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režim, tentokráte ruský, rozpoutal hrůz-
nou válku jen pár stovek kilometrů od 
našich hranic. Opět jsou devastována 
celá města a vesnice, vražděni nevinní 
civilisté, znásilňovány ženy. 

Ukazuje se nám tak v� plné nahotě, jak 
je náš dnešní mír a relativní blahobyt 
křehkou záležitostí. Važme si jich pro-
to, usmívejme se na sebe a užívejme 
si dnes toho, co zítra už nemusí být. 
A i když teď vše zdražuje a není pro náš 
stát, město nebo i pro nás samotné jed-
noduché postarat se o statisíce uprchlí-
ků v�naší zemi, tak si velmi vážím toho, 
jak drtivá část obyvatel naší země pro-
jevuje solidaritu válečným uprchlíkům 
z� Ukrajiny, kteří si tento svůj osud ne-
zvolili. 

Díky za to! 

Přeji vám a nám všem krásný májový 
čas. 

●  Petr Borecký, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘADMĚSTSKÝ ÚŘAD2 ŽIVOT ÚVAL 5/2022

Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
v� době, kdy čtete 
tyto řádky, jsou už 
za vámi Velikono-
ce s� pomlázkou, 
proběhly po dvou 
letech Úvalské ča-
rodějnice a před 
námi je léto s� let-
ním kinem, akcemi 
na koupališti a let-
ními koncerty. Jaro 

zatím probíhá také tak nějak normálně, 
úvalské ulice rozkvétají, stromy pučí 
a hmyz bzučí …  

Užívejte si tyto hezké dny a využijte je 
k�výletům po našem městě i jeho oko-
lí. Vinice, Králičina, lom na Škvorajdě, 
cesta k�Donátovi, Mlýnská alej, úvalské 
rybníky. A když vám vyhládne nebo vás 
přepadne žízeň, tak se o vás úvalská 
gastroscéna dobře postará. Máme pro-
stě v�našem městě spoustu míst, kde se 
dá strávit dobře volný čas. 

Dá se i sportovat – sportovní areál v�Pa-
řezině umožňuje i neorganizovaným 
sportovcům si na umělce zahrát volej-
bal, nohejbal či basket, sejít se se sou-
sedy dá na volejbal či nohejbal i v�Nach-
lingerově parku, zcela nové víceúčelové 
sportoviště jsme otevřeli na Slovanech. 
Na kole se dá vyjet po cyklostezkách 
v� Klánovickém lese, k� Donátovi, do 
Škvorce či Přišimas nebo naopak Ho-
dovskou alejí do Horoušan či po cestách 
na Tuklaty třeba až do Nevinného sklíp-
ku do Klučova. 

Myslím, že mohu říct, že žijeme na dob-
rém místě a v�docela dobrém čase. 

V� květnu ale budeme vzpomínat na 
naše spoluobčany, kteří to štěstí nemě-
li. Bude to totiž již 77 let od konce II. svě-
tové války, která přinesla sta milionům 
lidí dosud nevídané utrpení a desítkám 
milionů z�nich smrt. Tuto válku rozpou-
taly diktátorské režimy tehdejšího svě-
ta (především pak Německo, Japonsko 
a Sovětský svaz). Dnes jiný diktátorský 
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V ÚVALECH DOZNÁ 
OD 1. 9. 2022 ZNAČNÝCH ZMĚN, K LEPŠÍMU 
Před časem začalo naše město se Stře-
dočeským krajem projednávat výrazné 
změny tras linek autobusů  a jízd-
ních řádů v oblasti Úval, které násled-
ně navazují na změny u Říčan a Kostel-
ce nad Černými lesy. 

Z tohoto pohledu je nejzásadnější 
změnou zavedení přímého spojení 
mezi městy Úvaly a Říčany od 1.9.2022 
po silnici II/101 novou linkou 686. Tato 
linka by měla být provozována ve špič-
kách pracovního dne v intervalu 60 mi-
nut a v mimošpičková období včetně 
víkendu v intervalu 120 minut. 

V návaznosti na zavedení této linky do-
jde k úpravám vedení linky 303, která 
již nebude zajíždět do Říčan a bude 
ukončena v Křenici, a linky 366 v oblas-
ti Křenice, resp. Březí a linky 423, která 
již nepojede do Třebohostic. 

V případě obsluhy oblastí, kam již nebu-
dou zajíždět linky 303 a 423 zajistí nově 
dopravní obsluhu právě nová linka 686.

Úpravy se také dotknou přímo Úval, 
v rámci nichž dojde k zavedení přímé 
dopravní obslužnosti lokality Pařezina 
linkami 484 a 655, které zastaví v nové 
zastávce v ulici Rašínova. 

Z důvodu zrychlení dopravy k vlakům 
nebude linka 484 obsluhovat zastávku 
„Elektromechanika“, naopak linka 655 
bude v této zastávce zastavovat i nadá-
le formou krátkého závleku spojů. 

Zároveň musíme řešit dopravu dětí do 
naší dočasné svazkové školy v Jirnech 

. V této souvislosti dojde k prodlou-
žení vybraných spojů linky 423 z Úval 
do Jiren ve dnech školního vyučování. 
Spoje této linky budou také garanto-

vanými přestupy svázány u úvalské-
ho nádraží s linkou 391 tak, aby bylo 
možné zajistit dopravu všech dětí spá-
dujících do této svazkové školy.

A v jaké fázi se příprava celého pro-
jektu reorganizace veřejné dopravy 
nachází? V březnu 2022 proběhla jed-
nání se zástupci obcí v oblasti Křenice, 
Sluštice a Březí, kde byly projednává-
ny jednotlivé varianty řešení a mož-
nosti zřízení nových zastávek. Sou-
časně jsem projednal s projektanty 
z IDSK a ROPIDu naše představy o roz-
voji veřejné dopravy v Úvalech. 

V nejbližších dnech dojde k odeslání 
kompletního návrhu změn na dotčená 
města a obce, aby se s nimi mohli sta-
rostové seznámit, a počátkem května 
se sejdou starostové se zástupci IDSK 
a ROPIDu ke společnému jednání, aby 
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JAK TO VYPADÁ SE SVAZKOVOU ŠKOLOU 
POVÝMOLÍ
Jak asi víte, již od roku 2015 spolu s�ob-
cemi Dobročovice, Hradešín, Květnice 
a Přišimasy připravujeme výstavbu 
zcela nové svazkové školy na Hostí-
ně v� Úvalech. V� českých legislativních 
podmínkách se jedná o zcela sysifov-
ský úkol, ale zdá se, že po zdolání mety 
získání územního rozhodnutí se poma-
lu, ale jistě blížíme k�metě získání sta-
vebního povolení, což by mohlo nastat 
v�první polovině roku 2023. 

Mezitím jsme se ale s� obcemi v� okolí 
dohodli a pronajali si za velmi dobrých 
podmínek od obce Jirny jejich starou 

školu, ve které chceme již od letošního 
září rozjet zcela novou základní školu. 

Přípravy jsou v plném proudu a probí-
hají dle harmonogramu. 

Opravy v budově jsou pomalu dokon-
čovány. Jednotlivé třídy a místnosti zís-
kávají novou výmalbu. Tento týden bu-
dou položeny nové podlahové krytiny.

Proběhlo konkurzní řízení na ředitel-
ku školy, kterou se stala paní Michaela 
Nilsson Marečková, se kterou vás brzy 
seznámíme.

Zápisy do prvních tříd proběhly ve 
středu 27. 4. 2022 od 14 hodin v bu-
dově školy v Jirnech. 

Vybíráme nábytek, interaktivní tabule 
a další potřebné vybavení. Co nejdří-
ve budou zahájena výběrová řízení na 
pedagogické i nepedagogické pracov-
níky školy.

Všichni se těšíme, až 1. 9. 2022 přivítá-
me naše prvňáčky.

●  Petr Borecký a starostové 
a starostky obcí

prodiskutovali veškeré připomínky. Po 
tomto jednání budou všechny změny 
zveřejněny na webu www.pid.cz tak, 
aby si je mohli prohlédnout a připo-
mínkovat i cestující. Zde bych pouze 
chtěl požádat obyvatele našeho měs-
ta, aby své požadavky a připomínky 
adresovali na odbor dopravy městské-
ho úřadu Úvaly (paní Marcela Bene-
šová, marcela.benesova@mestouvaly.
cz). Pokud vše proběhne hladce, může-
me se na nové změny těšit od zahájení 
školního roku 1. 9. 2022.

Z pohledu našeho města však opatření 
ke zlepšení veřejné dopravy nekončí. 
Již na jaře 2023 předpokládáme zpro-
voznění dvou nových zastávek v ulici 
Pražská, a to u mateřské školy a zdra-
votního střediska, kde by měly zasta-
vovat autobusy především od Škvorce 
a Radlické čtvrti. 

Ve vzdálenějším časovém horizontu 
pak plánujeme více zpřístupnit novými 
zastávkami také náměstí Svobody.

 ●  Petr Borecký, starosta města

Dále ve spolupráci s projektantem při-
pravujeme zřízení další nové zastávky 
u budoucího obchodního centra Praž-
ská, které vznikne na konci Pražské 
ulice. 

BLAHOPŘÁNÍ PROF. ING. ARCH. MIROSLAVU 
MASÁKOVI
V� květnu oslaví v� plné svěžesti pan 
prof. ing. arch. Miroslav Masák, čestný 
občan našeho města krásných 90 let.
 
Jen málo lidí může o sobě říct, že měli 
tak plodný a bohatý život při zachová-
ní osobní integrity jako tento úvalský 
rodák. 

Ať již s� jeho názory člověk souhlasí či 
má jiný názor, vždy je dobré si je po-
slechnout, protože mají racionální já-
dro a fundament. 

V� panu profesorovi Masákovi mělo 
a má město Úvaly občana, který byl 

vždy ochoten pomoci, ať již radou, 
kontakty či jiným způsobem. 

Využívám proto prostoru, který posky-
tuje Život Úval, abych panu profesoro-
vi Miroslavu Masákovi jménem svým, 
ale i jménem vedení města a kolegyň 
a kolegů z�městského úřadu popřál vše 
nejlepší a hodně zdraví, elánu a opti-
mismu do dalších let.

 ●  Petr Borecký, 
starosta města
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Lokalita Slovany je největší městskou 
čtvrtí. A velká městská čtvrť znamená 
velký počet lidí, který rád tráví volný 
čas venku pohybem na čerstvém vzdu-
chu. Doposud tak mohli činit na velké 
travnaté ploše hřiště, v�altánu s�ohniš-
těm, na dětském hřišti, od loňska pak 
na workoutu. 

A od konce dubna přibyla poslední 
skládačka do mozaiky – víceúčelové 
sportoviště, které pro město a jeho 
obyvatele postavila firma Linhart Sport 
z�Brandýsa nad Labem. 

Věřím, že si toto hřiště své uživatele 
najde a v� Úvalech se tak bude zase 
o něco lépe žít.

Nezapomínáme ale i na ostatní čtvrti 
– v�plném proudu je zpracovávání pro-
jektové dokumentace pro víceúčelový 
areál pro náctileté v� lomu v� Riegero-
vě ulici, spolu s� developerem připra-
vujeme výstavbu nového sportoviště 
v�lokalitě Hájovna – Zálesí, sportoviště 
plánujeme i pro lokalitu U Horoušánek 
a samozřejmě též pro Radlickou čtvrť. 

S� veřejným sportovištěm počítáme 
i v�lokalitě Hodov, ale zde je vše vázáno 
na dohodu s�investory o způsobu vyu-
žití velkého pozemku u bývalé Masny, 
který je dnes v�soukromých rukách. 

NOVÉ SPORTOVIŠTĚ NA SLOVANECH 
DOKONČENO

Teď už zbývá jen drobnost - zajistit pro-
jektu za zhruba 35 mil. Kč financování 
dílem z dotačních programů MMR, dí-
lem z rozpočtu města. Žádost o finan-
cování budeme podávat teď v květnu. 

Oříškem pak bude vysoutěžení staveb-
ní firmy. Firmy se teď totiž do soutěží 
kvůli totální nestabilitě cen a perma-
nentnímu zdražování moc nehlásí .

Původní plánovaný termín otevře-
ní dostavby školky byl září 2023, ale 
s� ohledem na dramaticky se prohlu-
bující krizi na stavebním trhu považuji 
za realističtější otevření spíše v roce 
2024.

●  Petr Borecký, 
starosta města

PŘÍPRAVY NA ZAHÁ JENÍ DOSTAVBY 
MŠ CUKROVAR FINIŠUJÍ
Kapacity mateřských škol a základních 
škol v Úvalech jsou dlouholetým neu-
ralgickým bodem rozvoje našeho měs-
ta. Víme o tom a pracujeme na tom, 
aby se to změnilo. 

Duben je měsíc, kdy jsme úspěšně do-
končili přípravu dostavby areálu školky 

v Cukrovaru. Máme pravomocné sta-
vební povolení a zároveň jsme dostav-
bu naprojektovali tak, že již bude budo-
vou pasivní zásobenou obnovitelnými 
zdroji energie! . 

Dostavba bude architektonicky zcela 
navazovat na již existující stavbu školky. 

●  Petr Borecký, starosta města
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OBYTNÁ ZÁSTAVBA NA VINICI SE VZDALUJE 
REALIZACI
Jedna z� největších ploch, která měla 
v� Úvalech vzniknout – Vinice – soubor 
o 106 rodinných domech se zatím zasekl 
na nesouhlasu Středočeského kraje. Kraj 
nesouhlasí s� projektem, a zvláště pak 
s�pojetím veřejných prostranství. 

Zástavbu na Vinici jsme jako opoziční 
zastupitelé opakovaně podrobovali kri-

zemek – pruh pole o rozloze 3 hekta-
rů. Bez souhlasu města jako jednoho 
z� vlastníků se žádná zástavba konat 
nemusela a je jedno, že celá plocha je 
v�zastavitelném území v�územním plá-
nu. To vše bohužel padlo schválením 
a podpisem výše uvedené smlouvy 
o spolupráci (město se zavazuje vý-
stavbu podporovat). Když už se tedy 

tice. Nejdříve jsme se ji snažili oddálit 
tzv. etapizací v�územním plánu. Přípra-
va zastavění se však bohužel zrychlila. 
Vládnoucí koalice ODS a Otevřených 
Úval svou většinou v� zastupitelstvu 
schválila smlouvu o spolupráci s� ma-
jiteli pozemků (každý majitel vlastní 
spíše desítky budoucích parcel). Město 
Úvaly vlastní v� daném území svůj po-

JAK JSME SE V�ROCE 2021 PODÍLELI 
NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se Město Úva-
ly může v� roce 2021 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 45,54 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 6,48 
kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím 
uspořena spotřeba elektřiny a pro-
dukce skleníkových plynů, celosvětově 
omezena těžba ropy a železné rudy, 
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životní-
ho prostředí, které na základě dosaže-
ných výsledků vystavil kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotře-
bičů Elektrowin.

Vyplývá z� něj, že díky obyvatelům do-
šlo za rok 2021 k�úspoře produkce CO2 
o 535,82 tun. Víte kolik smrků pohltí 
stejné množství CO2? 207 ks.

