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A když už jsme u těch přání a snů, před 
pár dny jsem viděla dokument, popisující 
životní příběh jednoho malého kluka ze 
Smetanovy Lhoty, kterému se splnil dět-
ský sen. Malý kluk, který bez nadsázky 
dobyl svět. Svou vůlí, dřinou a také s tro-
chou toho štěstí, jak by dodali fotbalisté. 
A jak on sám říká, pokud opravdu chcete 
a jste ochotni něco obětovat a jít za svým 
snem, dokážete všechno…

Jako starostka našeho města, ale i jako 
máma dvou dětí a manželka skvělého 
muže, kterému bych tímto ráda podě-
kovala za jeho nekonečnou trpělivost 
a podporu, přeji všem zejména hodně 
zdraví, štěstí, pochopení, síly, splněných 
snů a také chuti prožít ten následující rok 
den za dnem tak, jako by to byl ten po-
slední.

Přeji vám všem klidný advent, krásné  
a pohodové vánoční svátky a jen vše 
dobré do nového roku 2023.
 

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci,
píši pro vás svůj 
první adventní 
úvodník Života 
Úval. K tomuto 
období vždy patří 
bilancování uply-
nulého roku a přání 
do roku nadcházejí-
cího. Tento koloběh 
se opakuje stejně 
jako roční období. 

Zimní štiplavé mrazíky nás zaženou do 
tepla našich domovů a nový rok přinese 
spoustu předsevzetí, které se většinou 
již s prvními dny nového roku rozplynou. 
Jsou to malé tradiční jistoty, na které se 
můžeme spolehnout a kterým se vždy 
společně s přáteli nakonec zasmějeme. 

Letošní rok přinesl do mého života vel-
kou změnu. Protože jsem starostkou na-
šeho města jen pár dní, nemohu zatím 
příliš bilancovat, ale o to větší pozornost 
obracím k předsevzetím, úkolům a cí-
lům, které si stanovím pro rok nadchá-

zející. Za tu krátkou chvíli, co tuto funkci 
zastávám, je mi více než jasné, že dělat 
správná rozhodnutí, nebude vždy úplně 
jednoduché. Ne vždy můžeme totiž vybí-
rat mezi tím správným a špatným, zlem  
a dobrem. Život není černobílý a je to vel-
ké štěstí, protože nám tím nabízí velkou 
škálu svých barev, pokud jsme schopni  
a ochotni je vidět.

Využijme proto prosím vánoční svátky 
a začátek nového roku k zamyšlení, jak 
můžeme my sami přispět k tomu, aby byl 
svět okolo nás lepší. Zameťme si každý 
před vlastním prahem a dřív, než začne-
me spílat a hromovat nad všemi nepo-
řádky a nespravedlnostmi světa, se za-
mysleme, jestli nemůžeme některé věci 
v našich životech dělat jinak. I zdánlivě 
malá změna může způsobit velké věci. 
Pojďme na chvíli zapomenout na všech-
no to špatné a dívat se po tom krásném, 
co nám život nabízí, protože energie, kte-
rou vysíláme směrem k ostatním lidem  
a do světa vůbec, se nám vrací. A kdy jin-
dy, když ne teď, o Vánocích, kdy se plní  
i ta nejtajnější přání. 

SLOVOSLOVO
STAROSTKYSTAROSTKY

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA�NA�ZASEDÁNÍ�ZASTUPITELSTVAPOZVÁNKA�NA�ZASEDÁNÍ�ZASTUPITELSTVA
Zveme�občany�na�veřejné�zasedání�Zastupitelstva�města�Úvaly,�které�se�koná� 

ve�středu�21.�12.�2022�od�18.00�hodin�v sále�Domu�s pečovatelskou�službou�Úvaly,� 
nám.�Svobody�1570.�Program�jednání�bude�oznámen�na�úřední�desce�městského�úřadu.
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bylo právě hrabáno. U vchodu je stá-
le smutný pohled na historický objekt, 
márnici, která by zasluhovala obnovu 
či přeměnu na zastřešené místo s WC, 
které by nahradilo také zcela historic-
kou kadibudku.

… toto město není pro starý, říká 
část starších občanů Úval. Po rozšíře-
ní zprávy o Podzimním odpadovém 
kolečku, která se objevila nejprve na 
stránkách TSMÚ, pak bez dovětku  
v Životě Úval a nyní nově s dovětkem 
na webových stránkách města. O jaký 
dovětek se jedná? „Bioodpad se ten-
tokrát nesváží – zde mají občané totiž 
celoročně několik možností – zdarma 
vlastní biopopelnice, kompostování 
na vlastní zahradě, odvoz do sběrné-
ho dvora, nebo při velkém objemu ob-
jednání vlastního.“ Takže, kdo nemá 
v první řadě počítač, internet, vlastní 
auto a pořádný důchod, je diskrimino-
ván, přestože platí poplatky za odpad. 
Vyvstává otázka: Kam s ním??? A není 
míněn slamník, ale velkoobjemový za-
hradní odpad, představovaný větvemi, 
které nelze kompostovat a ani nepatří 
do biopopelnic. A zahrady ze starší zá-
stavby jsou právě podporovatelem pří-
vlastku Město v zeleni. A je vůbec dová-
žení takového bioodpadu jednotlivě do 

sběrného dvora ekologické a mají staří 
takovou kondici, aby mohli tahat vět-
vě z přívěsného vozíku, mají-li ho, do 
kontejneru ve dvoře? Zrušenou službu 
budou velmi postrádat.

Při prvním okruhu svozu odpadu 
bylo na místě zjištěno, že jsou přista-
veny kontejnery dva, jako dříve, ale  
s tím, že právě město počítá s určitou 
neschopností starších občanů odvézt 
velký odpad ze zahrad (větve nařeza-
né na menší kusy, které se ale nedají 
umístiti do biopopelnic), a proto jim 
město vychází vstříc a umožní složit 
tento odpad na kontejner. 

… Od 1. do 30. listopadu jste si mohli  
v městské knihovně koupit květ vlčí-
ho máku. Pořízením květu jste přispěli 
na přímou pomoc veteránům a dalším 
bojovníkům za svobodu prostřednic-
tvím Centra pomoci Paměti národa. 
Výtěžek sbírky jde také na to, aby se 
na jejich příběhy nezapomnělo. Příští 
měsíc knihovna uveřejní výsledky vaší 
dobročinnosti. Město samo připomně-
lo 11. listopadu Den válečných ve-
teránů položením květů vlčího máku  
k pomníku na náměstí.

●  Zaznamenala�Alena�Janurová

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
Policisté na stránkách města upozor-
ňují na kontroly zabezpečení rekre-
ačních objektů. Na různých místech 
okresu Praha venkov – východ bude  
v podzimním a zimním období probí-
hat preventivní akce zaměřená na kon-
trolu zabezpečení rekreačních objektů.

Například ve středu 26. října 2022 kon-
trolovali policisté Obvodního oddě-
lení Úvaly spolu se strážníky městské 
policie rekreační objekty. V chatových 
oblastech obcí Úvaly a Škvorec policis-
té nezaznamenali pohyb nežádoucích 
osob a všechny objekty byly řádně za-
bezpečeny.

Minulou zimní sezonu, tedy v obdo-
bí od 1. října 2021 do 1. dubna 2022, 
policisté šetřili jen v rámci Územního 
odboru Praha venkov – východ 7 pří-
padů vloupání do rekreačních objektů 
a ve Středočeském kraji evidovali 255 
případů.  Policejní hlídky provádí pra-
videlné kontroly chatových oblastí, pr-
votní prevence by ovšem měla vychá-
zet od majitelů objektů.

… při návštěvě úvalského hřbitova na 
Dušičky – Den památky zesnulých 
byl příznačný klid. Hroby ozdobené, 
všude plno podzimních barev, listí 
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Požáry se v zásahovém území úvalských 
hasičů udály pouze dva, ale zato byly 
poměrně rozsáhlé. 

