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Aby mohl začít příběh starosty nového. 
Nebo nové starostky? 

Proč? 

Protože si myslím, že město potřebuje 
další impuls ke svému rozvoji. Po letech 
mnohdy těžké transformace a tvrdých 
rozhodování je čas na zhodnocení pri-
orit pro další období a je třeba zvolit, 
jestli pokračovat nastaveným směrem, 
nebo tento směr korigovat. A to potře-
buje člověka, který má odstup a nad-
hled. 

A proto mne na žádné kandidátce do 
letošních komunálních voleb nenajdete. 

V každém případě chci pro Úvaly plně 
pracovat až do konce mandátu. A spo-
lu s vámi všemi se budu těšit na vize 
a programy kandidátů a kandidátek do 
dalšího zastupitelstva. 

Na Úvaly však rozhodně nezapomenu 
a budou-li budoucí představitelé měs-
ta mít chuť a zájem, vždy rád, byť třeba 
z jiné pozice mimo město, pomohu. 

●  Petr Borecký, 
starosta města
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
možná to v hluku 
zpráv z posledních 
dnů zaniklo, ale 
prezident republiky 
vyhlásil na termín 
23. – 24. září 2022 
komunální volby. 
Kandidátky pak mo-
hou jednotlivé stra-
ny nebo sdružení 
podávat nejpozději 

do 19. července. To je prakticky za chvíli. 

Ten termín zároveň znamená, že to 
bude už 16 let, kdy jsem vstoupil 
se svými kolegyněmi a kolegy coby spo-
luzakladatel spolku Otevřené Úvaly do 
veřejného života v Úvalech. Nejprve 
jako opoziční zastupitel, od roku 2014 
pak jako místostarosta a posledních 
8 let jako starosta našeho města.

Práce pro město mne zcela pohltila. 
Natolik, že jsem opustil své podnikání 
v energetice a nakladatelství právní 
literatury.

Na městském úřadě jsem našel a spolu 
se svými  kolegyněmi a kolegy vybudo-

val skvělý, na služby občanům oriento-
vaný tým. Společně jsme Úvaly razant-
ně proměnili. Město, které bylo ještě 
v roce 2014 známé především díky růz-
ným aférám, infrastruktuře odpovída-
jící mnohdy konci druhé světové vál-
ky, se stalo jednou z nejlepších adres 
v okolí Prahy. Stali jsme se inspirací pro 
další města a obce nejen v našem regi-
onu, město Úvaly je dnes prostě dobrá 
značka. 

Tohle všechno se nestalo díky jednomu 
starostovi. Stojí za tím mnoho práce 
mých kolegyň a kolegů na městském 
úřadě, v městských organizacích, v za-
stupitelstvu, ale také předchůdců – sta-
rostů Ivana Černého a Jana Šťastného, 
kteří možná dělali chyby, ale také dělali 
dobré věci. 

A nemohu opomenout obrovskou pod-
poru svých kolegyň a kolegů ze spolku 
Otevřené Úvaly, bez nichž bych tuto 
práci nemohl dělat. 

Každý příběh se však jednou uzavře, 
aby mohl pokračovat příběh další. 

Po těchto komunálních volbách se uza-
vře i můj příběh úvalského starosty. 
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
Vážení spoluobčané, 
v	těchto dnech je opravdu těžké udržet 
si životní optimismus, když třetí rok po 
sobě slyšíme jen  negativní zprávy. Dva 
roky s Covid-19 a teď válka na	Ukrajině.  
Mnohé z toho, na co jsme byli zvyklí, je 
pryč. Hlavně však hlavu vzhůru, musí-
me držet spolu a jít dál, „c´est la vie“, 
jak říkají Francouzi.

Máme poslední volební rok, a tak je na 
místě udělat rekapitulaci.  Jsem rád, že 
jsem byl součástí týmu, který pomohl 
vyřešit radikální změny ve	 městě. Ne-
báli jsme se zadlužit, abychom zlepšili 
infrastruktury, i když pár občanů mělo 
s	 tímto postupem problém a báli se,  
že se město nebude schopno finančně 
udržet. Opak je pravdou, město úspěš-
ně splácí úvěry a financuje ostatní 

projekty. Do poloviny roku 2023 bude 
doplacen první úvěr a dluh klesne z	20 
mil. Kč  na 10 mil. Kč.

Za 8 let ve vedení města jsme udělali 
kus práce, mohu jmenovat pár projek-
tů od roku 2014:

1. Rekonstrukce nebo opravy 
    úvalských ulic a chodníků
Fibichova, Janáčkova, Jirenská, Kmo-
chova, Kupkova, Poděbradova, Rohá-
čova, Těsnohlídkova, Tigridova, Palac-
kého, Zálesí, Kollárova I, Kollárova II,
 J. Lady, Prokopa Velikého,Prokopa 
Velikého II, Šrámkova, Švermova, Za-
hradní, Pod Slovany, V. Špály, Osad-
ní, Raisova, chodník Na Spojce, ul. 5. 
května, chodník u Pivovaru Libertas, 
ul. Sovova, Denisova, Vydrova (SŽDC), 

ul. Barákova, kanalizace, veřejné 
osvětlení a komunikace, chodník po-
dél silnice č. II/101 v úseku ul. Kláno-
vická – Purkyňova, výstavba chodní-
ku v ulici Bulharská, Úvaly – oprava 
přilehlých ploch, oprava chodníků 
v ulici U Výmoly, U Kaberny, U Staré-
ho koupadla, oprava chodníku v uli-
ci Wolkerova v	 Úvalech, oprava ulice 
Prokopa Velikého včetně silničních 
obrub, oprava komunikace a chodní-
ku v ulici Pod Tratí, ul. Jiráskova vč. VO
2. Koupaliště,
3. Nákup č. p.12 
4. III/01214 Úvaly u Prahy, průtah 
     – úsek č.3
5. Sběrný dvůr 
6. Rekonstrukce Č. P 95
7. Zateplení objektu 897 – Riegerova, 
    č. p. 95   dotace OPŽP, MŽP, AFŽP
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O ČEM JEDNALI ZASTUPITELÉ DNE 28. 4. 2022
Poslední dubnový čtvrtek se v	 sále DPS 
opět sešli úvalští zastupitelé, tentokrát 
na svém 4. jednání v	tomto roce. Nejprve 
starosta města Mgr. Borecký přiblížil pří-
tomným agendu městské rady za uply-
nulé období. Velkou část zabraly aktivity 
spojené s	 uprchlickou krizí z	 Ukrajiny. 
Občané vybrali na transparentní účet  
262 tis. Kč. Ke konci dubna bylo v	Úvalech 
evidováno na 187 uprchlíků (40 ukrajin-
ských dětí	 dochází více či méně pravi-
delně do	 ZŠ Úvaly). Zastupitelka Dana 
Poláková vede pro ukrajinské uprchlíky 
jazykové kurzy, za což jí starosta veřejně 
poděkoval. Dále městská rada pokračo-
vala v	 aktivitách v	 oblasti „Vodovodního 
obchvatu Jiren“ a posílení kapacity čistír-
ny odpadních vod. Probíhá také příprava 
projektové dokumentace k	 dopravní-
mu terminálu na nádraží. V	 přípravě je 
i přestavba křižovatky I/12 a II/101, kte-
rou ŘSD začne stavě ještě letos. Ke konci 
dubna město převzalo i objekt bývalého 
hotelu Budka. V	přípravě je i další pavilon 
objektu mateřské školy v	ulici Bulharská. 

Předseda finančního výboru Mgr. Gloc 
následně seznámil přítomné se zápisem 
z	 jednání FV. Hlavním předmětem jed-
nání byl návrh Rozpočtového opatření 
č. 6/2021 a č.1/2022. 

Návazně na to místostarosta Ing. Kim-
bembe předložil návrh rozpočtového 
opatření 6/2021, kde byla upravena sku-
tečná výše dotací a příjmů. Příjmy a výda-
je jsou ve výši 205 556	858. Kč. Následně 
bylo vzato na vědomí rozpočtové opatře-
ní č.1/2022 které vyplynulo ze současné 
situace města. Proběhla účetní závěrka 
za rok 2021. Daňové příjmy navýšeny 
o 11 mil. Kč, byla snížena rezerva z roku 
2021 o 15 mil. Kč. Nově byla přidána ka-
pitola 6221 – Humanitární pomoc ve výši 
500	000 Kč. Celková výše příjmů a výdajů 
upravená tímto opatřením dosahuje 212 
292 758 Kč.

Dále bylo schváleno přidělení finančních 
prostředků pro sportovní a zájmové or-
ganizace v Úvalech v	programových do-
tacích pro rok 2022 nad 50	000 Kč takto: 
SK Úvaly, z.s., ve výši 140	 000 Kč – pro-

vozní náklady, TJ Sokol Úvaly, z.s., ve výši 
270 000 Kč – provozní náklady a 90	000 
Kč – údržba a Sport Úvaly, z.s., -155 000 
Kč - provozní náklady.

Zastupitelé rovněž schválili aktualiza-
ci Pravidel participativního rozpočtu 
a uložili starostovi města zajistit ne-
zbytné technické úkony ke spuště-
ní projektu participativního rozpočtu 
a zajistit informování občanů měs-
ta na podzim 2022. Byly registrovány 
příslušné webové stránky na platfor-
mě Středočeského kraje „mojeobec.
kr-stredocesky.cz/portal/paroz/uvaly“ 
a jsou realizovány další návazné aktivity, 
které směřují k	 „nastartování“ samotné 
účasti občanů města na spolurozhodo-
vání o výdajové stránce rozpočtu města. 
Diskuse k	 tomuto bodu se vedla ohled-
ně načasování spuštění tohoto projektu 
v	 souvislosti s	 blížícími se komunálními 
volbami a v	 souvislosti se současným 
značným vytížením úřadu (běžící projek-
ty města, pomoc uprchlíkům z	 Ukrajiny 
a příprava vlastních voleb).

Poté zastupitelé vzali na vědomí zápis 
z jednání kontrolního výboru č. 1/2022 
ze dne 21. 3. 2022. V	 přímé souvis-
losti s	 tímto bodem byly diskutovány 
jednotlivé kontrolní zprávy. Zastupitel 
a předseda kontrolního výboru JUDr. 
Petržílek detailně seznámil přítomné 
se závěry provedených kontrol, které 
se za uplynulé období týkaly: kontro-
ly způsobu realizace náhradní výsadby 
zeleně za stromy vykácené na náměstí 
před jeho rekonstrukcí, kontroly plnění 
usnesení Rady města Úvaly a Zastupi-
telstva města Úvaly za rok 2019, kon-
troly vyřizování návrhů, připomínek 
a podnětů podaných zastupiteli nebo 
občany vznesených na jednání zastupi-
telstva v roce 2019 a kontroly vyřizování 
stížností za roky 2019 a 2020.

Zastupitelé dále vzali na vědomí in-
formaci o aktualizovaném Zásobníku 
projektů města Úvaly pro roky 2020 
– 2024. Zásobník projektů pokrývá 
nejvýznamnější projekty města v ob-
lasti silniční infrastruktury, vodohos-

podářské infrastruktury, bytového 
a nebytového hospodářství a životního 
prostředí. Aktualizovaný zásobník pro-
jektů do roku 2024 obsahuje jak projek-
ty z větší části financované za pomoci 
dotací, tak projekty financované pouze 
městem Úvaly. Projekty v zásobníku se 
dělí do čtyř skupin: 1) Komunikace: ná-
klady cca 11,3 mil. Kč, podíl města cca 
11,3 mil. Kč. 2) Chodníky, cyklostezky: 
náklady cca 2,4 mil. Kč, podíl města cca 
0,9 mil. Kč. 4) Životní prostředí: náklady 
cca 127 mil. Kč, podíl města cca 28 mil. Kč. 
5) Nebytový fond (zejména jde o investice 
v oblasti školství): náklady 740 mil. Kč, 
podíl města cca 121 mil. Kč. Realizace 
těchto projektů je rozvržena do let 2020 
- 2024 a je vázána na aktuální rozpočto-
vé období Evropské unie i na připravo-
vaná nová pravidla EU.

Dále zastupitelé vzali na vědomí aktu-
alizaci koncepce hospodářsky využitel-
ného majetku města pro období 2022 
– 2026.

