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návštěvníků koupaliště). 
Život ve městě ale není jen o výstav-
bě a realizaci „tvrdých“ projektů. Je to 
i o příjemně stráveném volném čase. 
A tak vás i letos čeká pravidelně ve 
čtvrtky letní kino (začíná se ve čtvrtek 
30. června) a 20. července na vás čeká 
premiérově Nokturno u fontány. A kdo 
si nevybere z�této nabídky, může si užít 
koncerty v�Hospodě na dobrém místě. 

Přeji vám všem krásné teplé léto, a po-
kud přijdou bouřky, ať jsou to jen tako-
vé letní přepršky, co dodají tolik potřeb-
nou vláhu. 

●  Petr Borecký, starosta města
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
červencové a srp-
nové dvojčíslo 
Života Úval zna-
mená, že skončil 
školní rok a začaly 
prázdniny. A školní 
prázdniny zname-
nají, že se uvol-
ní školní budovy 
a místo dětí budou 
moci nastoupit ře-

meslníci. A tak se letos v� létě dočkají 
zcela nových oken budova D naší zá-
kladní školy a „Déčko“ se rovněž dočká 
nové fasády, která vrátí budově původ-
ní vzhled. 

Byli jsme i úspěšní v�žádosti o dotaci na 
rozsáhlou rekonstrukci budovy A, která 
získá nové počítačové rozvody, okna, 
elektroinstalace, fasádu atd. Z� celko-
vých nákladů 40 milionů Kč na tuto re-
konstrukci nám dotace pokryje takřka 
20 milionů Kč. Tato rekonstrukce se 
rozběhne v�příští stavební sezoně, tedy 
v�roce 2023.

Dočká se i školka v�Kollárově ulici, kde 
začala rozsáhlá rekonstrukce oplocení, 
které bylo v�havarijním stavu. À propos, 
když jsme u školek … Letos před brana-
mi úvalských školek zůstalo 24 dětí. Je 
to sice méně než v�minulých letech, ale 
přesto nás to nenechává lhostejnými. 

Jak jsem psal již v� jednom z� minulých 
čísel Života Úval, máme připravenou 
kompletní projektovou dokumentaci na 
dostavbu dvou tříd MŠ Cukrovar s� ka-
pacitou 50 míst, a to včetně stavebního 
povolení. Teď již jen čekáme na vypsání 
příslušného dotačního titulu, k� čemuž 
by mělo dojít na podzim.  

Ale kapacitu pro předškolní vzdělávání 
řešíme i jinak – v�Úvalech se připravuje 
otevření dětské skupiny, což je řešení, 
které funguje i v� jiných městech a ob-
cích, a v�Úvalech by tak již od letošního 
podzimu mohlo nabídnout své služby 
mladým rodičům s�dětmi. 

Pokračujeme i v� projektech v� oblasti 

dopravy – červnové zastupitelstvo od-
souhlasilo nákup dalších pozemků od 
Správy železnic a jednoho soukromého 
vlastníka v� prostorách budoucího že-
lezničního terminálu. Až na jeden malý 
pozemek (o kterém bude ještě město 
s�vlastníkem jednat) město vlastní nebo 
bude brzy vlastnit všechny potřebné 
pozemky, a architektonická kancelář 
tak mohla začít s�realizací projektových 
prací. 

Paralelně s� tím zastupitelstvo odsou-
hlasilo i smlouvu o spolupráci na rea-
lizaci P+R v�prostoru bývalých uhelných 
skladů, kde by měl následně Středočes-
ký kraj vybudovat záchytné parkoviště. 
Realizace obou těchto projektů vel-
mi pomůže vyřešit veřejnou dopravu 
a parkování v�okolí úvalského nádraží. 

Dopravy se týká také další projekt 
Středočeského kraje – tím je zahájení 
přípravy na zpracování projektové do-
kumentace na přeložku silnice II/101 
v�úseku Úvaly – Jirny, jejíž realizace s�již 
projektovanou přeložkou II/101 v� úse-
ku Říčany – Úvaly uleví všem obcím po 
trase. 

Projednání této projektové dokumen-
tace však rozhodně nebude jednodu-
ché – zatímco Úvaly a Jirny se stavbou 
přeložky souhlasí, výrazně proti je obec 
Horoušany a její obyvatelé (přeložka 
má vést v� proluce mezi částmi Horou-
šánky a Horoušany). 