V devět hodin večer 19. září se úvalští 
hasiči vydali k Jirnům, kde byla na kru-
hovém objezdu hlášena dopravní neho-
da. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná  
o závažný případ, neboť řidič dodávky 
přehlédl značení a pokus o přímé projetí 
křižovatky skončil proraženou olejovou 

vanou. Úkolem hasičů byla likvidace ole-
jových stop.

23. září před čtvrtou hodinou v noci  
z Úval vyjížděly oba cisternové auto-
mobily do Šestajovic, kde došlo k po-
žáru rodinného domu. Starší dům byl 
po zhroucení střechy požárem takřka 
zničen, nicméně včasným zásahem ha-
sičů se oheň nerozšířil na další přilehlé 
domy. Úvalští hasiči se podíleli na likvi-

VÝJEZDY�ÚVALSKÝCH�HASIČŮ
S nastupujícím podzimem vás opět in-
formujeme o zásahové činnosti úval-
ských dobrovolných hasičů. Od poloviny 
září do poloviny října řešila jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů Úvaly 8 udá-
lostí především s pomocí cisternového 
automobilu na podvozku Tatra Terrno. 
Převážně se jednalo o řešení následků 
dopravních nehod, které zaměstnaly 
úvalské hasiče ve 4 případech. Hasiči se 
podíleli i na záchraně osoby a zvířete. 



daci požárů a vyhledávání skrytých oh-
nisek pomocí termokamery. Jen co se 
hasiči vrátili do Úval, byla v půl osmé 
ráno hlášena další událost. Šlo o do-
pravní nehodu osobních automobilů  
v Úvalech, která se obešla bez zranění. 
Po provedení protipožárních opatření, 
zdokumentování nehody a odklizení ná-
sledků si hasiči mohli oddychnout.

Ale už následujícího dne se po čtvrté ho-
dině odpolední znovu rozezněla siréna. 
Jednalo se o kuriózní zásah, kdy byli hasi-
či přivoláni k záchraně netopýra, který se 
nad rybníkem v Úvalech zachytil do vlas-
ce, napíchl na rybářský háček a zůstal vi-
set na větvi stromu asi ve výšce 3 metrů. 
Jednotce se podařilo netopýra vyprostit 
a předat jej do další péče městské policii.

29. září před pátou hodinou ráno vy-
pukl další požár, tentokrát v Českém 
Brodě. Opět Úvaly opouštěly dva cis-
ternové automobily, jelikož se jednalo 
o rozsáhlý požár vysoké hospodářské 
stavby, byť již nevyužívané. Úvalští hasi-
či se podíleli na likvidaci požáru, trans-
portu vody a dalších pracích včetně vy-
hledávání skrytých ohnisek po uhašení 
ohně.

Další výjezd se uskutečnil až 11. října, 
kdy došlo večer v Jirnech k dopravní ne-
hodě osobního automobilu bez zásahu. 
Jednalo se o rutinní zásah spočívající  
v odklizení následků.

14. října před čtvrtou hodinou odpo-
lední v Úvalech zkolaboval člověk. Před 
příjezdem záchranné služby se úvalští 
hasiči podíleli na resuscitaci. Den poté  
v podvečer vyjížděla jednotka k méně 
dramatické události. V Horoušanech 
došlo k dopravní nehodě osobního au-
tomobilu bez zranění.

●  �Za�JSDH�Úvaly�Milan�Bednář
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MDDMMDDM

PODZIMNÍ�TVOŘIVÁ�
SOUTĚŽ�–�DÝNĚ,� 
DÝNIČKY
Když jste šli na podzim okolo MDDM, určitě jste si všimli, že 
nám předzahrádku obsadily malé, ale nápadité postavičky, 
návštěvníci z jiné galaxie. Ve svém kočáru přijela princezna 
a seběhla se i zvířátka. 

Tyto výrobky nám přinesli soutěžící na letošní ročník tvořivé 
soutěže na téma dýně a dýničky. Poděkování patří jednot-
livcům a učitelkám z MŠ, které se vždy nějakým způsobem 
snaží do tvorby zapojit i dětičky. Kdo má na starosti kupu 
malých dětí, tuší, že to není jednoduché. Všichni chtějí dělat 
všechno😊. 

1. Kategorie 1. místo: MŠ třída – Žirafky 
  2. místo: Dráčci a Koníci 
  3. místo – Sovičky.
  1. místo: jednotlivci – kluci Ernestovi

3. Kategorie 1. místo: Karolína Mládková 

Čestné uznání MŠ Berušky, Sluníčka, Motýlci, Kytičky

Děkujeme sponzorovi za 90 ks hraček Pop it bubble, který-
mi jsme odměnili první místa.

●  �Iva�Fíková
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herců, známých z televizních obrazovek 
… např. v jedné ženské roli se objevila 
Jaroslava Stránská, známá jako poručice 
Krásenská ze seriálu Policie Modrava.  
V komedii nechyběl ani její režisér Ja-
roslav Sypal, známý z filmů Byl jednou 
jeden Polda, Lotrando a Zubejda či Jak 
ukrást Dagmaru, který se bravurně 
zhostil role Bena. Petr Vojnar, mode-
rátor pořadů TV Prima si zahrál Alana 
Džefryho…“

10. listopadu se u fontány, která prýš-
tila národními barvami, sešly rodiny  
s malými dětmi na lampionovém průvo-
du pod taktovkou spolku Mámy v Úva-
lech. Určitě budou mít zdokumentováno 
na svých stránkách.

11. listopadu započalo období svato-
martinských vín a hus nejen nabídkou 
vinoték, ale i prvním večerem Na dob-
rým místě s cimbálovkou a týdenním 
menu s husičkami.

12. listopadu opět v „65“ mělo převeli-
ký úspěch hostování škvoreckého diva-
delního souboru Bezdíkov. Zcela nabitý 
sál se zhruba 140 návštěvníky si patnáct 
herců podmanilo 120 minutami plných 
dobře podanou hudební komedií na 
motivy bestselleru manželů Peasových 
Proč muži neposlouchají a ženy neu-
mějí číst v mapách (kniha je i v Měst-
ské knihovně, ale vypůjčená). Bylo vidět, 
že vztahy mezi pohlavími jsou vděčným  
a věčným tématem, prý se v tom všichni 
poznávají, a že vědecké poznatky lze vy-
ložit i velmi zábavně.

A koho si pod DSB představit? Říkají  
o sobě na webu:
„Jsme spolek sousedů ze Škvorce a Tře-
bohostic. Jsme matky a otcové našich 
dětí, pro které chceme vybudovat lepší 
podmínky k životu. Jsme zaměstnanci, 
kteří se ve svém volném čase scházejí, 
aby řešili palčivé problémy a nedostat-
ky našeho městečka. Jsme sousedé 
malebného městečka s dochovanou 
architekturou a bohatou historií a není 
nám lhostejné, jak vypadá naše bydliště, 

K uctění státního svátku Dne vzniku 
samostatné československé repub-
liky přišli představitelé města a spo-
lu se skauty a farářkou CČSH položili 
květiny k pomníku před školou. Nově 
zvolená starostka, a vlastně první žena  
v této funkci, Markéta Rydvalová pro-
nesla trochu jiný projev oslavující i méně 
hrdinné činy úvalských občanů. Spolu  
s místostarostou Milošem Ulrichem se 
památce poklonili.

