video 

ZE ZÁPISNÍKU POLICIEZE ZÁPISNÍKU POLICIE

S JAREM PŘICHÁZÍ I POŽÁRY V PŘÍRODĚ
14. 3. 2022 (PJ) – S každým příchodem 
jara se začínají objevovat požáry v pří-
rodním prostředí. Dochází k nim přede-
vším při pálení v lesích, na zahradách 
a loukách. Tento víkend hasiči řešili 5x 
více požárů, než jaký je dlouhodobý 
průměr. 

Od pátku do neděle hasiči v celé repub-
lice řešili 771 požárů, z toho 62% v pří-

VYPALOVÁNÍ TRÁVY JE ZÁKONEM ZA-
KÁZÁNO 
Vypalováním porostů se rozumí ploš-
né ničení trávy, např. rostoucí kolem 
plotu, křoví nebo rákosí u rybníka a po-
dobně pomocí ohně. 

Povoleno je provádět pálení biologické-
ho odpadu (např. větví, listí, shrabané 
trávy či jiného rostlinného materiálu, 

rodním prostředí. Nejvíc zásahů měli 
hasiči ve Středočeském kraji.

Plošné vypalování trávy a porostů je 
zakázáno hned třemi zákony České re-
publiky, přesto si tato činnost každo-
ročně vyžádá několik lidských životů. 
V loňském roce se poranilo hned 33 
osob, tři osoby přišly o život. Celkové 
škody přesáhly 10 milionů korun. 
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nikoli však pneumatik, nebezpečných 
látek apod.), a to na bezpečném místě. 

Fyzické osoby nemusí pálení biologic-
kého odpadu hlásit, podnikající fyzické 
a právnické osoby jsou povinny pálení 
odpadu předem oznámit. Hasiči však 
doporučují všem osobám, aby pále-
ní předem oznamovaly a předešly tím 
zbytečnému výjezdu jednotek požární 
ochrany. Ohlásit pálení je nejvhodněj-
ší na webových stránkách příslušného 
hasičského záchranného sboru kraje. 

Tím je pálení evidováno operačním 
a informačním střediskem, které v pří-
padě oznámení požáru v čase a v blíz-
kosti místa, kde bylo nahlášeno pálení, 
ověří s kontaktní osobou uvedenou 
v oznámení, zda došlo opravdu k požá-
ru či probíhá pouze nahlášené pálení. 
Evidence na webových stránkách slouží 
jen pro možnost ověření místa pálení 
s možným nahlášením požáru, nikoli 
pro jeho povolení. 

• Osoba mladší 15 let nemůže odpad 
spalovat bez přítomnosti osoby starší 
18 let, která je spalováním pověřena.

●  HZSČR

Pravidla pro pálení biologického ma-
teriálu: 

• Velikost hromady klestí je nutno volit 
tak, aby shořela v době, kdy je na místě 
přítomen dozor. 
•  Při náhlém zhoršení počasí nebo sil-
ném větru je pálení nutné ihned přeru-
šit a oheň uhasit.
•  Místo pro pálení se izoluje pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou od-
straněny hořlavé materiály až na mine-
rální půdu (zeminu). 
•  Místo spalování se zabezpečí dosta-
tečným množstvím hasebních látek. 
• Místo pálení lze opustit až po úplném 
uhašení ohně. 
• Po dobu 5 dnů nebo do vydatného 
deště je nutno místo pálení pravidelně 
kontrolovat. 
• Příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny. 
• Spalovat klest lze pouze v bezpečné 
vzdálenosti od obytných nebo hospo-
dářských objektů. 

Středočeští hasiči měli plné ruce práce 
s požárem lesní hrabanky o ploše 100x50 
m v Mokřanech

KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS

LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Trhané byly nárazově v�době mezi uzá-
věrkami ŽÚ, po kulturním půstu, před 
tím duchovně tělesným, souvisejícím 
s�příchozím období Velikonoc.

Proto jsme se těšili na 25. 2. do „65“ 
na koncert zpěvačky Ireny Budwei-
serové s� hudebním kytarovým dopro-
vodem a zpěvem Jakuba Racka. Oba 
přátelé se střídali v� sólech a duetech, 
nicméně naše oblíbená zpěvačka ze 

sousedství měla převahu. Dala do pís-
ní duši a představila i téměř zapome-
nuté Ladino, které se vyvinulo z�nářečí 
kastilských sefardských židů ve stře-
dověku �s�použítím melodií�  flamenga. 

Zpívala píseň v�mrtvém jazyce a byl to 
působivý přednes textu dívčí zpovědi 
v� rytmu tance flamenga. Ani třetí ná-
vštěva Ireny Budweiserové nezklamala, 
i když byla obava, že vzhledem ke co-
vidové situaci se dostaví málo návštěv-
níků. Naopak, byť ještě v�respirátorech, 
ale bez kontroly očkování, se již půl 
hodiny před začátkem hrnuli k� šatně 
a zaplnili sál. Účinkující i posluchači 
také dali najevo soucit se začínajícím 
utrpením na Ukrajině.

26. 2. 
Velké masopustní veselí s�celkem ma-
sivní návštěvností, s� typicky českou 
„pepíkovskou“ kapelou Hašlerkou na 
náměstí. Harmonikář celý průvod od 
MDDM ulicemi doprovázel. Tentokrát 
se průvod nedělil u závor, ale pokud 
to nebyly kočárky, tak se všichni vtip-
ně mačkali podchodem, který opět na 
druhé straně v� Husově ulici vychrlil 
improvizované masky. Bylo vidět, že 
děti vyráběly v� MDDM rychlé masky 
i pro rodiče, kterým nebylo za těžko si je 
po celou dobu ponechat na hlavě. Sem 
tam se mihly dokonalejší pohádkové 
masky, které rády pózovaly. Za povšim-
nutí stála Bílá paní, která spěchala za 
průvodem a pak ztvárnila zcela nepří-
tomného ducha Perchty z�Rožmberka. 