A poslední věc k� dopravě – od září se 
rozjede přímé autobusové spojení na 
trase Úvaly – Říčany, po kterém nemá-
lo obyvatel Úval a obcí po trase volalo 
několik let. 

Další oblastí, která zajímá nemálo oby-
vatel našeho města, je zdravotnictví. 
Jak známo, kapacity zdravotního stře-
diska v�Úvalech i Jirnech jsou beznaděj-
ně vyčerpané. V� současné době proto 
ve spolupráci s�městem Úvaly připravu-
je provozovatel stávajícího zdravotního 
střediska fi rma Mareš, s.r.o., výstavbu 
zcela nového kapacitního zdravotního 
střediska na louce u sídla společnosti 
PT Servis (louka, kde dnes parkují auta 
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SVAZKOVÁ ŠKOLA POVÝMOLÍ ZAHÁ JÍ 
OD 1. 9. 2022 PROVOZ 
Škola zahájí 1. 9. 2022 dvěma prvními 
třídami - v jedné budou děti z obcí ze 
svazku, v druhé budou děti ukrajinské. 
Pro část předmětů se budou děti z obou 
tříd promíchávat, zejména aby se od-
straňovala kulturní a jazyková bariéra. 

V dalších ročnících již počítáme s tím, že 
by třídy byly smíšené, jak bude postu-
povat integrace ukrajinských dětí. 

Kapacita školy je nastavena tak, že 
bude postačující pro další 4 roky, a do 
té doby by se měla otevřít nová budo-
va svazkové základní školy v Úvalech na 
Hostíně. 

Od 1. 9. 2022 pak budou protaženy 
školní linky busu 423 až do Jiren, u busu 
391 bude zřízen garantovaný přestup 
u úvalského nádraží. 

Díky tomu, že se nám podařilo školu od 
1.9. otevřít, jsme schopni přijmout jak 
všechny naše děti z mikroregionu, tak 
se postarat o děti ukrajinské. Nedochá-
zelo tak k losování dětí do prvních tříd 
jako například v Českém Brodě a ne-
jsme na tom s kapacitami školních zaří-
zení tak tragicky jako v jiných oblastech 
v okolí Prahy. 

Paralelně s otevřením svazkové školy 
Povýmolí pokračuje příprava výstavby 
nové školy, v současné době je v běhu 
výběrové řízení na projektanta doku-
mentace pro stavební povolení. 

Chtěl bych zde poděkovat všem kole-
gyním starostkám/ místostarostkám 

a kolegům starostům, kteří na projektu 
již několik let pracují, a kolegyni Janě 
Svatošové, která projekt vede a koor-
dinuje. 

●  Petr Borecký, 
starosta města

PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚVALSKÉ HASIČSKÉ 
ZBROJNICE ZAHÁ JENO! 
Dlouhá léta úvalští hasiči snili o tom, 
že se dočkají moderní, rozšířené zbroj-
nice. 

V Úvalech jsme se už naučili, že sen se 
dá proměnit ve skutečnosti. A začali 
jsme na tom ve spolupráci s hasiči pra-
covat (příprava projektové dokumen-
tace, vyjednávání dotace atd.). 

Loni na podzim pak naše technické 
služby začaly s opravou vnitřků jedné z 
hal v areálu městského úřadu v Riege-
rově, kde budou hasiči dočasně necelé 
dva roky sídlit. 

Půjde - li vše dobře, na konci roku 2023 
se naši hasiči přestěhují do moderní 
hasičské zbrojnice se vším zázemím. 

Náklady stavby budou činit 19.5 mil. 
Kč, zhruba polovinu nákladů pokryje 
dotace od Středočeského kraje a Ha-
sičského záchranného sboru ČR. ●  Petr Borecký, starosta města
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JAK DÁL S�ÚZEMNÍM PLÁNEM?
V�březnu proběhlo veřejné projednání 
územního plánu. Následně mohli ob-
čané dávat připomínky a námitky, kte-
rých přišlo přes 100. Návrh vypořádání 
námitek a připomínek připravuje arch. 
Kindl jako pořizovatel ve spolupráci se 
mnou jako určeným zastupitelem. 