4. listopadu se v „65“ představil zájezdní 
soubor pražských herců na volné noze  
s „nekorektní“ komedií Šest v tom, kte-
rá slaví poslední roky velký úspěch. Proč 
nekorektní? Tak se nyní na sociálních 
sítích označuje humor, který se pohy-
buje na hranici zavedené korektnosti  
a střílí do hyperkorektnosti, bourá ji. Po-
dle jiných názorů … dobré výkony herců  
a hra? Slabá. Zbytečné vršení otřepa-
ných frází na hranici erotické, jak ře-
čeno, korektnosti, což ale ukazuje, že 
moderní doba si žádá moderní výrazivo. 
Proti gustu … v době kdy někde svět bo-
juje s metoo, šílí se soudy kvůli obtěžo-
vání, proti sexismu… Hra se ovšem jako 
odehrává v USA v roce 1985.

Všude, kde soubor hrál, přebírá místní 
tisk doslova tuto informaci… „Následují-
cí, divácky vděčné situace ukázaly, proč 
Šest v tom patří mezi nejlepší současné 
komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip 
nenechaly diváky ani na chvíli vydech-
nout. Originální komedie, nabitá hu-
morem, přinesla nejen mnoho vtipných 
scén, ale i nečekaný příběh lásky a pře-
kvapivý happyend. Vkusně a nevulgárně 
zpracované téma uvedla Agentura Snů 
v české premiéře. V podání pražských 

prostranství a okolí. Zajímáme se, učíme 
se, inspirujeme se a v neposlední řadě 
chceme komunikovat s ostatními. Chce-
me se bavit a bavit i ostatní. Společnými 
nápady a záměry se pokoušíme zlepšit, 
co zlepšit jde.“

Vzhledem ke zcela neprůchodnému sálu 
bylo těžké cokoliv fotit, tak alespoň přes 
hlavy diváků a dva herce, než šli na scénu.

17. listopadu se událo mnoho spole-
čenských setkání u příležitosti výročí sa-
metové revoluce. Spolek PRO Úvaly tra-
dičně zval a přišel k vlajkám na náměstí 
a vzpomněl na dobu, která nám přinesla 
svobodu. TOP09 zase zvolila jako připo-
mínku podloubí v Riegerově, které je po-
dobné tomu na Národní třídě.

Jiný spolek, Zachraňme koupaliště, se 
sešel po čtvrté u sekvojovce, který byl  
k tomu výročí v roce 2019 vysazen v Nach-
lingerově parku jako živá kronika města.

V sálku DPS se konal koncert tria Musica 
Dolce Vita také v duchu výročí dne, kdy 
jsme mohli začít volně dýchat. Zazněly 
skladby a písně českých klasiků i soudo-
bých skladatelů. Sedm desítek návštěv-
níků zatleskalo i závěrečné Modlitbě pro 
Martu. Uctivá připomínka státního svát-
ku Dne boje za svobodu a demokracii  
a Mezinárodního dne studenstva.

Jestli se děly další společenské akce  
v úvalském perimetru a nenacházíte je, 
tak je to proto, že redakce nebyla účast-
níky oslovena a tudíž občané nevědí, oč 
přišli. Škoda.

● Lístky�trhala�Alena�Janurová

LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH�
A�SPOLEČENSKÝCH�AKCÍ
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apod., jde čistě o pastorální hru apliko-
vanou na liturgii tradiční mše. Její pří-
běh vypráví o zvěstování Kristova na-
rození v podobě betlémského děťátka  
a příchodu pastýřů k jesličkám.                                                                                                                           

Česká mše vánoční má pastorální cha-
rakter, je zasažena do českého pro-
středí a pro svou prostotu i radost-
nou a svěží atmosféru je srozumitelná  
a přístupná po více jak dvou stoletích 
i dnešním lidem. Jelikož se do dneška 
nedochovala originální partitura,  jsou 
v současnosti hrané verze sestaveny 

na základě kritického rozboru opi-
sů.                                                                                                                                           

Letošní koncert opět připravují 
Ondřej Novák a Vítězslav Pokor-
ný. Na čtvrtek 15. 12. v 18 hodin je 
sále Domu s pečovatelskou službou  
v Úvalech, nám. Svobody 1570 při-
pravena zkouška k sezpívání hlasů. 
Přivítáme každého, kdo Rybovku 
umí a chce si ji zazpívat. Těšíme se 
všichni na vás.

●  Dr.�Vítězslav�Pokorný

ČESKÁ�MŠE�VÁNOČNÍ�SE�BLÍŽÍ�I�V�ÚVALECH
S nadcházejícím obdobím vánočních 
svátků se do našeho úvalského kostela 
Panny Marie již po dvanácté v řadě opět 
vrací Česká mše vánoční Hej mistře! od 
Jakuba Jana Ryby. Její uvedení uvidíme  
a uslyšíme v neděli 18. 12. Bylo o ní na-
psáno a řečeno mnohé, stala se doslo-
va synonymem českých Vánoc. I u nás 
v Úvalech je její uvedení tradičně netr-
pělivě očekáváno s velkou pozorností  
a zájmem občanů.                                                         

Přestože je stavěná stejně jako latin-
ská hudební mše s částmi Kyrie, Gloria 

    

CÍRKEVCÍRKEV

noce, doba zamýšlení, rozjímání a dob-
ročinnosti.   

Dříve byl advent  i dobou postu, kdy 
byly zakázány zábavy, svatby a hodo-
vání. V tomto adventním čase také do-
chází k úklidům a pečení cukroví. Dříve 

spíše na venkově se i dralo peří, šilo, 
pletlo, předlo a tkalo. Každé ráno pak 
věřící chodívali do kostela a zpívali ro-
ráty. Dodnes se dochovalo zpívání ad-
ventních písní a koled. V současnosti 
řada obchodů a domácností je vánočně 
vyzdobena od počátku adventu, někde 

ZAMYŠLENÍ�K�ADVENTU
A máme tu opět ADVENT, z lat. Adven-
tus, což znamená příchod. Tento čas 
je začátkem nového liturgického roku, 
období čtyř neděl před Hodem Božím 
vánočním (25. prosincem). Zároveň je 
to doba radostného očekávání přícho-
du Spasitele, duchovní přípravy na Vá-



*V pátek 21. 10. jsme tak jeli na vý-
let do Sadské, kde v místním muzeu 
nedávno otevřeli hasičskou expozici.  
A protože my hasiči se známe mezi se-
bou, před návštěvou muzea jsme na-
vštívili místní hasičárnu i s technikou. 
Ve zmíněné expozici v muzeu jsme pak 
zhlédli sbírku hasičských autíček, his-
torické uniformy, techniku a mnoho 
dalšího.

* V pátek 4. 11. odjíždělo několik ve-
doucích na pravidelné víkendové ško-
lení vedoucích okresu Praha- východ 
na Přední Labskou v Krkonoších. Pro 
následující sezony se mění pravidla 
soutěží dětí a mládeže, tak to byl na 
školení hlavní bod programu. Nechy-
běla ale ani zdravověda a přednáška 
o hrozbách internetu. Zkoušky na in-
struktora složil Jan Závorka, nyní do-
rostenec, v budoucnu snad nový ve-
doucí kroužku.

* V pátek 11. 11. jsme se prošli přes 
celé Úvaly od hasičárny do provizorní 
hasičárny. Na děti tam čekala všech-
na naše výjezdová technika, mohly se 
podívat do šatny a nových prostor pro 
výjezdovou jednotku. Doslova prolezly 
auta skrz naskrz, a kdyby se neblížil ko-
nec schůzky, jistě by ještě dále poslou-
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Starší žáci poprvé na TFA

V sobotu 15. 10. jsme si prodloužili naši 
závodní sezonu účastí na soutěži TFA  
v Mnichovicích. Jedná se o disciplínu 
tzv. „železného hasiče”, kde je přesný 
průběh disciplíny známý až na místě  
a kromě rychlosti je potřeba také síla 
a pevná vůle závod dokončit. Poprvé si 
toto hasičské odvětví vyzkoušeli naši 
starší žáci a také jejich vedoucí. Mezi 
zkušené závodníky patřil v dorostu náš 
Tomáš Geisler, který obsadil 2. místo. 
Ve starších žácích si nejlépe vedli na 
3. místě Tomáš Černuška a na 5. mís-
tě Jan Kučerka. Skvělým příkladem pro 
své svěřence pak byla jejich vedoucí 
Klára Klímová, která v kategorii žen zví-
tězila.