Oceněny byly i jednoduché vtipné ruč-
ně vyráběné masky koblihami od pořa-
datele – MěÚ Úvaly a MDDM, zatímco 
rodiče mohli konzumovat masopustní 
dobroty, ovšem zasloužené vystáním 
velké fronty. Celý průvod masek i bez-
masek fotograficky dokumentovala 
řada reportérů a hned druhý den se 
fotky nacházely na zdech fb. Všechny 
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lech, a výstižným emotivním projevem 
dodal starosta Petr Borecký velmi ucti-
vou a dojemně pravdivou úroveň celé-
mu aktu. Slzy do očí vehnaly i přednesy 
žáků jak básní, tak i jmen obětí. Mládí 
ukázalo, že mu není cizí úcta a pocho-
pení – recitace Hynek Novák, Alžběta 
Kopková, Tereza Hoštičková, čtení jmen 
– Nela Mrkvičková a Tomáš Vedral.

●  Kulturní akce zachytila A. Janurová

předané městu jsou uložené v�archivu 
městských kronik a v�ŽÚ, použité jsou 
od J. T. Vondráčka, V. Procházky, V. Ví-
covského a A. Janurové.

8. 3. PAMATUJ!
Sedmý ročník happeningu v upomínku 
zavraždění židovských českosloven-
ských občanů v� plynových komorách 
koncentračního tábora Osvětim – Bir-
kenau uctil opět na dvoře u školních 
budov za přítomnosti dětí ZŠ, výtvar-
ných prací na panelu, přednesem bás-
ní a symbolickými svíčkami se žlutou 
páskou, postupně sfouknutými vždy za 
přečtení jména židovské oběti z� Úval, 
která nepřežila. Jmen bylo dvacet čty-
ři. Středočeský pěvecký sbor a mladí 
hudebníci pod taktovkou sbormistra 
Stanislava Mistra proložili pamětní akt 
přednesem židovských písní a hymny. 
Průvodní slovo pronesl Vítězslav Po-
korný, zakladatel happeningu v Úva-

SPOLEČNÝ KONCERT STŘEDOČESKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU A MÉLO DI ARTE Z FRANCIE
V pátek 22.4. 2022 v  19:19 hod. ve Far-
ním kostele Panny Marie v Úvalech bu-
deme hostit francouzský smíšený sbor 
Mélo di Arte z departementu Charente, 

hlasů ve sborech (chorovody) a pro ty, 
kteří se chtějí stát sbormistry. Pěvecký 
sbor je jádrem těchto kurzů, jejichž zá-
věrem je vždy vystoupení na nějakém 

z města Magnac sur Touvre.  Sdružení 
Mélo di’Arte vzniklo v roce 2013 k pod-
poře výchovy zpěváků a instrumentalis-
tů. Pořádá kurzy pro budoucí vedoucí 



KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS12 ŽIVOT ÚVAL 4/2022

OKÉNK KNIHOVNYOKÉNK KNIHOVNY

NOVÁ KNIHA O MIROSLAVU MASÁKOVI 
Když jsem byla malá, jezdili jsme za ba-
bičkou na teplické sídliště Šanov II. Pa-
matuji si, jak jsme se z�okna v�sedmém 
patře paneláku pokaždé dívali na vyso-
ký „hotelák“, který všechny domy v�oko-
lí ještě o více než deset pater převyšo-
val a který se pro dítě z�dvoupatrového 
činžovního domu na dlouhá léta stal 
významovým předobrazem magického 
slova mrakodrap. Vzpomínku dávno 
zapomenutou mi oživila kniha Rosti-
slava Šváchy Miroslav Masák, kterou 
v�loňském roce, na prahu architektova 
životního jubilea, vydalo nakladatel-
ství Arbor Vitae. Obě stavby – babiččin 
šanovský panelák i dvacetipatrový ho-
telový dům – navrhoval právě úvalský 
rodák Miroslav Masák.

Ačkoli se jedná o odbornou mono-
grafii, nadto velmi detailně a precizně 
provedenou, text je přístupný a srozu-
mitelný i pro laika. Kniha představuje 
Masákovy profesní a životní aktivity ve 
třech částech. První, nejobsáhlejší od-
díl - „Jedním ze Sialu“ - si všímá přede-
vším Masákova působení v� libereckém 
architektonickém ateliéru Sial, od jeho 
počátků až do konce osmdesátých let. 
Druhá část – „Poradcem prezidenta“ 
– reflektuje léta bezprostředně po sa-
metové revoluci, která strávil Miroslav 
Masák na Pražském hradě, zatímco 
poslední oddíl – „A také učitelem“ za-
hrnuje nejen Masákovy architektonic-
ké projekty od poloviny devadesátých 
let, ale také jeho četné pedagogické 

straně jsou malé fotografie předsta-
vovaných projektů, studií, modelů, ale 
i architekta samotného. Detailně dis-
kutované práce pak doprovází velké 
celostránkové fotografie. Šváchova stať 
je psána modrým písmem na bílém 
podkladu, Masákovy komentáře k� vy-
braným projektům jsou na modrém pa-
píře a jeho dobové úvahy a texty zase 
na žlutém, což jinak informačně hutný 
text přiměřeně rozbíjí. 

Rostislav Švácha: Miroslav Masák. Edi-
ce O poslání architektů. Svazek I. Řev-
nice: Arbor Vitae, 2021.

●  Kateřina Werkman, MěK Úvaly

a publikační aktivity. Z�několika desítek 
architektových projektů, studií a rea-
lizací vybral autor dvanáct, mimo jiné 
liberecké obchodní středisko Ještěd, 
pražský obchodní dům 02 ve Spálené 
ulici (dnes My) či Národní galerii ve Ve-
letržním paláci, které představuje ve 
větším detailu a které Miroslav Masák 
doprovodil vlastním komentářem. 

Cílem Šváchovy knihy není však pouze 
zmapovat Masákovu bohatou archi-
tektonickou tvorbu, ale představit ho 
jako architekta angažovaného, tedy ta-
kového, který se “snaží udělat víc, než 
co mu umožňují podmínky jeho života 
a rutina jeho profese”, a který “myslí 
na zlepšování své práce a zlepšování 
života lidí kolem sebe a zpravidla ve 
společnosti sehrává pozitivní úlohu” 
(str. 8). I v�tomto ohledu autor svůj zá-
měr úspěšně naplnil. Švácha sleduje 
a rozebírá vývoj Masákova myšlení 
o architektuře a jejím smyslu, o poslání 
a společenské prospěšnosti architektů.  
Každou kapitolu doprovází i Masákovy 
původní texty, jež jeho úvahy a posto-
je hlouběji přibližují . Kniha tak přináší 
autentický portrét Miroslava Masáka 
jako architekta a člověka, jehož životní 
hodnoty jsou i v� kritických okamžicích 
pevné, a zapojení do věcí veřejných 
z�nich tak nějak samozřejmě vyplývá. 