Série několika dalších bodů jednání 
se týkaly problematiky společenství 
vlastníků bytového družstva Vesna. 
Jedná se o „definitivní tečku“ za více 
jak 20 let trvající složitou kauzou. Sta-
rosta seznámil přítomné s	 obdobný-
mi případy v	 jiných českých městech. 
Zastupitelé nejprve schválili Dodatek 
č. 1 smlouvy o změně sdružení na 
společnost, o společné investici do re-
konstrukce budov formou zateplení 
a o uzavření budoucí dohody o vzájem-
ném vypořádání účastníků sdružení se 
Stavebním bytovým družstvem Vesna. 
Následovalo schválení dalších, záko-
nem stanovených dokumentů ke kaž-
dému bytovému domu zvlášť, včetně 
Zřízení Společenství vlastníků jedno-
tek Prokopa Velikého č. p. 1346 a 1347 
a Zřízení Společenství vlastníků jednotek 
Kollárova č. p. 1095 a 1096.

V	 následujících dvou bodech jednání 
zastupitelé schválili uzavření darovací 
smlouvy mezi společností Úvaly Develo-
pment, s.r.o., a městem Úvaly na pozem-
ky pod chodníky a komunikacemi včetně 

  8. Park Úvaly Vinice 
  9. Rekonstrukce náměstí Arnošta 
      z Pardubic a ulice Husova 
      a rekonstrukce ulice Podhájí 
10. Stavební úpravy objektu TESCO 
      a budova B
11. Dostavba a rekonstrukce 
      vodovodní sítě I etapa
12. Rekonstrukce veřejného 
      osvětlení v ulici Wolkerova, 

nezklamali, i když jsme měli někdy roz-
dílné názory, ale přece jde o Úvaly a pře-
devším o to, abychom tady žili dobře.

Děkuji za podporu a všem úvalským 
občanům přeji hodně zdraví, optimis-
mus a hlavně toleranci .

●  Ing. Alexis Kimbembe, 
místostarosta města

      Alešova, Horova, Na Ztraceném
      korci, K�Hájovně II
13. Zateplení MŠ, ZŠ 
14. Splašková kanalizace II etapa
15. Nová mateřská škola Cukrovar 
16. Nákup hotelu Budka
17. A to ještě není všechno

Myslím, že jsme udělali maximum 
a práce je vidět.  Doufám, že jsme vás 
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vybudované veřejné infrastruktury v	 lo-
kalitě Hostín „Obytný soubor Úvaly – Ho-
stín – I. etapa. 

Další záležitost, kterou měli ten den úval-
ští zastupitelé na pořadu jednání bylo 
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zří-
zení věcných břemen na prodej pozemků 
mezi Městem Úvaly a Povodím Labe, s.p., 
a to z důvodu plánované realizace inves-
tiční akce „Výmola, Úvaly, přírodě blízká 
protipovodňová opatření“.

Dále bylo schváleno smluvní vypořádá-
ní náhrady za dřívější bezesmluvní uží-
vání pozemku kolem městských byto-
vých domů za období od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2021 ve výši 121	073 Kč. Jedná se 
o pozemek sousedící s bytovými domy 
č. p. 1346 a 1347 v ulici Prokopa Velikého. 
Tento pozemek převede bezúplatně na 
město stát, respektive Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových.

Zastupitelé rovněž souhlasili s uzavřením 
plánovací smlouvy mezi městem Úvaly 
a soukromou osobou pro výstavbu neby-
tového prostoru – provozního skladu pro 
stávající kanceláře v	objektu Smetanova 
č. p. 200 s výší příspěvku 29 500 Kč.

Bylo také zrušeno dříve přijaté usnesení 
zastupitelstva č. Z-43/2020, kterým byla 
schválena plánovací smlouva na objekt 
v ulici Štefánikova č.p. 89, a to z důvodu 
prodeje nemovitosti jinému subjektu.

Také bylo zrušeno usnesení č. Z-35/2019 
ze dne 25. 4. 2019, týkající se rozšíření 
zdravotního střediska Úvaly, a to z	 dů-
vodu, že nedošlo k uzavření vzájemné 
dohody mezi městem a společností Jiří 
Mareš s.r.o.

Bylo rovněž schváleno uveřejnění zámě-
ru na prodej pozemku č. 1769 o výměře 
54 m2 v majetku města, - druh pozemku 
zahrada v	ulici Pražská (cena dle znalec-
kého posudku 63	490 Kč.)

Zastupitelé dále schválili Obecně závaz-
nou vyhlášku města Úvaly o nočním kli-
du. Ve vyhlášce jsou uvedeny konkrétní 
výjimky, zejména provoz letního kina 
a tradiční, každoročně se opakující spole-
čenské události. 

Byl také schválen kronikářský zápis za 
rok 2020 zpracovaný kronikářkou Mgr. 
Alenou Janurovou. Bylo konstatováno, že 
kronikářské zápisy od paní Janurové jsou 
precizně zpracovány, jsou  velmi čtivě se-
psány, a zastupitelé vyslovili paní kroni-
kářce poděkování. Stejně jako v	loňském 
roce byl vznesen návrh, aby paní Januro-
vá obdržela od města volnou vstupenku 
na úvalské koupaliště pro sezonu 2022. 

Paní Janurová poděkovala za tento návrh 
a současně prohlásila, že se této odměny 
vzdává v	zájmu šetření městských financí.

V	 posledním bodě jednání zastupite-
lé rozhodli v souladu s § 67 a § 68 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích o stanovení 
počtu členů zastupitelstva města pro 
volební období 2022 – 2026 na 15 členů. 
Úvaly patří do kategorie měst od 3000 do 
10000 obyvatel, kde může mít zastupitel-
stvo 11 až 25 členů. Počet členů městské-
ho zastupitelstva tak v	příštím volebním 
období bude stejný jako v	právě končícím 
období.

V	rámci bodu Různé informoval zastupi-
tel Ing. Černý o postupu přípravy nové-
ho územního plánu města.  Bylo zasláno 
přes 100 námitek z	řad občanů. Zastupi-
telka Mgr. Poláková hovořila o proběhlé 
kulturně-společenské akci ke Dni učitelů. 

Dotazy z	 řad zastupitelů se týkaly ná-
kladů na vodovodní obchvat Jiren (po-
díl připadající na Úvaly je cca 22 mil. Kč) 
a současně se finančně zapojí i Správa 
železnice v	souvislosti s	terminálem VRT 
u Nehvizd. Další dotaz se týkal rekon-
strukce úvalské hasičárny a stávajícího 
„nevzhledného kontejneru“ na úvalském 

koupališti. Kontejner bude obložen dře-
vem. Dotaz zazněl i na novou autobu-
sovou linku č. 686, která zahájí provoz 
v	září 2022 na trase Úvaly – Říčany, kde 
doposud spojení veřejnou dopravou zce-
la chybělo. Další dotaz se týkal výtahu ve 
zdravotním středisku Úvaly. Dotaz se tý-
kal i nové rozvojové plochy za úvalským 
hřbitovem. Nově vybudované hřiště na 
Slovanech a jeho kolaudace byla posled-
ním dotazem na tomto zasedání. 

Připomínky a náměty z	 řad občanů 
města se týkaly přestavby křižovatky na 
kolínské státní silnici (křižovatka s Jiren-
skou). Další dotazy se týkaly budoucího 
zásobovacího dvora obchodního centra 
na Pražské a využití areálu v	oblasti býva-
lého Cukrovaru. Dotaz zazněl i na lávku 
u ČOV (zatím není obnovena, ale v	blízké 
době bude). Hřiště na koupališti se bude 
řešit v	návaznosti s	novým územním plá-
nem. Další připomínka se týkala doprav-
ního řešení v	 oblasti ulice Bratří Čapků 
a Šafaříkova v Pařezině.

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=10iUmptyRzI
Délka jednání: 3:20 hod.

●  Marek Mahdal, redakce Života Úval

POZVÁNKA NA POZVÁNKA NA 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVAZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zveme občany na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Úvaly, které se koná  ve čtvrtek 
23. 6. 2022 od 18.00 hodin v�sále Domu 

s�pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570.

Program jednání bude oznámen na úřední desce 
městského úřadu.
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NĚKDY I DEMOLICE PŘISPĚJE K HEZČÍ TVÁŘI 
MĚSTA
Stará „nezbouratelná“ vrátnice před 
objektem města v Riegerově nejen, 
že je hnusná, ale dlouho mi pila krev. 
Nešlo se jí totiž zbavit, protože v ní byl 
umístěn centrální rozvaděč ČEZ. 

Nakonec, po několika letech jednání, 
se podařilo dohodnout na technickém 
řešení a stará vrátnice zmizela ... sláva! 

Otevírá se tak cesta k tomu, abychom 
mohli zrealizovat komplexní revitalizaci 
prostoru městského úřadu v	Riegerově 
ulici /viz vizualizace/.

●  Petr Borecký, 
starosta města

VRÁTÍME FASÁDĚ STARÉ ŠKOLY JEJÍ PŮVODNÍ 
TVÁŘ!
Před třemi lety se současnému vedení 
města podařilo v	 zastupitelstvu dohod-
nout a prosadit nový způsob fi nancová-
ní naší základní školy, který znamenal 
skokové zvýšení fi nancí, které má škola 
každoročně k	dispozici. Z	původních cca 
4 milionů Kč ročně se příspěvek města 
zvýšil na částku cca 15 milionů Kč ročně. 
Důležité je, že se jedná o příspěvek pravi-
delný a garantovaný. 

Škola tak může výrazně investovat do své 
obnovy, ale i do vzdělávání pedagogů. 
Důkazem budiž nové robotické učebny, 
učebny fyziky či přírodopisu, nové kabi-
nety učitelů, počítačová technika a další. 
Škola však může ve spolupráci s	městem 
investovat i do svých budov. Letos tak za-
čne velká výměna oken na hlavní budově 
školy, ale i na budově č. p. 7. S	ohledem 
na historickou hodnotu těchto objektů 
do nich nebudeme dávat žádná plastová 
okna, ale okna dřevěná, která budou co 
nejvíce zachovávat ráz oken původních.

Pokud se týká budovy č. p. 7, tak tato 
budova měla kdysi na fasádě štuky 
a reliéfy, které za komunistů vzaly za své. 
Rozhodli jsme se je proto spolu s	výmě-
nou oken vyměnit a přiblížit fasádu objek-
tu č.p. 7 co nejvěrněji době, kdy vznikla. 

Celá rekonstrukce proběhne ještě bě-
hem letošního léta. 

Věřím, že naše město tím bude opět 
o něco hezčí.

●  Petr Borecký, starosta města
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VŠIMLI JSME SI, ŽE...
… Česko trpí dlouhodobě suchem, vlá-
da chce řešit situaci tvorbou tůní apod.

… jsme koncem dubna na Vinici potkali 
ornitologický kroužek MDDM vedený 
J. Grünwaldem s	malými zájemci o pří-
rodu. Byli vybaveni parádní profi tech-
nikou na fotografování a dalekohledy 
na pozorování ptáků, dálek. Věnovali se 
ale i drobnému hmyzu kolem a zkou-
šeli fotografovat i nádherného otakár-
ka fenyklového, který poletoval kolem 
a usadil se na kvetoucí řepce.

… na stejném místě týž den se spolek 
ZK vrhl na úklid, okopávání, sekání 
trávy podél cesty u skřítkových třešní. 
Ozdobil třešni Květen jako májku pro 
příjemné místo k	májovému polibku pod 

by pravidelně zalévají, dokonce jezdí 
osvěžit i mladé aleje na Vinici.  Květy 
nasazené první úrodě plodů třešní se 
určitě nalejí, ať se kosi, špačci pomějí. 
Na požádání redakce získala tabulku 
a mapku rozpisů zalévání.

… v	polovině května zmizela stará stav-
ba vrátnice u Pětašedesátky a místo 
u vjezdu k	 části úřadu a volnočasové-
mu areálu získalo na vzhledu.

kvetoucím stromem Polibkovníkem 
a zakončil dlouhé odpoledne na pěkně 
zatravněném posekaném hřišti Na Vi-
nici u oficiálního ohniště u buřtíků.