●  Alena�Tesařová,�
SDH Úvaly

Podzimní akce kroužku mladých  
hasičů

Členové kroužku mají trochu odpočin-
kové období, nehoníme je po zahradě 
nebo v přilehlém parku s hadicemi  
v ruce, ale vymýšlíme pro ně pestrý 
program jiného charakteru. 

chaly každou informaci o každém kusu 
techniky.

Aktuální dění v našem kroužku může-
te sledovat také na internetu, na na-
šich webových stránkách mh-uvaly0.
webnode.cz, na facebooku Mladí hasiči 
SDH Úvaly a na instagramu @hasici-
uvaly.

●  Alena�Tesařová,� 
SDH Úvaly

HASIČI�

už od listopadu. Dříve se tak časná vý-
zdoba netradovala. Takto brzy nebyly 
vyzdobené ani kostely. Ty byly zdobeny 
až o třetí adventní neděli (naz. Gauda-
te, z lat. „Radujte se“).  A po této neděli 
se začalo zdobit i v domácnostech. 

Tradičním symbolem adventu je prá-
vě  adventní věnec mající obvykle čtyři 
svíce, které se postupně zapalují vždy  
v neděli až do neděle, po které následu-
je Štědrý den.  V minulosti se adventní 
věnec zavěšoval na stuhách ke stropu. 
V dnešní době se pokládá na stůl.

První svíce se zapaluje na památku 
proroků, kteří předpověděli příchod 
Spasitele. Druhá svíce se zapaluje jako 
symbol Betléma, kde se narodil Ježíš  
a symbolizuje lásku. Třetí  svíci  zapa-
lujeme  na památku pastýřům a čtvrtá 
svíce je symbolem míru a pokoje. 

PŘEJI VÁM VŠEM PŘÍJEMNĚ PROŽITÝ 
ADVENTNÍ ČAS A POŽEHNANÉ VÁNOČ-
NÍ SVÁTKY.

●  Mgr.�Jitka�Pokorná,� 
farářka CČSH v Úvalech
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LAMPIONŮ�BYLO�VÍC�NEŽ�HVĚZD
Počasí i pandemická situace dovolila, 
aby se po letech opět mohl konat Lam-
pionový průvod v režii spolku Mámy  
v Úvalech. Proběhl 10. 11. a zpětně mů-
žeme říci, že se vydařil. Děti si nejprve 
mohly vlastnoručně vyrobit lampion  
v dílničkách a vyzdobit si ho dle své 
fantazie. Krátce po 17. hodině průvod 

pomalu vyrazil od školy směrem ke 
mlýnu. Radost nekazilo ani bláto. I když 
cesta občas připomínala tankodrom, 
špalír obešel rybník a mířil na hřiště 
pod školou. Byla to krásná podívaná. 
Děti byly ze světýlek nadšené a neza-
lekly se ani strašidel na konci průvodu.

Na hřišti pak čekal na děti nejen malý 
dáreček, ale i ohýnek na opékání buřtů 
a stánky s občerstvením a blikajícími lá-
kadly. Účast byla opravdu hojná. I nás 
mámy organizátorky mile zaskočila.  
A pokud by se k nám nějaká další ma-
minka ráda přidala, dveře spolku jsou 
otevřené a budeme rády za nové člen-
ky. Pojďte s námi dělat dětem radost😊

●  Za�Mámy�v�Úvalech� 
Markéta�Veselá

MO�ČRS�ÚVALY�INFORMUJE
Podzim je každoročně obdobím, kdy 
vody chovných rybníků vydávají svá ta-
jemství a hodnotí se uplynulá rybářská 
sezona. Rád bych vás seznámil s nejdů-
ležitějšími událostmi.

Po několikaletých starostech s vyřizo-
váním potřebných povolení a sháně-
ním financí jsme letos konečně začali 
s rekonstrukcí vyhořelé rybářské chaty. 
Podařilo se nám za pomoci dárců, kteří 
přispěli na transparentní účet, a nema-
lou pomocí obecního úřadu  realizo-
vat výstavbu inženýrských sítí a začít 
hrubou stavbu. Chata po rekonstrukci 
bude vypadat stejně jako ta původní, 
pouze stěny již budou vyzděné s ná-

sledným obložením dřevem. Letošní 
rok máme v plánu dokončit hrubou 
stavbu s krovem a provizorním zastře-
šením. Tímto bych rád poděkoval i fir-
mám podílejícím se na této stavbě.

Letošní rok byl v našem spolku rokem 
volebním. Na členské schůzi bylo vý-
boru MO uloženo zajistit  sesouhlasení 
uznávaného věku pro odchod do sta-
robního důchodu ze současných 60 let 
na 65 let.

Neveselou událostí letošní sezony 
byla otrava ryb na Horním úvalském 
rybníku zapříčiněná škvoreckou čistič-
kou odpadních vod. Členům výboru se 
podařilo včas zareagovat a za pomoci 
dobrovolných hasičů v Úvalech mini-
malizovat škody na obsádce ryb a za 
pomoci Policie ČR a hygienické stanice 
zmapovat rozsah otravy. Vyšetřování 
této ekologické havárie stále probíhá.

Koncem září se tradičně konaly rybář-
ské závody seniorů. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale nakonec dorazilo 16 
závodníků, kteří se nezalekli deštivého 
počasí a rádi se spolu utkali.

Závody dětí se letos posunuly až do lis-
topadu na rybník Fabrák. Využili jsme 
dobu hájení po podzimním  nasazení 
kapra. Po dohodě s ÚS ČRS Praha jsme 
závody naplánovali na sobotu 5. listo-
padu. Účastnilo se 13 dětí s doprovo-
dem. Počasí se docela vydařilo, část 
dne dokonce svítilo slunce a nálada 
byla soutěživá, ale kamarádská.
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ÚVALSKÝ�KLUB�DŮCHODCŮ�HLÁSÍ
Nevěřili byste, že ruční práce, dnes se 
tomu myslím říká workshop, zaujmou 
naše přátele v Úvalském klubu dů-
chodců. 

Tvořili pod vedením zkušené pečova-
telky Adélky, která patří i do Dolce Gan-
gu, vánoční výzdobu. Spoustu práce 
dalo nashromáždit materiál a připra-
vit místnost, ale pak při úklidu přiložil 
ruku každý. Bylo to ohromné a nadše-
né. Paní Glocová ještě zvládla uháčko-
vat kraječku pro obtočení květináče. 
A to, co je na talířku? Říká: „Po tom 

se prý neztloustne,“ ale je to krásné  
a k nakousnutí, no ne????

●  Atmosféru,�společné�foto� 
a�„cukroví“�zachytila�Alena�Janurová

U obou kategorií byl hodnocen 1 cm 
délky ulovené ryby jako 1 bod. Během 
závodů bylo soutěžícím podáváno ob-
čerstvení a seniorům byl navíc podá-
ván po ukončení závodů slavnostní 
oběd v podobě řízku s bramborovým 
salátem.

V říjnu nastalo období výlovů. Letos 
byl velmi teplý rok a všichni jsme byli 

V lednu nás čeká odevzdávání letoš-
ních úlovkových lístků a prodej povo-
lenek na nadcházející rok. Výdej povo-
lenek pro dospělé i děti na rok 2023 
bude probíhat v následujících termí-
nech v technickém zázemí naší organi-
zace. Adresa: Pod Slovany 1960, Úvaly 
(sádky). 

      7. 1. 2023       8:00 – 11:30 hod.

    21. 1. 2023     8:00 – 11:30 hod.

    18. 2. 2023     8:00 – 11:30 hod.