Publikace se povedla i po vizuální a gra-
fické stránce. Čtenář v� ní najde velké 
množství fotografií; prakticky na každé 

regionálním nebo i mezinárodním fes-
tivalu.

Paní sbormistryně Odile Deroin je vy-
studovaná klavíristka, laureátka fran-
couzských soutěží, nyní učí sbormis-
trovství na konzervatoři v Aubagne. 
Je vyhledávanou sborovou doprova-
zečkou. V r. 2010 založila dětský sbor 
a v r. 2013 zmíněné sdružení Mélo di 
Arte. Zpívá také v lyrickém triu „Les pieds, 
qui chantent“ (Nohy, které zpívají). Fran-
couzští přátelé, vítejte v Úvalech!

Je nám také ctí, že kromě skladeb českých 
a francouzských můžeme koncert aktuálně 
obohatit i o díla ukrajinských skladatelů. 
Zazní ukázka z duchovních koncertů Dmit-
rije Stěpanoviče Bortňanského (napsal jich 
35). Zazpíváme také úryvek z Liturgie za 
oběti Černobylu ukrajinského arcibiskupa 
Ionafana Yeletskih (zatím jsme nesehnali 
noty, hudbu jsme zapsali ze zakoupené na-
hrávky, trochu jsme si zahráli na Mozarta :) 

Těšíme se na vás!

● Sbormistr Středočeského 
pěveckého sboru Standa Mistr a před-

seda spolku Vítězslav Pokorný

). Dále uslyšíte skladby Mikoly Leontoviče, 
Světlany Dmitriji a Grigorije Pavlovského.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na 
konto Člověka v tísni.
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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

I letos jsme zorganizovali výtvarnou 
dílničku před masopustním průvodem. 
Pro návštěvníky byly připraveny origi-
nální masky z� jednoho archu papíru 
bez potřeby jakéhokoli lepení. Účast 
i originalita dětí a rodičů nás velmi po-
těšila. Podle spotřeby papírů se vyro-
bilo cca 120 masek. Jako bonus nám 
město Úvaly pro děti přivezlo dvě bed-
ny koblížků. Nakonec jsme se všich-
ni shromáždili k� průvodu na náměstí 
Arnošta z�Pardubic. 

●  �Iva Fíková

MASOPUSTNÍ 
VÝTVARNÁ 
DÍLNIČKA

NAŠE ÚVALSKÁ ŠKOLKA
Prostředí a vybavení naší školky věnuje-
me důkladnou péči, protože se jedná o 
místo, ve kterém děti tráví velkou část 
dne. Postupnými kroky naši školičku a 
třídy proto pro děti zvelebujeme, mo-
dernizujeme a zútulňujeme. Těchto 
kroků už máme za sebou nespočet a za 
poslední dobu jsme se zase posunuli 
o kus dále. A že jen tak nemluvíme do 
vzduchu, mluví naše činy a realizace. 

Někdy je třeba to vzít „z gruntu“, a tak 
herní část třídy Dráčci září a voní novo-

tou. Nový koberec, nová výmalba, nový 
nábytek a hlavně nadšení dětí, které 
získaly krásné úložné prostory pro své 
oblíbené hračky a postýlky pro odpo-
lední relaxaci. 

Teď už si místnost jen zabydlíme a jde 
se hrát!

Děti na budově Bulharská zase prodá-
vají u parádního obchůdku nebo vyrá-
bí u fortelního pracovního stolu, který 
je jen pro ty pravé kutily a opraváře. 
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Pro zákonné zástupce i děti přichází-
me v předstihu s informací o provozu 
naší mateřské školy v letních měsí-
cích. Provoz bude přerušen 1. 7. – 31. 
7. 2022, od 1. 8. – 31. 8. 2022 bude 
školka v provozu pro přihlášené děti. 
Veškeré další informace samozřejmě 
zveřejníme na našich webových strán-
kách a rodiče obdrží i do mailu.

Nejen v Pekingu se konala sportovní 
olympijská akce, olympiádu jsme zažili 
i u nás ve školce! Nic jsme neopomně-
li - zapálili jsme olympijskou pochodeň 
(samozřejmě jen papírovou maketu), 
probíhaly nejrůznější disciplíny jako 
hokej, biatlon, běh na lyžích, sjezd na 
bobech, krasobruslení, kamarádi fan-
dili a podporovali a závěr patřil vyhlá-
šení vítězů (medaile, diplomy) – což  
jsme byli všichni!

Mít někoho rád je pro náš život hnací 
silou a vždy je moc fajn si lásku připo-
menout. My jsme si uspořádali „Srdíč-
kový den“ - nechyběla červená barva 
a nespočet způsobů, jak vyrobit to nej-
víc láskovatější srdíčko.

Masopustní a karnevalový rej, pro-
stě bláznivý mejdan ve školce. Třídy 
barevně nazdobené, děti i učitelky ve 
fantastických maskách, veselé písničky 
a soutěže, „pečení“ masopustních ko-

láčků a jitrnic. Prostě moc fajn den, při 
kterém to ve třídách žilo, děti tancova-
ly, fandily, pochutnávaly si, zpívaly, do-
váděly a jednoduše si to užívaly. A to je 
to, o co nám jde.

● Jana Hájková, 
ředitelka 
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S opatrnou radostí jsme zažehnali co-
vidová omezení a život se nám vrací 
pomalu k�normálu. Než jsme se však 
stihli nadechnout, byli jsme jako celý 
svět zasaženi ruskou invazí na Ukraji-
nu. Stojíme zcela jednoznačně za po-
stojem České republiky a přejeme si 
jen jediné – mír!

Post Bellum – velký úspěch naší školy

Naši žáci se i tento rok zúčastnili v rámci 
projektu Paměť národa programu Post 
Bellum, který mapuje a zaznamenává 
vzpomínky konkrétních osobností, je-
jich fotografie a deníky s�cílem zviditel-
nit příběhy pamětníků, kterým dějinné 
události změnily život. Zejména dnes je 
více než kdy jindy důležité připomínat 
historii, a to i prostřednictvím vyprávě-
ní našich pamětníků.