… sucho vysázené zeleni a stromkům 
v	 Úvalech nehrozí. Technické služ-

ZPRÁVY Z  MĚSTAZPRÁVY Z  MĚSTA

DVĚ VĚŽE V�ÚVALECH ANEB JAK NEZAHA JOVAT 
VEŘEJNOU DEBATU
V	loňském roce byla představena studie 
Cukrovaru, kde byl jeden věžák a letos 
byla na komisi výstavby představena 
studie domu s	 dvěma věžemi. Z	 jed-
nání vyšlo najevo, že jednou z	 hlav-
ních motivací je, že by investor byto-
vého domu s	 věžáky díky zisku z	 bytů 
postavil i střední školu, která by stála 
mezi benzinkou a školkou v	Bulharské 
ulici. Úvaly by tak získaly například 
malé gymnázium. Tato myšlenka není 
špatná, problém je však už výchozí na-
stavení debaty stylem “když nechcete 
věžáky, tak nebudete mít gymnázium.” 
To je špatně. 

Střílet takto projekty s	výškovými stav-
bami není v pořádku. Město má územ-
ní plán a může mít další regulace, které 
určují maximální výšku staveb v	daném 
území. Debatu bychom měli tedy vést 
tak, že nejdříve si řekneme – má růst 
město do výšky místo do polí? Větši-
nová odpověď bude patrně kladná. Jak 
moc vysoké domy by mohly být v	 jed-
notlivých čtvrtích? Tam už bude odpo-
věď složitější a v	 každé čtvrti to bude 
jinak.

Prakticky je dána maximální výška bu-
dov v územním plánu nebo regulačním 
plánu. Pokud chceme vyšší stavby ve 

ně ovlivňovat chimérickými ekonomic-
kými výhodami konkrétního projektu. 
Nakonec stejně rozhodne zastupitel-
stvo, ale mělo by to být po důkladné 
debatě.

Názor našeho spolku je, že věžáky 
v	dohledné době jsou v	Úvalech zbyteč-
né. Pojďme revidovat maximální výšku 
staveb v	centru města, ale ne bez kon-
cepce stavět výškové budovy. Nesnaží-
me se ale samozřejmě náš názor něko-
mu vnucovat, bereme jej jako jeden ze 
vstupů do veřejné debaty.

●  Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly

městě, musíme tedy změnit územní 
plán a říct si, kde a jak vysoké budo-
vy budou a vyřešit to pro celé město. 
Ne si říct tady budou 2 věžáky, proto-
že se zrovna ekonomicky městu hodí. 
Co řekneme jiným investorům? Že vě-
žáky mohou stavět všude nebo budou 
v	Úvalech jen tyto dva?

Je tedy načase nastartovat debatu 
o výškové regulaci staveb v	Úvalech. Ja-
kou nastavíme výšku budov na náměstí 
Arnošta z	 Pardubic? Jakou v	 Cukrova-
ru? Jakou kolem nádraží? Debatu, do 
které budou zapojení odborníci i obča-
né. Debatu, kde se nebudeme emotiv-

Dovolená MUDr. Karásková:        15., 17. a 20. 6. 2022        1. a 4. 7. 2022
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… Devět kanálů je i jinde ve světě, jak 
dokazuje snímek ze Srí Lanky. Některé 
podobné viadukty ve světě jsou del-
ší s	 více jak dvaceti oblouky, ale ten 
náš je zdá se nejstarší. Jsme na něj 
pyšní. 

… koupaliště se čistí, kontejner má už 
tři vyřezaná okna, dá se očekávat, že 
bude zvenčí vypadat přitažlivě. Ved-
le bude prý samostatný stánek Oran-
ge baru, řekl zdroj redakce. Jiný zdroj 
sdělil, že termín otevření zatím není 
pevně stanoven, doporučuje sledovat 

nější plakátky na místech, kde se shro-
mažďuje více lidí a včasné uveřejňování 
v	Životě Úval. Prý i kalendář akcí, který 
by se dal vystřihnout. Ovšem ze zkuše-
ností z	 minulých let byla vždy propa-
gace bolavým místem. Jakékoliv snahy 
o ni se zdály občanům ještě málo.

…po Úvalech už jezdí buď vlastními 
silami, nebo na elektrický pohon děti 
i rodiče, prarodiče mnoho různých vo-
zítek, dokonce segway bez držení, rych-
lostí nezanedbatelnou. Nejsme daleko 
od filmového „návratu do budoucnos-
ti“… pak nám bude jedno, že stav vo-
zovky je jakýkoliv.

… 16. 5. oznamují TSMÚ na stránkách 
města, že je zrušeno kontejnerové 
hnízdo v� Riegerově ulici a nově zří-
zeno v�ulici Klánovická u fotbalového 
hřiště. Odhazování odpadu na místě 
zrušeného stání se nevyplatí. Zákaz 
skládky je na monitorovaném místě 
pod pokutou 50 tisíc Kč.

Technické služby rovněž informují 
o svozu odpadu v	 nových ulicích Úval 
– Finská, Lotyšská, Aloise Dostála, Vác-
lava Rytíře, Vladimíra Vondráčka. O ná-
dobu si musíte požádat na správním 
odboru města, kde je nutno i zaplatit 
poplatek za odvoz odpadu.

Zaznamenává-li někdo víc postřehů 
z	 města, pak nám můžete pomoci na-
plňovat rubriku zasláním informace na 
adresu alena.janurova@centrum.cz 

●  Zachytila Alena Janurová

web města či fb stránky koupaliště. ZK 
se těší, že už brzy odemkne bazény zla-
tým klíčem a skočí do vody.

.. krásných dnů využívají i děti, turisté 
z	Prahy, které navštívily akci ve Škvorci 
a přespaly v	Úvalech, pak zpátky pěšky 
domů s	batohem na zádech.

… opět se mezi občany traduje, že kul-
turní akce jsou málo propagovány. 
Lidem vadí, že jsou nuceni používat 
třeba fb a jiné sociální sítě, web města 
příliš nesledují. Ocenili by větší výraz-

TRŽNICE POŠEMBEŘÍ
Jste dodavatel služby nebo výrobku 
z� území Místní akční skupiny Region 
Pošembeří? Jste ten, co chce nakupo-
vat od místních? Navštivte stránku  
http://trzniceposemberi.cz/

MAS Region Pošembeří by rád pod-
pořil místní ekonomiku, zejména 
podporou nákupu výrobků a služeb 
od českých výrobců. Ke konci dubna 
2020 jsme zahájili kampaň na podpo-
ru menších a středních podnikatelů 
v	území formou bezplatné on-line in-
zerce na   http://trzniceposemberi.cz, 
kde je možné sdílet informace a pre-
zentovat nabídku služeb a výrobků 
z regionu Pošembeří a blízkého okolí. 

Záměrem je podpoření lokálních pro-
ducentů a služeb a propojení nabídky 
a poptávky v	 regionu. Na webových 
stránkách pracujeme a příspěvky po-
stupně vkládáme. Příspěvek si můžete 

ce-2014-2020/irop/8-vyzva-bezpec-
nost-dopravy-cyklodoprava/.

Co nás čeká nyní? Příprava Akčních 
plánů nové Strategie na další dotační 
období 2021–2027. Pojďte s	námi na ní 
pracovat!

●  Za Region Pošembeří, o.p.s. 
Ing. Šárka Pučálková

vložit i sami, my jej schválíme, případ-
ně upravíme a následně zveřejníme. 
Pokud něco vyrábíte nebo poskytuje-
te služby, tak neváhejte a kontaktujte 
nás. 

Pokud někoho takového znáte, žá-
dáme vás, řekněte mu o nás. Kdo si 
chce nakoupit od místních, koukněte 
na stránky a oslovte je.

Dále máme otevřenu 5. výzvu Pro-
gramu rozvoje venkova, koukněte na  
https://www.posemberi.cz/dotace-
mas-1/dotace-2014-2020/prv/5-vy-
zva/
 
Uzavřeli jsme a vybrali 3 projekty 
a 2 jako náhradní projekty k	 podpoře 
z 8. výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) zamě-
řenou na Bezpečnost  https://www.
posemberi.cz/dotace-mas-1/dota-
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ÚVALŠTÍ HASIČI OPĚT ZASAHOVALI U POŽÁRŮ 
A DOPRAVNÍCH NEHOD
Od poloviny dubna do 16. května vy-
jížděla jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Úvaly celkem k	 10 událostem, 
které řešila převážně s	cisternovým au-
tomobilem na podvozku Tatra Terrno.  
V	 jednom případě jste mohli zahléd-
nout i výjezd starší Tatry 148. V	 polo-
vině případů se jednalo o zásahy při 
požárech různého rozsahu a charakte-
ru, ale jednotka musela řešit i následky 
3 dopravních nehod a byla přivolána 
i ke dvěma mimořádným situacím.

Operační středisko se na úvalské hasi-
če v	prvním případě obrátilo v	podve-
čer 21. dubna, kdy hlásilo mimořádnou 
událost u Domu s	 pečovatelkou služ-
bou v	 Úvalech. Upadl tam starší muž, 
který se nemohl zvednout. Jelikož ne-
měl zřejmé poranění a nestěžoval si 
na bolest, byl transportován do svého 
bydliště.

27. dubna ráno se vyjíždělo do Dobro-
čovic, kde místní hlásili únik ropných 
látek do rybníka. Jednotka za výpustí 
rybníka položila absorpční prostředky 
a po příjezdu profesionálních hasičů 
z	Říčan se odebrala na základnu.

Večer 2. května byl nahlášen požár 
ve Škvorci. U rodinného domu se tam 
v	 plamenech ocitla dílna. Společným 
zásahem naší jednotky a hasičů z	 Ří-
čan a ze Škvorce byl požár rychle od-
straněn.

případě musela být použita i dýchací 
technika a ve druhém případě, který 
se udál krátce po desáté hodině ve-
černí, jednotka zjistila pouze ohořelé 
izolátory. 

●  Za JSDH Úvaly Milan Bednář

O dva dny později v	odpoledních hodi-
nách vzplála střecha bývalé hájovny ve 
Škvorecké oboře. Do příjezdu profesio-
nálních hasičů z	Českého Brodu úvalští 
hasiči pomocí několika proudů požár 
uhasili a pustili se do odstraňování ná-
sledků. V	 podvečer se jednotka ještě 
na místo vrátila, aby zkontrolovala po-
žářiště a vyloučila opětovné vznícení.

7. května odjela jednotka s	Tatrou Terr-
no až do Štolmíře k	 hlášené dopravní 
nehodě. Nikdo nebyl naštěstí zraněn 
a dořešení události se jali hasiči z	Čes-
kého Brodu. O tři dny později vyrazi-
la jednotka k	 jiné dopravní nehodě 
nákladního a osobního automobilu 
u Jiren. I v	tomto případě se nejednalo 
o závažnější událost se zraněním osob, 
nicméně bylo třeba zamezit vzniku po-
žáru a odstranit olejovou skvrnu.

12. května úvalští hasiči vyrazili opět 
do Dobročovic, ale tentokrát k	doprav-
ní nehodě se zraněním. Osobní au-
tomobil se ocitnul mimo komunikaci 
a kromě zamezení vzplanutí motorové-
ho prostoru automobilu nemuseli ha-
siči naštěstí řešit závažnější problémy. 
Toho dne večer vyrazila Tatra 148 ještě 
do Stupic k	ohlášenému požáru země-
dělského objektu. Po příjezdu na místo 
se však ukázalo, že se jednalo pouze 
o neohlášené pálení.

16. května došlo ke dvěma menším po-
žárům trafostanic v	Úvalech. V	prvním 

KULTURA A VOLNÝ ČASKULTURA A VOLNÝ ČAS

LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V pátek 22. 4. v 19.19 hod. v	 koste-
le Zvěstování Panny Marie v Úvalech 
hostil Středočeský pěvecký sbor  fran-
couzský smíšený sbor Mélo di Arte 
z departementu Charente. Francouzi 
odpočívali po cestě v	 DPS a kvitovali 
tu hodinku prostoru před koncertem. 
V	 druhé polovině vystupovali v	 kos-
tele a po občerstvení na náměstí pak 
pokračovali „na šňůře“ koncertů v	 Če-
chách a na Moravě. V	 první části vy-
stoupil náš Středočeský sbor pod vede-
ním sbormistra Stanislava Mistra, který 
předvedl skladby podle programu v	ŽÚ 
4/2022 zcela profesionálně zvládnu-
té. Avšak všichni návštěvníci kostela, 
včetně francouzského sboru, dlouho 

tleskali skladbě Karla Jenkinse Exsulta-
te, jubilate … z	 latiny – Křičet radostí, 
kde jiná slova neuslyšíte, ale hudební 
skvost opakující se a vrcholící melodie, 
zcela laicky řečeno, uchvátí. Pusťte si 
třeba na youtube, stojí za vyslechnutí, 

kdo jste v	kostele nebyl přítomen pro-
fesionálnímu provedení od Středočes-
kého sboru.