Nebylo nutné vytěžit 26� 698,54 litrů 
ropy.  Představte si, že z� tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu z� Prahy do 
Brna po dálnici D1, a to 999 krát.

Došlo také k� úspoře 274� 840,09 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako kdy-
bychom spustili cyklus myčky nádobí 
274 841 krát.

Podařilo se recyklovat 26�217,75 kg že-
leza. Toto množství recyklovaného že-
leza by bylo možné použít pro výrobu 
1 075 ks nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se po-
dařilo získat 923,80 kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 164232 1€ mincí, nebo 
1�121,19 kg hliníku, který by stačil na vý-
robu 74 747 plechovek o objemu 0,33 l.

●  Odbor životního prostředí 
a územního rozvoje 
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ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA

VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… Anežka Jiřičková, mladší sestra Anič-
ky Jiřičkové, která byla v prosinci minu-
lého roku oceněna jako Juniorka roku 
města Úvaly, se nedávno zúčastnila 
celostátní soutěže Hudební olympiáda 
ČR 2022, obdobně jako v minulosti její 
sestra.

Anežka (13 let) získala v kategorii žáků 
12–15 let zlaté pásmo a v absolutním 
pořadí soutěže skončila na 2. místě. 
Bude tak reprezentovat Českou repub-
liku na Mezinárodní hudební olympiá-
dě v Ljubljani, která proběhne online 
v květnu tohoto roku.

… mega-brigáda na 4000 m2 budoucí-
ho zázemí hřiště pro naše úvalské há-

čne provozovatel s rekonstrukcí. Staré 
nevyhovující zázemí bude odstraněno. 
Máme se na co těšit, další sezona už 
bude v�novém… A za pár týdnů už je na 
místě cosi podivného, máme se opravdu 
těšit???? Poznámka: pan starosta sdělil, 
že bude kontejner obložen dřevem.

zenkáře. Tuny kamení, očista navážky 
od nepořádku, zasetí travního osiva …
za Handball Úvaly popsal, nafotil a vy-
stavil M. Mahdal na své fb zdi.

… koupaliště dostane nové prodejní 
prostory – stánky. V příštích dnech za-

musí stavět, pak by to měla být hezká 
čtvrť s� hezkým a praktickým uličním 
prostorem.

Následně se začala připravovat doku-
mentace samotné zástavby. Při projed-
nání v�komisích rady města jsme měli 
námitky ke� ztvárnění ulic a k� odvodu 
dešťových vod. Protože chtějí inves-
toři ušetřit, tak je uliční prostor úzký. 
Díky úzkým ulicím zbude více metrů 
čtverečních na pozemky, které budou 
následně prodány stavebníkům rodin-
ných domů. Projektanti proto vymysle-
li „řešení“ – místo běžné ulice s�chod-
níkem bude prakticky celá čtvrť tzv. 
obytná zóna. Tedy chodci budou cho-
dit po ulici, auta musí parkovat pouze 
na vyznačených místech a ulice nemá 
chodník. V� obytné zóně je povolena 
jízda maximálně rychlostí 20 km/h. 
Nějak si neumím představit, jak napří-
klad doručovací služby pojedou 500 
metrů takto pomalu. Vozidla by podle 
předpisů měla v�obytné zóně zastavit, 
pokud potkají například hrající si děti. 
Také takovou ulici nezávidím mladým 
rodičům s� kočárkem a dalším dítkem 
například na odrážedle, kteří je budou 
dohánět pokaždé, když pojede auto… 
Dalším problémem je málo veřejných 

lze omezit zónou snížené rychlosti 
30 km/h.

Naštěstí, jak je uvedeno na začátku 
článku, měl krajský úřad a hlavně pak 
rada kraje více rozumu než vedení 
města Úvaly a s projektem nesouhla-
sí. Město vydalo souhlasné stanovisko 
a výše uvedená řešení schválilo. Kaž-
dopádně budeme prosazovat pře-
pracování projektu tak, aby byl pro 
budoucí obyvatele a všechny Úvaláky 
příjemnější k�bydlení.

●  Jan Černý, 
zastupitel PRO Úvaly

parkovacích míst. V�jedné části pak tře-
ba vychází 4 veřejná parkovací místa 
na 16 domů. Každý stavebník rodinné-
ho domu sice bude muset mít na svém 
pozemku 2 parkovací místa, ale i tak 
– pokud budete mít například oslavu, 
kde budou parkovat vaši hosté? Obyt-
né zóny jsou dobrým nástrojem pro 
koncové ulice, slepé ulice apod. Bude-
me je podporovat, ale s� rozumem, ne 
pro zachování něčích zisků. A jaké by 
bylo vhodné řešení? Rozšířit uliční pro-
stor o metr až dva a umístit alespoň 
po jedné straně ulice chodník. Mezi 
chodníkem a vozovkou pro auta nesmí 
samozřejmě chybět stromy. Rychlost 

Jedna z�ulic nové čtvrti Vinice podle projektové dokumentace – na obrázku je 
16 parcel  pro RD a k�nim 4 veřejná parkovací místa (označena tečkami). Jinde auta 
parkovat nemůžou, protože se jedná o tzv. obytnou zónu. Navíc se jedná o nejkratší 

spojnici centra města s�hřbitovem a je bez chodníku.

POZVÁNKA
Zveme občany na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců, které se bude konat

ve středu 4.května 2022 v�16 hodin na hřbitově u památníku padlých.
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… už máme pár měsíců místo hospody 
u Žáčků/Bašů, čínskou restauraci Na 
Slovanech.

… 19. 3. MDDM pořádal zdarma kurz 
nejen pro seniory Jak pracovat s� po-
čítačem? … a přišli senioři dychtiví 
znalostí moderní doby a bralo se od 
základů. Zdatnými odbornými učiteli 
byli Pavel Sýkora a Adam Bajer. Nová 
PC byla zapůjčena všem, stačilo se jen 
soustředit.

… 23. 3. vidíme básničky na prováz-
ku, na stránkách ZŠ – Z projektového 
týdne: Víte, co je to guerilla poetring? 
Možná jste našli na některých místech 
v Úvalech lístky s básničkami či jejich 
úryvky. Smyslem akce je totiž vynést 
poezii do ulic a na nečekaná místa. 
„Naše skupina se nejprve inspirovala 
na vyšehradském Slavíně a na Petříně 
velkými českými básníky a pak už se 
pustila do podvratné činnosti“, píší na 
školním fb žáci.

… jiný den v� dubnu potkáváme žáky 
7.D při natáčení rozhovoru s�občany – 
Jak se vám líbí v�Úvalech? Ráda odpo-
vídám, že mám město ráda a líbí se mi 
od doby, kdy jsem byla „naplavena“.

… 28. 3., aby se náhodou pracovníkům 
TS „nezkrátily žíly“, nějaký nepozorný 
řidič zatáčku u školy vzal rovně i se 
značkou a sloupkem pod podvozkem.

… 2. 4. na výzvu Ukliďme Česko zare-
agovala řada občanů. Někdo uklízel 
v� předstihu, ZK na Vinici, kdy byla na-
děje se setkat, jiní vyrazili právě den po 
aprílu. 

a zakončili tak jednu dlouhou éru, kte-
ré budova odjakživa sloužila. Nostalgie 
je z�obrázků cítit.

… 6. 4.  neznámý pachatel nahlásil, že 
je v neurčeném koši na náměstí ulo-
žena bomba. Policie provádí prohlídku 
košů. Otevření náměstí je předpoklá-
dáno kolem cca 23:30.

... 8. 4. byl TV pořad Všechnopárty, mj. 
s� Lucií Vondráčkovou a Tomášem Lin-
kou a úvalské návštěvnice byly v�hlediš-
ti a dost se všichni všem vtipným hos-
tům nasmáli.

… výzdobu předzahrádek domů před 
Velikonocemi zaznamenali úvalští fo-
toreportéři (V. Procházka a V. Vícovský), 
nacházejí se opět V�Chaloupkách, takže 
je mají asi na svědomí děti ze škol.

„Začali jsme v 9 hod. a ve 12.30 h. jsme 
se sešli Na dobrým místě a opékali si 
buřtíky,“ sděluje Naďa Kouklová. „ Jak 
zvažuji, tak jsme byli cca na 5 místech. 
V Králičině, na Pražské jsme měli asi 
4 místa, nejhorší „keramické“ naleziště 
jsme našli za parkovištěm. Tam jsme 
naplnili asi 7 pytlů něčeho nedefino-
vatelného. Takže naše sekce nasbírala 
10–15 pytlů. Občas nás pozdravili z aut 
troubením. Nepotkali jsme skoro niko-
ho a myslím, že dost lidí nepřišlo díky 
počasí. 

Přidávám naši trochu do mlýna z okolí 
Výmoly mezi Králičinou a mostkem pod 
Homolkou u staré čističky od Aleše Pil-
ného.“

… v� dubnu také probíhal strojní úklid 
ulic. Zachyceno bylo vozidlo při akci na 
rohu nám. Svobody a Kožíškovy.

… také 2. 4. se konalo stylové rozlouče-
ní s� hotelem Budka, které zachytil ve 
stovce fotografií Robert Brajer a s�jeho 
dovolením jich pár přidáváme. Vlast-
ně je úžasné, že se dalo pár desítek 
návštěvníků dohromady a dokázalo si 
užít poslední dech života hotelu Budka 
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… již pár týdnů přijíždějí k�drogerii zase 
trhovci a farmáři, také se rozbíhá pro-
dej vajec. U stánků se pěkně zelená.

kami a v�košících mají koledu, ne vždy 
vaječnou. Dokonce parta chlapců při-
šla vyšlehat seniorky v�DPS.

●  Víc už nezachytila Janurová

…14. 4. na Zelený čtvrtek bylo těžko 
oddělit kulturu od spotřeby zeleného 
piva. Podle Ondry Nováka frontmana 
Universe se po 20. hod. rozrostl dav na 
stovky a střídavá produkce dvou skupin 
(Willow) potěšila konzumenty všeho do 
půlnoci. Už odpoledne se zelenalo na 
náměstí.

… poslední pohled na Vinici před uzá-
věrkou ŽÚ je nádherný, kvetoucí třeš-
ně, čistý výhled, kde najdeme Obser-
vatorio a můžeme vyzkoušet znalost 
úvalských obzorů.

… v�pondělí během dopoledne se sku-
piny dětí pohybují městem s� pomláz-

DOBRÝ DEN, PANE PROFESORE – ROZHOVOR 
S�MIROSLAVEM MASÁKEM
Vy jste byl zpovídán mnoha médii. Nej-
podrobněji asi v rámci Paměť národa 
– Post Bellum, zhruba 2 hodiny. Celý 
rozhovor s vámi si přihlášení uživatelé 
mohou vyslechnout. Město má i svou 
Paměť města, kde jste také hovořil 
před deseti lety a natáčení se týkalo 
zejména sportu.

Já bych se v tomto roce 2022 raději ze-
ptala na kousek vašeho soukromého 
života, jestli mohu. 23. května oslavíte 
devadesátiny, tak říkajíc v plné svěžes-
ti co tělesná schránka dovolí dokonalé 
mysli.

Přidal jste pár vzpomínek do Malého 
průvodce místními názvy. Můžete ješ-
tě nějaké skoro zapomenuté, myslím 
vzpomínky, přidat. Já se chci zeptat na 
něco úvalského, trochu osobního, na 
dětství …  to vážné, odborné, politic-
ké, to vás každý zná, ale jako úvalské-
ho kluka už vás mnoho občanů Úval 
nepamatuje. I mladí by měli vědět, jak 
se vám žilo, a poznat vás i z� té méně 
známé stránky. V� Paměti města máte 
vzpomínku na sport s�panem Tourkem, 
dostal jste Plaketu města, jste čestným 
občanem města, psalo se o vás v�Živo-
tě Úval, byl jste na besedách, pomáhal 
jste v�otázkách rozvoje Úval. Skoro kaž-
dý den před osmou hodinou vás vidím 

hájil v�Lípě, ale už v�říjnu jsem seděl ve 
třídě pana řídícího Kosaře v�Úvalech.

A J: Jaké další vzpomínky z� vašeho 
mládí máte?

MM: Těch je mnoho. Babička brzy ze-
mřela, žili jsme společně s�dědou, který 
mě naučil všechno v� životě potřebné. 
Od řezání a štípání dřeva, přes zabíjení 
a stahování králíků až po pletení řád-
ně utahovaných pomlázek. Když máma 
někam odjela, musel jsem i dojit kozu, 
aby jí nezaprahlo vemeno. Také jsem 
měl - v�šesti letech - i první lásku, Alenu 
Volencovou, dceru úvalského četníka. 
Škola mi potíže nedělala, většinu času 
jsem trávil s�partou kluků na ulici nebo 
v�Arňáku, v háječku za tratí, Kde tehdy 
byla socha Arnošta z Pardubic, která 
je dnes na náměstí. S� bratry Literový-
mi, Slávou Belingerem, Otou Horným 
a s� dalšími, které osud do ulice zavál.  
Klukovská přátelství i půtky, také dobrá 
škola pro život.

A J: Jaké to bylo po konci války?

MM: V�mé paměti to bylo jedno z�nej-
hezčích období mého života. Optimis-
mus, dobrá nálada a vůle k řádu. My 
jsme čas trávili mezi skauty a sokoly. To 
mě výrazně poznamenalo. Napsal jsem 

svěžím krokem jít na vlak, jste „úval-
ský“ každým coulem. Prosím proto 
o pár odpovědí na všetečné otázky pro 
čtenáře, kteří ještě rádi čtou papírový 
měsíčník, pro čtenáře, kteří vás neznají, 
pro čtenáře budoucí.       
                                                        
A J: Co si pamatujete jako první záži-
tek v�rodných Úvalech?

MM: Narodil jsem se v�Úvalech, ale od 
dvou let jsem bydlel v�České Lípě. Táta 
byl zaměstnán u pražské Celní správy 
a� na severu získal výhodnější místo. 
Takže moje první vzpomínky na Úvaly 
jsou na babičku s�dědečkem, na dům, 
ve kterém jsem se narodil a ve kte-
rém dnes bydlím, na obytnou místnost 
s� houpacím křeslem a klecí se stehlí-
kem a na malé, tehdy běžné hospodář-
ství s� králíky a slepicemi. Na pohodu, 
která panovala.

A J: Jak dlouho jste bydleli v� České 
Lípě?

MM: Do mých šesti let, do října 1938. 
S�agresivními projevy německých oby-
vatel města� byl život stále obtížnější. 
V� noci chodily po městě tlupy Henlei-
novců a řvaly své Adolf Hitler macht 
uns frei von der Tschechoslowakei!  
Někdy rozbíjeli i okna. Školu jsem za-
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už několikrát, že biblické nepřidáš se 
k� většině, páchá-li zlo, bylo pro bratry 
junáky i sokoly svaté. Mnohým z�nás to 
vydrželo celý život. Všichni jsme vášni-
vě sportovali a na co velmi rád vzpo-
mínám – zpívali jsme. Doma, v�kostele, 
mezi skauty i sokoly. A samozřejmě i s 
házenkáři, mezi které jsem, jako každý 
správný Úvalák, patřil.