 

 

I učitelé se učí

Na naší škole se učí nejen žáci, ale dal-
šímu vzdělávání se věnují i naši peda-
gogové. Stále hledáme nová a zajímavá 
školení a semináře, protože rozvoj pe-
dagogického týmu považujeme za vel-
mi důležitý.

Škarohlídi nevěřili, ale je to tady

V naší škole se toho změnilo hodně 
a „dárky a zlepšováky“ se na chodbách 
nebo ve třídách objevují jako na běží-
cím pásu. Žáci už mají své sedací veky, 
basketbalové koše, skříně ve třídách, 
magnetické barevné stěny apod. Mys-
líme i na naše pedagogy, protože nám 
na nich záleží a uvědomujeme si, že 
i oni potřebují přívětivé zázemí a klidné 
útočiště. 

Korunka ke korunce

Pro naše žáky probíhal v únoru work-
shop finanční gramotnosti, protože 
umět zacházet s� penězi není žádná 
brnkačka. Je třeba umět plánovat, před-
vídat a umět se rozhodovat. A� nejlépe 
dokáže toto téma představit a přiblížit 
člověk z oboru, který s žáky může sdí-
let poznatky z praxe nebo je upozornit 
na současné nástrahy finančního trhu. 
Odteď už naši kluci a holky budou umět 
s kapesným hospodařit! 

NA ZÁKLADCE NUDU NEZNÁME

„Deváťáci z naší školy zpracovali osu-
dy rodiny pana Svatopluka Baumana, 
který v�dětství navštěvoval naši základ-
ní školu. Tématem bylo spojení rodiny 
Svatopluka Baumana s válečnou ope-
rací Anthropoid a důsledky, které to 
pro tuto rodinu mělo. Slavnostní pre-
zentace našich žáků proběhla 17. 2. 
2022 v kině v Brandýse nad Labem. Své 
práce zde představila i řada dalších za-
pojených škol. Prezentace našich žáků, 
grafi cké zpracování a zvolené téma 
hodnotila porota i posluchači vysoko 
a náš tým si vysloužil krásné 3. místo. 
Podíl na tomto úspěchu měla určitě i 
vedoucí projektu, Mgr. Bohdana Valáš-
ková, které velmi děkujeme. Všem, kteří 
se na realizaci projektu podíleli, ještě 
jednou gratulujeme! Hlavním přínosem 
však bezpochyby nebylo jen závěrečné 
umístění, ale zejména informace a au-
tentický zážitek, které si každý účastník 
z projektu odnesl.“ (Lukáš Kunc) 

„Díky MAP II Brandýsko proběhl pro 
naše pedagogy online seminář na téma 
Jak řešit konfl iktní situace ve třídě. Jak 
komunikovat s problémovým žákem, 
jak předcházet konfl iktům, jak je řešit. 
Jak budovat zdravou autoritu učitele 
pod vedením renomovaného lektora 
PhDr. Davida Čápa Ph.D., kterého mů-
žeme zcela jistě zařadit mezi přední 
odborníky v oboru. Ačkoli tento semi-
nář proběhl online, neubralo to nic na 
jeho kvalitě a za naši školu patří veliké 
poděkování paní Emilii Koťátkové, naší 
partnerce z MAP II Brandýsko, za fi nan-
cování i zajištění tohoto nadstandard-
ního školení.“ (Lucie Jakoubková)

„Naše staré kabinety na budově B se 
během dvou let proměnily k nepozná-
ní (nová okna, dveře, elektro, optické 
datové rozvody, výmalba) a teď přibyla 
i další třešnička na dortu, tedy zbrusu 
nový nábytek a koberce. Celé vánoční, 
ale i jarní prázdniny jsme stěhova-
li, strhávali, lepili, natírali, malovali, 
retušovali, vozili, vynášeli, montovali 
a znovu stěhovali – a výsledek? Podí-
vejte se. Kabinety kopírují styl a barev-

né ladění každého patra a z nudných 
zastaralých tmavých kobek se vylouply 
hravé moderní barevné koutky. Srdce 
i ruce do proměny zapojila celá řada 
našich kolegyň a kolegů - moc děkuje-
me! Za grafi cké návrhy a řešení zase 
patří díky Ateliéru Architektura, s.r.o.“ 
(Lukáš Kunc)

„Workshop fi nanční gramotnosti pro-
běhl pod vedením zkušeného fi nanč-
ního poradce Libora Jakoubka v rámci 
projektu Den fi nanční gramotnosti. 
Jednalo se o tři pátky ve všech třídách 
3. ročníku. Workshop se věnoval těmto 
tématům: Rodinný rozpočet a tvorba 
fi nančních rezerv – Jak a proč vznikly 
peníze, zásady správného hospoda-
ření s penězi, Základní orientace na 
fi nančním trhu, fi nanční produkty, je-
jich použití a investice, tvorba majetku 
a plánování budoucnosti. A již nyní se 
těšíme na pokračování v dalších roční-
cích!“ (Gabriela Matoušková)



ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ16 ŽIVOT ÚVAL 4/2022

Kraul nebo motýlek?

Už zase plaveme! Naši žáci se již opět po 
zákazech a karanténách prohánějí čelá-
kovickým bazénem pod dohledem zku-
šených instruktorů a plavčíků.

Barevný týden

Již pravidelná akce našeho školního 
parlamentu „Barevný týden“ opět roz-
svítila a rozveselila třídy a chodby naší 
školy! Pro každý den jiná barva, která 
nás provázela celou výukou – obleče-
ní, výzdoba, oběd. Cílem bylo i v této 
nelehké době posílit týmového ducha 
a rozptýlit se! A opět se to povedlo, 
zapojili se naprosto všichni – ředitel, 
učitelé, vychovatelky, žáci, školník, 
kuchařky, prostě všichni zaměstnan-
ci školy. Sice bylo trochu obtížné zo-
rientovat se na chodbě v tom, kdo je 
kdo, ale za tu legraci to stálo … i když 
se nám třeba ředitel ztratil mezi devá-
ťáky! 