Občané, kteří podali námitky, nejsou 
bohužel vyrozuměni individuálně, ale 
dozví se o vypořádání své námitky až 
ve chvíli jednání zastupitelstva města. 
Já osobně bych byl raději, kdyby se o 
námitkách komunikovalo přímo s� ob-
čany, kteří je podávají, ale zákonný po-
stup je bohužel jiný.

Občany podle ohlasů zajímá, co se 
bude dít nyní. Je několik variant postu-
pu:

• Zastupitelstvo schválí návrh tak, jak 
byl předložen na veřejném projedná-
ní. Zastupitelstvo by tak muselo zamít-
nout všechny námitky a připomínky.

rozhoduje pořizovatel (arch. Kindl) 
a může si skrze mne jako určeného 
zastupitele vyžádat stanovisko zastu-
pitelů. Nyní tedy očekáváme stanovis-
ko pořizovatele k�námitkám a možným 
změnám návrhu územního plánu.

Z� mého pohledu je třeba dodržet za-
dání a to, že nebudou přidávány nové 
zastavitelné plochy. Rozvoj města by 
měl být co nejpomalejší, aby umožnil 
včasné budování škol, školek, dosta-
tečný počet lékařů, rozumnou dopra-
vu atd. 

Územní plán je dokument, který urču-
je a reguluje výstavbu na 10 až 20 let. 
Musí sloužit všem občanům města, 
a proto je těžké vycházet jednoduše 
vstříc požadavkům vlastníků pozem-
ků. Za mne platí, že chci o procesu co 
nejtransparentněji informovat občany 
města.  

●  Jan Černý, zastupitel PRO Úvaly 
a určený zastupitel pro územní plán

• Návrh se upraví a předloží k�opako-
vanému veřejnému projednání (znova 
se projednávají jen ty části, které jsou 
změněny oproti současnému návrhu). 
Zastupitelstvu bude předložen až vý-
sledný návrh.

• Návrh bude podstatným způsobem 
(koncepčně) přepracován na základě 
pokynů schválených zastupitelstvem 
města. V�takovém případě by následo-
valo nové veřejné projednání s� mož-
ností vyjadřovat se opět ke všem čás-
tem návrhu.

Osobně se kloním k�tomu, že by návrh 
měl být na základě některých námi-
tek upraven. Rozhodně nechce nikdo 
povolovat celé nové čtvrti, ale mělo 
by jít o některé odůvodněné výjimky 
pro vlastníky -občany a nikoliv pro de-
velopery. Pořizovatel (arch. Kindl) do-
poručuje variantu č. 3, tedy koncepč-
ní přepracování na základě pokynů 
schválených zastupitelstvem města. 
O dalším postupu však primárně 
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…19. 5. se natáčí scéna demonstrace 
studentského absolventského fi lmu 
na náměstí u Arnošta. „Před radnicí 
v Úvalech se bude demonstrovat. 
Ovšem jen pro potřeby natáčení WEB, 
datum: 18. 5. 2022, Zdroj: kolinsky.de-
nik.cz, Autor: Jana Martinková – Čtvr-
teční dopoledne (od 8.30 do 12.30 
hodin) se před budovou radnice 
v Úvalech ponese ve znamení demon-
strace. Nebude ale skutečná, jde o na-
táčení scény pro studentský fi lm. Jako 
komparz se může zúčastnit kdokoli od 
18 let. Jedná se o krátký fi lm studentů 
Filmové akademie Miroslava Ondříčka 
v Písku. V hlavní roli v tomto fi lmu se 
představil Ladislav Županič…“, který má 
vztah k�Úvalům, pečlivě si prohlédl so-
chu Arnošta z�Pardubic a vzal svou roli 
ve studentském fi lmu velmi vážně.

… 27. 5. jedno místo 10 let zrálo, až do-
spělo do fáze, kdy poskytuje co měsíc 
až dva koncerty známých skupin k�dob-
ru Na dobrém místě. 

… 10. 6. byl vyfotografován Památný 
strom – Mariánský dub ve Škvorecké 
oboře a je to smutný pohled. Snad Boží 
zázrak jej zachrání??? Kdo pečuje o pa-
mátné stromy?