A J: Vystudoval jste Fakultu architek-
tury a pozemního stavitelství v�Praze, 
ale vaše odborná praxe je spojena 
s�Libercem. Jak k�tomu došlo?

MM: Po skončení studia o další cestě 
tehdy rozhodovaly povinné umístěnky. 
Já ji dostal do Prešova a tam se mi ne-
chtělo. Na přímluvu Sekce házené Stát-
ního výboru pro tělovýchovu a sport mi 
nabídli místo v�Praze, v�ateliéru, který 
projektoval rekonstrukci Strahova. 
Jenže bylo po maďarských událostech 
a platil celostátní zákaz přijímání do 
úřednických míst. Několik měsíců jsem 
dělal stavbyvedoucího v� Karlových Va-
rech a po skončení podivného zákazu 
mě přijal do svého libereckého ateliéru 
Karel Hubáček. Říkal jsem mu tehdy, že 
je to tak na dva tři roky. A bylo z�toho 
těch let třicet. Jaké to bylo štěstí, jsem 
na konci padesátých let netušil.

AJ: Dnes se v� odborných kruzích o va-
šem ateliéru –SIALu a o jeho ŠKOLCE 
mluví v� superlativech. Jak se to dělá, 
aby z�pohraničního města vzniklo impo-
nující centrum architektonické tvorby? 

MM: To by bylo na samostatný rozho-
vor. Každá mimořádná událost je ovliv-
něna řadou náhod. V� našem případě 
to byla optimistická doba šedesátých 
let, krátká vláda osvíceného primáto-
ra města Jiřího Moulise, Hubáčkova 
inteligence a tolerantnost, naše ener-
gie, když jsme k� němu přišli, a pozdě-
ji i méně obvyklé nápady, jakými bylo 
uspořádání mezinárodního sympozia, 
vztahy k�evropským vrstevníkům nebo 
vznik Školky, přidružené komuny nej-
nadanějších absolventů fakulty. A dob-
ré vztahy, hravost, odpovědnost a záli-
ba v�práci.

 A J: Ve vašem životopisu je zdůraz-
něno přátelství s� Václavem Havlem 
a vaše pozdější působení v� Kolegiu 
prezidenta republiky. Jak na čas na 
Hradě vzpomínáte?

MM: S�určitým vzrušením. Konec války, 
jaro 1968 a první měsíce po Listopadu 
jsou období mých nejsilnějších a nejra-
dostnějších dojmů. Když jsme na Hrad 
přišli, zbývalo tam všechno po Husáko-
vi. Od hradní správy, šoférů, číšníků až 
po metaře Jirku. V�kolegiu jsme se na-
vzájem neznali. Ale sdružoval nás silný 
vztah k�panu prezidentovi, pocit odpo-
vědnosti a smysl pro legraci. Nádherný 

dopatření. Jeden námět pro zlepšení 
města mám: Jde o stav někdejšího krás-
ného statku Vojtěchovských. Hrůza. Na 
cestě ke hřbitovu. Ostuda města.

A J: Šedesátiny jste slavil na Hradě 
s�kamarády Věrou Čáslavskou a Václa-
vem Havlem. S�kým budete slavit svá 
devadesátá léta?

MM: Člověk za život nastřádá řadu za-
jímavých kontaktů i přátel. A výročí bý-
vají příležitostí k� jejich setkání. Všichni 
to myslí dobře, ale tak trochu zapomí-
nají, že v� určitém věku už nejde slavit 
narozeniny čtrnáct dní a nocí. Asi ně-
kam zmizím.

Prof. ing. arch. Miroslava Masáka, dr. h. 
c., pedagoga, architekta, učitele, urba-
nistu a publicistu, nositele ceny Vladi-
míra Karfíka (1996), oceněného Poctou 
České komory architektů (2006), cenou 
Ministerstva kultury za tvůrčí činnost 
(2011), zlatou Felberovou medailí ČVUT 
(2016) a cenou Josipa Plečnika (2018), 
zpovídala ráda

●  Alena Janurová

čas, optimistická atmosféra snad až do 
voleb v�roce 1992.

A J: Vraťme se do Úval. Když jste se po 
Listopadu do rodného domku vrátil, 
jak na vás město zapůsobilo? A jak na 
vás působí dnes?

MM: Atmosféra začátku devadesátých 
let byla všude skvělá. Ve vedení města 
byli mí přátelé, rady z� profese, pokud 
byly třeba, byly na počkání. Dlouho to 
nevydrželo. Ale rád na to vzpomínám.

Dnes se, především centrum města, 
příjemně kultivuje a zelená, je to pro 
nás, staré Úvaláky, radost. Trochu ži-
velně na mne působí záměry rozvoje 
města. Ale popravdě – nemám dost 
informací, abych mohl kritizovat. Jistě 
by neškodilo věnovat perspektivě víc 
času a odbornosti. Drobná poznám-
ka: Napsal jsem pro Život Úval mírnou, 
kritickou poznámku k� záměru staveb 
v� prostředí někdejšího cukrovaru. A 
doporučil jsem místo podivného nápa-
du dvanáctipatrového činžáku stavbu 
střední školy. Časopis můj příspěvek 
neuveřejnil. Snad šlo jen o nějaké ne-
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ZE ZÁPISNÍKU HASIČŮ A POLICIEZE ZÁPISNÍKU HASIČŮ A POLICIE

UKLIĎME NAŠE ÚVALY 2022 
– PODĚKOVÁNÍ
Jménem města Úvaly bychom rádi po-
děkovali všem zúčastněným občanům, 
kteří se v�sobotu 2. 4. 2022 dobrovolně 
podíleli na úklidu různých částí města 
Úval a jeho okolí. 

Zvláštní poděkování patří panu Roma-
nu Martinákovi z�Hospody na dobrým 
místě, který daroval buřty a poskytl 

prostory pro opékání, které bylo od-
měnou za přínosný úklid. 

Celá akce byla pořádána v rámci pro-
jektu „Ukliďme Česko“, který probíhá 
na území celé České republiky.  

●  Odbor životního prostředí 
a územmního rozvoje 

ÚVALŠTÍ HASIČI ZASAHUJÍ
O jednotlivých výjezdech úvalských hasičů 
se téměř v�reálném čase mohou zájemci 
seznamovat prostřednictvím facebooko-
vé prezentace, ale snad i čtenáři Života 
Úval ocení v�každém vydání pár informací 
ze života místní jednotky sboru dobro-
volných hasičů. Nejen hasiči, ale celý in-
tegrovaný záchranný systém mají v�pod-
mínkách rozšiřujících se Úval a okolí stále 
více práce. Úvalský sbor má v�tuhle dobu 
k� dispozici čtyři zásahové automobily 
a z�toho dva cisternové. Členové výjezdo-
vé jednotky jsou schopni zachraňovat lid-
ské životy, zdraví i majetek v�nejrůznějších 
situacích, nicméně nejčastěji je uvidíte při 
dopravních nehodách a požárech.

Tak od začátku letošního března do polo-
viny dubna vyjížděli úvalští hasiči celkem 
patnáctkrát, a to nejčastěji s cisternovým 
automobilem na podvozku Tatra Terrno. 
Z� těch 15 výzev k�výjezdu se v�10 přípa-
dech jednalo o požáry a v� 5 případech 
o dopravní nehody.

Poprvé jednotka zasahovala 4. března 
ráno, kdy na silnici I. třídy u Tuklat došlo 
k�nehodě tří osobních automobilů, která 
se neobešla bez zranění. Nicméně při pří-
jezdu na místo už měli situaci pod kontro-
lou profesionální hasiči z�Českého Brodu, 
záchranáři i policisté. Toho dne jednotka 
vyjížděla ještě jednou, a to tentokrát jen 
do Úval, kde zlikvidovala požár tújí u za-
hradního domku.

Od 11. do 27. března úvalští hasiči vyjíž-
děli šestkrát, a to kvůli požárům seschlé-
ho travního porostu různého rozsahu 
v�Úvalech, Přišimasech a Škvorci. Ve všech 
případech jednotka přijela na místo velmi 
rychle a požáry zlikvidovala, aniž by způ-
sobily větší škody.

27. března došlo opět k� dopravní neho-
dě osobních automobilů na silnici I. třídy, 
tentokrát mezi Rostoklaty a Novou Vsí. 
Stejně jako v� předchozím případě už ve 

přívod elektrické energie do domu, vešli 
do objektu v� dýchací technice a pomocí 
vysokotlakého proudu požár zdolali. Ni-
kdo nebyl zraněn, jedna osoba, která byla 
v� domě při vzniku požáru, unikla ještě 
před příjezdem hasičů.

V�noci 12. dubna se hasiči vydali do Ho-
roušan k� ohlášené dopravní nehodě. 
Havarovaný vůz už byl odstraněn, ale na 
vozovce zbyly jeho části a olejová skvr-
na. Obojí se podařilo odstranit. Večer 
14. dubna Tatra Terno vyjížděla k�další ne-
hodě, tentokrát v�Břežanech, ale o hava-
rovanou čtyřkolku a zraněného řidiče už 
se starali kolegové z�IZS.

Ráno 17. dubna byl nahlášen další požár 
rodinného domu v�Úvalech, ale po příjez-
du hasičů bylo zřejmé, že se jen obyvatel 
údajně hořícího domu rozhodl zatopit 
materiálem, jehož spaliny zneklidnily sou-
sedy.

●  za JSDH Úvaly Milan Bednář

chvíli příjezdu úvalské jednotky na místě 
zasahovaly složky IZS, a tak se úvalští ha-
siči ujali řízení dopravy.

Posledního březnového dne se po jedné 
hodině v�noci rozhořela střecha neobyd-
lené budovy v� Květnici. Po příjezdu se 
úvalští hasiči ihned ujali hašení požáru 
a po příjezdu plošiny ze Staré Boleslavi se 
soustředili na podpůrné práce, a to dopl-
ňování vody, osvětlování prostoru a prů-
řezu vegetace. Po dohašení skrytých oh-
nisek uvnitř budovy se k�ránu mohli hasiči 
vrátit domů.

1. dubna odpoledne byla v� Úvalech hlá-
šena�dopravní nehoda, ale po příjezdu na 
místo nebylo po havárii ani památky. Bě-
hem chvíle dorazili na místo i hasiči z�Čes-
kého Brodu a policisté, aby se následně 
mohli vrátit na své základny.
Dopoledne 7. dubna se v�Úvalech rozho-
řel rodinný dům, který se ve chvíli příjezdu 
jednotky na místo pokoušeli sousedé ha-
sit zahradní hadicí. Úvalští hasiči odpojili 
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
18. 3. na autorském čtení a následné 
besedě a prodeji knihy se na pódiu PĚT-
AŠEDESÁTKY objevila známá osobnost 
– Petr Fejk. Je manažer, bývalý ředitel 
České národní budovy v New Yorku, 
známější však jako dlouholetý ředitel 
pražské zoologické zahrady, která pod 
jeho vedením prošla výraznou moder-
nizací a podle časopisu Forbes se zařa-
dila na místo 7. nejlepší zoo na světě. 
O své práci v�ZOO a hloubce citu, kte-
rou nakonec získal k�našemu „rodinné-
mu stříbru“, si mohou přečíst ti, kdo si 
ji, vydanou jeho vlastním nákladem, za-
koupili ten den. Od 18 hod. zaujal str-
hujícím vyprávěním řadu posluchačů 
od nápravy stavu zanedbané zahrady 
po smutné důsledky povodní v� Praze, 
ukázkou zvuků ZOO a promítnutím 
několika zajímavých snímků. Končil po 
21. hodině.

25. 3. – úvalské malé Rudolfinum ožilo 
skvělým 11 členným sborovým a sólo-
vým zpěvem dvou sopranistek za do-
provodu 8 smyčců při provedení Stabat 
mater skladatele Giovanni Battista 
Pergolesi – Velikonoční koncert.

Kolik Stabat … tolik na jedno téma 
nádherných melodií. Stabat Mater či 
Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála 
Matka bolestná) je první verš ze stře-
dověkého církevního hymnu Stabat 
Mater, líčícího bolest Panny Marie pod 

Kristovým křížem. Některými křesťany 
je považována za jednu ze sedmi nej-
větších latinských hudebních sekvencí 
všech dob.[1] Je založena na proroctví 
Simeona, podle kterého meč probod-
ne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35). 
Hans van der Velden, který se dlouho-
době zabýval historií sekvence, nashro-
máždil do roku 2007 sbírku 216 nahrá-
vek hudebního zpracování této básně 
od různých autorů.[3] Skladatelů, kte-
ří zhudebnili tento text, je do dneška 
(2020) více než 600. Mezi nejznámější 
patří Orlando di Lasso (1532–1594), 
Palestrina (1526–1594), Giovanni 
Battista Pergolesi (1710–1736), Joseph 
Haydn (1732–1809), Gioachino Rossini 
(1792–1868), Franz Schubert (1797–
1828), Giuseppe Verdi (1813–1901), 
Antonín Dvořák (1841–1904) a ze sou-
časných autorů např. Krzysztof Pen-
derecki (1933–2020) nebo Karl Jenkins 
(skladba z roku 2008).

Právě Pergolesi byl předmětem před-
nesu … Chorus Carolinus Kladno je pě-
vecko instrumentální sdružení složené 
z poloprofesionálů a amatérů milují-
cích krásnou hudbu – zvláště její prak-
tickou část, kteří nelitují vlastní náma-
hy, času ani peněz pro společné dílo, 
vedoucí ke sdílené radosti nacvičených 
a přednášených skladeb společně se 
všemi posluchači.

28. 3. Den učitelů – již bez covidových 
omezení se konala oslava práce sou-
časných i bývalých učitelů v�sokolovně, 
které uspořádalo město pro všechny 
učitelky a učitele školských zařízení. 
Ohodnotil ji v� proslovu starosta Petr 
Borecký, vrátil se ke svým minulým pro-
jevům s� růžovými a černými brýlemi. 
V�programu odpoledne bylo občerstve-
ní a ochutnávka vín z�Klučova, roztomilé 
a vtipné tanečky malých dětí a moderní 
taneční kreace větších z�MDDM. Vše za-
končilo představení OUDIVu – Světáci. 
Zdálo se, že by paní učitelky ocenily 

i jen setkání mezi sebou s�pohoštěním. 
Štěbetaly jako žáci o přestávce.

8. 4. nečekaně máme v�Úvalech v „65“ 
opět Blue Star, oblíbený swingový or-
chestr, kde už je na návštěvnosti vi-
dět, že se mírní obavy z� nákazy koro-
navirem. Když už nemohl být městský 
ples, tak alespoň zahrál na koncertě 
a v�představách jeho ctitelů se mihaly 
myšlenky přenášené od podupáva-
jících nohou. Jen bylo dost těch, kteří 
si stěžovali na malou propagaci. Co na 
to říct. Na plakátech na 17 stanovištích 
i v�prosklených vývěskách a interaktiv-
ních tabulích oznámení bylo. Bylo i na 
webových stránkách města, jen ale pár 
týdnů před konáním. Nestihlo se uve-
řejnění v�Životě Úval. Kdo hledá kultu-
ru, musí bohužel pátrat a dívat se na 
plakátovací plochy. Také je možno se 
napojit mobilem na informativní strán-
ky nebo mít kamarády, kteří na web 
často chodí a mohou tak šířit osvětu.