„V letošním roce se druhé a třetí ročníky 
naší ZŠ zúčastnily v�rámci tělesné výcho-
vy povinných plaveckých výcviků. Žáci za 
svými instruktory jezdili do bazénu v Če-
lákovicích. Byli rozděleni do skupin pod-
le svých plaveckých zkušeností a během 
40 hodin rozložených do celého pololetí 
zdokonalovali různé styly plavání, potá-
pění a skoků do vody. Ke konci hodiny 
měly děti čas si ve vodě i trochu zařádit 
a při společném hodnocení shrnout, co 
se naučily a na co se mohou příště tě-
šit. Věříme, že si děti plavání užily a že si 
osvojily spoustu důležitých dovedností.“ 
(Gabriela Matoušková)

Pamatujeme a nezapomínáme

I letos jsme byli dne 8. 3. 2022 sou-
částí 7. ročníku happeningu Pamatuj!, 
který připomněl smrt obětí deportací 
židovských obyvatel českých zemí do 
německých koncentračních táborů. 
Setkání bylo velmi silné a emotivní, 
a i když sluníčko svítilo, naše myšlen-
ky se halily do tmavých tónů. Tradičně 
nechyběli ani zástupci našeho města 
a projev při této příležitosti přednesl 
Petr Borecký, který význam mnoho let 
starých událostí zasadil do současné-
ho kontextu a vyzdvihl význam charak-
teru a osobní odvahy každého jednot-
livého člověka.
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CÍRKEVCÍRKEV

Jsou čtyři hodiny a už víc jak hodinu 
se snažím přesvědčit unavené tělo ke 
spánku. Myslím na přátele na Ukrajině, 
modlím se za ty, kteří v� obklíčení ne-
přátel zoufalí, hladoví a zmrzlí potřebují 
zázrak. Vzdávám svůj boj se spánkem 
a potichu v�marné snaze nevzbudit Han-
ku vpluji do „romantické“ atmosféry 
promrzlé chalupy, brr. Papír a pár su-
chých polínek, vše tak, abych nenarušil 
posvátnou říši snů již zmíněné drahé. 
Chytne to? Malý plamínek si velmi nejis-
tě prodírá cestu. Kdo vyhraje?

Jak to souvisí s�Velikonocemi? Ježíš řekl 
jednou svým přátelům: „Přišel jsem 
zažehnout oheň, a jak si přeji, aby se 
vzňal.“ Ten oheň je příležitost pro kaž-
dého. Když se otvíráme spolupráci s�Bo-
hem a vytvoříme podmínky pro hoření, 
oheň vzplane a přinese vše, co má kon-
trolovaný oheň přinést, spálení špatné-
ho, pročištění, teplo, energii… nechám 
na vaší fantazii co všechno. Na začátku 

nedochůdče s� malou nadějí na přežití 
teď naprosto mění atmosféru a dějiny.

No a co ten Ježíš? Předně bych se chtěl 
omluvit za všechny mé kolegy, kteří 
v� tom někdy dělají zmatek, a případně 
i za sebe, jestli neuspěji v�tom popsat tu 
naprosto neskutečnou a neuvěřitelnou 
Mission impossible, kterou kdy poznal 
svět, a pokud vás neinspiruji k tomu vy-
zkoušet, rozdmýchat ten plamínek, vzít 
tu příležitost, protože ve dvou se to lépe 
táhne. Ty a Otec je víc než jen ty. A to byl 
veškerý zázrak, úspěch Ježíše, jak sám 
řekl: „Dělám to, co vidím dělat Otce.“ 
Strašně ho to bavilo a moc si to užíval.

Kdy a kde Velikonoce vznikly? Ano, ně-
kteří správně tušíte, že to bylo v�Izraeli, 
ale je to jenom trochu správně, protože 
to bylo v�Egyptě, kde byli Izraelci pozvaní 
jako vzácní a ctění hosté, postupně však 
byli méně a méně vzácní, jak to tak často 
v historii se Židy bývá, až se stali otro-

MISION IMPOSSIBLE ANEB VELIKONOCE
ky v� Egyptě. Bůh, Otec, jinak také Hos-
podin (stále jedna osoba) jim řekl: „Já 
vás vysvobodím z�otroctví Egypta, i když 
vás farao nebude chtít pustit.“ Proběh-
lo několik mírových jednání, která k� ni-
čemu nevedla (vidíte, jak se ta historie 
opakuje) a Putin, tedy pardon, faraon, 
přestože věděl a měl důkazy, že Bůh je 
nadpřirozeně na straně Izraele, řekl ne, 
nepropustím. Pak přišla Pascha, Veliká 
noc. Každá rodina měla vybrat jedno-
ročního beránka, krásného a bez vady. 
Týden s�nimi tenhle beran bydlel doma 
jako domácí mazlíček. Šestého dne ale 
měli beránka zabít, pomazat veřeje 
dveří (tzv. futra) krví beránka a beránka 
sníst. Tu noc přišla zkáza na celou egypt-
skou zemi a kdekoli nebyla krev beránka 
na veřejích, zemřel prvorozený. Tehdy 
farao dovolil Izraelcům odejít z�otroctví.

Doporučuji přečíst celý příběh a zvláš-
tě příběh Josefa, strhující, plný emocí 
a reálných nadčasových pravd. Ale celý 
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DEN ZEMĚ 2022

Den Země se slaví už od roku 1970, kdy 
lidé v USA začali demonstrovat za zdra-

vější životní prostředí. Demonstrantů na 
různých místech bylo více než 20 milionů. 
Celá demonstrace byla součástí kampaně, 
která měla za cíl prosadit zákony o ochra-
ně životního prostředí. Tento svátek se 
slaví každoročně 22. dubna. Od roku 1990 
se ke slavení svátku přidal celý svět 
a 22. DUBEN byl 
prohlášen za ME-
ZINÁRODNÍ DEN 
ZEMĚ. V tento 
slavnostní den se 
konají nejrůznější 
ekologické akce.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
 v Úvalech budeme děkovat Bohu Stvo-
řiteli a prosit o požehnání zemi a všemu, 
co na ní roste, neboť toto vše je dar, který 
jsme od Boha přijali. Zároveň požehnáme 
i zasazenému keři Kalina ke Dni Země.