22. 4. na ČT1 ve Všechnopárty, jako 
třetí host Karla Šípa byl zpovídán Vác-
lav Bláha z	našich Divokejch Billů.
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30. 4. čarodějnický běh – skvělá účast 
na hřišti pod kostelem v	areálu za pro-
bíhajících příprav na následující odpo-
lední a večerní program. Viz samostat-
ný článek a foto.

30. 4. ČARODĚJNICE – Od 15 hod. pro-
gram, nejdříve pro děti a rodiče, kteří 
jen mírně asistovali a nechali děti si 
dát někdy pěkně zabrat na stanovištích 

MDDM. Děti samozřejmě velmi ocenily 
možnost, že si mohou vyšplhat na Tat-
ru JSDH poté, co obdivovaní hasiči uha-
sili zbytky po upálení chudinky úval-
ské čarodějnice. Hranici s	 ubožačkou 
zapálil pan starosta a ta v	ohni tančila 
a smála se. Pak se ztratila. MěÚ a TSMÚ 

Obvykle ve čtvrtek se Na dobrým mís-
tě pořádají koncerty oblíbených hu-
debních skupin, v	 červnu se očekávají 
Synové výčepu, v	srpnu Lenka Filipová.

10. 5. se konal Absolventský houslový kon-
cert ZUŠ v	17 hod. v	sále Pětašedesátky.

13. 5. v�DPS od 18 hod. se sešlo několik 
příznivců cestování a ti, kdo mají rádi po-
znávání světa alespoň prostřednictvím 
dokumentů na besedách. To bohatě 
splnil Pavel Chlum přednáškou s	promí-
táním – YUCATÁN. Více než historii ná-
vštěvníci poznali život místních obyvatel 
ve státech Mexiko, Belize, Guatemala.

●  Lístky trhala Alena Janurová

perfektně zajistily zázemí a odměny. 
Večer byl ve znamení koncertů tří ka-
pel, ale dlouhé čekání na jejich výměnu 
„na stejdži“ protáhlo program do hlu-
bokých nočních hodin. Kamil Střihavka, 
jak se říká, nezklamal široké publikum, 
někteří přišli kvůli němu.

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ
„Paměť města“ je důležitý videodoku-
ment z	historie Úval. S	nápadem natá-
čení před lety přišel tehdejší starosta 
města MUDr. J. Šťastný a sám mode-
roval první dva díly. Od té doby se té-
měř každý rok natočí i dva díly zejména 
s	 těmi občany, kteří jsou dlouholetými 
pamětníky a jsou rádi, když mohou své 
vzpomínky sdělit alespoň pro archiv 
městských kronik nebo i svolí k	 veřej-
nému promítání.

V	rámci Paměť města Úvaly byl natočen 
i 11. díl k	70. výročí konce 2. světové vál-

ky s	účastníky povstání v	Úvalech. Jed-
ním ze tří byl i Miroslav Martínek, druzí 
dva pak Vladimír Kolomý a Jindřich Líz-
ner. Oslovili jsme pana Martínka zno-
vu v	 roce 2020, ten tentokrát vyprávěl 
o svém dětství a židovských kama-
rádech v	 16. dílu Paměti města. Jeho 
výbornou paměť a vitalitu 93letého 
úvalského rodáka můžete ocenit při 
promítání v	 DPS 24. 6. 2022 v	 18 ho-
din. Zúčastní se a určitě rád i odpoví na 
otázky diváků.

●  Alena Janurová
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ÚVALSKÝ „KONCERT SKORO LETNÍ“ 19. 6. 2022
Vážení přátelé, 
chtěli bychom moc poděkovat všem, 
kteří se aktivně účastnili - buď v řadách 
našeho	 Středočeského pěveckého sbo-
ru	 – nebo jako organizátoři a návštěv-
níci – pěkného koncertu 22. 4. 2022 ve 
farním kostele	 Panny Marie, jehož pro-
gram byl	 vybrán také s přihlédnutím 
k událostem na Ukrajině. Děkujeme také 
Pavlu Arazimovi, že vybral sbor	z úvodu 
Donizettiho opery Dcera pluku, který 
symbolicky připomněl pocity obyvatel ve 
válečném	nebezpečí. A francouzský text 
opery zase ocenili naši hosté ze země 
gallského kohouta, členové sboru Mélo 

di Arte, kterým patřila druhá půle přá-
telského večera. Myslíme, že se v našem 
městě cítili velmi dobře,	na koncert přišlo 
mnoho diváků  a jejich vystoupení bylo 
odměněno vřelým potleskem.	

Nyní, se vzrůstajícími teplotami a rozpu-
kem jara trochu odlehčíme. Zveme vás 
na druhý ročník loňského úspěšného 
projektu „Koncert skoro letní“, který se 
koná� 19. 6. v zahradě základní školy 
v 17.17 hodin. Zazní letní kánony, odleh-
čené Monteverdiho madrigaly, také hud-
ba, která se kdysi nazývala Tafelmusik 
(hudba k jídlu nebo k venkovní zábavě) 

a sborové úpravy písní Real Group (např. 
zhudebněný návod na přípravu chilli con 
carne) a Queen. Když bude vedro, neva-
dí, koncert je ve stínu mohutné budovy 
školy, když sprchne, přesuneme se do 
altánku na zahradě. Odpolední chvíle 
vám zpříjemní	 Středočeský pěvecký 
sbor	(stále přijímáme nové členy,  zkouš-
ky jsou v příjemném sálku DPS každé 
úterý), sólisté dětského sboru	 Paleček, 
členové	Pražských pěvců�a�sboru GGG.
Tak přijďte s námi přivítat úvalské léto! 

●  Mgr. Stanislav Mistr, sbormistr
Dr. Vítězslav Pokorný, předseda spolku
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ZPRÁVY Z  MDDMZPRÁVY Z  MDDM

CO SE DĚLO V�MDDM V�DUBNU, V KVĚTNU 
A CO NÁS ČEKÁ V�ČERVNU?
V sobotu 2. 4. se přihlášení šachisté 
vydali na šachový turnaj do Křince. 
V	sobotu 9. 4. vědeckotechnické oddě-
lení připravilo workshop pájení. Dílny 
se zúčastnilo 6 lidí a každý si spájel 
a oživil letadélko, sovu i lachtana.

V	sobotu jste se také mohli vydat s	námi 
na Sázavu. Šli jsme Posázavskou stez-
kou a celkem našlapali 15 km.

O velikonočních prázdninách ve čtvrtek 
14. 4. u nás proběhla dopolední veliko-
noční dílna. Vyrobit si ptáčka v	hnízdě 
a origami zápich zajíčka přišlo 54 dětí. 
K	našemu potěšení nás navštívila škol-
ní družina a adaptační skupina ukrajin-
ských dětí + rodiče s	dětmi. 

Další sobotu 23. 4. na Den Země jste 
nás mohli vidět u stánku na Klepci. De-
seti zručným dětem a dospělým jsme 

předali diplom za stavbu samonosného 
mostu podle Leonarda Da Vinci. Ostat-
ní návštěvníci mohli soutěžit s	malými 
roboty nebo postavit originální puzzle.

Poslední sobotu jsme se převlékli za 
čarodějnice a čaroděje a vytvořili pro 
děti 10 stanovišť s	 úkoly. Úkoly plnilo 
více než 500 dětí, které dostaly sladkou 
odměnu a také buřtíky od města Úvaly. 
Komu zbyl čas, mohl si ještě vyzkoušet 
lukostřelbu a házení lasa na býka.

Jen krátce zmíním květen, protože tyto 
akce nás teprve čekají, ale v	době, kdy 
o nich budete číst, už budou za námi.

V	sobotu 7. 5. jste s	námi mohli pocho-
dovat po Čakovicích a 14. 5. poznat 
krásy Českého Krasu. 

O víkendu 28. – 29. 5. byla připravena 

trasa na Den dětí s	 úkoly. U cíle děti 
obdržely zaslouženou odměnu.

V	úterý 31. 5. hudební oddělení uspořá-
dalo Filmový koncert pro děti z�krouž-
ků housle a klavír.

Hned na začátku června 1.–2. a 6.–7. 6. 
čeká tým CanSat národní finále v�Brně 
na letišti. Tentokrát jejich satelit vynese 
raketa. 

Ve středu 8. 6. v	18 h v	DPS si můžete 
poslechnout koncert dětí z� kroužků 
kytara, flétna a klávesy.

V	sobotu 11. 6. si s	námi můžete projít 
Skalní Bludiště Mšeno.

V	neděli 12. 6. v	15 h v	DPS vás srdečně 
zve pěvecký sbor Vocali na své odpo-
lední vystoupení.
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TANČÍME A SOUTĚŽÍME DÁL...
V	sobotu 23. 4. jsme se účastnili pohárové soutěže Čáslav-
ský čtyřlístek. Soutěž byla velmi vyrovnaná, zúčastnily se 
opravdu kvalitní soubory. Byla to první soutěž letošního 
roku, kde bylo hodně soupeřů – účastnilo se 108 choreo-
grafií a ve všech kategoriích bylo od 3 do 12 vystoupení. 
Porota vyslovila uznání nad kvalitou choreografií a výkony 
tanečníků, vyzdvihla hlavně obrovskou úroveň v	 kategorii 
contemporary – Modern Dance. Naše choreografie patřily 
i letos k	 nejlepším… Absolutním vítězem soutěže se stala 
choreografie „Recovery“ Áni Poupové, která byla hodno-
cena samými jedničkami a získala i hlavní cenu za nejlepší 
choreografii letošního ročníku Čáslavského čtyřlístku.

Naše nejlepší umístění:
1. místo    RIII A           Recovery                           Áňa Poupová 
2. místo    RIII street   New season                     Helča Prchalová
3. místo    RII street    Welcome to the party    Helča Prchalová
3. místo    RI                Kuchtíci a kuchařinky     Alena Navrátilová
3. místo    RIII DD        Fearless                            Anička Korousová
Bez udaného umístění (4. – 12. místo)
RII              Let it all go         Verča Daníčková 
RIII             B Deep water    Terka Rothová 
RIV street Black widows     Helča Prchalová

Soutěž Mistrovství Čech streetových disciplín CDO se ko-
nala v�Praze 30. 4. – 1. 5. 2022 a účastnily se ho oba týmy 
streetu, které postoupily z	 regionálního kola v	 Kladně. Ju-
niorky sice zabojovaly, ale mezi postupující na MČR se z	24 
startujících formací nedostaly. To se ale podařilo formaci 
mládeže RIV street s	choreografií Black widows, která zís-
kala bronz a postup na MČR na Beat Street do Brna. No-
minaci jsme ale museli z	důvodu termínu konání ve všední 
den odmítnout a MČR se neúčastnili kvůli malému počtu 
tanečníků, kteří by na soutěži mohli startovat.

Taneční pohárová soutěž Čelákovická Duběnka se konala 
7. 5., ale protože ve stejný den bylo i Mistrovství Čech CDO 

v	 Art – uměleckých disciplínách, startovala jen polovina 
týmů a často i polovina tanečníků v	juniorských skupinách. 
Přesto jsme dokázali zaujmout a získat několik ocenění.

Naše umístění:
1. místo   RI                 Kuchtíci a kuchařinky     Alena Navrátilová
1. místo   RII                Let it all go                       Verča Daníčková
2. místo   RIII DD        Fearless                            Anička Korousová
3. místo   RIV street   Black widows                   Helča Prchalová
5. místo   RII street     Welcome to the party    Helča Prchalová

Na Mistrovství Čech CDO Art disciplín do Chomutova 
7. 5. vyrazily oba naše postupující juniorské týmy z	regionu 
v	Kladně. Přijelo velké množství formací a choreografie byly 
na vysoké úrovni. Vládla přátelská atmosféra, kdy si jednot-
livé týmy fandily a podporovaly se, což dokázalo vybičovat 
tanečníky ke skvělým výkonům. Obě naše skupiny se účast-
nily se ctí a potvrdily kvality našich soutěžních kroužků v	Art 
disciplínách. V	Hobby Art juniorů soutěžil tým mladších ju-
niorek RIII B s	 choreografií Terezky Rothové „Deep water“ 

Tuto neděli od 17 hod. se také na vás 
těšíme na vernisáži výstavy dětí z�vý-
tvarných a keramických kroužků. Ver-
nisáž nám zpestří představení „Budu-
línek“ z	divadelního kroužku. 