9. 4. v�DPS opět ve větším počtu se ra-
dovali senioři z� jarního hudebního po-
těšení s�kapelou  A je to!... a jako vždy, 
ke konci 3 hodinové produkce se tan-
covalo v� improvizované diskotéce, kde 
ti nejčilejší přeci jen trochu rozhýbali 
i ty, kterým to už moc nechodí, alespoň 
na židli. To byla tradiční Pomlázková …

●  Všude byla a zapsala A. Janurová
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Drahota, báseň, minulost a zasmějme se i nyní, sedí to …
(do ŽÚ zaslal čtenář)

Eduard Bass – Drahota (1913)

Sládci klejí – zatroleně,

chmel už zase stoupl v ceně.

Chceme-li jen skromně žít,

pivo musí podražit.

Mouka dražší, vizte ceny,

křičí pekař ustrašený.

Chceme-li jen trochu žít,

housky nutno podražit.

Ale nám se nejhůř daří,

naříkají uzenáři.

Chceme-li jen skromně žít,

buřty nutno podražit.

Pan domácí hned se straší,

maso, pivo, chléb je dražší.

Chceme-li jen skromně žít,

činži nutno podražit.

Kdopak by se toho nelek,

stát tím trpí jako celek.

Aby mohl vyjíti,

nutno daně zvýšiti.

Konsumentu nelze více,

nežli jít a oběsit se.

Učiň to však neprodleně,

dokud špagát nestoup v ceně.

BRANICKÝ ZÁZRAK
Letní scéna Voděráky představí už 
v květnu nový český muzikál Jana Svě-
ráka s hudbou Tomáše Kluse.

Mystický příběh z dnešního Braníka vy-
práví o písničkáři, který se nechce smí-
řit s mizejícím mládím a slávou.

gickou noc, která mu přinese nečekané 
probuzení, v němž najde vše, co hledal.

Předpremiéry 2., 3., 9. a 10. května, re-
prízy od 11. července, Letní scéna Vo-
děrádky.

●  Martina Moudrá

Když mu zmizí i kolo z garáže, rozhod-
ne se najít viníka a získat zpět, co mu 
patřilo. 

Tak se dostane až k místním bezdomov-
cům, v jejichž lesíku se údajně za úplň-
ku zdají mocné sny. Stráví s nimi ma-

ZPRÁVY Z  MDDMZPRÁVY Z  MDDM

HURÁ, SOUTĚŽE JSOU TADY, KONEČNĚ JSME 
SE DOČKALI….
První soutěže, první zážitky natěšených rodičů a první srov-
nání našich sil s� ostatními tanečními skupinami po dvou 
letech s� Covidem jsou tady – pro Rytmus Úvaly z� MDDM 
začíná taneční sezona 2022. Zmenšil se počet soutěžních 
skupin ze 14 na 9, některé se rozpadly, nebo přešly do ne-
soutěžní sekce. Dva roky nepřicházely nové menší děti a ty, 
co dříve v� mladších tančily, postoupily do věkově starších 
skupin, kde jsou na ně kladeny daleko větší nároky. Část 
dětí, juniorů a dospělých v� době uzavření a v� době online 
výuky svou docházku ukončilo. Počty dětí ve formacích kles-
ly, některé skupiny se částečně sloučily. Hodně tanečníků ve 
skupině Rytmus Úvaly letos začíná, část se vrací po 2 letech 
k� soutěžení a snaží se získat ztracenou kondici. Největším 
nepřítelem vedoucích i tanečníků byly časté karantény a ne-

mocnost, často přišla jen třetina dětí. Naše milé a trpělivé 
vedoucí vysvětlovaly a učily jednotlivé pasáže choreografií 
znova a znova, tak jak děti přicházely a doháněly zameška-
né lekce. Proto byla příprava na soutěže neskutečně nároč-
ná. Posledních 6 týdnů často skupiny zkoušely i o sobotách 
a nedělích. Ale vše jsme zvládli a v�dubnu naskočili do taneč-
ní sezony. První starty na soutěžích se sešly v�jediném dni.

Neděle 3. 4. znamenala pro některé tanečníky vstup do 
taneční kariéry. Úplně poprvé si vyzkoušeli atmosféru na 
parketu před zaplněným sálem. Startovali jsme v� Kladně 
na regionální soutěži CDO s�postupem na Mistrovství Čech 
se�čtyřmi týmy a všechny si zajistily postup na MČ.
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Naše umístění:
1. místo   RIII A                  Recovery                          Áňa Poupová
1. místo   RII street           Welcome to the party   Helča Prchalová
1. místo   RIII street          New season                    Helča Prchalová
1. místo   RIV                     Black widows                  Helča Prchalová
1. místo   Mažoretky        Tanec na Slunci              Radka Hertlová
2. místo   RI                        Kuchtíci a kuchařinky    Alena Navrátilová
2. místo   RII                       Let it all go                       Verča Daníčková
2. místo   RIII DD               Fearless                            Anička Korousová
4. místo   RIII B                  Deep water                      Terka Rothová

10. 4. na Českolipském zvonečku startovalo celkem 7 for-
mací a dovezli jsme 6 skleněných zvonečků za první a druhá 
místa. Soutěž byla dobře zorganizovaná, bohužel málo ob-
sazená. Ale i tak si všichni mohli porovnat své síly s�taneč-
níky z� jiných skupin. Každý měl alespoň jednoho soupeře. 
Nejvíce skupin soutěžilo ve streetu.

Naše umístění:
1. místo   RII                       Let it all go                       Verča Daníčková
1. místo   RIII                      A Recovery                      Áňa Poupová
1. místo    RII street           Welcome to the party  Helča Prchalová
2. místo   RIII B                  Deep water                     Terka Rothová
2. místo   RIII DD              Fearless                            Anička Korousová
2. místo   RIV                     Black widows                  Helča Prchalová 
4. místo   RIII street          New season                    Helča Prchalová

Děkuji všem svým trenérům a trenérkám – choreografům 
za krásná vystoupení. Za jejich choreografiemi se skrývá 
obrovská píle, kreativita, trpělivosti v�práci s�dětmi a mláde-
ží. Je vidět, že do přípravy dali celé své srdce, a navíc tvoří 
jednotný navzájem se podporující tým a já si toho moc vá-
žím. Těším se na další soutěže a přeji všem hodně úspěchů 
a uznání od poroty a rodičů. Rodičům děkuji za obětavost 
při účasti na soutěžích a vedení MDDM za podporu taneční 
skupiny a trenérů. Sezona začala a hodně nás toho ještě 
čeká, tak hurá do toho.

●  Alena Navrátilová

Naše umístění:
1. místo   RIII A moderna         Recovery             Áňa Poupová
1. místo   RIV street                  Black widows     Helča Prchalová 
2. místo   RIII B moderna        Deep water        Terka Rothová
6. místo   RIII street                  New season       Helča Prchalová

Druhou soutěží 3. 4. byla pohárová soutěž Děti v�akci na 
Chodově, kde startovalo 5 týmů. Bývá už tradicí, že na této 
akci získáváme přední umístění a děti i rodiče se na soutěž 
vždy těší. Letos se nám opět dařilo a všechny týmy získaly 
medaile, poháry a sladký koláč za odměnu.

Naše umístění:
1. místo   RII street         Welcome to the party   Helena Prchalová
1. místo   RII moderna      Let it all go       Veronika Daníčková
2. místo   RIII disko         Fearless                        Anna Korousová
3. místo   RI moderna    Kuchtíci a kuchařinky   Alena Navrátilová
 3. místo   mažoretky      Tanec na Slunci           Radka Hertlová

Středočeský pohár se konal v pátek 8. 4. v� Poděbra-
dech. Jedná se o soutěž školských zařízení v diskotékových 
a streetových disciplínách. V� kategorii SŠ (14–19 let) jsme 
získali pohár za 1. místo a postup na krajské kolo. Skupina 
mladších dětí byla ve streetu čtvrtá a ti starší obsadili šesté 
místo.

Regionální kolo Festivalu tanečního mládí pořádané Sva-
zem učitelů tance se konalo 9. 4. v Neratovicích. Účastnili 
jsme se s 9 choreografiemi. Soutěž byla po dlouhé odmlce 
velmi náročná. Účastnilo se méně týmů než v�předchozích 
letech, pravděpodobně některé z nich ukončily činnost.�Nej-
více se soutěžilo v�moderně juniorek, kde bylo 6 velmi kva-
litních skupin. Naše děti si vedly dobře a umisťovaly se na 
postupových místech. Všichni se probojovali na mistrovství 
republiky FTM.



V� naší školičce se stále něco děje, 
bzučí to tu jako v� úlu a máme jeden 
úžasný zážitek za druhým. Ani tento 
měsíc toho nebylo málo a my věříme, 
že děti budou na všechna dobrodruž-
ství dlouho vzpomínat.

Stále u nás probíhají projektové dny 
a děti se zajímavou formou dozvídají 
o nejrůznějších zákonitostech přírody 
a světa kolem nás. Tentokrát nás na-
vštívil sklář a předváděl výrobu a kouz-
la skla a na projektový den „Od semín-
ka k�chlebu“ jsme se vydali mimo naši 
školku. Při této akci jsme poznávali, jak 
rostou rostliny, jak se zpracovávalo obi-
lí dříve a dnes. Děti si umlely mouku, 
vyrobily těsto, upekly chlebovou placku 
a namazaly si ji vlastnoručně utluče-
ným máslem, tomu se říká svačinka! 

Ještě do dávnějších dob, až přímo do 
pravěku, se vydaly děti z� budovy Bul-
harská. V Triloparku na ně čekalo se-
tkání s�mamutem, archeologické vyko-
pávky a střípky z�pravěkého života.

 
Příchod jara je pro všechny spojován 
hlavně s� velikonočními svátky, tradi-
cemi, výzdobou a pomlázkou. Na nic 
z toho jsme nezapomněli při našem ve-
likonočním dnu. Prošli jsme mimo jiné 
jarní stezkou úkolů na zahradě Kollá-
rova, jarní kvízový plot na děti čekal na 
budově Pražská a velikonoční výzdobou 
rozkvetla budova Bulharská. A vařilo se 
samozřejmě i velikonoční menu. 

Velikonočně laděné bylo i divadelní 
představení na budově Kollárova s�ná-
zvem Velikonoce aneb Jaro vítej. Děti 
si zazpívaly, pobavily a my jsme byli 
rádi, že se divadélka mohou zase vra-
cet mezi nás.

 
Zavítalo k�nám také Mobilní planetári-
um. A ačkoli se děti ocitly ve vesmír-
ném stanu, jednalo se o program Život 
stromů. Jen tak jsme si leželi ve třídě 
v� nafukovací kopuli a najednou jsme 
se ocitli na louce plné rostlinek, včelek 
a motýlů.
 

Budovu Bulharská navštívila Městská 
policie Úvaly, ale ne, že by děti nebo 
učitelky něco provedly, ale protože 
nám přišla představit svou práci, tech-
niku, vybavení a popovídat si s� námi. 
Děti byly nadšené, protože si mohly 
sednout do policejního auta, mohly se 
spoutat opravdovými pouty a viděly 
skutečné policisty. A díky našim milým 
a přátelským policistům a policistkám 
si děti den moc užily, děkujeme!
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28. BŘEZNA 2022 – DEN UČITELŮ
Po dlouhé odmlce dvou let, kdy jsme 
všichni bojovali s� neviditelným ne-
přítelem, se uskutečnilo opět setkání 
učitelů současných i těch, kteří už ve 
školce, školách i MDDM nepůsobí. Dva 
roky jsme vedli boj s�neviditelným ne-
přítelem, který nám všem změnil  naše 
zvyky, zaútočil na zdraví naše i našich 
blízkých, nebyli jsme  na tuto novou si-
tuaci připraveni. Ze dne na den jsme 
přesunuli náš život do počítačového 
prostoru. Rodiče, děti a učitelé se za-
čali učit  jinak. Ve školství  se dlouho 
mluvilo o tom, že je potřeba výuku 
modernizovat, digitalizovat.  A pak to 
všechno vypuklo, teď, ze dne na den. 

Někdo to zvládl dobře, rychle, tuto for-
mu výuky přivítal, někdo zvládal poma-
leji,někomu chyběl osobní kontakt.

Setkání učitelů v Úvalech bylo vždy 
malým poděkováním vedení města  

ky a páni učitelé odcházeli s� kytičkou  
spokojeni domů. 

Za všechny bych chtěla poděkovat ve-
dení města, že i v�této „fi nančně nejed-
noduché  době“ akci  podpořilo, pracov-
nicím správního odboru a technických 
služeb  za výraznou pomoc při zajištění 
akce,  vedení Sokola za bezplatný pro-
nájem a pochvala patří i restauraci Na 
dobrým místě a cukrárně Pod kaštany 
za tradičně výborné občerstvení. 

Za školskou komisi i za sebe bych chtě-
la všem učitelkám, učitelům, vedoucím 
kroužků, lektorům i trenérům, stejně 
tak i nepedagogickým pracovníkům za 
jejich obětavou práci poděkovat a po-
přát do dalších let hodně energie, ná-
padů a hlavně zdraví.

● Dana Poláková, 
předsedkyně školské komise

všem za vykonanou práci, která byla 
a je mnohdy nedoceňovaná. Na kaž-
dém takovém setkání, které připravo-
vala školská komise, jsme se snažili 
přinést vždy něco nového. 

Seznámit učitele s�tím, čemu se věnují 
děti po vyučování, ve svém volném čase. 
Za uplynulé roky se před učitelskými 
diváky vystřídali zpěváci, hudebníci 
i ocenění – osobnosti roku, vystupova-
ly skupiny tanečníků Rytmus z�MDDM, 
soĺisté společenského tance, měli jsme 
i kvízový večer.

I letos byly novinky v� programu. Vi-
nařství Klučov připravilo ochutnávku 
vín s� podrobným výkladem, proč víno 
a proč zrovna v�Klučově, a večer vyvr-
cholil představením „Světáci“  ochot-
nického spolku Oudiv. Škoda jen, že 
ne všichni vydrželi až do konce večera! 
Věříme, že i letos všechny paní učitel-

JARNÍ POHODA VE ŠKOLCE
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Jarní přípravy potřebují i naše zahra-
dy a do jejich úprav se zapojili všichni 
– rodiče, děti, učitelky, ale i kuchařky 
a provozní zaměstnanci. Budeme to 
mít krásné!

Od začátku tohoto školního roku ně-
které třídy aktivně využívají pro výuku 
předčtenářské gramotnosti metodu 
Elkonin, která hravou formou pomáhá 
dětem pochopit hlásky, stavbu slova 
a velmi jim ulehčí výuku čtení na zá-
kladní škole. O tom, jak metoda funguje 
a jaké s�ní máme zkušenosti, jsme jako 
hlavní přednášející sdíleli při setkání 
MAP Brandýsko s�dalšími školkami.