SOBOTA 23. DUBNA 2022 
V 9.30 hod.

Rosenbaumův park 
v Úvalech 

– u Husova kamene
(proti hasičárně)

tenhle příběh ukazuje na událost, která 
měla radikálně změnit dějiny všech ná-
rodů, každého osobně. Ježíš. 

Co byla Ježíšova mise na zemi? První, co 
bylo potřeba dát do pořádku, byl vztah 
s� Otcem. Ježíš restauroval zkreslenou 
představu lidstva o Bohu předně svými 
činy, slovem, vyučováním, ale hlavně svou 
osobností plnou lásky bez kompromisů se 
zlem. Řekl jednou: „Já a Otec jsme v�do-
konalé jednotě.“ A lidem tahle vůně Ježí-
še, která vyzařovala skutečný charakter 
Boha, zachutnala tak moc, že celé zástupy 
ho poslouchaly, chtěly být v�jeho blízkosti, 
zapomínaly na své fyzické potřeby, proto-
že to, co říkal, vyzařoval a dělal, je napros-
to fascinovalo a měnilo jejich životy i fyzic-
ky, věřte nevěřte, slepí prohlédli, chromí 
začali chodit, mrtví obživli. Dokonce i ty, 
kterým se Ježíšovy názory vůbec nelíbily, 
nebo ho dokonce nenáviděli, z�nějakého 
důvodu přitahovala jeho přítomnost. Stá-
le pokládali dotěrné otázky fascinováni 
revolučními odpověďmi.

První část jeho Mise napravení a obnove-
ní našeho vztahu s�Otcem (pamatujte, to 
bylo cílem mise) byla naplněna jeho živo-
tem. Pokud jste nečetli, určitě doporuču-

poučit. Ale vím, že i v� Úvalech je tato 
tradice živá. Jeden známý, říkejme mu 
Franta, nás navštívil v� čas Velikonoc 
posilněn sváteční dávkou lihoviny a ku-
ráže, aby zde vykonal svůj rituál. Han-
ka ho trpělivě nechala, ale pak jsme 
začali náš rituál. Vašek (zeť): „….nebolí 
tě záda?“ Franta: „Jak to víš? Nemůžu 
se pořádně narovnat!“ Vašek: „My se 
za tebe pomodlíme.“ Franta: „Tomu 
já nevěřím.“ Já: „To nevadí, my tomu 
věříme, to stačí.“ Franta: „No tak jo.“ 
O minutu později Franta: „Jak to děláš? 
Cítím teplo v� zádech. Záda mě právě 
přestala bolet!!!“ nevěřícně.

Takže teď víte, co riskujete, když k�nám 
přijdete s�pomlázkou. Ale kdybyste po-
třebovali, přijďte i bez pomlázky, jindy. 
Protože tenhle velikonoční skutek vy-
jití z� různých druhů� otroctví Bůh rád 
prokazuje kdykoliv jako projev zájmu 
a lásky. Nebo zkuste sami rozdmýchat 
ten oheň důvěry. Otec je nám blíž, než 
si myslíme. Zkuste s� ním promluvit. 
Není to o obřadech, ale o vztahu, který 
má smysl.

●  Mirek Hoblík, 
Společenství křesťanů

ji: Bible Janovo evangelium příp. Matou-
šovo, Markovo a Lukášovo evangelium.

Druhá část obnovení a smíření se stala 
při jeho smrti. Není jednoduché vysvět-
lit, proč se tak muselo stát a určitě pro 
zájemce nabízím podrobnější konzulta-
ci, ale stručně řečeno, to zlo muselo být 
poraženo zevnitř smrtí toho, kdo byl bez 
vady, tedy bez provinění, a věrný vzta-
hu s�Otcem po celý život. To je ta jiskra, 
plamínek jiné dimenze života, ve které 
já a Bůh se stáváme přáteli, máme se 
rádi, zprvu nesměle zkoušíme, jestli je to 
jako fakt možné, a když se nezklameme, 
přidáváme vzduch a palivo spolupráce 
a opouštíme staré aliance, jejichž lesk ve 
světle nové aliance pobledne, nebo se 
stane úplně nesmyslným.

Mohl bych být teď trochu konkrétní: 
Jako mladí jsme rádi dělali mrskačku 
na Velikonoce. Byla to zábava, větši-
nou se bavily i holky, ale jednou mi 
jedna dívka poměrně radikálně řekla, 
mně se to nelíbí. Bylo to jako prozření. 
Proč někomu „ubližujeme“ pro poba-
vení? Není to divné? No je - celý svět se 
nad tímto naším zvykem pozastavuje. 
Koho to napadlo, nevím. Můžete mne 

ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY

Kroužek mladých hasičů probíhá každý 
pátek od 16 do 18 hodin, dorostenecká ka-
tegorie potom trénuje ještě o hodinu déle 
a v úterý nebo ve středu dalších 1, 5 hodi-
ny. V lednu jsme začali využívat i školní tě-
locvičnu, kde se po kategoriích střídáme, 
dokud nebude venku teplo a nepustíme 
se naplno do tréninku na sportovní sou-
těže. Mimo to se učíme a plníme odzna-
ky odbornosti a úplně aktuálně se učíme 

vázat uzly na čas- co nejrychlejší čas. Prá-
vě v sobotu 19. 3. nás čeká první letošní 
soutěž- “Mukařovské uzlování”- lodní uzel, 
tesařský uzel, zkracovačka, plochá spojka 
a úvaz na proudnici v co nejkratším čase. 
Na zahradě u hasičárny na konci února 
“vyrostly” překážky a už na nich také pilně 
trénujeme, začátkem dubna se chystáme 
s dorostenci jednotlivci na první závody ve 
stovkách. Vedoucí kroužku mimo pravi-

delné schůzky a tréninky připravují tábor, 
bylo spuštěno elektronické přihlašování, 
pracuje se na táborové hře (tajné) a všich-
ni tak nějak doufáme, že si sebe letos uži-
jeme více než loni a předloni.

Stále přibíráme nové členy ve věku 6–18 
let!