Informace z	tanečního oddělení najde-
te v	samostatném článku.

Všechny kroužky končí k� 17. 6. 2022.  
Na prázdniny jsme pro vaše děti uspo-
řádali 16 táborů.

Děkujeme všem účastníkům kroužků 
za školní rok 2021/22 a těšíme se opět 
příští školní rok. Přihlašování na krouž-
ky bude v	druhé polovině září. 

Akcí nabízíme velké množství a účast-
nit se může každý, děkujeme, že sledu-
jete naše stránky www.mddmuvaly.cz, 
FB nebo Instagram.

●  Za MDDM Iva Fíková
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a mezi sedmi startujícími skupinami se rozhodně neztratily. 
Od dvou porotců dokonce získaly známky 2 a 3. Celkově se 
umístily na 4. místě.

Naše zkušenější juniorky z	RIII A pod vedením Áni Poupové 
se v	Contemporary II. lize s	působivou choreografií „Recove-
ry“ dokázaly z	dvanáctičlenného semifinále probojovat mezi 
šest finalistů. Po nádherném bezchybném výkonu plném 
emocí se jim podařilo zvítězit, získat zlato a titul mistr Čech.

Naše umístění:
1. místo     RIII A       Recovery           Áňa Poupová 
4. místo     RIII B       Deep water       Terka Rothová

●  FOTO Mistři Čech soutěže CDO 
– RIII A Recovery – Áňa Poupová



Lidová pranostika „březen – za kam-
na vlezem, duben – ještě tam budem“ 
možná vystihuje počasí za okny, ale 
život v	naší školce rozhodně ne. S	dět-
mi jsme celý duben intenzivně prožili 
v	jarním duchu, bavili jsme se společně 
o přírodě, podnikli několik projekto-
vých dnů, divadélek, výletů a získávali 
nezapomenutelné zážitky.

Začátkem dubna jsme konečně po 
dvou letech opatření mohli uspořádat 
Den otevřených dveří, aby si malí ná-
vštěvníci i rodiče mohli prohlédnout 
naši školku a zjistit, jak to u nás chodí. 
Bylo moc fajn se opět moci sejít a popo-
vídat si osobně o věcech, které rodiče 
a děti zajímají. Velmi nás překvapil zá-
jem a množství lidí, kteří prošli našimi 
branami. Při odchodu jsme nezapo-
mněli na nejmenší hosty, a tak všechny 
děti odcházely se sladkým zajíčkovým 
pozdravem!
 

Naše školka nemohla chybět ani na 
oslavách Dne Země na Klepci v	 Přiši-
masech, na které si děti ze třídy Be-
rušky připravily veselé pásmo. Bás-
ničky, říkanky, písničky a barevné 
sladění dětí mělo velký úspěch a my 
dětem i rodičům moc děkujeme a věří-
me, že si s námi užili fajn sobotní den.

Duben je i měsícem oslav Dne Země, 
dne podpory ochrany životního prostře-
dí a naší kulaté Zemičky. I my jsme si 
tento den připomněli, řešili jsme třídění 
odpadu nebo zasadili nový stromek. 
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ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

JARNÍ REPORTÁŽ ZE ŠKOLKY



Naše škola bude TOP

Školu měníme a věříme, že si těchto 
změn nelze nevšimnout. Nechceme 
jen opravovat, ale naším cílem je mo-
dernizace a vytvoření funkčního a pří-
jemného prostředí. Někde vyměňuje-
me okna a podlahy, jinde se pouštíme 
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A co by bylo za duben bez pořádného 
čarodějnického reje! Ve školce se konal 
jeden z nejvelkolepějších světových sle-
tů nejmocnějších čarodějů a čarodějnic 
s	nejrůznějšími nosy, klobouky i košťa-
ty. A po svačince začalo pořádné čaro-
dějnické řádění – písničky, kouzla, úko-
ly, pálení ohňů, hádání z ruky a vůně 
špekáčků se celý den linula školkou.

vali jsme si a děti už mají vybrané knihy, 
pro které se dozajista vrátí, až se naučí 
samy číst.
  
Většinou podnikáme výlety za pozná-
ním s	 dětmi, tentokrát vyjely jen paní 
učitelky, a to na setkání zástupců škol 
do Brandýsa nad Labem, aby se dozvě-
děly novinky, vychytávky a možnosti ve 
využití moderních technologií ve škol-
kách.

● Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Každoročně s	 předškolními dětmi na-
vštěvujeme úvalskou knihovnu, při kte-
ré objevujeme kouzla a vůně knih. Neji-
nak tomu bylo i letos. Při naší návštěvě 
knihovny nám milá paní knihovnice 
přečetla úryvek z	 hezké knihy, vyrobili 
jsme si květináček na památku, zazpí-

„Naše škola se vydává robotickým smě-
rem. A aby mohla být výuka s těmito 
pomůckami přínosná pro žáky, je třeba 
proškolit nejdříve učitele. První z mno-
ha připravovaných workshopů proběhl 
v duchu „seznámení“. Kolegové v nově 
vybavené PC učebně pozorovali, co se 
ve škole skrývá za poklady, a� bylo jim 
názorně ukázáno, jak se dá se všemi 
těmito pomůckami pracovat ve výuce. 
Nejvíce učitelé zaujal tisk na 3D tiskár-
ně, kdy si okamžitě začali představovat, 
které pomůcky si budou moci do výuky 
vytisknout sami, a hned v závěsu za nimi 
virtuální realita, kde se spíše přemýšlelo, 
jak ji efektivně zakomponovat do výuky. 
Mnohé učivo je lepší ukázat, jako třeba 
deštné pralesy v přírodopise, státy světa 
v�zeměpise nebo třeba egyptské pyramidy

Inspirujeme se u těch nejlepších 
a vytváříme inspirativní prostředí i na 
naší základce pro naše děti a� jejich 
rozvoj a vzdělávání.

Robotika 

Často je ze strany naší školy avizová-
no, že klademe důraz na robotiku, na-
kupujeme nové IT vybavení a	 pomůc-
ky. Snažíme se získat i další finanční 
prostředky formou dotací, abychom 
našim žákům mohli nabídnout to nej-
lepší. Dnes se již můžeme pochlubit 
několika brýlemi pro virtuální realitu, 
učebnou pro 3D tisk včetně velkého 
počtu 3D tiskáren, robotickými staveb-
nicemi Vex, Ozoboty (Ozobot je mini-
aturní robot asi o velikosti golfového 
míčku, který je schopný vizualizovat 
jednoduché i komplexní barevné pří-
kazy svým pohybem a blikáním světly), 
Blueboty, inteligentními robotickými 
koulemi SpheroBolt nebo včelkami 
BeeBot.  Není to však jen o nákupu 
pomůcek do skladu, ale chceme, aby 
byly pomůcky aktivně využívány při 
výuce, a proto organizujeme i rozsáhlá 
školení pro všechny pedagogy, kde se 
seznamujeme s úžasnými kouzly, které 
naši robůtci nabízejí. A žáci? Ti už jsou 
robotičtí machři po otevření krabice! 

INSPIRATIVNÍ ZÁKLADKA
v dějepise, než si o něm jen povídat. Ale 
tím rozhodně nekončíme. Postupně byli 
představeni Ozoboti, Bee-boti, Blue-boti, 
robotické stavebnice ad. V� následujících 
dnech proběhnou další workshopy se 
zaměřením na konkrétní pomůcky, ale už 
dnes lze pozorovat, že vyučující tyto IT po-
můcky bez obav zapojují do svých hodin 
a zefektivňují tak výuku.” (Michal Hruška)
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do designových úprav. Nevěřili byste, 
co třeba dokážou dobře zvolené samo-
lepky na zdi.

Do světa se znalostí angličtiny z naší 
základky

Anglické divadlo v ZŠ

Ve středu 27. 4. a ve čtvrtek 28. 4. naši 
základní školu navštívila divadelní spo-
lečnost The Bear Educational Theatre. 
Během těchto dnů proběhlo sedm před-
stavení v angličtině. Žáci 2. až 4. tříd 
zhlédli hru Jackie and the Giant a prožili 
příjemnou hodinku s dívkou Jackie, kte-

ré pomáhali vyzrát nad zlým obrem. Hra 
byla vtipná, interaktivní a výkony herců 
skvělé. Žáci 5. až 7. ročníků byli vtaže-
ni do hry s mimozemšťany The Alien 
Grammar Show. Žáci reagovali na výzvy 
v angličtině, mnozí se zapojili do hry 
a zúročili a rozšířili své dosavadní zna-
losti. V závěrečném představení pro 
8. a 9. ročník The Detectives měli žáci za 
úkol rozluštit detektivní příběh z jednoho 
anglického kabaretu. Spolu s	herci jsme 
prožili pěkné dopoledne, někteří z nás 
si i zahráli a přesvědčili jsme se, že 
angličtina je užitečná a zábavná. (Olga 
Fernando)

Anglická soutěž

Ani první stupeň nebyl ochuzen o an-
glické soutěžení. Po “covidové” pauze 
proběhlo koncem dubna a	 začátkem 
května školní kolo anglické olympiá-

Jarní prima posezení

Rádi se s rodiči našich dětí setkáváme 
i mimo oficiální třídní schůzky. A tak 
si občas uděláme společné tematické 
odpoledne. Jako například třída 2. A 
s jarní tematikou. 

●  Tým ZŠ Úvaly

dy, tentokrát pro žáky 4. a 5. ročníků. 
Soutěže se zúčastnilo 27 žáků ze 4. 
ročníků a 30 žáků z 5. ročníků. Soutěž 
svou formou i obsahem napodobovala 
jazykové zkoušky Cambridge. Jazyková 
úroveň a nasazení soutěžících byla vel-
mi vysoká a o výsledcích rozhodovaly 
i půlbody.  Chtěla bych poděkovat žá-
kům za píli a nasazení a vítězům po-
gratulovat a	 popřát hodně úspěchů. 
(Olga Fernando)

Den Země

Dne 22. 4. každoročně slavíme Den 
Země. Naše škola se zapojila s mírným 
předstihem, aby na Den D bylo již vše 
hotovo. Každá třída si vybrala „svůj“ 
kousek Úval či jejich okolí a pustila se 
do sběru odpadků. A našli jsme toho 
docela dost, někdy i docela zajímavé 
kousky – od lahví, nádobí, kol až po 
kapoty aut. Pytle se rychle plnily a s 
velkými úlovky a jejich odvozem nám 
následně pomohly Technické služby 
Úvaly. Děkujeme! 

velký den a dočkala se! Ve spoluprá-
ci s odborem životního prostředí MÚ 
v Úvalech jsme jedličku zasadili do 
nově založeného parčíku naproti pi-
vovaru ve Škvorecké ulici. Stromek 
jsme vyzdobili červenými mašličkami 
a doufáme, že se mu na jeho novém 
místě bude líbit a bude nám ještě dlou-
ho připomínat společná školní léta … 
Velké poděkování všem, kteří se na akci 
aktivně podíleli. (Magdaléna Ryšavá)

“Těsně před Velikonocemi proběhlo 
další setkání rodin s dětmi žáků 2. A. 
– tentokrát tematicky zaměřené na 
svátky jara. Děti si vyrobily buď samo-
statně nebo za podpory svých rodičů 
velikonoční ozdobu z papíru. Na škol-
ní zahradě na ně čekalo ukryté pře-
kvapení – zamčená truhla s pokladem 
zajíčka Mrkvičky. Aby se mohli radovat 
z čokoládových dobrot ukrytých uvnitř, 
museli nejdříve společně rozluštit čí-
selný kód k zámku. Maminky přinesly 
na stůl různé dobroty, a zpříjemnily 
tak všem společně strávený čas. Děti 
i rodiče si tuto akci velmi užili a již nyní 
se těší na další setkání.” 
(Zuzana Kupčáková)

V 5.�D jsme letošní Den Země oslavili 
hned dvakrát. Nejprve jsme se vyda-
li do přírody v�Úvalech a očistili ji od 
odpadků, aby se jí lépe dýchalo. Den 
poté jsme se vybavili zahradnickým 
náčiním a vydali se zasadit jedličku, 
kterou jsme v zimě dostali od paní 
učitelky Schleps jako vánoční dárek. 
Od prosince do dubna čekala na svůj
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BOŽÍ SLOVO Z	POŽEHNÁNÍ 
ZEMI