Občas je i nějaká fajn akce jen pro uči-
telky a jedna taková byla oslava Dne 
učitelů, při které jsme se sešli s�další-
mi zástupci úvalských školských insti-
tucí, příjemně se pobavili a odpočinuli. 
Za skvělou organizaci moc děkujeme 
předsedkyni školské komise, paní Daně 
Polákové, a jejím spolupracovníkům 
z� městského úřadu, zvládli to na jed-
ničku!

● Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Naše předškoláčky čeká každoročně 
na jaře zápis do základní školy. Je vždy 
užitečné se podívat, co nás čeká, a tak 
jsme využili Dne otevřených dveří na 
úvalské základní škole a vydali jsme 
se objevovat její taje. Dětí ze školky se 
ujali zkušení mazáci a děti si tak moh-
ly vyzkoušet vše na vlastní kůži. Teď už 
byl zápis určitě brnkačka.

Výzvy a úkoly se neustále množí 
a my jedeme na plný výkon. Některé 
přicházejí neplánovaně, jiné jsme si 
předsevzali sami, ale důležité je, že 
nezpomalujeme a začínáme za sebou 
vidět výsledky.

Adaptační skupina

Již od počátku se naše škola zapojila do 
pomoci ukrajinským válečným uprchlí-
kům. Než jsme všechno zorganizovali, 
připravili jsme pro děti alespoň zábav-
né programy na odpoledne. Volnoča-
sové aktivity, dárky i opékání buřtů pro 
ně připravili naši učitelé i další dob-
rovolníci. Když se chce, všechno jde, 
a tak obratem vznikla “organizovaná” 
adaptační skupina zaměřená na inte-
graci i psychologickou podporu dětí. 
V dopoledním bloku probíhá pravidel-
ná výuka, včetně lekcí češtiny i kaž-
dodenních návštěv v našich běžných 
školních třídách. Společně s našimi 
žáky tak už ukrajinské děti absolvovaly 
třeba matematiku, zeměpis, dějepis, 
angličtinu, fyziku či chemii. 

Odpolední blok se soustředí přede-
vším na neformální a zájmové vzdě-
lávání. Spojili jsme se i s ukrajinskými 
pedagogy a cíl nás všech je zcela jas-
ný - prostě pomáháme. Pokud totiž 
budou muset ukrajinské děti i nadále 
zůstat mimo svůj domov, pomůže in-
tenzivní a úspěšný adaptační proces 
nejen jim, ale i všem našim žákům 
a učitelům, se kterými bude řada těch-
to dětí velmi pravděpodobně od září 
chodit do společných tříd. 

ENERGIE NAŠÍ ZÁKLADKY JE NEVYČERPATELNÁ

My ty přijímačky dáme!

Přijímačky – zapovězené slovo, které 
není radno v březnu vyslovovat, protože 
všem vstávají vlasy hrůzou, žáci se budí 
ze sna, protože se jim zdá, že špatně za-
škrtli odpověď, a rodiče chodí kolem dět-
ských pokojů po špičkách, aby nerušili 
biflující se ratolesti. Není se co divit, teď 
jde do tuhého a dojde na lámání chleba. 
Makali jsme, o tom není pochyb, ale teď 
to musíme prodat a zachovat klid. Jsme 
v tom ale všichni společně, žáci, učitelé 
i rodiče! Před přijímačkami jsme se se-
mknuli ještě více a vyrazili společně na 
“nalévárnu” plnou češtiny, matiky a stra-
tegických příprav, u kterých byla i zába-
va a odreagování. O co šlo – přípravný 
kemp na přijímačky pro naše deváťáky.

“Adaptační skupina vznikla v podsta-
tě okamžitě. Za jejím vznikem stojí 
neuvěřitelná houževnatost, solidarita 
a lidská vůle pomoci. Na naši výzvu se 
přihlásilo obrovské množství našich 
pedagogů, kteří se nabídli s podporou. 
Museli jsme společně najít prostory, 
ukrajinské pedagogy a překladatele 
a nastavit časový rámec. Nepovedlo by 
se nám to, pokud by všichni netáhli za 
jeden provaz na 200 %. Začátkem dub-
na naši skupinu navštěvovalo téměř 
30 ukrajinských žáků a my si znovu 
a hlouběji uvědomujeme smysl a pod-
statu práce učitele. A aby toho nebylo 
málo, uspořádali naši zaměstnanci fi -
nanční sbírku a také iniciativně oslovili 
řadu fi rem, které adaptační skupinu 
podpořily věcnými dary.” (Lukáš Kunc)

“Když na podzim roku 2021 pan ře-
ditel představoval „intenzivní týdenní 
přijímačkový kemp“, nikdo z nás netu-
šil, že slovo intenzivní je z těch slov to 
nejdůležitější. V březnu 2022 vyrazila 
do hotelu Bezděz k Máchovu jezeru vět-
šina deváťáků a s nimi učitelé s jasným 
cílem - dopilovat znalosti k přijímacím 
zkouškám. Ihned po příjezdu začaly 
v Saloonech u Irči a Velkého náčelní-
ka létat zlomky, procenta, trojúhelníky 
a kružnice. U bohaté Mili a u Alice in 
Wonderland zase létala příčestí, pří-
slovce, pořekadla a samozřejmě tvrdá 
a měkká íčka. Každý den tři hodiny ma-
tiky a tři hodiny češtiny. Ale po dvou le-
tech vězení s covidem, to nikomu nevadi-
lo. Hlavně, že jsme mohli vyrazit na celý 
týden na společnou akci a bavit se. Jen, 
co jsme skončili s matematikou a češti-
nou, Máchovo jezero se přejmenovalo 
na Machovo jezero a všem bylo jasné, 
že odpolední a večerní program bude 
samá kratochvíle. Odpoledne jsme stihli 
výlet na Bezděz, olympiádu na břehu je-
zera a koupání v bazénu. Večer jsme se 
bavili u kvízů, soutěží, bojovky a diskoté-
ky. Trochu nás u toho trápily bacily, ale 
naše zdravotnice se o nás starala úžasně, 
a tak jsme vše zvládli až do pátku, kdy 
jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět 
domů. U cedule Úvaly se mikrofonu cho-
pila deváťačka Janča a zhodnotila, že na 
tolik pozitivní energie z kempu budeme 
všichni dlouho vzpomínat. Všem bylo v 
tento okamžik jasné, že příští rok se bude 
konat kemp další. Přijedou jiní žáci a jiní 
učitelé, ale zcela jistě to bude stejně inten-
zivní.” (Jan Korbelář)
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Projektový týden – Okna do Evropy

Při výuce na naší škole hledáme nové 
trendy a metody, které nás neustá-
le posouvají a ukazují nové možnos-
ti. Jednou z nich je projektová výuka, 
která v sobě integruje učivo z různých 
oborů a žák získává ucelený pohled na 
téma projektu - nahlíží na něj z růz-
ných perspektiv a není vytahován ze 
souvislostí. 

Noc s Andersenem

“Noc s Andersenem, aktivita na pod-
poru dětského čtenářství, má na naší 
škole již dlouholetou tradici, kterou 
založila paní učitelka Blanka Morávko-
vá. Letos byla noc zaměřena na život 
a dílo českého malíře, ilustrátora a spi-
sovatele Josefa Lady. V den D si děti 
sbalily batůžky, spacáky, karimatky 
a vyrazily vstříc dobrodružství, jež pro 
ně určitě večerní život a spaní ve škole 
představují. Program začal bojovkou, 
při které na ně čekalo nespočet úkolů 
a stanovišť. Nechyběly ani sportovní 
disciplíny. Velký jásot se školou ozýval, 
pokud se někomu z účastníků podařilo 
papírovou koulí zasáhnout cíl. Velkého 
soustředění bylo třeba i na posledním 
stanovišti. Ono totiž není úplně jedno-
duché přenést vajíčko na lžíci tak, aby 
nespadlo, v nerovném terénu a navíc 
v obřích holinách. Po večeři nachysta-
né od maminek šly děti ještě navštívit 
kocoura Mikeše a jeho kamaráda Pe-
píka, aby se o jejich životě a příbězích 
dozvěděly něco víc. Na dobrou noc pak 
dětem paní učitelky četly z knih Josefa 
Lady.” ( Jana Kubešová)

●  Tým ZŠ Úvaly

Zápis

To, aby se zápis stal pro naše budou-
cí prvňáčky nezapomenutelným zážit-
kem, pro nás rozhodně není nemožné.

. 

“V týdnu od 14. do 18. 3. proběhl na 
naší škole projektový týden nazvaný 
Okna do Evropy. Projektové vyučování 
je efektivní metoda, která spojuje prá-
ci s informacemi, činnostní a�badatel-
sky orientovanou výuku, samostatnou 
i týmovou práci a žáci mají jedinečnou 
možnost se do hloubky věnovat téma-
tům, která je skutečně zajímají. Posi-
luje motivaci k� učení a odpovědnost, 
rozvíjí jejich samostatnost, tvořivost, 
schopnost spolupráce, komunikač-
ní a organizační schopnosti. V rámci 
našeho projektového týdne vzniklo 
mnoho projektových skupin tematicky 
rozdělených podle jednotlivých člen-
ských států. Zatímco na prvním stupni 
spočívala organizace a výběr tématu 
více na třídních učitelkách, starší žáci 
mohli volit témata podle svých zájmů 
a spolupracovat i s žáky z jiných tříd 
a ročníků. Bylo tak na jejich uvážení, 
zda se budou chtít blíže seznámit s vý-
zkumem Evropské kosmické agentury, 
poznávat kulturní rozmanitosti Fran-
cie či Švédska, sledovat dávné stopy 
obchodníků na Jantarové stezce, vařit 
a ochutnávat národní speciality našich 
sousedů, poeticky zvelebovat školu 
i nejbližší okolí, vydat se na expedici 
v Pošembeří, trénovat první po-
moc či se oddávat rockovému rytmu 
s dalšími talentovanými muzikanty 
z řad spolužáků. Výstupy a práce 
žáků byly následně prezentovány 
v rámci Dne otevřených dveří. Na 
závěr projektového týdne tak měli 
rodiče i budoucí prvňáčci možnost 
nahlédnout do útrob naší školy. A že 
toho bylo k vidění (a slyšení) oprav-

du hodně. Spokojené úsměvy na tvá-
řích dětí i rodičů rozhodně stály zato. 
A my můžeme slíbit, že to určitě ne-
bylo naposledy.” (Milada Boháčková)

“V letošním roce jsme se po třech le-
tech opět dočkali prezenčního zápi-
su, kdy se budoucí prvňáčkové mohli 
přijít podívat do školy. Děti si vybíraly 
z 10 tříd vyzdobených pohádkovými 
motivy. Čekalo na ně plno zajímavých 
úkolů od poznávání barviček, počítá-
ní, zkoumání písmenek až po určování 
geometrických tvarů. Nechyběly ani 
básničky či písničky. Novinkou letošní-
ho zápisu byl online „předzápis“, který 
byl rodičům k dispozici již celý měsíc 
před zápisem. Rodiče si tak mohli pře-
dem v online aplikaci připravit admi-
nistrativní náležitosti i si sami vybrat 
přesný čas a pohádku, která jejich dítě 
nejvíce lákala. Při samotném zápisu 
ve škole pak děti chodily po stanoviš-
tích, na kterých se zábavnou formou 
prověřila jejich připravenost na školní 
docházku. Následně obdržely diplom 
o absolvování zápisu a dáreček od 
dětí ze školní družiny. Na závěr na děti 
i rodiče čekalo ještě jedno malé pře-
kvapení - mohli si prohlédnout a vy-
zkoušet nejrůznější robotické pomůc-
ky, které již běžně využíváme ve výuce. 
Děti viděly při práci i jednu z našich 3D 
tiskáren a na památku si odnášely vy-
tištěný přívěsek se jménem. Věříme, že 
se dětem u zápisu líbilo a že je hezky 
namotivoval na vstup do školy. Jistě už 
se těší stejně tak, jako se na ně těšíme 
i my.” (Gábina Matoušková)
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CÍRKEVCÍRKEV

ZAMYŠLENÍ 
NAD BIBLICKÝM TEXTEM

„Spravedlivý z�víry bude živ“
(Římanům 1,17b)

Bible vysvětluje, že lidé mohou být za-
chráněni neboli spaseni  jen skrze víru. 
Svými skutky žádný člověk nikdy nemů-
že dosáhnout ospravedlnění! 

Skutky, které Bůh hledá na člověku, 
jsou vždycky ty skutky, které pramení 
z�víry! Co Boží slovo rozumí vírou? Od-
pověď na to dávají tři porovnání:

1. Víra stojí proti viditelnému, kterému 
člověk nemusí věřit. Křesťané nežijí 
tím, co vidí, nýbrž  žijí vírou.

2. Víra stojí proti skutkům lidí. Bůh při-
jímá hříšníky jen na základě osobní víry 
ve Vykupitele. Po této víře následují 
pak dobré skutky.

3. Víra stojí naproti lidskému rozumu. 
Bůh se neobrací na rozum, nýbrž vybízí 
lidi, aby věřili tomu, co On říká. To ne-
znamená, že věřící nejsou myslící lidé. 
Ale poznání pravdy je následkem víry, 
nikoliv jeho předpokladem.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
V ÚVALECH

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
farářka CČSH v Úvalech

ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY

V sobotu 19. března jsme vyrazili na 
první letošní soutěž – „Mukařovské 
uzlování”. Podařilo se nám sestavit 
družstva mladších a starších žáků, 
v kategorii dorostu pak jen dva jednot-
livce. Neměli jsme však žádné rezervy, 
a tak se výkon všech pěti soutěžících 
v družstvu počítal do celkového hod-
nocení. Mladší žáci obsadili 7. místo 
a starší žáci místo 9. V obou katego-
riích se zúčastnilo asi 16 družstev 

z celého okresu. V kategorii dorostu 
to konečně cinklo, když Tomáš Geisler 
vybojoval 3. místo! Všem zúčastněným 
děkujeme za reprezentaci sboru a To-
mášovi gratulujeme.

V sobotu 2. 4. se tři naši svěřenci 
zúčastnili závodů na 100 m s překážka-
mi v hale v Jablonci. V kategorii střed-
ních dorostenců se představil Tomáš 
Geisler, zaběhl si nový osobní rekord 

PRVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
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a v konkurenci 84 závodníků obsadil 
19. místo. V kategorii mladších doros-
tenců poprvé závodil v této disciplíně 
Jan Kučerka. Na závěr se představila 
mezi mladšími dorostenkami Johanka 
Nováková. Pro oba dva to byl první zá-
vod v této disciplíně, oba si vedli velice 
dobře a umístili se zhruba uprostřed 
startovního pole.