    18. 3. 2023     8:00 – 11:30 hod.

    29. 4. 2023     8:00 – 11:30 hod.

●  Za�výbor�ČRS�MO�Úvaly� 
Roman�Petříček��

zvědaví, jak se na rybí osádce v našich 
rybnících projeví ekologická havárie 
na čistírně odpadních vod ve Škvor-
ci. Počasí nám přálo a všechny výlovy 
proběhly hladce. Díky tomu se mohou 
radovat sportovní rybáři na pražských 
vodách, kam všechny ryby po vylovení 
ihned putovaly.

ZO�SPCCH�JIRNY,�ŠESTAJOVICE,�ZELENEČ� 
A�MĚSTO�ÚVALY
V září proběhl výlet do Nových Hradů  
a Poličky. Zámek Nové Hrady je soukro-
mý, vlastní jej manželé Kučerovi. Je zde 
se na co dívat, vyprávění majitele bylo 
velmi zajímavé. Máte zde možnost na-
vštívit zahradu, muzeum kol, bludiště, 
zkrátka každý si najde to, co jej zajímá. 

Další zastavení byla Polička. Zdatnější 
vyšlapali 190 schodů do věže koste-
la, kde žila 5 členná rodina Bohuslava 
Martinů. Ostatní navštívili muzeum, 
kde jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o městě, sklárnách, o oděvech 
vesničanů i měšťanů. 

Nejvíce o skladateli Bohuslavu Marti-
nů. Bylo toho hodně a velice zajímavé. 

Děkujeme panu starostovi a členům 
zastupitelstva za finanční přispění.    

●  Zapsala�Eva�Pilátová������

ZO�SPCCH�Jirny,� 
Šestajovice,�Zeleneč� 
přeje�svým�členům� 
hezké�a�pohodové� 
svátky�vánoční 
�a�hodně�zdraví� 

a�štěstí�do�roku�2023
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šel místo i v našem programu, a proč 
taky ne. Den plný legrace, výroby ma-
sek, soutěží, halloweenská stezka  
a strašidelné kostýmy jsou moc fajn.

A nezapomněli jsme ani na divadelní 
představení pro děti. Na budově Bul-
harská se předvedlo Divadlo koloběž-
ka s představením „Co malí medvědi  
o podzimu nevědí“ a taky jsme si s dět-
mi vyrazili do kina.  Kino na kolečkách 
přijelo do úvalské „65” a děti zhlédly 
film Tlapková patrola nebo Websterovi 
ve filmu. Oba filmy byly skvělá volba, 
říkaly děti!

Ale nyní jsme již zcela pohlceni pří-
pravami na Vánoce, protože program 
je rozhodně nabitý, pestrý a my se už 
strašně těšíme!

●  Jana�Hájková,�ředitelka MŠ

užíváme metody kooperativního učení 
a vedeme děti k samostatnosti, rozvíjí-
me kritické myšlení a bereme v potaz  
i praktické využití poznatků.

Moc jsme si užili i soutěž MDDM Úvaly 
na téma “Dýně a dýničky”, ve které měli 
soutěžící vyrábět postavičky především 
z přírodnin. Obvyklé podzimní téma, 
které však naše šikovné učitelky a děti 
proměnily v neuvěřitelná díla. U vyrá-
bění z dýně každého nejdříve napad-
nou příšerky nebo strašidýlka, ale už 
jste někdy viděli dýňové mimozemšťa-
ny, kočár Popelky nebo lesní zvířátka?! 
Fantazie nám prostě nechybí a posbí-
raná ocenění a diplomy udělaly dětem 
obrovskou radost.

A když podzim, tak dýně, a když dýně, 
tak i halloween. Svátek, který si už na-

Podzim ve školce není nikdy smut-
ný. Hrajeme si, tvoříme, soutěžíme  
a dozvídáme se spoustu nových věcí. 
A samozřejmě pouštíme i draky!

Hodně nových informací a zážitků čer-
páme na projektových dnech, které 
jsou hrazeny z projektu Šablony MAP 
Brandýsko. Děti zažívají tyto akce buď 
ve školce, nebo mimo školku. Napo-
sledy to byl projektový den v lese. 
Poznávali jsme lesní zvěř podle srsti 
(kůže), obrázků nebo parohů. Pro di-
vočáky jsme nasbírali kaštany, hledali 
jsme stopy zvířat a nakonec jsme jed-
no opravdu našli – malého ježečka!  
A co to vůbec je takový projektový den? 
Projektovým dnem se rozumí společné 

vedení aktivity pedagogem školy a od-
borníkem z praxe, kteří společně při-
praví a vedou projektovou výuku zamě-
řenou na vybrané téma. Cílem aktivit je 
propojit teoretické znalosti ze školního 
prostředí s jejich využitím v praxi. Při 
projektovém dni se klade důraz na ak-
tivizační a kreativní metody výuky, vy-

PODZIM�VE�ŠKOLCE
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Naši učitelé CLILují

Máme se dobře a nebojíme se to při-
znat:-) 

Pythagoriáda – matematické mozky, 
třeste se!

Pythagoriáda je matematická soutěž 
určená především pro žáky druhých 
stupňů základních škol a odpovídají-
cích ročníků víceletých gymnázií. Každé 
matematické zadání se skládá z úloh 
na prostorovou představivost a logic-
ké uvažování. Aby byl řešitel úspěšný, 
musí mít 10 a více bodů a postupuje 
dále do okresního a následně až do 
krajského kola. Při této soutěži se ne-
používají tabulky ani kalkulačky. Takže 
žádná legrace.

ÚVALSKÁ�ZÁKLADKA�SE�MÁ�PROSTĚ�FAJN�

„Dne 18. 10. proběhlo školní kolo Py-
thagoriády. Šesťákům, sedmákům, 
osmákům i deváťákům se pořádně 
kouřilo z hlav. Šedesát minut počíta-
li 15 příkladů a ti nejlepší postoupili 
do okresního kola. Jestli si chcete vy-
zkoušet, co musejí naši žáci zvládnout,  
a prověřit své mozkové závity, podívej-
te se na školní facebook, na kterém je 
jeden příklad pro šesťáky a jeden pro 
deváťáky.” (Jan Korbelář)

„Na základce v Úvalech se rozšiřu-
je nový trend. Někteří učitelé CLILu-
jí! Věnují se snad černé magii? Nebo 
podlehli kouzlu nové sociální sítě? 
Nikoliv. Rozhodli se v některých svých 
hodinách používat metodu CLIL nebo-
li Content and Language Integrated 
Learning.

Co to je? Jedná se o výuku nejazykového 
předmětu za využití cizího jazyka (an-
gličtiny). Obsah hodiny nebo její části 
je sdílen v angličtině. Žáci se seznámí 
s novou slovní zásobou v anglickém 

jazyce, kterou mohou hned aktivně 
používat, ale také získávají možnost 
pracovat s autentickými zdroji. Jak 
potom taková hodina vypadá? Nejpr-
ve si žáci osvojí nejdůležitější slovíčka  
k danému tématu, následovně pracují 
s autentickými cizojazyčnými materiá-
ly – s textem, videem nebo audiona-
hrávkou. Mají tak možnost poznávat 
nové zdroje informací a současně si 
tím rozvíjí své jazykové dovednosti. 