Dne 23. dubna 2022 jsme prosili o po-
žehnání zemi a zasazenému keři v	Ro-
senbaumově parku v	rámci Dne Země 
a zároveň  se zamýšleli nad žalmem 
104, který je vděčnou oslavou Boha za 
jeho stvořitelské dílo.  Tento žalm lze 
nazvat „biblickou ekologickou básní“. 
Při jeho četbě se před námi rozpro-
stírá obraz starověkého světa s	 bo-
hatostí nespoutané přírody. Přitom 
je vše propojeno v	 jednotný tzv. Boží 
dům se vzájemnou závislostí jednoho 
na druhém a současně je vše závislé 
na Bohu Stvořiteli, který je pramenem 
a zdrojem života všeho, co žije a existuje.                                                                                                         
Text žalmu 104  nás přivádí k	 uvě-
domění si naší propojenosti s	 příro-
dou, se zemí, s její florou a faunou 
a zároveň souvisí s	 biblickou zprávou 
o stvoření. Zprvu pustá a prázdná země 
byla postupně formována a naplňová-
na životem. Hospodin dává stvoření 
svůj řád. Chaos je řádem překonáván 
a je tak umožněn život v	jeho bohatství, 
přirozené odolnosti a přizpůsobivosti. 
Řád střídání a proměn jsou Božím zá-
měrem. Střídají se roční období, kdy 
v	každém z	nich je příroda jiná.  Příroda 
nás lidi přesahuje. Byla zde dávno před 

tím, než se objevil člověk. Je tomu tak 
podle biblické zprávy  o  stvoření i pod-
le vědeckého pohledu, že příroda zde 
byla i bez člověka. K	 přírodě pochopi-
telně patří i voda, která je pro život  ne-
zbytná. Kde je voda, tam je život. Proto 
by ji člověk neměl znečisťovat.                                                                            

Součástí tohoto velikého tzv. Boží-
ho domu přírody je člověk. Ten nemá 
být lupič, kořistník a ničitel, ale ten, 
kdo koná službu, službu prospěš-
nou a užitečnou nejen pro sebe 
a své zajištění, ale  pro druhé a pro 
celek života dle řádu Božího stvoření.                                                         
Země je náš společný dům. A příroda, 
jejíž jsme součástí, je velkým darem od 
Boha, který nám byl svěřen do péče.  

Země vydává zeleň a plodiny nejrůz-
nějšího druhu a člověku bylo přikázá-
no, aby tuto zemi obdělával, pečoval 
o ni, chránil ji, tzn. živočichy, rostliny, 
včetně člověka samotného. To je na-
ším úkolem, s	úctou střežit a starat se 
o naši  zemi, aby nám dávala  krásu, 
čistý vzduch, čistou vodu, užitek.  Aby-
chom zachovali  všechno, co je na ní 
nádherné a vzácné, pro další generace.

●  Mgr. Jitka Pokorná, 
farářka CČSH v Úvalech

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
V ÚVALECH

ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY

Po nucené koronavirové přestávce se 
opět mohl uskutečnit závod – tento-
kráte šlo již o 15. ročník. Nebyli jsme si 
jisti, zda po tom sportovně-společen-
ském výpadku vůbec ještě lidé budou 
mít zájem někam chodit a něco podni-
kat. Navíc letos se to sešlo se samotnou 
akcí „Čarodějnice“ pořádanou městem 
a MDDM, takže byly trošku komplikace 
technického rázu v	 areálu pod koste-
lem. Ale nakonec jsme se rozhodli, že 
kdo se bojí, nemůže nic pořádat. A tak 
jsme to riskli. Účast závodníků i diváků 
předčila naše očekávání a s	 tou stav-
bou pódia a stánků jsme se nakonec 
taky nějak popasovali.

Zazávodit si přišlo celkem 139 běžců 
a běžkyň. Broučků se dokonce sešlo 
tolik, že jsme je museli rozdělit na tři 

samostatné běhy. I pro náš závod pla-
tí, že po Covidu nic není tak, jak bylo 
předtím. Po mnoha letech totiž došlo 
ke změně vítězů v obou kategoriích do-
spělých, tj. u mužů a žen, kde si dlou-
hodobě drželi zlato Jana Teplá a Ondra 
Teplý. Závod žen vyhrála Majda Teplá 
a závod mužů vyhrál Michal Černý, kte-
rý už Ondrovi několikrát téměř „dýchal 
na záda“.

ČARODĚJNICKÝ BĚH PO DVOULETÉ PŘESTÁVCE

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ 
HUSITSKÁ V�ÚVALECH

každoročně  si připomíná upálení 
kazatele, reformátora a mučedníka

MISTRA JANA HUSA, 
ke kterému došlo 

6. července roku 1415

I letos se sejdeme u Husova kamene 
v�Rosenbaumově parku v Úvalech 

k�uctění památky M. J. HUSA

V�NEDĚLI 3. ČERVENCE T. R. 
V�9 HODIN
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Fotodokumentaci, stejně jako snad na 
všech předchozích ročnících, pořizoval 
Vláďa Procházka.

Čarodějnický běh 2022 již je minulostí, 
ovšem letos nás (a doufejme, že i vás) 
čekají ještě další dvě akce. Pokud bys-
te měl někdo zájem se spolu s	 námi 

podílet na přípravě a organizaci (třeba 
Úvalského jabkobraní), ozvěte se nám. 
My už přece jenom stárneme a dochá-
zí energie a nápady.

●  Za Spolek Jonatán
Jana Horová

HASIČI
Soutěže hasičů v TFA

Myslím, že jsme hodně sportovní ha-
sičský sbor, nebo alespoň klasicky úto-
kový, požární útok nás baví všechny. 
V posledních letech se ale hodně pořá-
dají soutěže v TFA- železný hasič, disci-
plíny založené na síle a vytrvalosti. Tak 
tam jsme donedávna nejezdili. V neděli 
10. 4. si své první TFA vyzkoušeli Áďa 
Votočková a Tomáš Geisler v Sedlčanech 
na Pražské a Středočeské lize v TFA. 
Chvílemi i sněžilo, ale nevzdali to a To-
máš se dokonce umístil na 6. místě mezi 
devíti startujícími dorostenci. S nadše-
ním jel na druhé TFA, které se konalo 
24. 4. v Broumech. Za celodenního deště 
závodil a zaznamenal v kategorii doros-
tu umístění na 5. příčce mezi 11 startu-
jícími. Tomášovi děkujeme za reprezen-
taci a těšíme se na další pěkné výsledky!

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Požární útoky dospělých

V sobotu 7. 5. se konalo v Čelákovicích – 
Záluží okrskové kolo v požárním sportu. 
Jednalo se jen o disciplínu požární útok. 
Náš okrsek tuto soutěž mívá v září, ale 
loni se nestihla uspořádat, tak jsme zá-
vodili netradičně na jaře.  Postavili jsme 
družstva mužů a žen v kategorii mlad-
ší. Nejprve závodili muži, časem 29, 
44 s. nenechali nikoho na pochybách, 
že patří k favoritům soutěže. I když se 
pak ve druhém pokusu nezlepšili, od-
vezli si pohár za první místo a postup 
na okresní soutěž. Ženy mají o jednu 
hadici “B” méně než muži, ale výkony 
bývají časem dost podobné. Úvalské 
holky se toho nebály a hned v prvním 
pokusu své kolegy porazily časem 27, 

tradicí a letos byl zahrnutý do Kolín-
ského poháru- seriálu závodů v běhu 
na 100 m s překážkami. Coby členové 
jiného okresu nemůžeme zasáhnout 
do hodnocení seriálu, ale jednotlivých 
závodů se účastnit můžeme. Přineslo 
nám to i jednu velkou výhodu- dorost 
byl rozdělen na mladší, střední a starší 
a běhal přes odpovídající překážky, což 
v Klučově dříve nebývalo. V mladším 
dorostu nás reprezentoval Jan Kučer-
ka. Svůj čas z Jablonce vylepšil a nový 
osobní rekord mu vynesl 3. místo! Mezi 
středními dorostenci nenašel přemoži-
tele Tomáš Geisler, který už měl v no-
hách dopolední útoky za muže, ale i tak 
zaběhl na stovkách nový osobní rekord. 

14 s. Odpověď neměla ani další žen-
ská družstva. Ve druhém pokusu holky 
posunuly svůj výkon na 25, 63 s., jed-
noduše krásný čas, všechno sedlo, jak 
mělo. S prvním místem a postupem na 
okresní kolo si holky odvezly i Putovní 
pohár okrsku č. 6 za nejrychlejší požár-
ní útok dne. Nejhezčí na celém půldni 
bylo, že se konečně konala v blízkém 
okolí soutěž v požárním útoku, že jsme 
po covidové pauze viděli naše kamará-
dy- soupeře z okolních sborů.

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Medailové žně v Klučově

V sobotu 7. 5. odpoledne jsme se zú-
častnili soutěže “ve stovkách” v Klučově. 
Klučovská ulice je závod s mnohaletou 
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Sbor dobrovolných hasičů Úvaly pořádá 

OTEVŘENÝ TRÉNINK 

 

Pro děti a dorost (6-18 let) 

Kdy: v pátek 17. 6. 2022 od 16:00 – 18:00 h. 

Kde: U hasičárny (Klánovická 918) 

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití 

Více informací:  mh.uvaly@gmail.com 

Webové stránky: www.mh-uvaly0.webnode.cz 

 

Přijďte si k nám zatrénovat s našimi mladými hasiči. Zjistěte, co obnáší hasičský sport. Uvidíte a 
zkusíte základy požárního útoku, hasičské překážky, lano, uzle, džberovky a mnoho dalšího.  

Těšíme se na Vás! 

 

 

V mužské kategorii se v úvalském dresu 
představili Radek Šindelář a Petr Ze-
tek. Oba dva po dopoledním útokovém 
klání. Petr splnil roli favorita soutěže, 
zaběhl jeden z nejlepších výkonů, kte-
ré byly v Klučově kdy k vidění a zaslou-
ženě si odvezl medaili za první místo 
a putovní pohár. I v Klučově vládla vel-
mi příjemná atmosféra, všichni byli 
rádi, že se zase závodí.

●  Alena Tesařová, 
SDH Úvaly

medailí putovaly do Úval. Jediný sbor 
v okrese, který stál na stupních vítězů 
v obou kategoriích. Děkujeme všem dě-
tem, které celý víkend bojovaly a snažily 
se, gratulujeme k medailím. Vedoucím 
patří poděkování především za pevné 
nervy a neustálé hledání způsobů, jak 
to půjde a jak to půjde nejlépe, za to, 
že to nevzdali a Úvaly na Plameni ne-
chyběly.

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Bronzová Hra Plamen

O víkendu 14. - 15. 5. se v Čelákovicích 
na mětském stadionu konalo jarní kolo 
Hry Plamen pro kategorie mladších 
a starších žáků. Obě naše družstva 
si nesla ne zrovna špičková umístění 
z podzimní části, takže teď na jaře se 
snažila spíše dohnat, co se dalo. A po-
vedlo se to na výbornou. I teda v poza-
dí toho, že jsme den před soutěží vinou 
nemoci museli měnit posty a shánět 
náhradní členy do družstev, abychom 
vůbec mohli odzávodit všechny disci-
plíny. V sobotu dopoledne se závodilo 
ve štafetách dvojic a 4x 60 m, odpoled-
ne pak už jen starší žáci ve štafetě CTIF 
a v požárním útoku CTIF. V průběžném p
ořadí se obě družstva shodně umísti-
la na třetích místech, ale jen o kousek 
před místem 4., takže nebylo ještě nic 
vyhráno a nedělní útoky mohly pořadím 
ještě zamíchat. Požární útoky v neděli 
byly velmi napínavé, sledovali jsme, jak 
se vede soupeřům a drželi si palce, ať 
to zvládneme tak, jak to umíme. A zase 
shodně obě družstva nezklamala, ná-
hradníci na sacím koši nový post zvládli 
bravurně a obě úvalská družstva brala 
2. místo za požární útok, s nejobávaněj-
šími soupeři za sebou. Celkové 3. místo 
pro mladší i starší žáky, tedy dvě sady 
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KAČEŘI SVĚTA SE V�PŮLCE KVĚTNA SLÉTLI 
DO ÚVAL
V	 sobotu 14. května 2022 zažily Úvaly 
něco dosud nevídaného. V	 lokalitě Na 
Ztraceném korci a přilehlých ulicích 
došlo v	 5:45 hodin ráno takřka k „do-
pravnímu kolapsu“. Slétli se sem kačeři 
z	 celé Evropy. Že tyto první věty vypa-
dají tak nějak bláznivě? Nikoliv! V	Praze 
se totiž konalo největší setkání vyzna-
vačů hry na pomezí turistiky a sportu 
– geocachingu. Lovci kešek (cache) – 
gaeocacheři se nazývají prostě – kače-
ři. Akce „GIGA event 2022“ v	pražských 
Žlutých lázních se konal u příležitosti 
20. výročí vzniku této celosvětově oblí-
bené hry. Tato, pro kačery nejvýznam-
nější událost byla „díky“ pandemii dva 
roky odkládána. 