Páteční schůzky jsme od poloviny břez-
na trávili většinou tréninkem požárních 
útoků, nicméně děti v sestavách druž-
stev se hodně mění a střídají, nebo 
nemají čas jet soutěžit, takže se nám 
zatím nepodařilo postavit družstva na 
Memoriál L. Báči v Čelákovicích, který 

bude 23. 4. Moc nás to mrzí, rádi by-
chom do budoucna soutěžili se stabilní-
mi týmy, jak jsme byli zvyklí v minulosti.

Rádi přivítáme mezi námi nové členy 
a členky od 6 do 18, každý pátek od 16 
do 18 hodin v hasičárně.

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly
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21.-22.5.2022
Sobota – 10:00 až 22:00
Neděle – 10:00 až 20:00

O víkendu 21.–22. května proběhne v�Úva-
lech přebor České republiky ve skotských 
horalských hrách. Akce bude doplněna 
programem pro veřejnost – koncerty na 
pódiu, výuka skotských tanců, možnost 
vyzkoušet si jednotlivé sportovní disciplí-
ny, zábava pro děti, vystoupení dudáků. 
Občerstvení bude zajištěno. 

Upozorňujeme, že tentokrát bude mís-
tem konání travnatá plocha mezi uli-
cí Purkyňova a silnicí na Jirny, nikoliv 
hřiště v�Chorvatské ulici.

Závodníci budou soutěžit ve třech ka-
tegoriích : muži, masters (muži nad 40 
let) a ženy.

Přijďte se podívat, přijďte si zasoutěžit, 
přijďte si poslechnout, přijďte si zatan-

covat, přijďte ochutnat whisky a pivo, 
přijďte se pobavit!

●  Jana Horová, 
předseda spolku Jonatán

HIGHLAND GAMES - ÚVALY OPEN  
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A MÁME TU NOVOU FOTBALOVOU SEZONU
“A“ mužstvo mužů přezimovalo na dru-
hém místě tabulky II.B. třídy Středočes-
kého kraje.  Jarní příprava byla spojená 
i s nabíráním fyzické kondice hráčů i na 
soustředění na horách. Přípravná utká-
ní odehrálo mužstvo na hřišti Satalic se 
čtyřmi soupeři. Pro úvalský fotbal začal 
start mistrovské jarní sezony již 28. 3., 
kdy se uskutečnilo první domácí utkání 
vítězstvím SK Úvaly  nad  Sázavou 3:0. 

Jarní mistrovské zápasy jsou odehrané 
tři, všechny s� vítězným koncem pro SK 
Úvaly. Již zmíněné vítězství nad Sázavou, 
v�druhém kole to odnesl TJ Suchdol 2:0, 
a ve třetím kole Úvaly porazily Uhlířské 
Janovice opět 2:0. Tři vítězství za sebou 
posunulo „A“ mužstvo SK Úvaly do čela 
tabulky a doufáme,  že to vydrží až do 
konce jarní části a zajistí si tak postup, 
což je i náš cíl.

Po delší době se podařilo pro sezo-
nu 2021–2022 založit SK Úvaly i druhé 
mužstvo dospělých, tedy “B“ mužstvo. 
Při zakládání se kombinovala většinová 
účast hráčů v�dorosteneckém věku, které 
doplnili naši starší a zkušení borci. Díky 
novému založení musí  “béčko“ projít od 
nejnižších soutěží. Momentálně startuje 
ve�IV.třídě okresní soutěže. Po podzimní 
části mužstvo přezimovalo na druhém 
místě tabulky, v�jarní části se zatím daří, 
máme na svém kontě také tři vítězství. 
Cílem jako je u “áčka“ postup o třídu výš. 

U mládežnických družstev  proběhlo ně-
kolik  změn . Došlo ke sloučení mladších 
žáků se staršími žáky a založení jednoho 
mužstva. Důvodem sloučení byly přede-
vším odchody několika nadaných hráčů 
do vyšších soutěží.  V�jarní části odehrálo 
družstvo žáků několik přípravných utká-
ní. První mistrovská utkání proběhnou 
během dubna. U  žáků došlo i k� výmě-
ně na pozici trenérů. Po 8 letech odešel 
tandem trenérů Tomáš Daníček a Milan 
Beneš. Odvedli velmi dobrou práci a za 
to bych jim chtěl jménem celého klubu  
poděkovat. U mladších žáků ukončil tré-
nování i Miloš Bugáň, též díky za odvede-

SK Úvaly není jen sport, ale také údržba 
sportovního areálu v�Pařezině a neustálé 
budování a rozšiřování zázemí. V� únoru 
a březnu proběhla rekonstrukce sociální-
ho zařízení a sprch v�šatnách. 

V�březnu začala kompletní rekonstrukce 
a výstavba nové kuchyně a sociálního za-
řízení v�hospůdce Na hřišti. Můžeme se 
těšit, že nám šéfkuchař a prezident klubu 
v� jedné osobě Vašek Kopač udělá něco 
dobrého k� jídlu nejen při zápasech na-
šich mužstev, ale i mimo zápasovou se-
zonu. O velikonočních svátcích proběhla 
brigáda členů a fandů SK Úvaly. Brigáda 
byla zaměřená na úpravu okolí hřišť, ob-
novení nátěrů, jarního úklidu a opravy 
dětského hřiště. Všem díky za účast.

Na závěr bych rád jménem svým a celé-
ho klubu poděkoval našemu nejlepšímu 
správci, panu Mirkovi Černému za vý-
bornou údržbu kabin, přípravu oblečení 
a dresů k� jednotlivým utkáním všech 
mužstev, za údržbu areálu a okolí a za 
skvěle připravenou hrací plochu pro jarní 
fotbalová klání. Děkujeme.

●  Za SK Úvaly Daniel Rais, člen VV   

nou práci a za čas věnovaný dětem. Do 
pozice nového trenéra u mužstva žáků  
nastoupil David Řemínek s� asistentem 
Denisem PIkem.

U starší přípravky  proběhla zatím jarní 
příprava, během které se mužstvo utkalo 
se Škvorcem, Kostelcem nad ČL, s�Tukla-
ty a 2x vyzvali Šestajovice. Výsledkem je 
4 x výhra, 1x remíza. Přípravce se díky vý-
borným výsledkům podařilo opět dostat 
do soutěžní skupiny ELITE, tedy mezi nej-
lepší mužstva. 

Mladší přípravka  a mini přípravka začala 
s�tréninky až začátkem března a odehrála 
zatím jen dvě přípravná utkání.

Chtěl bych tímto pozvat  všechny zájem-
ce do našich mládežnických mužstev, 
vyzkoušet si trénink, přípravu a hru s�mí-
čem. Nábor do všech mužstev probíhá 
neustále, zájemci mohou přijít kdykoli na 
trénink. Se svými dětmi můžete  dorazit 
každé pondělí a čtvrtek od 15,45 na hřiš-
tě SK Úvaly. Trenéři Rais, Jeneš a Kafůněk 
jsou každý trénink k�dispozici a domluví 
se s�vámi na postupu.  Tel. kontakty na 
trenéry – 733�182�409 a 607�977�728.
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„V neděli 10. dubna přivítalo SK Úvaly 
soupeře z Uhlířských Janovic v zápase 
1. B třídy skupiny D.  Za chladného po-
časí byl zápas zajímavější ve druhém 
poločase, kdy se Úvaly ujaly vedení 
v 58. minutě brankou Davida Bozdě-
cha. V poslední minutě upravil skóre 
Jiří Lokša a zápas skončil vítězstvím 
domácího celku 2:0. Utkání sledova-
lo 140 diváků, kterým je třeba za ná-
vštěvu v chladném aprílovém počasí 
poděkovat. Domácí jsou po šestnácti 
odehraných zápasech na prvním místě 
s 41 body s bilancí 13 výher, 2 remíz 
a jediné porážky!  

Příští domácí utkání se hraje v neděli 
24. 4. od 17 hodin, kdy Úvaly  přivítají 

TJ Sokol Kondrac. V měsíci květnu hra-
jí SK Úvaly na domácím hřišti třikrát, 
8. 5. přivítají SK Vyžlovku, 22. 5. TJ Kunice 
a 29. 5. SK Olbramovice. Přijďte úval-
ské fotbalisty povzbudit, všechny zá-
pasy začínají v 17 hodin.“

Pro ŽÚ zaznamenal Václav Vícovský

 „V předehrávce 19.kola jsme vedli už 
od páté minuty po gólu Davida Boz-
děcha 1:0 a nic nenasvědčovalo, že by 
se měl zápas špatně vyvíjet. Ale chyba 
lávky. Po velice špatném výkonu jsme 
odjeli z Jílového bez bodu s porážkou 
3:1.  Vem to ďas, za týden se hraje zas,“ 
píše SK na svém fb o zápase na hřišti 
FC Jílové.

Na fotografii stálí fandové a jedna 
z�akcí u brány úvalských.

●  Doplnila a fotila doma 
A. Janurová

SEZONA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI ZAČÍNÁ  

První kolo národních pohárů a ligy Čes-
kého svazu karate JKA proběhlo pod 
organizací našeho klubu Sport Úvaly 
o třetím březnovém víkendu v�pražských 
Štěrboholech. Národní pohár žáků a ju-
niorů se uskutečnil v�sobotu 19. března 
a zúčastnilo se ho na 186 závodníků 
z�18 klubů.  Na pohár seniorů a dorostu 
se sjelo 143 závodníků z� 24 klubů, aby 
poměřili své síly v disciplíně kata (sesta-
va představující souboj s� imaginárními 
soupeři), kata týmu a kumite (zápas). 
Dále o tomto víkendu proběhlo 1. kolo 
ligy žáků, dorostu a seniorů. 

V� žákovských kategoriích náš klub za-
stupoval velmi početný tým. Využili jsme 
příležitosti místa konání turnaje a po-
slali jsme na zkušenou především děti 
z�oddílu D. Startovaly ve věkových kate-
goriích mini žáci, děti do 9 let, a mladší 
žáci, děti 10-11 let. V�závodě mini žáků si 
nejlépe vedl Matěj Štefl, jenž vybojoval 
dvě 3. místa (kata a kumite). Musím ale 
pochválit i výkony zbytku tohoto týmu: 
Babicu, Hicze M., Topinku, Vojtěcha, 
Drobňáka, Hrubou a Lorencovou. V�ka-
tegorii mladších žáků dominovali naši 
borci Tobík Martinovský a Vojta Šebela. 
Tobík byl 2. v kata i kumite a potvrdil 
svoji karatistickou všestrannost a Voj-
ta Šebela poprvé kraloval na nároďáku 
v� kata. Kata tým mladší žákyně jsme 
vyhráli ve složení Houšková, Vokáčová 
a Vilímovský. Soutěž starších žáků byla 
početně nejvíce obsazenou kategorií, 
startovalo zde téměř 40 závodníků. Ma-
těj Hurda se 3. místem prosadil v�disci-
plíně kata a v�těsném závěsu na 5. místě 
skončil Sebík Carlsson. V� kata týmech 
starších žáků jsme měli zastoupena 
4 družstva a čtyřčlenné finále proběhlo 
pod naší taktovkou. Nejlepším týmem 
se stalo družstvo 1 ve složení Hurda, 

Sukalovský a Bělohradová, kteří obha-
jovali pozici „mazáků“ v�našem klubu ☺. 
Jedničkou ve starších žákyních se stala 
Majda Havlíková, jež vyhrála jak kata, 
tak kumite. Krásné medailové umístění 
vybojovala i Emča Bělohradová, 3. místo 
v�kata i v�kumite. 

V� juniorské kategorii kata poprvé star-
toval Tomáš Tříska. Přestože tato kate-
gorie zahrnuje závodníky od 16 do 20 
let, dokázal se Tomáš prosadit a obsadil 
krásné 3. místo. Následně spolu s� tý-
movými kolegy Pepíkem Macounem 
a Ondrou Charvátem vyhráli kata tým. 
V� juniorkách kata potvrdila své místo 
stříbrnou medailí Sára Konečná a v� tý-
mech společně s�Kájou Kytkovou a Gábi 
Mastnou skončily na 3. pozici. 

Neděle byla vyhrazena věkovým kate-
goriím dorost a senioři. Mladší dorost 
v� kata vyhrál se svou nově zavedenou 
katou Kanku-sho Ríša Vašek. Poprvé 
do finále postoupil Šíma Charvát, který 
se jak v� kata, tak i v� kumite umístil na 
krásném bramborovém místě. V� indivi-
duálních soutěžích mladších doroste-
nek se nám sice nepodařilo medailově 
prorazit, ale v� týmové soutěži vyhrála 
děvčata Bára Brýdlová, Majda Havlíková 
a Nela Martinovská. V�kata starší doros-
tenci dominoval Tomáš Tříska (v tomto 
věku je možné soutěžit ve 2 věkových 
kategoriích) zlatým umístěním a nene-
chal se zahanbit ani v�kumite, kde skočil 
2. Týmovou soutěž ve složení Tříska, Va-
šek a Charvát Šimon jsme vydobyli zlato. 
Ve starších dorostenkách kralovala Kája 

KARATE – 1. NÁRODNÍ POHÁR A LIGA 2022   



cílem. A ten se  podařilo nakonec úspěš-
ně naplnit. Osmá příčka je příslibem do 
příští sezony. Stejnou konečnou  pozici, 
jako tým C zaujalo družstvo D ve třetí 
třídě okresního přeboru.

Jak již bylo uvedeno, pandemie nám 
zasáhla i do trénování našich žáků (za-
vřená škola, nemoci a karantény žáků 
i trenérů). Přesto už talentovanější žáci 
brázdí po pražských i okresních turna-
jích, někteří z nich byli zařazeni i do 
družstev dospělých, ve kterých získáva-
jí větší herní zkušenosti. Přejme si, aby 
nadcházející sezona, která bude starto-
vat v� září, byla již klidnější než ty dvě 
předchozí…

●  Karel Šochman
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Kytková, která v�obou disciplínách pora-
zila všechny soupeřky. V� kumite došlo 
ke klubovému finále, Anežka Vrbenská 
obsadila velmi pěkné 2. místo. Svým 
1. startem v� seniorských kategoriích 
nezklamala ani Sára Konečná, katou So-
chin získala stříbrné umístění. 

Liga představuje týmovou soutěž a patří 
mezi velmi oblíbené a prestižní závody. 
Když jsem závodník nemohu v� lize vy-
padnout ze závodu. Buď pro svůj tým 

v�přípravách při stavění zápasišť a haly 
v� podvečer závodu, tak v� době závodů 
zapisovatelům, koučům, trenérům, roz-
hodčím a také našim maminkám pekař-
kám, jejichž výrobky jsou mezi karatisty 
vyhlášené ☺. Velký dík patří i městu Úva-
ly, které nás karatisty velmi podporuje. 

●  Za Sport Úvaly 
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně

Fotografi e: Ing. David Macek

získám bod, nebo ho ztratím. Soutěž 
probíhá tříkolovým utkáním, kdy se po-
každé všechny týmy mezi sebou utkají. 
Závod se koná odděleně pro žáky, do-
rost a seniory. A jak si vedou Úvaláci po 
1. kole? V�žácích je naše A na průběžném 
2. místě a B na 3. V�dorostu A vede sou-
těž a B je 6. pozici a v� seniorech jsme 
3., tak nám držte palce!