V jakých předmětech se CLIL používá  
a jak často? Využití angličtiny pro 
výuku se věnují nejen učitelé na dru-
hém, ale už i na prvním stupni. Akti-
vity v cizím jazyce jsou pro žáky vždy 
zajímavé a atraktivní. Mladší děti si 
tak například už zkusili počítat jedno-
dušší příklady v angličtině, starší žáci 
pak zvládnou anglicky v matematice 
pracovat se složitějšími výrazy nebo 
v dějepise popsat zásadní historické 
události. Učitelé připravují CLILové 
hodiny v pravidelných intervalech, na-
příklad jednou za měsíc tak, aby tako-
vá hodina byla zpestřením, nebo CLIL 
využívají při opakování probraného 
tématu. A jak potvrdil nejmenovaný 
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Prostě SPORT

Pohyb, sport a s ním spojené osobnost-
ní rysy (férovost, motivace, odhodlání, 
spolupráce) považujeme při sportovní 
výchově za velmi důležité. Se školou bý-
vají spojovány v tomto tématu zejména 
tělesná výchova, ale my sportovní vý-
chovu posouváme ještě dále – účastní-
me se a pořádáme i sportovní soutěže 
– mezi sebou i mezi školami. Naposledy 
to byl turnaj ve stolním tenisu.

Halloween 

naší škole, protože naše „škola žije”! 
Samozřejmostí je web školy, faceboo-
kové stránky, instagram a občas se 
mihneme i na televizních obrazovkách. 
Naposledy to byla reportáž o Hallo-
weenu na naší škole na obrazovce CCN 
Prima News. A můžeme vám slíbit, že 
to nebyla poslední návštěva televizní-
ho štábu na naší škole, protože byli tak 
nadšení, že se chtějí vrátit.

Jak má vypadat nadupaná digitální 
IT škola? Zeptejte se na ZŠ Úvaly!

Slova jako IT, robotizace nebo progra-
mování by měla být dnes ve školním 
slovníku a běžných činnostech ve škol-
ství samozřejmostí. Aktivity a rozvoj 
úvalské základky v této oblasti jsou 
vidět a všímají si toho i ostatní. Naše 
neuvěřitelné pokroky byly důvodem 
toho, že jsme byli osloveni Národním 
pedagogickým institutem ČR, abychom 
se zúčastnili online streamu nad digita-
lizací škol, a to ne jako posluchači, ale 
v pozici lídra v oblasti IT rozvoje školy. 
Abychom prostě dalším školám ukázali 
a dokázali, že to jde! Naši školu napros-
to profesionálně a zkušeně reprezen-
tovala zástupkyně pro 2. stupeň, Mgr. 
Milada Boháčková. Celá debata je sa-
mozřejmě dostupná a můžete si ji po-
slechnout, stojí za to.

●  Tým�ZŠ�Úvaly

Při Halloweenu nezůstává pozadu ani 
naše školní jídelna. Naše kuchařky 
s námi “drží basu” a jsou pro každou 
legraci, a proto i tento svátek pojaly 
velkolepě – výzdoba jídelny, kuchařky  
v převlecích a pestré dýňové menu 
kouzelných chutí!

Naše škola je zkrátka všude

Budujeme otevřenou, vstřícnou školu, 
jsme pyšní na svoje výsledky i aktivity 
a s potěšením vás k nám zveme pro-
střednictvím nejrůznějších kanálů – na-
jdete nás dnes již téměř všude a vždy  
s aktuálními informacemi z dění na 

CLILující učitel, žáky tyto hodiny baví 
aneb není větší pochvaly, než když 
Vám deváťák řekne, že ho hodina dě-
jepisu v angličtině baví mnohem víc 
než obvyklá hodina v češtině.” (Dana 
Brabencová)

„Dne 24. října a 7. listopadu se konal 
za podpory sportovního klubu stol-
ního tenisu Úvaly a pana Šochmana 
školní turnaj ve stolním tenise. Z cel-
kového počtu 23 chlapců a 13 dívek 
postoupilo do užšího finále 18 nejlep-
ších ve třech kategoriích. Byly to velmi 
emotivní a vypjaté zápasy, které se ale 
nesly v duchu fair play, povzbuzování 
a podpory. Jsme rádi, že se děti zase 
mohou hýbat, sportovat a radovat 
se z pohybu. Díky všem zúčastněným  
a gratulace vítězům!” (Za tým tělocvi-
kářů Zuzana Fiedlerová, Ladislav Po-
korný a Michal Hruška)

„Poslední říjnový den proběhl na ZŠ 
Úvaly ve strašidelném duchu. Vyuču-
jící prvního stupně využili příležitost  
a zorganizovali pro své žáky projekto-
vý den plný zábavných vzdělávacích 
aktivit v duchu Halloweenských oslav. 
Žáci druhého stupně si pod záštitou 
školního parlamentu odhlasovali den 
v maskách. Ty byly jak plné humoru, 
tak mnohdy opravdu hororové. Nad-
šení samotných žáků doplňovali i čle-
nové pedagogického sboru. Velká část 
z nich totiž nevynechala příležitost  

k tomu, aby byli pro své okolí náležitě 
děsiví – projednou i jinak než hrozící 
písemnou prací.“ (Martin Kratochvíl)

„Jaké mají školy zkušenosti se zavádě-
ním technologií ve výuce a kde si mohou 
říct o pomoc, i na tyto otázky jsme se spo-
lečně s dalšími hosty debaty v NPI snaži-
li najít odpovědi. Dle našich (úvalských) 
zkušeností je důležité se hlavně nebát 
– ať už požádat o pomoc a radu či při-
znat, že něčemu nerozumím, ale hlavně 
se nebát si nové digitální pomůcky na 
vlastní kůži vyzkoušet a začít je používat, 
i když nejsem “ajťák”. A protože vzdělání 
je celoživotní proces, jdeme příkladem, 
školíme se, učíme se od odborníků  
i od sebe navzájem používat digitální 
pomůcky ve výuce a neváháme zapojit 
ani talenty z řad našich bývalých i sou-
časných žáků. Chce to jen jedno – Pro-
stě to tlačítko zmáčkneme.” (Milada 
Boháčková)
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MISTROVSTVÍ�ČESKÉ�REPUBLIKY�V�KARATE�–� 
33�MEDAILÍ�PRO�ÚVALY
V malebných Karlových Varech se  
o prvním listopadovém víkendu usku-
tečnilo mistrovství České republiky 
Českého svazu karate JKA. Úvaláci měli 
velké zastoupení, na tuto vrcholnou 
soutěž se kvalifikovalo 30 našich spor-
tovců, a to ve všech věkových kategori-
ích mimo mini žákyň. 

Přestože všichni naši borci podali vý-
borné výkony, musím vyzdvihnout vý-
sledky Ondry Charváta a Sáry Koneč-
né. Ondra v soutěži juniorů, kde patřil 
k benjamínkům, vyhrál kata a svým 
strhujícím výkonem v závěru zápasu 
kumite, v posledních 5 sekundách dal 
bod,  dosáhl na bronzovou medaili, 
čímž si vysloužil titul kombinace. Dru-
hý nejlepší výkon klubu představovaly 
trofeje kombinací v kategorii juniorek 
a seniorek Sáry Konečné. Sára vybo-
jovala 2. místo v kata a 3. místo v ku-
mite jak v soutěži juniorek, tak senio-

rek. Nesmíme zapomenout na ostatní 
držitele kombinací:  Majdu Havlíkovou 
(1. místo kata a 2. místo kumite star-
ší žákyně) a Káju Kytkovou (2. místo 
v kata i kumite starších dorostenek). 
Za další triumf pokládám soutěž kata 
mladších dorostenců, kde Úvaly obsa-
dily první 3 medailová umístění: 1. Ríša 
Vašek, 2. Šimon Charvát a 3. Adam Ja-
ník. Upozorňuji i na ostatní držitele zla-
tých kovů: Tobíka Martinovského (kata 
mladší žáci), Tomáše Třísku (kata starší 
dorostenci), Anežku Vrbenskou (kumi-
te starší dorostenky) a kata tým junio-
rů ve složení Macoun, Tříska a Charvát.  
V individuálních soutěžích pak dále ex-
celovali: Matěj Štefl (3. místo kumite 
mini žáci), Vojta Šebela (2. místo kata 
ml. žáci), Emča Bělohradová (2. místo 
kata starší žákyně), Gábi Mastná (3. 
místo kata starší dorostenky) a Josef 
Macoun (3. místo kata junioři). A ne-
smíme opomenout i naše veterány: 
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Mladší přípravka odehrála 8 zápasů 
pod vedením trenéra Jana Jeneše. V zá-
věru sezony došlo ke změně na trenér-
ském postu. Nově se trénování ujímá 
vedoucí mužstva a trenér Tomáš Bílek, 
pomáhat mu budou trenéři Michal Ka-
belka, Roman Majrych a fyzioterapeut-
ka Martina Voňavková. Tímto bychom 
chtěli poděkovat za letitou a dobře od-
vedenou trenérskou práci u MP odstu-
pujícímu trenérovi Janu Jenešovi.