V	 Úvalech se ten krásný slunný den 
konaly hned dvě krátké akce – geo-
eventy, které předcházely pražskému 
setkání. Kolem brzké 6. hodiny ranní se 
během krátké chvíle u menihrů úval-
ského Stonehenge shromáždilo neuvě-
řitelných více jak půl tisíce lovců kešek 
z	 celé Evropy !!! Dominovali účastníci 
z	 Německa, Rakouska, Polska, Fran-
cie, zemí Beneluxu a Skandinávie, ale 
i Italové, Španělé a Slováci… Účastníci 
se zapsali do tzv. logbooku a pak mezi 
sebou měnili CWG a TB, zkrátka před-
měty, které doprovází tuto hru. Dru-
há část akce se pak konala o kus dál 
– u rozhledny na Vinici, kam se pěti-
sethlavý dav přesul na tzv. „CITO“, což 
je speciální druh setkání, při kterém 
účastníci uklidí od nepořádku vymeze-
ný kus přírody. Bylo úžasné sledovat 
například skupinu postarších kačerek 
z	 dalekého severního Finska, jak v	 so-
botu před rozedněním sbírají odpad-
ky, které pod úvalskou dominantou 
zanechali neukáznění, v	 drtivé většině 
domácí návštěvníci rozhledny. Akce 
se vydařila nad očekávání svolavate-
lů, všechny překvapila ohromná účast 
a některé obyvatele Úval dokonce 
překvapila natolik, že měli potřebu se 
o tento zážitek okamžitě podělit 

s	 městskou policií… ☺ Vše se nako-
nec s	městskými strážci zákona v	klidu 
vysvětlilo přímo pod rozhlednou na 
Vinici. Jak tyto dva geo-eventy rychle 
a velmi brzy ráno začaly, tak násled-
ně po dvou hodinách řádně skončily 
a všichni účastníci opustili Úvaly a vyda-
li se na hlavní část setkání – do Žlutých 
lázní v	Podolí, ale to už je jiný příběh… 
Slovem organizátora (kačer s	 nickem: 
lides1977) – tato akce se vydaří jednou 
za deset či dvacet let.   

●  Marek Mahdal, redakce Života Úval 
a současně „kačer“ s�nickem: mahdy1666   
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SPORTSPORT

Dne 8. 5. přivítal SK Úvaly na domácím 
hřišti SK Vyžlovku. Branky padaly ve 
druhém poločase, v 66. minutě vstřelil 
úvodní branku Bozděch David a v 75. 
minutě pojistil výhru domácího celku 
Urban Štěpán. 

O týden později zajíždělo mužstvo na 
trávník TJ Sokol Miřetice a v 74. minutě 
zajistil remízu 1:1 Klug Aleš, když vy-
rovnával vedení domácích. 

Po tomto zápase bylo SK Úvaly na dru-
hém místě se ztrátou jednoho bodu na 
TJ FC Jevany.

Návštěvnost se zvyšuje, zázemí se vy-
lepšuje, nabídka občerstvení rozšiřuje 
(pozn.A J).

Děkujeme

●  Pro ŽÚ zaznamenal 
V. Vícovský

FOTBAL OČIMA MÍSTNÍCH FANOUŠKŮ  
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Od škaredé středy po velikonoční ne-
děli probíhalo naše další soustředění 
u Mácháče. Ten se protentokrát promě-
nil v	 Tichý oceán, penzion ve Starých 
Splavech ve Velikonoční ostrov a z	nás 
se stali domorodci protloukající se na 
nejopuštěnějším místě světa. Pro nás 
velikonoční domorodce obývající malý 
ostrov bylo všechno velice záživné, 
něco tradiční a něco zase nové. Trénin-
ky, výšlapy do přírody a další společné 
aktivity se střídaly s	běžnými starostmi 
ostrovanů, kteří v	týmové hře plnili vše-
možné úkoly.

Při trénincích byli karate-ka rozděleni 
do oddílů podle své výkonnosti. Trenéři 
se u jednotlivých oddílů střídali tak, aby 
si každý mohl zacvičit se všemi trenéry. 
Vedle toho jsme chodili na procházky, 
hráli volejbal či přehazku, házeli s	 fris-
bee, anebo si dávali karate navíc. Ne 
vždy bylo počasí při chuti, bylo typicky 
aprílové, vždy se ale našel způsob, jak 
se nenudit. Třeba hraní ping-pongu 
bylo velice populární náhradou za sko-
ro jakoukoliv aktivitu. Mladší členové 
klubu spolu soutěžili v	 kimovce. A ve-
čer, pokud nebylo kino nebo diskotéka, 

se hrály deskové či karetní hry a opět 
ping-pong. 

Při týmové hře domorodci vytesáva-
li sochy moai, luštili pradávné písmo 
Rongorongo a jako vyvrcholení celého 
zápasení se jednotlivé rody utkaly při 
honu za ptačím vejcem. Zde bylo mož-
né a potřeba uplatnit všechny schop-
nosti a informace získané v	předešlých 
disciplínách. Naši domorodci museli 
při honu za vejcem po splnění všech 
úkolů „doplavat“ na ostrůvek Motu Nui 
(ve skutečnosti šlo o nejvyšší vrcholek 

VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ÚVALSKÉHO 
KARATE

KLUB Z V R P S B P+

1. TJ FC Jevany 20 16 1 3 56:19:00 49

2. SK Úvaly 20 15 3 2 48:13:00 48

3. TJ Sokol Teplýšovice 20 13 3 4 46:25:00 42

4. TJ Kunice 20 12 4 4 51:17:00 40

5. FK Uhlířské Janovice 20 10 4 6 31:31:00 34

6. FK KAVALIER SÁZAVA 20 10 2 8 37:32:00 32

7. TJ Sokol Miřetice 20 8 6 6 46:39:00 30

8. FC JÍLOVÉ 20 8 3 9 36:37:00 27

9. SK VYŽLOVKA 20 7 3 10 35:41:00 24

10. SK Olbramovice 20 7 1 12 33:52:00 22

11. FK Říčany 20 5 4 11 35:54:00 19

12. TJ Sokol Družba Suchdol 20 3 2 15 21:46 11

13. TJ Sokol Kondrac 20 3 2 15 26:53:00 11

14. TJ Sokol Senohraby 20 2 4 14 0,91875 10

A mužstvo hrající I.B třídu skupinu 
D plní roli jednoho z	 favoritů a spo-
lu s	 FC Jevany a Sokolem Teplýšovice  
okupuje popředí tabulky. Bohužel, 
se mužstvu nevyhnula slabší chvilka 
a nečekaně prohrálo na hřišti průměr-
ného mužstva  FC Jílové 1:3. Naopak, 
velice kvalitní utkání odehrálo v	Teplý-
šovicích, kde se ve férovém zápase oba 
přední celky rozešly, asi spravedlivou 
remízou 1:1. 

B mužstvo hrající  4. A třídu také ata-
kuje přední místa v	 tabulce. Bohužel, 
podlehlo oběma favoritům z	 Klecan 
(3:4), i 	 Nové Vsi (1:3), a tak se vytou-
žený postup malinko vzdálil.  Nicmé-
ně, ve fotbale je možné všechno, a tak 
přejeme oběma týmům hodně štěstí 
do zbývajících utkání, pevnou trénin-
kovou morálku a radost ze hry. 

U mládežnických mužstev  máme ode-
hráno 5 kol u žáků, u mladší přípravky 
i starší přípravky.

U žáků zatím bohužel bez bodových 
výsledků. Zde je ale nutné zmínit ná-
vrat hráčů a nové vedení  mužstva  
a tréninků Denisem Pikem a Davidem 
Řemínkem. Dobrým přístupem hráčů  
a vedením se výsledky časem určitě 
dostaví.

U starší přípravky jsme uvítali nadstan-
dardní  trenérskou výpomoc jediného 

úvalského ligového hráče Dana Mareč-
ka, zapojil se do tréninkových proce-
sů, vytvořil pro kluky zajímavá cvičení 
s	 motivací. Hodně to posune nejen 
kluky, ale i nás trenéry . Dan Mareček 
byl od 6 let hráčem Sparty Praha, nově 
je aktivní hráč základní sestavy Bohe-
mians Praha 1905. Jeho zkušenosti po-
mohou ve fotbalovém růstu naší mlá-
deže. Tímto mu chci poděkovat za jeho 
aktivní pomoc a přístup.

A k	 nefotbalovým informacím patří 
ještě jedna důležitá věc, a to je datum 
10. 5., otevření restaurace a nové kuchy-
ně s	novým sociálním zařízením v	Hos-
půdce na hřišti v	Pařezině. Pod vedením 
šéfkuchaře Václava Kopače je kuchyně 
otevřena denně od 11 hod. s	 výběrem 
hotových jídel i k	odvozu domů,  k	dispo-
zici i večeře a celkové občerstvení v	prů-
běhu celého dne. Jste vítáni.

●  Za SK Úvaly Daniel Rais

FOTBALOVÁ 
SEZONA JARO 
2022  JE 
V�PLNÉM 
PROUDU  
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v	 okolí). Cestou museli všichni v	 týmu 
spolupracovat a také si navzájem hlídat 
záda před neúprosnými žraloky. Pokud 
žraloci, i přes velkou ostražitost, chytli 
své oběti, byli nešťastníci vysvobozeni 
náhradou za časového zdržení. Po nale-
zení vejce je bylo potřeba v	nerozbitém 
stavu dopravit na Velikonoční ostrov. To 
se podařilo všem rodům. Rozhodoval 
tedy nejlepší čas. Vítězným týmem byl 
a titul ptačích mužů získal rod Rake-
make ve složení náčelník Adam Zaple-
tal a členové rodu Vojta Šebela, Lukáš 
Kopřiva, Medard Bašta a Míša Hicz. 

Bojovníkem soustředění za souhrn vý-
konů podávaných při trénincích, týmo-
vé hře a dalších započítávaných činnos-
tí se stal Lukáš Kopřiva.

Účelem všech aktivit, které tu popisuji, 
nebylo pouze dosažení vítězství či zpes-
tření soustředění. Byla to také snaha 
naučit nás něco o historii, především 
ale šlo o zdůraznění potřeby vzájemné 
pomoci a spolupráce v	týmech, v klubu 
Sport Úvaly jako takovém a i jinde.

 A protože bez trenérů by nebylo žádné 
soustředění ani klub, závěrečné velké 
díky patří trenérům Davidu Mackovi, 
Verče Hrůzové, Sáře Konečné, Honzovi 
Houžvičkovi, Steenu Carlssonovi a pře-
devším naší hlavní trenérce Janě Koneč-
né. Ossu.

●  Ema Bělohradová, 
členka  závodního oddílu Sport Úvaly

fotografi e: Ing. David Macek

FITNESS POSILOVNA V ÚVALECH U PRAHYFITNESS POSILOVNA V ÚVALECH U PRAHY

Moc rád bych Vám jménem celého týmu představil novou posilovnu VKFITNESS, 
která se nachází v Úvalech u Prahy a bude otevřena 1. 7. 2022.

Co můžete od posilovny očekávat ?
Především tým osobních trenérů se zaměřením na individuální práci s klienty 

a skvělou atmosféru.

Posilovna je samozřejmě otevřena i pro veřejnost. Pro omezenou kapacitu 
doporučujeme rezervovat si svůj čas tréninku přes rezervační systém na webových 

stránkách www.vkfi tnessuvaly.cz

Budeme se moc těšit na Vaši návštěvu.