Ráda bych poděkovala celému orga-
nizačnímu týmu za vzornou práci jak 

Veškeré soutěže ve stolním tenise v�le-
tech 2020 a 2021 výrazně poznamena-
la vlna pandemie. V�sezoně 2019/2020 
byly soutěže v březnu předčasně ukon-
čeny, přestože k�dohrání chyběly pouze 
dva zápasy. Tabulky byly tedy sesta-
veny podle stávajících výsledků. Naše 
áčko skončilo v� 1. třídě  na lichotivém 
3. místě, béčko bylo ve druhé třídě 
osmé, družstvo C ve třetí třídě obsadi-
lo krásnou druhou příčku a postoupilo 
o soutěž výše! Tým D startoval rov-
něž ve 3. třídě a umístil se na místě 
sedmém.

Ještě více poznamenala pandemie se-
zonu 2020/2021. Tam se stačila ode-
hrát pouze dvě kola, ta byla posléze 
anulována – a soutěže skončily! Turnajů 
bylo pomálu, Covid 19 způsobil rovněž 
zavírání úvalské školy, kde v tělocvičně 
hrajeme a trénujeme i naše žáky. Po 
znovu zpřístupnění školy nám zůstal 
pouze trénink a příprava na další obdo-
bí s otazníkem… Kromě soutěžního klá-
ní jsme během roku zvyšovali kondici 
cyklistickými výlety po okolí Úval.

Přes všechny potíže doby se podařilo 
našemu klubu sehrát i pár přátelských 
utkání a zorganizovat, jako každým ro-
kem, sportovní soustředění dospělých. 
To se uskutečnilo na podzim v�šumav-

ském Zdíkově. Dvoufázové tréninky 
v místní školní tělocvičně jsme zamě-
nili poslední den v závěrečné přátelské 
utkání se zdíkovským oddílem stolního 
tenisu. Konečný výsledek promlouval 
v�náš prospěch v�poměru 11:7. V�mezi-
čase jsme stihli i výlet po nádherných 
šumavských lokalitách. 

V� říjnu 2021 byl zahájen nový ročník, 
opět s�nejistým dopadem. Výhodu do-
mácího prostředí jsme museli často za-
měňovat za nevýhodu a sehrávat mis-
tráky na stolech soupeřů. Přesto se ale 
dařilo – i když s�obtížemi (znovu zavřená 
škola, karantény), soutěžemi procházet 
bez přerušení a sezonu 2021/22 kon-
cem letošního března celkem úspěšně 
zakončit.

První třídu okresního přeboru hrálo ve 
velkém stylu „A“ družstvo a skončilo na 
velmi pěkné bronzové pozici. Neméně 
úspěšně si vedlo ve 2. třídě i naše béč-
ko. Celkovým 3. místem si vybojovalo 
postup do baráže s� druhými Čeláko-
vicemi, se kterými se střetne ve dvou 
utkáních, doma i na stolech soupeře. 
Do uzávěrky Života Úval nebyl znám 
výsledek. 

Stejnou třídu jako B tým hrálo i naše 
céčko. Udržení v�této soutěži bylo jeho 

DVĚ KOMPLIKOVANÉ SEZONY V�ŘADĚ  

2002–2022 

Dvacet let, potkávání úžas-
ných klientů, dvacet let 
velká parta lektorek, dva-
cet let tělocvična plná těch 
nejmenším cvičenců. Při-
šel čas, kdy Mamut musí 
ustoupit novému projektu. 
Mamut je jen prostor, vy 
všichni jste Mamut, bez 
vás bychom tu nebyli tolik 
neskutečně báječných let. 
Když se dívám na první rozvrh, musím 
se pousmát, slovo Aerobic bylo nezná-
mé, pohyby směšné, lektorky nevyškole-
né, doba šla rychle kupředu, Mamut byl 

všude mezi prvními na školení nového, 
na cvičících víkendech, na cvičících zájez-
dech u moře, Mamut reprezentoval měs-
to Úvaly. Lektorky se vzdělávaly a byly 

u všeho nového, utvořily bezva kolektiv, 
nechaly tady hodně energie a úsměvu.

Energie, to je to, co vytvořilo Mamuta, co 
klienti cítili, energii a rodinné fitko pro ně.

Fitko, které bylo mamutí.

Vám všem moc děkuji, že jsem u toho 
mohla být. Kdo může říct, že jeho práce 
je koníčkem. Kdo má tu možnost mít tak 
obrovský prostor pro sportování, je ško-
da, že si to uvědomíme, až tu MAMUT 
nebude stát...

●  Martina Křelinová,
fi tcentrum Mamut Úvaly

MAMUT BYL MAMUTÍ
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Příběh jedné úvalské rodiny a nově 
objevené historické fotografie. 

V minulosti byla v� Úvalech významná 
těžba cihlářských surovin. Pamětníci 
vědí, že přímo v obci byly v provozu dvě 
cihelny. Rosenbaumova a Skeříkova ci-
helna. Ta druhá dala pojmenování celé 
čtvrti a dodnes je Skeříkov známější 
místopisný pojem než Radlická čtvrť.

Za války se také v cihelně na Skeříkově, 
patrně z� nouzových důvodů,  vyráběly 
primitivním způsobem z uhelného pra-
chu lisované brikety s malou výhřev-
ností. Rozšířilo se tehdy i topení v pili-
nových kamnech.

Obě cihelny dodávaly jak plné a děro-
vané cihly, tak náročnější tenkostěnné 
zboží – střešní tašky. Provoz v nich byl 
ukončen začátkem 2. světové války.

Cihelna v� nynější Radlické čtvrti byla 
postavena v roce 1908 na jejím okraji 
úvalským statkářem, rychtářem Jose-
fem Hladíkem. Cihelna měla na tehdej-
ší dobu moderní kruhovou pec, v níž se 
ročně vyrábělo 3 000 000 výrobků (pl-
ných a dutých cihel a střešních tašek). 
V roce 1911 cihelnu koupil statkář Adolf 
Vojtěchovský.  Po něm pak Samuel Ster-
zik po roce 1918. Za 2. světové války byl 
provoz v cihelně na čas zastaven. Po 
roce 1945 byl podnik ve státní správě 
a pracovali zde trestanci. Kromě cihel 
se zde vyráběla i antuka pro teniso-
vé kurty.  Na začátku 50. let 20. století 
byla cihelna zrušena a stroje byly odve-
zeny. Zůstal jen komín. Na čas sloužil 
objekt zemědělským účelům pro chov 
drůbeže a vepřů. Kolem roku 1980 byl 
i komín, poslední pozůstatek cihelny, 
zlikvidován. Pozemky přešly do vlast-
nictví Československých spojů, které 
zde vybudovaly skladové haly. V 90. 
letech 20. stol. patřil skladový komplex 
firmě Telekomunikační montáže Praha, 
nyní je jeho vlastníkem firma VEGACOM 
Praha. Informace jsou převzaty z�knihy 
Úvaly v� průběhu staletí a po rozhovo-
ru s� vnučkou pana Skeříka upřesněny 
a doplněny o osobní vzpomínky.

V� knize Úvaly jindy a nyní (z� r.1929) 
není cihelna pana Skeříka popsána, 
ale je na plánu obce umístěna na ji-
hovýchodní straně s� několika budo-
vami a naproti přes je umístěna Ro-
senbaumova cihelna. Na fotografii je 
vidět cihelnu z� pohledu od Myší díry.

Vnučka Samuela Sterzika paní Jana 
Rojová vypráví: „Dědeček byl německé 
národnosti a narodil se v� Prusku roku 
1881, měl statek a přístav v� Bzinci na 
Visle. Hovořil několika jazyky a dcery 
posílal na „handl“ do Prahy učit se čes-
ky. Po první světové válce, kde bojoval, 
pod tlakem národnostních problémů 
ve 20. letech pan Sterzik svůj majetek 
prodal, a protože se mu v�Čechách líbi-
lo, přišel do Úval a koupil zde cihelnu 
a dva domy čp. 190 a 663, které stojí 
dosud. V� menším tehdy bydleli depu-
tátníci a v� jedné místnosti bylo vězení, 
protože v�cihelně pracovali lehčí vězni, 
kteří zůstávali přes noc v� zamřížované 
místnosti s� kuchyňkou. Celkem měl 
dům asi 6 místností. Ve větším domě 
bydlela rodina, která byla poměrně roz-
větvená. Na rodinné fotografii vidíme 
zleva sedící: Fridrich Pospíšil, který má 
na klíně dceru Almu, vedle pak sedí jeho 
manželka Karla Pospíšilová, roz. Sterzi-
ková (nejstarší dcera pana S.) se synem 
Milanem. Samuel Sterzik sedí upro-
střed (s knírkem) a vedle jeho manželka 
Karla (zemřela v� r. 1936 a jeho pocho-
vána v�Úvalech). Vedle ní stojí nejmlad-
ší syn Pavel, který se za druhé světové 
války vrátil ze zajetí za pomoci rodiny 
a nyní žije v�Kanadě. Další na fotografii 
jsou stojící zleva: Erich (druhý syn pana 
S., který padl v� r. 1943 u Kurska), dce-

ra Elza (tehdy ještě svobodná, budoucí 
maminka paní Rojové). Dále stojí Karel 
Radil (syn domovníka a hlídače v�cihel-
ně), vedle něj jeho manželka Frýda, roz. 
Sterziková, pak Emma Sterziková.

Pan Sterzik měl tedy 4 dcery a dva syny. 
Byl velmi podnikavý, s� důsledným po-
stojem k� práci. Pro provoz cihelny vy-
užíval i sil celé rodiny. Každý něčím 
přispíval. Vyfotografoval se s� dělníky 
i zaměstnanou rodinou a je vidět, že 
personálu nebylo mnoho.

Po válce, jako občan s� německou ná-
rodností, vytušil problémy, proto maje-
tek prodal a sám s�novou manželkou se 
odstěhoval do Bzenice, odkud pocháze-
la, pak by vysídlen Poláky do Oelde ve 
Vestfálsku, kde opět podnikal. Zemřel 
v�roce 1970.

V� Úvalech a v� Čechách zůstaly dcery, 
které byly provdány za občany české 
národnosti. Tatínek vzpomínající paní 
Rojové byl Čech a s�paní Elzou si posta-
vili dům v�Úvalech.

A jak došlo k� přejmenování na Skeřík 
a tedy Skeříkov??? Zcela prostě, lidem 
kolem se špatně původní jméno vyslo-
vovalo, proto byl pan Samuel Sterzik 
„překřtěn“ na Skeříka a hotovo.

Ještě taková drobnost. Dcera Frýda, 
provdaná Radilová, si s manželem 
koupili dům po spisovateli J. Kožíškovi 
a starali se o jeho duševně nemocnou 
dceru Jarmilu do konce jejích dnů. Další 
dcera Emma odešla do Německé spol-
kové republiky.

Pamětníci ze Skeříkova vyprávějí, že si 
jako děti hráli v� červené hlíně na mís-
tech zlikvidované cihelny, kde zůstal jen 
komín s�velkým otvorem. Dalo se do něj 
vlézt a po skobách se podívat do útrob, 
ale ne moc vysoko.

●  Za souhlasu se zveřejněním od 
paní Rojové zapsala vyprávění 

A. Janurová

CIHELNA NA SKEŘÍKOVĚ
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Povstání proti nacistům bylo připravováno 
od raného léta roku 1939, kdy mobilizační 
a vojenskostrategické plány připravili dů-
stojníci československé armády v� ilegální 
skupině „Obrana národa“. Naděje vkláda-
né ve válečný konflikt, kdy by vojenská moc 
Říše byla v�protektorátu oslabena, skončila 
v�září 1939 zklamáním, jež se prohlubova-
lo s�každým vítězstvím v�další okupované 
zemi, a tak mladší muži odcházeli bojovat 
do zahraničí. Nacisté byli při odkrývání ile-
gální činnosti šokování hloubkou a šíří při-
pravenosti vojenského povstání. 

Po roce 1940 přešel odboj především ke 
zpravodajské činnosti, k� udržení naděje, 
méně už k�sabotážím, ke konci války i k vy-
tváření partyzánských oddílů tam, kde to 
dovoloval rozsáhlý lesnatý terén. „Obrana 
národa“ se spojila s� ilegálními organiza-
cemi „Politickým ústředím“ reprezentují-
cím politické strany Masarykovy republiky 
a s „Petičním výborem Věrni zůstaneme“ 
převážně národně socialistické strany. 
Před příchodem zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha 27. 9. 
1941 se národní odboj začal organizačně 
spojovat s� odbojem komunistickým, ale 
praktická spolupráce dávno existovala.                                                                             
R. Heydrich začal za stanného práva nemi-
losrdně likvidovat odboj. Po jeho smrti plnil 
jeho krvavé plány zastupující říšský protek-
tor Kurt Daluege, plukovník SS, jenž vyhlá-
sil druhé stanné právo zvané heydrichiáda. 
Obrana národa a další profesní skupiny, 
např. železničáři, poštovní úředníci, učitelé, 
hasiči, někteří četníci apod. se snažili v�od-
boji pokračovat. Povstání bylo připraveno, 
ale chyběly zbraně, které nedodali ani Bri-
tové, ani Sověti.

Květnové povstání začalo na 
venkově 1. 5. 1945. V�Praze 
se spontánně rozhořelo 5. 
května, když pražský roz-
hlas začal ve 12,33 h volat 
o pomoc. Česká národní 
rada s� paritním zastoupe-
ním všech politických stran 
a s�vojenskou složkou Obra-
ny národa se postavila do 
čela obrany hlavního města 
a zničení Prahy zabránila, 
dokonce dosáhla od 16 h 
dne� 8. 5. kapitulace wehr-
machtu. 

Do květnových bojů v�Praze 
se zapojil sociální demokrat 
a ilegální pracovník,  pplk. 
Ferdinand Šrůta, naroze-
ný 7. 3. 1910, jenž se pů-
vodně jmenoval Schrutta.                                                                                
Vystudoval Vojenskou akademii v� Hrani-
cích a v� hodnosti poručíka působil v� Ko-
šicích a Žilině, od srpna 1937 vykonával 
v� hodnosti nadporučíka funkci referenta 
pro meteorologii a balistiku dělostřelec-
tva Vojenského a technického a leteckého 
ústavu MNO. Podílel se na vydání služební 

knihy (předpisu) Balistická a dělostřelecká 
meteorologie a vydal první dělostřelecké 
Aerologické tabulky balistických hustot 
k� opravám balistických a aerologických 
vlivů na střelbu. Oženil se a měl dva syny. 
V�hodnosti štábního kapitána byl za okupa-
ce přeřazen k ministerstvu školství, potom 
jako technický úředník do Zbrojovky Brno. 
Pracoval jako aktuární adjunkt na ředitel-
ství Českomoravské zbrojovky v�Praze, ve 
Velflíkově ulici, č. 4, kde se od roku 1943 
zapojil do odbojové činnosti a kde působil 
jako spojka mezi pražským ústředím a ile-
gálními skupinami ve výrobních závodech 
v� Brně a Kuřimi. Podílel se na přípravě 
převzetí podniku, hlavně však na získávání 
zbraní pro spoluzaměstnance i civilní oby-
vatele. Stal se velitelem branné skupiny, 
s níž hned 5. 5. 1945 obsadil a bránil ga-
ráže, sladovnu a cihelnu v�Praze Podbabě, 
bojoval v Dejvicích a Bubenči. Kolem 21. 
hodiny zajišťoval převoz zbraní do MNO 
na dejvickém Vítězném náměstí a střetl 
se s hlídkou SS, v�boji utrpěl těžké zraně-
ní nohou způsobené kulometnou palbou. 
Byl mu prostřelen pravý nárt a pravý kloub 
kolenní, čímž došlo ke střelné zlomenině 
pravé kosti stehenní. Následky mu zůstaly 
po celý život, nejen hnisavé rány, ale hlav-
ně neohebnost kolena způsobily, že se 
dva roky po válce pohyboval jen o berlích 
a v�ortopedické obuvi, do konce života kul-
hal.