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

MLADÍ HASIČI NA PRAHU NOVÉ SEZONY
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V termínu 22. –  31. 7. 2022 se uskuteční 
již 24. letní hasičský tábor ve Stříbrné 
Skalici. Je určen pro děti ve věku 6–18 
let. Spíme ve stanech, jíme 2x denně 
teplé jídlo, máme celodenní program, 

celodenní výlet, bojovky, noční hlídky, 
sehranou partu vedoucích a nadšené 
táborníky, kteří se k nám opakovaně 
přidávají. Další případní zájemci se 
mohou hlásit o informace a přihlášku 

na e-mailu: lhtskalice@gmail.com

●  Alena Tesařová, 
hl. vedoucí LHT SDH Úvaly

NABÍDKA 24. LETNÍHO HASIČSKÉHO TÁBORA

SPORTSPORT

AIKIDÓ
O víkendu 5. – 6. prosince 2021 měl na 
Zimní školu ČAA do Prahy dorazit ředi-
tel Technické komise ČAA Daniel Vetter 
(7. dan Aikikai) ze Švýcarska, bohužel 

tak špatné to s� nimi nebylo. Nakonec 
tedy čerti nikoho neodnesli (resp. ne 
moc daleko). Podle začerněných tváří 
se dalo velmi dobře poznat, kdo hodně 

se však ze zdravotních důvodů omluvil. 
Stáž tak proběhla pod vedením Miro-
slava Kodyma (6. dan Aikikai) a rozhod-
ně to stálo za to. Cvičili jsme nejenom 
aikidó, ale i se zbraněmi a našemu uči-
teli se povedlo obě tyto na první pohled 
diametrálně odlišné disciplíny skvěle 
propojit. V�sobotu večer pak ještě pod 
dohledem zkušební komise proběhly 
zkoušky na stupně dan Aikikai.

Po Zimní škole jsme z�Prahy rychle spě-
chali do Úval, protože už na nás čekal 
Mikuláš. Ten svým bystrým zrakem 
hned odhalil, že většina našich malých 
aikidistů nejsou žádní andílci, ale zase 
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zlobil, protože jsou ale brambory i uhlí 
hodně drahé, rozdával Mikuláš aiki-
drobotině hlavně sladkosti.

Poslední víkend před Vánocemi jsme 
měli naplánovanou tradiční předvá-
noční akci – misogi neboli vyhánění 
zlých duchů z tělocvičny. Na hodinové 

mávání dřevěným mečem se přidalo 
i několik rodičů a bylo nás tolik, že jsme 
museli stát ve třech řadách a mocné 
kiai se rozléhalo celou školou. Nako-

telů dětských oddílů ČAA. Z Úval vyra-
zila velká skupina dětí, které si chtěly 
vyzkoušet jiné učitele než své obvyklé 
z tréninků v Úvalech. Tento cíl se po-
vedlo naplnit, přestože úvalské děti 
tvořily drtivou většinu účastníků této 
stáže.

Poslední únorový víkend do Prahy do-
razil na svůj první český seminář Philip-
pe Orban (čerstvý 7. dan Aikikai), který 
cvičí trochu jiným způsobem než my, 
rozhodně ale zaujal a příští rok se na 
něj můžeme těšit znovu. 

12. – 13. března se šestnáctičlenná vý-
prava z Úval vypravila do Řečan nad La-
bem na regionální stáž našeho oblíben-
ce Tomáše Šalamouna (4. dan Aikikai). 
Tomáš si na nás opět připravil spoustu 
materiálu k přemýšlení, dokázal ale za-
ujmout i děti, které jsme s sebou vzali, 
a všichni si seminář užili. Zároveň v so-
botu večer proběhly zkoušky:

• 6. kyu úspěšně složil Petr
• 5. kyu získali Jakub, Jára a Máťa
• 3. kyu si vybojovali Láďa a Kuba
• 2. kyu i přes komplikace s koleny
  obdrželi Marta s Alešem
Všem moc gratulujeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci úvalského aikidó.

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

Autoři fotografi í: Pavel Skalický, Jana 
Vojtová a neznámí fotografové

nec až na pár výjimek vydrželi všichni 
včetně nejmenších dětí až do konce 
a s nealko přípitkem jsme se rozešli na 
vánoční svátky.

29. ledna se konalo v Praze na Balkáně 
dětské soustředění pod vedením uči-



„Ex libris je malý grafický list vlepova-
ný do knihy označující jejího majitele,“ 
praví slovník cizích slov. Mezi tvůrce 
těchto miniatur patřil i akademický 
malíř a grafik Václav Rytíř, který pobý-
val mnoho let v Úvalech. 

Narodil se 22. 12. 1889 v Praze. Po stu-
diích v Praze a v Paříži se na oblast ex 
libris zaměřil nejen ve vlastní tvorbě, 
ale o tomto specifickém uměleckém 
směru sestavil a vydal řadu publikací. 
V nich se kromě soupisů vlastních gra-
fik soustředil na popisné seznamy ex 
libris V. Preissiga, M. Alše, L. Nováka. 
S V. Roubalem vydal Vademecum sbě-
ratele. 

V roce 1935 byl zvolen vicepreziden-
tem organizace The Bookplate Asso-
tiation International – Los Angeles 
(Společnost sběratelů ex libris v Los 
Angeles), téhož roku obdržel 1. cenu 
na mezinárodní výstavě ex libris v Li-
sabonu. Československo zastupoval 
v předsednictvu The American Society 
of Bookplate Collectors and Designers 
ve Washingtonu. 

Nevěnoval se pouze drobným grafi-
kám. Vytvořil řadu krajinomaleb na 
moravském Slovácku, na Českobrod-
sku a Táborsku. Náměty na kresby, 
olejomalby a akvarely nacházel také ve 
staré Praze. 

Mnohé práce představil na sou-
borných výstavách v roce 1922 
v Bučovicích, poté v roce 1942 v Praze 
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Pražský motiv od V. Rytíře

Grafický list V. Rytíře

VÁCLAV RYTÍŘ, ZAPOMENUTÝ ČLOVĚK 
A UMĚLEC

a v Nové Pace. Mimo republiku bylo 
možné spatřit jeho dílo na výstavách 
v Los Angeles, Lisabonu a Bruselu.