… od 13. 6. již nenajdeme autobus 
č. 482 před nádražím. Trasa a spoje 
jsou přečíslovány, linka zůstává beze 
změny, mění se pouze číslo na 677, píše 
web města.

…od pondělí 13. 6. si v�příměstských au-
tobusech zaplatí poloviční jízdné i seni-
oři 70+. PID Praha se to zatím netýká. 
(tramvaj a vlak).

… na veřejném fb věší na svou zeď 
občan Úval krásnou fotku pole vlčích 
máků. 

●  Zaznamenala Alena Janurová

… v�ulici Hálkově opět obyvatelky zdo-
bí své ploty, tentokrát letní tematikou,

… na koupališti ZK, z.s., opět odemkl 
v� předstihu vodu v� bazénech zlatým 
klíčem a popřál jí, aby hladila, byla stále 
jiskřivá a čirá a dělala radost návštěvní-
kům. Vedra jsou, ale nestálé počasí, ne-
vyzpytatelné studené fronty prý brání 
stálému otevření. 11. 6. se však splnilo 
přání mnoha obyvatel města i stálých 
návštěvníků a koupaliště je otevřené. 
Stánky jsou již v�provozu. Nedělní horký 
den zaplnil parkoviště pro koupaliště, 
což značilo dobrou návštěvnost, plava-
lo se do večera.

… 4. 6. stále populární Divokej Bill 
„zboural“ Branické Ledárny (rozuměj – 
dostal na kolena fanoušky na koncert-
ní aréně Ledárny Open Air – Branické 
Ledárny, které jsou pozdně secesním 
průmyslovým areálem v pražské čtvrti 
Braník, při pravém břehu řeky Vltavy. 
Areál byl v minulosti zbudován a sloužil 
jako ledárna, tedy velký sklad přírodní-
ho ledu. Součástí objektu byly také stá-
je pro koně, vila a dům správce objektu. 
Od roku 1964 jsou Branické Ledárny 
chráněnou stavební památkou.).

… 9. 6. se uskutečnila beseda o drogách 
pod záštitou ZK, z.s., za malé účasti, že 
by v�Úvalech byla oblast závislostí závi-
děníhodně bez problémů??? Zajímavou 
otázkou bylo … co s�tím? Lektor kontru-
je … s�čím? aby co? Stojí za zamyšlení.

VŠIMLI JSME SI, ŽE...
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
OD 6. ČERVNA MOHOU NÍZKOPŘÍJMO-
VÉ DOMÁCNOSTI POŽÁDAT O DOTACI 
NA VÝMĚNU ZASTARALÉHO KOTLE NA 
TUHÁ PALIVA ZA NOVÝ

Od 1. září 2024 bude podle zákona 
o ochraně ovzduší z roku 2012 povo-
leno používat kotle pouze 3. a vyšší 
emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Pro-
voz zastaralých kotlů bude brzy zaká-
zán a bude nutné je vyměnit za nové 
ekologické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, 
jako jsou třeba samoživitelé nebo se-
nioři, mohou na výměnu kotle dostat 
výhodnou dotaci, která představuje 95 
% způsobilých výdajů. O dotace je mož-
né žádat pouze elektronicky. Příjem žá-
dostí ve středních Čechách bude evido-
vat Středočeský kraj. Zahájení příjmů 
žádostí o kotlíkovou dotaci pro níz-

Ondřej Nauš z�Odboru řízení dotačních 
projektů krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání do-
tace je (spolu)vlastnictví nemovitosti 
ve Středočeském kraji, v které žadatel 
trvale pobývá a která je nebo byla vy-
tápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 
2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy 
žádost netýká). 

Žádost do dotačního programu kraje 
může podat pouze ten žadatel, jehož 
průměrný čistý příjem na člena domác-
nosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 
900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také 
všichni další členové domácnosti) ve 
starobním nebo invalidním důchodu 
3. stupně. Alternativou pro všechny 
žadatele je dotační titul Nová zelená 
úsporám.