Za své stížnosti byl podplukovník RNDr. 
F. Šrůta, vědec v�oboru meteorologie dě-
lostřelectva, náčelník povětrnostní služby 
Velitelství letectva Hlavního štábu, roku 
1953 z�čs. armády propuštěn, byť byl ko-

vaným členem KSČ. Ke své 
poslední ženě Alžbětě se 
ze Žižkova přestěhoval do 
Úval, Havlíčkovy ulice 300. 
V�roce 1985 vydal drobnou 
publikaci Hrdinové neumí-
rají, popisující pomníky a 
hroby padlých protinacis-
tických odbojářů v� okrese 
Praha-východ, psal články 
z�historie. Zemřel v�úplném 
zapomenutí odborné ve-
řejnosti v�Domově důchod-
ců v�Úvalech roku 2003 ve 
věku 96 let. (https://vojzesl.
cz/galerie_osob.) 

V� Praze bojovali odbojáři 
Jan Bílek z� Kožíškovy ulice 
67 a Jaroslav Petrle, naro-
zený 18. 6. 1920 v� Chebu. 
K přípravě povstání orga-
nizačně přispěl bývalý stu-

dent Filosofické fakulty KU Adolf Morávek, 
jenž ilegálně pracoval v�komunistickém od-
boji na generálním ředitelství Škodových 
závodů v Praze. Stal se členem podniko-
vého národního výboru. Tajně vyzbroje-
ná úderná četa Škoda byla v�květnu 1945 
napojena na vojenské velitelství Prahy pod 

velením generála Karla Kutlvašra, ruské-
ho legionáře. PhDr. A. Morávek po válce 
dostudoval, do postihů po Pražském jaru 
1968 se uplatnil v�kulturní oblasti v Praze, 
v�Úvalech působil jako režisér a dramaturg 
divadelního souboru J. K. Tyl.

Během povstání zemřelo 2�000 lidí, někteří 
historici píší o 3�500 obětech. Václav Kural 
uvádí v�boji za svobodu v�celém protekto-
rátu 8�000 mrtvých. 

Karel Böhm se narodil 15. května 1897 
v� Úvalech, po obecné škole pokračoval 
čtyři roky na měšťanské škole, živil se 
jako švec svrškař. Vstoupil do České obce 
sokolské. Se svým 10. pěším plukem byl 
poslán proti Rusům na frontu, kde byl 
7. července 1916 zajat u města Čerevacha 
v�dnešním Polsku. 13. června 1917 podal 
v� Jezuvce v� Jekatěrinské oblasti přihlášku 
do ruských legií. Prodělal boje s�bolševiky 
na Transsibiřské magistrále a po návratu 
bránil na Slovensku novou republiku proti 
Maďarům. Z�5. čs. střeleckého pluku TGM 
byl vyřazen 6. prosince 1920 jako vojín. 

Oženil se a s� manželkou Františkou 
a synkem Karlem se 6. 3. 1925 přestěhoval 
z�Prahy do Úval, Klostermannovy ulice, č. 
651, poněvadž oba manželé získali práci 
u ČSD. Legionář a železničář Karel Böhm 
se za protektorátu zapojil do národního 
odboje v� nádražních dílnách Praha-Bub-
ny. Manželka nebyla informována, přesto 
zmínila jeho zvláštní prsten. (Prstýnkáři ne-
boli „Všeobecné národní hnutí“ byli jednou 
z�mnoha skupin národního odboje.) 

Karel Böhm odjel v�roce 1945 do Prahy již 
5. 5. ráno, 6. 5. hájil Trojský most a potom 
byl zavolán ku pomoci na nádraží Bubny. 
Padl 6. 5. 1945 při hájení holešovické čás-
ti železničního mostu směřující od�Buben 
přes Štvanici na dnešní Masarykovo ná-
draží, tedy při obraně Negrelliho viaduktu. 
Zemřel na průstřel hrudníku. Jeho osobní 
věci byly předány bratru Václavovi. Legi-
onář a odbojář je pochován na úvalském 
hřbitově, jeho jméno je zapsáno na des-
ce památníku padlých a umučených na 
hřbitově. Karel Böhm byl prezidentem 
E. Benešem vyznamenán Českosloven-
ským válečným křížem 1939 in memoriam. 
(Vojenský ústřední archiv: databáze legio-
nářů a odbojářů) 

Bez hrdinství těchto dobrovolníků, bojují-
cích proti wehrmachtu, SA a fanatickým SS 
divizím do jejich odchodu či útěku před Ru-
dou armádou brzy ráno 9. 5. 1945, by Pra-
ha a život českého národa vypadaly jinak, 
pokud bychom se směli narodit. 

●  PhDr. Lenka Mandová

Autorka prosí vnuky o fotografie zmíně-
ných odbojářů do připravované publikace, 
stačí naskenovat a poslat. Znáte ještě další 
hrdiny z Úval a okolí?          
mandova@centrum.cz 

BOJOVNÍCI Z ÚVAL V�KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ 
5. AŽ 9. 5. 1945 V�PRAZE
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Je máj, lásky čas … ale někdy jsou vzpo-
mínky na oslavy a láskyplný čas zastíně-
ny současností. Jenže historie se přepsat 
nedá, dá se jen jinak vyložit a v�hlavách 
překroutit. Fakta zůstávají, obdiv se mění 
v�nenávist. 

Ti vojáci, kteří tenkrát přijeli do Úval (viz 
foto a otázka, víte, kde jejich vozidla 
stojí????), měli nejspíš pocity spokoje-
nosti, už měli naději na brzkou cestu 
domů osvobozeným územím. Na rozdíl 
od těch, co v� únoru přijeli na Ukrajinu 
a možná nevěděli, že nejsou na cvičení, 
ale v�boji proti bratrům. Zrovna tak, jako 
ti v srpnu 68 … 

Spokojeni ve čtyřicátém pátém byli ten-
krát všichni, kdo mohli do oken vlaku má-
vat projíždějícímu prezidentovi Benešovi 
s� chotí. Kdo by tušil, že v� dnešní době 
může v� Evropě nastat válečný konflikt. 
Dnešní poznávací okénko do historie 
města nezakrývá pravdu, ani tu rozčilu-
jící, ani tu slavnou. Stalo se. Viník bude 
potrestán, ale poučí se lidstvo?

●  Z�archivu vybrala nepopsané 
květnové foto Alena Janurová

HISTORICKÉ OKÉNKO

Vzápětí po doručení Života Úval do schrá-
nek se ozývají dva pamětníci ragby v�Úva-
lech.  Pan Josef Horák telefonicky sděluje, 
že zmínka o úvalském ragby je v�knize Úva-
ly v�průběhu staletí na straně 219 až 220 
spolu s�fotografií Úvalští ragbisté se jmény. 
Za hodinu se ozývá druhý ragbista pan 
Václav Pilát, který svoluje k�zapůjčení origi-
nálů fotografií ke skenování. Tedy pro oži-
vení vzpomínky na tento kontaktní sport 
v�Úvalech cituji ze zmíněné knihy:

„V Úvalech, proslavených různou sportovní 
činností, se v roce 1966 objevil nový míčo-
vý sport – ragby.  Vše začalo skupinou teh-
dejších žáků ZDŠ, která chtěla hrát ragby, 
proto se obrátila se žádostí o pomoc na 
dřívějšího ligového hráče, reprezentanta 
a trenéra Ing. A. Nešpora. Ten se jich ujal 
a začal je trénovat. Trénovalo se v zimním 
období v sokolovně a od jara na hřišti na 
Slovanech pod vedením Ing. A. Nešpora 
a Jana Havla, který v letech 1966–1968 hrál 
ragbyovou ligu za Slávii Praha, v letech 
1968–1970 za Duklu Praha (získala titul 
mistr republiky), v letech 1970-1977 opět 
za Slávii Praha (získala titul mistra repub-
liky) a byl hráčem reprezentace ČSSR. Měl 
možnost hostovat ve Francii, ale nebylo 
mu to povoleno. Na Slovanech se hrála 
i první utkání s mužstvy z Říčan a s novými 
mužstvy z Prahy. V roce 1967 a 1968 přiví-
tal ragbyový oddíl v Úvalech žáky s rodiči 
z mužstva SV 78 Hannover, z tehdejší NSR. 
V roce 1969 oddíl získal povolení k zájezdu 
na turnaj do Hannoveru. Z pěti účastnících 

se mužstev obsadili úvalští žáci druhé mís-
to. Toto mužstvo tvořili Bakos Oldřich, Ho-
rák Josef, Fürst Jiří, Klicpera Luboš, Koneč-
ný Jiří a Jan, Nešpor Jiří, Netušil Tomáš, Pilát 
Jiří, Pilát Václav, Sokol Zbyněk, Vlas Josef 
a Vorlíček Jaroslav. S organizačními prace-
mi v oddíle pomáhali trenérovi otcové žáků 
V. Pilát, J. Netušil, J. Vlas a pan Šťastný. Muž-
stvo hrálo pod hlavičkou SK Slávia Praha, 
materiální podporu získalo od Středočes-
kého krajského výboru ČSTV. 

Po ukončení docházky do ZDŠ přešla vět-
šina chlapců do Prahy – Troje, do mužstva 
juniorů Slávie Praha. Sem postupně při-
cházeli z Úval další, např. Dráb Ladislav, 
Jirman Milan, Manda Radek, Svoboda Jan. 
Po dosažení věku 18 let přecházeli chlap-
ci postupně do mužstva mužů Slávie, kde 
v jednom období hráči z Úval tvořili většinu 
mužstva.

V tehdejší juniorské reprezentaci ČSSR hrá-
li: Fürst Jiří, Klicpera Luboš, Netušil Tomáš, 
Nešpor Jiří, Vlas Josef, později Svoboda Jan. 
V mužské reprezentaci potom Nešpor Jiří 
a Svoboda Jan.

V současnosti hrají tito bývalí reprezentanti 
Úval v mužstvu „Old boys“ a v mužstvech 
žáků, kadetů a juniorů hrají již jejich syno-
vé, například oba synové ing. Svobody, dva 
synové ing. Nešpora, jeden syn Jirmanův 
a jeden syn L. Drába.“

Pan Horák se smíchem vzpomíná, jak byli 
ubytováni hráči z� Hannoveru, když přijeli 
na utkání do Úval. Bydleli v�hotelu Budka, 
který se tenkrát jmenoval Sport. Navštívil 

tehdy mladé hráče a podivil se socialis-
tickému vybavení pokojů. Umyvadlo bylo 
plechové na stojanu, vedle konev na vodu. 
Záchod byl společný na chodbě. Vzpomíná 
i na poslední zájezd do NSR 1969, pak už 
povolení družstvo nedostalo.

Podobně v�mailu rád vzpomíná pan Pilát: 
„Úplně na začátku jsme byli dva s Jirkou 
Nešporem, který dostal od táty ragbyovou 
šišku a hrát nás učil Honza Havel pod soko-
lovnou na louce. Pak přišli další kluci, kteří 
byli u vzniku týmu, a nakonec ho založil 
pan Antonín Nešpor pod hlavičkou SK Sla-
via Praha. Všichni jsme byli z Úval. O tomto 
příběhu je toho dost psáno v knize Úvaly 
v průběhu staletí, kde jsme na týmové foto-
grafii, jenom tam ještě chybí jméno Zbyněk 
Netušil, který je také na foto. Mám doma 
ještě dvě fota z turnaje, včetně hromadné 
fotografie s klukama z Hannoveru. Na tom 
skenu v�ŽÚ jsou jejich podpisy.

Bohužel, už někteří nejsou mezi námi. Na 
internetu lze najít vzpomínku na Jirku pod 
hlavičkou Ing. Jiří Nešpor, který zemřel asi 
před rokem a půl.“

Posléze se ozývá paní Mirka Macháčková 
(roz. Rejhonová), která vzpomíná na své 
spolužáky, kteří ragby hráli: „Nevím proč, 
ale pamatuji si, že byly velikonoční svátky 
a bylo krásné jarní počasí. Celou sportovní 
akci organizoval Ing. Nešpor, za podpory 
svého syna Jiřího! Tomu bylo v té době asi 
14 let a samozřejmě hrál také. Z mých spo-
lužáků tehdejší 9.B hráli tito chlapci:

Jiří Pilát, Josef Horák, Joža Vlas, Tomáš Ne-
tušil, Jan Žižka, Luboš Klicpera. Určitě jsem 
na někoho zapomněla, je to vážně hodně 
let!! Ale vím, že to bylo skvělé a všichni jsme 
to ohromně prožívali!!“ Za reakce čtenářů 
velice děkuji. Na fotografii jsou úvalští žáci 
a soupeři z�Hannoveru, na druhé zápas na 
Slovanech.

●  Alena Janurová

HISTORICKÉ OKÉNKO

 

NÁZORY ČTENÁŘŮNÁZORY ČTENÁŘŮ
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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 

17. května uplyne rok ode 
dne, kdy nás navždy 
opustil náš Jirka. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Rodina Konečných

INZERCEINZERCE

Dne 10. března by se dožil náš 
milovaný tatínek a dědeček 
p. Václav Vosátka 100 let.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.  

Rodina Vosátkova

8. dubna ve věku 75 let 
zemřel pan Josef Doležal. 

Prosím, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Za celou rodinu 
syn Richard

109 RŮŽOVÝCH KARAFIÁTŮ
109 oblíbených květin paní Zdenky Kaš-
parové, z nichž každá jedna symbolizuje 
jeden rok života paní Kašparové.

Spolu s námi dorazil i pan radní Tomáš Vo-
dička z města Pečky, odkud paní Kašparo-
vá pochází (v Úvalech žije od roku 1937).

Paní Kašparová je druhou nejstarší ob-
čankou Česka, ale zdaleka na to nevypa-
dá a velmi se zajímá, co je ve městě i ve 
světě nového. Moc se těší, až se oteplí 
a bude se moci se svou rodinou podívat 
na rozkvetlé ulice Úval a těší se na ko-
mentovaný výlet do Peček, kam ji pozval 
pan radní Vodička. 

Takže mnoho zdraví a životního elánu do 
dalšího roku, paní Kašparová!

●  Petr Borecký, starosta města
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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