Mini školička samozřejmě ještě zápa-
sy nemá, ale je to sportovní příprava 
pro naše mládežnické týmy. Pod vede-
ním Patrika Kafůňka probíhá i celoroč-
ní nábor mladých zájemců o fotbal.

A jako vždy na závěr chci upozornit i na 
nesportovní část činnosti oddílu. 
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Petr Žák získal skvělé 5. místo v kata  
a 3. místo v kumite a jeho sparring  
partner Milan Houška se umístil 6.  
v kata a v kumite obsadil 2. příčku. 

Celou akci hodnotím velmi pozitivně. 
Sport Úvaly získaly 7 zlatých, 16 stří-

a to nejen závodníkům, koučům, trené-
rům, rozhodčím, ale v neposlední řadě 
i podporujícím rodičům. 
           
●  Za�Sport�Úvaly�Mgr.�Jana�Konečná,

předsedkyně klubu

brných a 10 bronzových ocenění, čímž 
se zařadily mezi nejúspěšnější kluby 
České republiky. Zároveň upozorňuji 
na fakt, že klub nebyl úspěšný pouze 
v jedné věkové kategorii, ale má své 
zastoupení v širokém věkovém roz-
pětí. Děkuji všem našim účastníkům,  

PODZIMNÍ�SOUSTŘEDĚNÍ�SPORT�ÚVALY
Tradiční podzimní soustředění proběh-
lo o podzimních prázdninách v Mácho-
vě kraji ve Starých Splavech a zúčastni-
lo se ho 65 karatistů. Soustředění bylo 
zaměřené na utužení kolektivu, stano-
vení si morálních hodnot v žákovském 
kolektivu a v neposlední řadě na zlep-
šení karatistických dovedností, včetně 
přípravy na mistrovství České republi-
ky. Tréninky karate kromě kmenových 
trenérů Jany Konečné, Jana Houžvič-
ky, Filipa Konečného, Milana Houšky, 
Anežky Vrbenské a Sáry Konečné oživili 
svou výukou v angličtině a japonštině 

Steen Carlsson a profesionální sebe-
obranou a výbornou psychologickou 
přípravou Adam Zdobinský.  Díky pěk-
nému počasí jsme vekou část trávili 
venku, hráli jsme hry, kopali jámy, vy-
řezávali dýně a oslavovali Halloween 
tradičním maškarním, které bylo oko-
řeněno skvělými, někdy až hrůznými 
vystoupeními z podsvětí.

Těšíme se na další společné akce!

●  Za�Sport�Úvaly�Mgr.�Jana�Konečná,
předsedkyně 

PODZIMNÍ�FOTBALOVÁ�SEZONA� 
A�JEJÍ�ZHODNOCENÍ
A mužstvo po jarní části sezony po-
stoupilo do 1. A třídy. Do krajské sou-
těže jsme vstupovali s respektem  
a celkové hodnocení je velmi pozitivní. 
Podařilo se do mužstva zabudovat té-
měř všechny letní posily a výsledkem je 
pěkné 6. místo v tabulce. Většina utká-
ní měla slušnou úroveň a jsme rádi, že 
jsme se v létě rozhodli pro I. A třídu. 
Mužstvo se prezentovalo kolektivním 
pojetím a dostatečně široký kádr umož-
ňoval trenérovi Kučerovi na každé utká-
ní postavit silnou sestavu. Nejlepším 
střelcem se stal Jozef Flóro, který vstře-
lil 11 branek. Stínem podzimu je zraně-
ní brankaře Alexe Gajdasze. V průběhu 
prosince budeme informovat o příprav-
ných utkáních a věříme, že se mužstvo 
dobře připraví na jarní sezonu.

B mužstvo zahájilo podzimní část po-
stupem ze IV. třídy, a to konkrétně z 
2. místa do vyšší soutěže III. třídy, kde 
jsme až na výjimky některých zápasů 
sehráli „dobrý fotbal“. Před jarní částí 
sezony bychom rádi zapracovali přede-
vším na fyzické kondici hráčů.

Garda odehrála pod vedením trenéra 
Josefa Krutského a Daniela Raise cel-
kem 5 mistrovských zápasů. Po delší 
době se podařilo posílit soutěž gard, 
tedy vyšší počet mužstev s hráči nad 
35 let o další soupeře. Hrálo se jedno-
kolově, za účasti 6 mužstev, tedy Mni-

chovic, Kunic, Koloděj, Přišimas , Úval  
a nově Tuklat. Jednoznačným vítězem 
se stal nováček soutěže, tým Tuklat. 
Úvalští borci obsadili druhé místo.

Žáci pod vedením trenéra Denise Pika 
vstupovali po dobře odpracované pří-
pravě do podzimní části, v rámci pří-
pravného bloku absolvovali i letní sou-
středění. Na podzim odehráli celkově 
devět mistrovských utkání, ze kterých 
vzešlo pět výher a čtyři porážky, s zá-
věrečným  5.místem v tabulce. Naším 
nejlepším střelcem je Jakub Tesař se 17 
góly.

Starší přípravka po letní přípravě  
a kempu odehrála pod vedením trené-
rů Raise, Horáka a Procházky 9 mistrov-
ských a 4 přípravné zápasy s výsledkem 
13 x výhra, 1 prohra. Pro SP i MP připra-
vujeme zimní turnaje a zimní přípravu  
i v nafukovací hale v Kolodějích.
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Dne 28.10, a 17.11. se uskutečnily bri-
gády členů oddílu a jejich příznivců. 
Brigády byly zaměřeny na úklid okolí 
hřiště, přípravu umělé trávy na zim-
ní sezonu, odstranění náletů dřevin 
a křovin kolem UMT, volejbalového  
a tenisového kurtu a v neposlední řadě 
i  oprava dětského hřiště. 

Chtěl bych jménem SK Úvaly poděkovat 
všem členům a fandům za jejich celoroč-

ní podporu, popřát všem pevné zdraví 
a na jaře se budeme těšit společně na 
další povedenou fotbalovou sezonu.   
A úplně na závěr musím ještě  poděko-
vat za práci na našem areálu, při pří-
pravě zápasů a zázemí všem mužstvům  
i našemu správci p. Mirku Černému.

Za SK Úvaly

●  Daniel�Rais,�Petr�Němec
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dlouze zastavovat. Účastník měl mož-
nost poslat si na tři místa libovolné věci. 
Toho jsem využil až na 140. km, kdy jsem 
krátce stavěl. Domazal lyže a připravil se 
na jízdu potmě.      

Povedlo se ti být v cíli na 108. místě  
v rychlém čase 13:57h. Byl jsi nejrych-
lejším Čechem, jak na to s odstupem 
času nahlížíš?

Do závodu jsem šel s cílem hlavně do-
končit, najít si svoje tempo, neřešit po-
řadí a pravidelně občerstvovat. To se 
povedlo. Čas i umístění je nad očekávání. 
Seveřani jsou běžkami doslova odkojeni. 
Ve školách je mají v rámci tělocviku. Jejich 
výkonnost je proto velmi vysoká. První cíl 
proťal Švéd Johan Löfgren v čase 10:36 
h. Jen s odstupem času trochu mrzelo 
zkrácení tratě o 20 km, a to díky nevída-
né oblevě.