kopříjmové domácnosti v elektronic-
ké podobě bude�od 6. 6. 2022 od 10.00 
hod. Posledním dnem, kdy je možné 
o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat infor-
mace přímo na krajském úřadě, na ad-
rese Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete 
příslušné pracovníky v kancelářích číslo 
0067 a 0066. Můžete přijít bez ohláše-
ní, v�konzultační místnosti s�počítačem 
je možné ukázat všechny podrobnosti 
elektronické žádosti o kotlíkovou dota-
ci. „Protože však budeme žádosti hod-
notit, nemůžeme za žadatele žádost 
vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat 
na úředním počítači. To by mohlo být 
bráno jako netransparentní a ovlivňu-
jící proces přidělování dotace. Žádost 
je jednoduchá a opravdu ji zvládnou 
vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje 

PODPOŘTE STROM, KTERÝ VÁS NEJVÍCE 
ZAUJME
HLASUJTE V ANKETĚ STROM ROKU 
(HLASOVÁNÍ POBĚŽÍ OD 20. ČERVNA 
DO 11. ZÁŘÍ)

Dvanáct stromů z osmi krajů se utká 
v anketě Strom roku. Tu pořádá br-
něnská Nadace Partnerství letos již 
po jednadvacáté. Vítězný strom získá 
odborné arboristické ošetření zdarma 
a postoupí do celoevropského kola 
soutěže. 

Stromové velikány můžete podpořit 
online na www.stromroku.cz anebo 
pomocí dárcovské SMS do 11. září. Od 
vzniku ankety se do hlasování zapojilo 
více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes 
3 miliony korun, které putovaly na vý-
sadby a ošetření stromů.

●  Adéla Mráčková

DOVOLENÁ 
MUDr. Maříková:

13. – 15. července
9. + 11. srpna�

15. – 26. srpna

MUDr. KARÁSKOVÁ – DOVOLENÁ

1. a 4. července         25. – 29. července
7. – 16. září

Ordinační hodiny v�červenci a srpnu:
pondělí    12 – 17 

úterý – čtvrtek    7.30 – 12.30
pátek    7.30 – 12
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Pokud budete úspěšní, bude vám pro-
placeno 95 % doložených uznatelných 
výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. 
Kč, když jste si pořídili tepelné čerpa-
dlo, resp. 130 tis. Kč - kotel na biomasu, 
100 tis. Kč – plynový kondenzační kotel 
(pokud jste si ho aspoň závazně objed-
nali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně odpově-
dět na tyto otázky:

a revizní zprávu? Jsou to povinné přílo-
hy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, vy-
užijte linku 257 280 991 nebo svůj do-
taz napište na e-mailovou adresu: kot-
liky@kr-s.cz.

●  Jana Pancířová Kopřivová,
Odbor kancelář hejtmanky,

oddělení tiskové a PR

• Mám počítač s připojením k internetu 
a emailovou adresu? Žádost se bude 
podávat elektronicky. Email může být 
i rodinného příslušníka nebo zpro-
středkující firmy.

• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo 
to po 1. 1. 2021? To je datum uznatel-
nosti výdajů.

• Pokud už proběhla výměna kotle, 
mám fotodokumentaci starého kotle 

HURÁ PRÁZDNINY
Všem školou povinným začíná radost-
né období, kdy si užijí zasloužené vol-
no po náročném školním roce. Toto 
období s sebou přináší spoustu rados-
ti. Těm mladším výlety s�rodiči, ti starší 
si ho již chtějí užít samostatně. Častým 
cílem bývá úvalské koupaliště. Jako 
každý rok je připraveno parkoviště na 

ulici Jirenská, které je vzdáleno asi 5 
minut chůze od koupaliště. Parkoviště 

využívat převážně k tomu určené ko-
lostavy (např. u nádraží v�ulici Jirásko-
va) než kolo ponechat na opuštěném 
místě. Dále doporučujeme z důvodu 
nárůstu počtu krádeží kol co nejvíce se 
vyvarovat ponechání kola, byť zabez-
pečeného, v� ulicích města přes noc. 
Přejeme vám příjemné prožití letních 
měsíců.

● Městská policie

přímo u bazénu je vyhrazeno pro do-
pravní obsluhu. Stání v�ulici Mánesova, 
Horova a Na Ztraceném korci je možno 
pouze s� povolením MěÚ Úvaly. Toto 
povolení je možno získat na pokladně 
MěÚ Úvaly.  