Za celý tým VKFITNESS Mgr. Vladimír Křelina



HISTORIEHISTORIE24 ŽIVOT ÚVAL 6/2022

Dostali jsme darem od manželů Poled-
níkových pro archiv městských kronik 
desítku starých pohlednic z	Úval a oko-
lí. Některé známé, některé ještě nevidě-
né. Jedna je zvláště zajímavá tím, že se 
dá docela dobře určit, kdy byla posla-
ná. Známka je stržená a zbytek razítka 
odeslání je úplně nečitelný. Pohlednici 
vydal „E. Jílovský v	Žižkově r. 1913“, ale 
ze	 psaného pozdravu paní Bakové do 
Hloubětína ji jistí Mádlovi zvou na po-
svícení 14. a 15. září. A hle, podle sto-
letého kalendáře na internetu můžeme 
vypočítat, že tyto dny, které připadají 
v	Úvalech vždy na sobotu a neděli, tak 
Mádlovi poslali pozvání v	roce 1918.  

Na pohlednici je měšťanská škola rok 
po otevření, náměstí ještě hliněné. 
Svoji dlážděnou vozovku dostalo o pár 
let později. V	 původní obecné škole je 
městský úřad a Občanská záložna. Je-
diné osvětlení je jedna lucerna, kam se 
vkládala petrolejová lampa. Tato infor-
mace pomalu předchází články v	Životě 
Úval po prázdninách, které se budou 
věnovat elektrifikaci Úval a 100letému 
výročí rozsvícení první žárovky v	 úval-
ských domácnostech.

Opět prosíme, máte-li doma staré foto-
grafie, pohlednice či předměty a doku-
menty z	minulosti a nechcete je ucho-
vávat, pak je vhodné je předat archivu 

městských kronik, případně zapůjčit ke 
skenování. Máte někdo doma starou 
žárovku?

●  Alena Janurová

STARÉ POHLEDNICE

POZNÁVÁTE. . .POZNÁVÁTE. . .
Část Úval, u které si nejsme jisti, kde to bylo a je nyní. Prosíme čtenáře, kteří svou ulici nebo dům poznají, aby nám pomohli určit 
archivní fotografii a třeba i rok pořízení fotografie.

●  Děkuje alena.janurova@centrum.cz 
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Každý řidič, který se ráno ocitne před 
školou, se potýká s	 dopravní zácpou 
související s	návozem žáků do úvalské 
základní školy. Přestože městská poli-
cie je přítomna a snaží se regulovat do-
pravu, tak během ranní špičky vzniká 
mnoho poměrně nebezpečných situa-
cí. Proto bych chtěl připomenout všem 
zúčastněným, aby v	 maximální míře 
dodržovali nejen pravidla silničního 
provozu, ale byli  ohleduplní k	 ostat-
ním řidičům a chodcům.

Hlavní nešvar, který se opakuje každý 
školní den, je nesprávné parkování. 
Část řidičů zaparkuje své vozidlo kde-
koliv, bez ohledu na dopravní značení, 
chodce či ostatní vozidla. Proto bych 
chtěl apelovat na všechny, kteří ráno 
musí odvézt své dítě ke škole:

•   Místa K+R přímo před školou jsou 
určena pouze pro zastavení a vystou-
pení dětí. V	 žádném případě neslouží 
jako krátkodobé parkoviště pro dopro-
vázení dětí ke školní budově či do třídy.

•  Nechte děti zásadně vystupovat 
směrem k	chodníku, ne do vozovky.

•   Pokud potřebujete doprovodit své 
dítě ke škole či do třídy, tak zaparkujte 
na vhodném vyhrazeném místě. Musí-
te počítat s	 tím, že v	 době největšího 
náporu budete parkovat dále od škol-
ní budovy a musíte dojít pěšky a nebo 
jet s	 dostatečným předstihem, pokud 
chcete zaparkovat blíže.

V	 případě, že se stávající situace 
nezlepší či bude dokonce ještě zhoršo-
vat, bude Město Úvaly donuceno k	dal-
ším krokům, které jednak mechanicky 
zabrání vjezdu vozidel na místa, kde 
parkování není dovoleno, a zároveň 
bude postihovat řidiče, kteří nespráv-
ně zastaví či krátkodobě zaparkují. 
Všechny frekventované přechody pro 
chodce jsou každé „školní“ ráno ob-
sazeny pracovníkem městské policie 
či bezpečnostní agentury, který dohlí-
ží na bezpečnost dětí při přecházení 
vozovky.

Proto se prosím zamyslete, zda:

•    Je opravdu nutné doprovodit dítě až 
ke škole či do třídy

•   Není možné nechat dítě vystoupit 
u závor či u prodejny Penny nebo ji-

JSOU RANNÍ ZÁCPY PŘED ŠKOLOU OPRAVDU 
NUTNÉ?
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Vzhledem k tomu, že současný územ-
ní plán nemůže umožnit výstavbu OC 
Pražská, rozvojový plán počítal s vý-
stavbou v této lokalitě až po realizaci 
obchvatu Úval a možnosti napojení 
na silnici 1/12 Kolínská (změna I/12 
na silnici II. třídy. Tato podmínka byla 
z důvodu bezprostřední blízkosti složi-
tého dopravního uzlu, kde jsou v těs-
né blízkosti dvě křižovatky 1/12xII/101
a II/101 Pražská. Dle plánu developera 
ještě cca 50 m od stykového bodu kři-
žovatky Pražská II/101 bude realizován 
vjezd do zásobovacího dvora OC. 

Vedení města se snažilo o realizaci 
kruhového objezdu, který by vše vy-
řešil. Realizace se nepovedla a místo 
toho bylo navrženo	  řešení těchto kři-
žovatek. Toto řešení dostali členové 
stavební komise, připomínky byly shr-
nuty a předány radě města. Vzhledem 
k tomu, že podmínkou zastupitelstva 
k odsouhlasení změny územního plánu 
bylo, aby OC bylo napojeno na 1/12, až 
to umožní nadřízené orgány, zásadní 
připomínka byla, aby nový odbočovací 
pruh z I/12 na II/1 neumožnil napojení 
OC Pražská na 1/12.

Zastupitelstvo v únoru schválilo změ-
nu územního plánu s podmínkou na-
pojení OC Pražská, až to umožní nad-
řízené orgány. 22. 3. 2022 byl sepsán 
dodatek číslo 1 k plánovací smlouvě 
s developerem, kde se mluví jen o vjez-
du. Na veřejném zasedání jsem vznesl 
připomínku, že to je v rozporu s tím, co 
schválilo zastupitelstvo. 

Odpověď jsem dostal písemně a byl 
jsem šokován! Požadovaný výjezd zne-
možní právě ten odbočovací pruh, na 
který upozorňovali členové stavební 

komise, pí Stojecová se odvolává na 
vyjádření developera. Nechápu proč. 
Jedná se o	 manipulaci ze strany deve-
lopera, který se odvolává na vyjádření 
RSD. 

V budoucnu silnice nebude pod jeho 
správou, a proto nemá co mluvit do 
takto definované budoucnosti. Při-
stoupením na požadavek města nic 
neriskuje, když výjezd je podmíněn 
schválením nadřízených orgánů. De-
veloperovi však jde o uspořádání vnitř-
ních poměrů OC. Příprava by zabrala 
prostor, který využijí na něco jiného, 
a nikdy výjezd nebude. 

Nechápu postoj developera. Vedení 
města udělalo vše pro uskutečnění 
výstavby dle představ developera, ale 
bez řešení v dopravní obslužnosti je 

vytvářena krizová dopravní situace, 
hlavně na křižovatce Pražská xII/101 
(výjezd na Prahu, Kolín, Jirny).	

V minulosti se udělaly ve městě velké 
chyby, ale jejich dopad byl postupný 
a bylo je možno korigovat. V tomto pří-
padě dopad bude okamžitý v den ote-
vření OC. 

Věřte, že umístění tak velkého OC bez 
řešení dopravní obslužnosti bude vel-
kou raritou a ti, co jsou teď nadšení 
z možnosti nákupu, budou v budouc-
nu, až nebudou moci vyjet z Pražské na 
II/101, častovat nelichotivými poznám-
kami, kdo to takto dovolil. A stačí jen 
donutit developera, aby splnil podmín-
ku danou, jak schválilo zastupitelstvo.	

●  Jan Havel, člen dopravní komise

BUDE SPLNĚNA PODMÍNKA ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VÝSTAVBU 
OC PRAŽSKÁ?

ném místě, odkud může bezpečně do-
jít pěšky

•    Lze případně vysadit vaši ratolest 
na autobusové zastávce, odkud jezdí 
spoje MHD až ke škole

•    Nemůže jít celou cestu ze svého do-
mova pěšky 

Nechci porovnávat situaci s	 dobou 
před 40–50 lety, kdy ke škole jezdily 
pouze přespolní děti z Horoušan a Ho-

zda je nutné své dítě ke škole odvézt 
a nepřipadá pro ně jiná možnost.

Jménem městského úřadu vám děku-
ji za pochopení a doufám, že v	 oblas-
ti kolem školy dojde v	 ranní špičce ke 
zklidnění provozu.

●  Richard Saidl,
předseda dopravní komise

roušánek či Tlustovous a Tuklat, dnešní 
ranní spojení MHD je podstatně častěj-
ší a s	určitou docházkovou vzdáleností 
pokrývá všechny části Úval. 

Zároveň se plánuje další zastávka na 
Úvaláku v	 blízkosti MŠ a v	 Rašínově 
ulici, tudíž i děti z	 těchto částí města 
budou mít spoj ke škole. 

Znovu bych rád na závěr apeloval na 
všechny rodiče, aby opravdu zvážili, 
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Dne 26. června 2022 tomu bude již čtvrt století, co nám navždy odešel na věčnost 

náš milovaný tatínek a dědeček, pan Antonín Šťovíček. Nikdy nezapomeneme na 

jeho lásku a obětavost, kterou nám po celý život dával.

Tatínku, děkujeme za to, že jsi byl na nás vždy hodný, a za všechno ti tam nahoru 

posílají velkou pusu tvoje dcery s rodinami.

KOMINICTVÍ NĚMEC čištění, revize, opravy 
Telefon 775 132 921

INZERCEINZERCE
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• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

Koupím garáž v Úvalech 
nebo blízkém okolí.

V případě nabídek prosím pište: 
radek.kreis@seznam.cz nebo volejte: 

725 705 861.

KUŘECÍ RÁJ
UZENINY – MASO – SÝRY

ul. Husova 83, Úvaly

Nabízíme široký sortiment chlazeného 
kuřecího a krůtího masa. Široký výběr 

kvalitních uzenin, klobás a uzených mas.

Speciální nabídka: čerstvé máslo přímo 
z mlékárny, kančí a srnčí klobásy.

Dále nabízíme mraženou zeleninu, ryby, 
velký výběr koření, knedlíky a hotová jídla.

Každé ráno na Váš stůl čerstvé pečivo 
od firmy KOLLINGER, FRYDRYCH (Říčany).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Otevírací doba: 
Po  7:00 – 12:00

Út – Pá 7:00 – 17:00
So  7:00 – 11:00

Nákup si můžete rovněž objednat 
na tel. č. 323 608 458.
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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

Albra, s.r.o. - učebnice
hledá řidiče a skladníka,

na plný nebo zkrácený úvazek,
možno i jako brigáda.

Vhodné i pro OZP

mobil: 606313051
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval

Rozměry časopisu: před ořezem 216x303 mm, po ořezu 210x297 mm Rozměry zrcadla: 190x262 mm

1/1 strany (zrcadlo)
190x262 mm
1/1 na spad

210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musí mít tiskovou kvalitu - 300 dpi, formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty - logo (*.eps, *.tif, *.jpg), 

obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) - v elektronické podobě. Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů 

uvedených výše.

Ceník inzerce:

1/1  3 900 Kč

1/1 v textové části 7 800 Kč

1/2  1 950 Kč

1/3  1 500 Kč

1/4         1 100 Kč

1/8            830 Kč

3. str. obálky     4 200 Kč

4. str. obálky     5 500 Kč

soukromá (do 120 znaků) 140 Kč

soukromá (120–360 znaků) 285 Kč

komerční (do 120 znaků) 280 Kč

komerční (120–360 znaků) 570 Kč

zvýraznění rámečkem + 50 %

tučný nadpis       + 30 %

Řádková inzerce:

 Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
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