Jaké panovalo počasí, jak jsi byl oble-
čen?

Počasí vyšlo ideálně. Slunečno pod nulou 
s čerstvě napadlým pomalejším sněhem. 
Oblečení jsem nepodcenil, měl jsem ho 
na sobě spíš více. V záloze byly připrave-
ny vyhřívané rukavice, které jsem nako-
nec nepoužil. Jen mrzly, i přes návleky na 
boty, nohy. Následky jsem ještě nějakou 
dobu pociťoval. Parťáci, se kterými jsem 
akci absolvoval, na tom byli daleko hůře. 
Úspěšně bojovali o časový limit dokon-
čení. Na trati tedy byli celou noc, kdy se 
dost ochladilo. Ráno jsem je pomáhal 
nakládat do auta. Takhle zmrzlé lidi jsem 
ještě neviděl.   

Ondra Teplý se poslední sobotu v březnu 
postavil na start švédského běžkařské-
ho závodu Nordenskiöldsloppet, kte-
rý úspěšně dokončil. Položili jsme mu  
v době, kdy si můžeme nechat o sněhu 
jen zdát, několik otázek.

Víme, že tvým hlavním sportem je stá-
le triatlon. Proč tato akce?

Běžky v zimním období do tréninku pra-
videlně zařazuji. Mám je neskutečně rád. 
Člověk je venku v přírodě, otužuje se a je 
tepově celkem vysoko. Jsou také velmi 
šetrné na pohybový aparát, který po let-
ní sezoně vždy dávám dohromady. Akci 
jsem měl jednou v plánu. Absolvování se 
stalo hlavním letošním cílem. Je o ni zá-
jem. Limit startujících je omezen na 300. 

Můžeš čtenářům přiblížit, o co přesně-
ji šlo?

Šlo o běžkařský jednorázový závod na 
dlouhých 220 km klasickou technikou. 
Hromadně startuje v Jokkmokk-Purkijaur 
v oblasti Laponska za polárním kruhem 
na konci března. Celková vzdálenost dělá 
ze závodu nejdelší soutěž klasického ly-
žování na světě a první ultra v moderní 
době. Celkové stoupání je „jen“ 1900 m. 
Historie sahá až do roku 1884, kdy polár-
ník Adolf Erik Nordenskiöld (níže na fot-
ce) vyslal během jedné ze svých expedic 
na lyžích dva z jeho týmu na neuvěřitelně 
dlouhou vzdálenost. Na tehdejší dobu to 
zvládli v rychlém čase 21:22h. Kdo závod 
absolvuje v tomto limitu, tak obdrží me-
daili „Pavva Lasse“. Maximální povolený 
čas na dokončení je 30 hodin.

Byl takto dlouhý závod značen a zajiš-
těn?

Závod startující v 5h ráno byl dobře zna-
čen. Jedna stopa najetá skútrem místy 
při přejezdu jezer díky větru zafoukaná. 
Pravidelně dobře vybavené občerstvo-
vací stanice po 15-20 km. Většinou šlo 
o stylové týpí s kožešinami a přírodním 
ohněm. V nich se ohřívalo pití, které se 
podávalo i v lahvích. Nemuselo se tedy 

Přišla nějaká krizová situace?

Vše i s logisticky náročnou cestou pro-
běhlo bez problémů. Jen ráno po pár 
hodinách spánku to bylo trochu hektic-
ké. Zapadl sběrný autobus, který nás měl 
odvézt na start. Museli jsme nakonec jet 
naším půjčeným autem a složitě se pro 
něj vracet. 

Zúčastníš se ve výhledu nějaké podob-
né akce?

Již mám za sebou několik známých běž-
kařských závodů, např. Vasův běh, Mar-
cialongu, Birkebeinerrennet a další. Do 
termínové listiny jistě nějaký neabsol-
vovaný zařadím. Chci dále testovat své 
limity. Ještě nějakou dobu však zůstávám  
u dlouhého triatlonu. V nejbližší době 
půjde první sobotu v září o extrémní 
dlouhý triatlon pod názvem Jánošík. Akce 
a závody předem plánuji a jsou k náhle-
du na mých osobních stránkách www.
ondrateply.cz.

Co bys vzkázal čtenářům?

Tyto běžky byly velikým extrémem, pro 
mě ale obrovským zážitkem. Zkuste  
v této hektické době ve volné chvíli za-
pomenout na všechny životní povinnosti  
a starosti. Najít si něco, při čem se bu-
dete cítit dobře. Jak praví Sri Chinmoy: 
„Začínám tím, že si představuji nemožné,  
a končím tím, že nemožného dosahuji.“ 
Děkuji všem, u kterých mám podporu. 

●  Vladimír�Chvátal

NORDENSKIÖLDSLOPPET�OČIMA�ÚVALSKÉHO�
RODÁKA
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Fotografie, kterou bychom rádi pro 
archiv rozklíčovali, která je z pozůsta-
losti úvalské rodiny, byla uveřejněna 
na facebooku. 

Několik sledujících, řekla bych až od-
borníků, se ozvalo a téměř určitě vy-
vrátilo, že se týká Úval. 

Zkusíte se prosím někdo nad ní zamy-
slet a třeba poznáte osobu či místo. 

Možná dokážete rozpoznat, jaké uni-
formy to jsou a jací sportovci v průvo-
du jdou. 

Víc hlav, víc smyslů, že?

●  alena.janurova@centrum.cz�

Vítáme nové spoluobčánky

Dominika�Dupalová�

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

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

🌸
PROSINEC�2022

    

OSOBNÍOSOBNÍ

V říjnu odešel jeden úvalský občan, který znamenal v historii 
města mnoho. Byl znám mezi skauty jako člen i vedoucí, byl 
znám mezi divadelními ochotníky jako člen souboru J. K. Tyl. 

Zapsal se do dějin úvalského ochotnického divadla sepsá-
ním jeho dějin, které vyšly jako Sborník dějin ochotnických 
souborů, pěveckých sborů a orchestrů v Úvalech ve velkém 
svazku dvou knih v několika výtiscích (má je i naše městská 
knihovna). 

Úvalské občany potěšil vydáním brožurky Divadlo a hudba 
v Úvalech: Dějiny amatérských souborů 1860–1980, kterou 
má leckdo doma v knihovně. Tím vešel do dějin města jako 
významný a plodný člověk. 

Byl i spoluautorem knihy Úvaly v průběhu staletí. Za zásluhy 
o veřejný život ve městě mu byla udělena čestná Plaketa 
města Úvaly. 

S rodinou, která poskytla fotografii, z níž se přítel Vladimír 
usmívá, jak jsme ho znali, na něj budeme vzpomínat.

●  Kronikářka�města�Úvaly�Alena�Janurová

ZEMŘEL�ING.�VLADIMÍR�KOLOMÝ�(*1930)
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KOMINICTVÍ NĚMEC 
 – čištění, revize, opravy.  

Telefon 775 132 921

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH 

CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA – TEL: +420 608 153 818 

Pro naše klienty se zajištěným 
financováním sháním  

nemovitosti na prodej v této 
lokalitě. Stačí poslat sms,  

zavolám zpět.  
Tereza Kárníková, 722018072

Koupím pole, louky ve středních  
Čechách, nabízím min. 100Kč/m2     

t. 603442474

Hledám byt v této lokalitě.  
Stačí sms, zavolám zpět.  

Tereza, 722 017 892
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AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY• Sutě, odpad, písky  
• Recyklát, tříděná zemina • Přeprava materiálu  

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

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

www.sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Firma:
po – pá 7.30 - 15.30

282 01 Český Brod, Husovo nám. 16
321 622 488, 605 977 191, 773 782 479
email: pohrebnictví-zizala@seznam.cz

Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod  
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz
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