Přestože byl Václav Rytíř významnou 
uměleckou osobností, zemřel téměř 
v bídě 24. 6. 1943. Je pochován na 
úvalském hřbitově. Výtvarník  J. Vízner, 
který se s malířem Rytířem znal, o něm 

řekl: „Byl to člověk velmi nadaný, velmi 
pilný, ale život byl k němu velmi přísný, 
ba zlý.“

V historickém archivu Úval je uloženo 
několik malých grafických listů od Vác-
lava Rytíře.

● Vladislav Procházka
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S� radostí lze oznámit, že máme zno-
vu studiově nahranou slavnostní fan-
fáru města Úvaly, kterou k 700. výročí 
oslav jeho vzniku složil tehdejší ředitel 
ZUŠ Čelákovice B. Hanžlík v roce 2000. 
Současný ředitel ZUŠ Český Brod To-
máš Charvát, který působí i v Úvalech 
a vyučuje třeba budoucí umělce nebo jen 
mladé lidi s láskou k hudbě, zprostřed-
koval její nahrání v� umělecké agentuře 
THOMAS T. Kirsche. Ta nahrála i nale-
zenou rozhlasovou znělku z listopadu 
1945 od anonymního autora v ručním 
notovém zápise v archivu městských 
kronik. Nahrávky pro využití při význam-
ných událostech jsou uloženy na nosičích 
v�archivu městských kronik. Na obrázku 
je sken tohoto vzácného nálezu a v�pra-
vém dolním rohu je signován autorem. 
Poznáte někdo, čí je to šifra?

Na rozluštění čekáme na adrese alena.janu-
rova@centrum.cz nebo podatelně MěÚ

● Alena Janurová

POZNÁVÁTE. . .POZNÁVÁTE. . .

HISTORICKÉ 
OKÉNKO 
Zajímavé datum 6. 4. 1969 pro Úvaly. 

Tehdy probíhal na hřišti na Slovanech 
žákovský Memoriál Ing. M. Johanidese 
v�ragby. 

Pamatuje někdo, že se v� Úvalech hrá-
lo ragby žáků? Kdo všechno hrál, lze 
rozluštit na přiloženém skenu stránky 
kroniky. 

Účastnilo se i zahraniční družstvo 
z�Hannoveru z�NSR, které bylo ubytová-
no v�hotelu Sport v�Úvalech. 

Vážení čtenáři a pamětníci, máte před-
stavu, zda to bylo v�hotelu Budka/Sport 
a hráli také úvalští žáci? Znáte jejich 
jména? 

Pomůžete rozluštit zase jednu historic-
kou zapomenutou událost ve městě? 

Obraťte se prosím na adresu alena.
janurova@centrum.cz nebo na poda-
telnu města.

● Alena Janurová
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INZERCEINZERCE

OSOBNÍOSOBNÍ

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

Ve věku 68 let zemřel 14. března t. r. 
Radovan Skřivan, bývalý člen zastu-
pitelstva a radní v� našem městě.  Po-
cházel z�rodiny, která již po mnoho ge-
nerací žije v� Úvalech a v okolí. V� jeho 
rodičích se spojily dvě významné selské 
rodiny, rod Skřivanů ze Škvorce a rod 
Šťastných z� Úval. Rodinné prostředí 
a aktivní působení v� úvalském skautu 
ho formovaly. 

Po roce 1989 se zapojil do obnovy 
skautu v� našem městě, zejména po-
máhal jak s�budováním letních táborů, 
tak se zajištěním jejich provozu.  Od 
roku 1994 byl po dvě volební období, 
tj. do roku 2002, členem zastupitelstva 
a rady města. Členem zastupitelstva 
ještě byl také v�letech 2013 a 2014. Vy-
stupoval vždy skromně a nenápadně, 
ale jeho postoje a názory byly pevné, 
konzistentní.  Nevynášel unáhlené sou-
dy, byl spíše pro konzervativní řešení.  
Rozhodně se nepřikláněl k� tomu, že 
všechno ve městě má řešit a zajišťo-
vat městský úřad a vedení města. Na 
druhou stranu dobře vnímal potřeby 
města a podporoval je. Sloužil městu 
v� období, kdy se ještě jak legislativně, 
tak přirozenou cestou formovala role 
obecní samosprávy. Úvalské zastupi-
telstvo bylo v�té době víceméně zajed-

no v� prioritách, které musí být řeše-
ny i s� ohledem na finanční možnosti. 
V� tomto období se v� našem městě 
nejvíce řešilo vybudování inženýrských 
sítí (kanalizace, vodovodu a plynu) 
a výstavba domova důchodců a domu 
s� pečovatelskou službou. Radovan se 

podílel na všech rozhodnutích rady, vý-
razný podíl měl např. na přípravě, pro-
jednání a schválení systému podpory 
pro úvalské spolky, ať už sportovní 

nebo zájmové. Úvalské sportovní orga-
nizace a také rybáři, skaut, tak konečně 
mohly podstatně zlepšit své vybavení 
pro zajišťování své činnosti zejména 
pro děti a mládež.

I po roce 2002, kdy až na krátkou vý-
jimku už nebyl členem zastupitelstva, 
spolupracoval s� vedením města. Po 
svých rodičích zdědil v�Úvalech mnoho 
pozemků, z�nichž značná část leží v�uli-
cích. Proto se dohodl s� vedením měs-
ta na darovací smlouvě, kterou se tyto 
pozemky převádí do vlastnictví měs-
ta. Velmi vstřícně k� potřebám města 
a jeho společenského života se chová 
při propůjčování svého pozemku pod 
kostelem na akce např. úvalských hasi-
čů, koncertů apod.

Nakonec osobní poděkování. Radovan, 
ačkoliv měl zaměstnání v�Praze, byl vel-
mi platným členem rady, podklady měl 
nastudované, jeho připomínky, případ-
ně protinávrhy, byly opodstatněné. 
I když jsem Radovanovi přímo něko-
likrát poděkoval za jeho činnost pro 
město, tak děkuji symbolicky ještě jed-
nou za velmi dobrou spolupráci. Čest 
jeho památce.

●  Ing. Ivan Černý 

VZPOMÍNKA NA RADOVANA SKŘIVANA

3Vítáme nové spoluobčánky

Filip Šmerha

Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťast-
ného občana našeho města.

DUBEN 2022
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. 

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
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KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy
Telefon 775 132 921

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



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

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

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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   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 30 000,- až 32 000,- 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 28 000,- až 32 000,- Kč

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