Neméně radosti přinese i výlet na kole. 
Je důležité, abychom se chovali ohle-
duplně a ukázněně, řídili se pravidly 
provozu na pozemních komunikacích 
a měli kolo v�dobrém technickém sta-
vu, proto doporučujeme nechat si kolo 
prohlédnout a seřídit odborníkem. 
Dále je velice důležité, abychom měli 
při jízdě dostatek reflexních prvků, 
které výrazně ovlivňují, na jakou vzdá-
lenost jsme vidět pro ostatní účastníky 
provozu. Na toto téma najdete mnoho 
užitečných rad a informací na interne-
tových stránkách BESIPU. 

V�neposlední řadě bychom apelovali na 
zabezpečení vašeho kola při jeho od-
stavení. Uzamčení vhodným zámkem 
je samozřejmostí, je ovšem i důležité 

ZE ZÁPISNÍKU HASIČŮ A POLICIEZE ZÁPISNÍKU HASIČŮ A POLICIE

ÚVALŠTÍ HASIČI POPRVÉ VYJÍŽDĚLI 
Z�PŘECHODNÉ ZBROJNICE
Od poloviny května do 15. června ře-
šila jednotka Sboru dobrovolných ha-
sičů Úvaly jen 5 událostí s pomocí�cis-
ternového automobilu na podvozku 
Tatra Terrno. Převáženě se jednalo 
o řešení následků dopravních nehod, 
ale vyjíždělo se i k� jednomu požáru a 
neobvyklé situaci. Úbytek mimořád-
ných událostí vyžadujících zásah při-
šel úvalským hasičům vhod, neboť se 
s� technikou přesouvali na dočasnou 
základnu v�Riegerově ulici. 

Operační středisko se na úvalské hasi-
če v�prvním případě obrátilo 18. květ-

v�naléhavějším případě, a to při požáru 
rodinného domu. Při příjezdu úvalské 
jednotky bylo celé první podlaží domu 
v� plamenech, a hasiči tak museli jed-
nat velmi rychle. Uzavřeli přívod plynu 
a elektrické energie do domu a vyso-
kotlakým proudem začali snižovat pla-
meny. Nato rozvinuli hadicemi útočné 
proudy, a jakmile to situace umožnila, 
pokračovali v�průzkumu domu. Na zá-
kladnu se mohli vrátit až po úplné likvi-
daci požáru.

V� posledním květnovém dni došlo 
k�dopravní�nehodě automobilu rychlé 

na po sedmé hodině ráno, kdy došlo 
k� autonehodě na hlavní silnici I/12. 
Hasiči po příjezdu zjistili, že osobní 
automobil sjel ze silnice a zastavil se 
o strom, který se následně povalil na 
vozovku. Jednotka tak nejen provedla 
protipožární opatření na vozidle, ale 
jala se také odklízení stromu. Řidič vo-
zidla naštěstí neutrpěl žádné zranění.

21. května po páté hodině členo-
vé jednotky pomohli transportovat 
zraněnou ženu do sanitního vozu. 
25. května ráno opět výjezdová jednot-
ka zasahovala v�Úvalech, ale tentokrát 
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LÍSTKY Z KALENDÁŘE KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
21. 5. – 22. 5. Skotské hry netřeba ko-
mentovat, průběh obvyklý, tance, hry 
pro zájemce a mezinárodní soutěžení 
s�vyhlášením výsledků. Jak na kládu si 
vyzkoušela řada žen i mužů, s� „párát-
kem“ proti tomu i děti. Zajímavá byla 
i beseda se spisovatelem Janem Hrdi-
nou – Skotsko, země dávných tajem-
ství, ten ji pojal jako hru na symboly 
a jejich výklad.

Dron nad námi a fotografové doku-
mentovali dění, dělo, disciplíny, stánky 
s dobrotami, dva dny programu, řadu 
skupin, dvě skupiny dudáků, hudební 
vystoupení. 

21. 5. odskočit si z�her na křest knihy 
Jana Psoty ke sv. Donátovi byla záleži-
tost cesty pěšky na hodiny, jízdou na 
hodinu. Stálo za to dozvědět se něco 
o vévodkyni „Savojce“ a jejím panství. 
I Úvaly jsou zmíněny, např. v�roce 1713 
stávalo zde 16 poddanských usedlostí 
a vyjmenováno 9 sedláků. Dozvídáme 
se, že v� čp.1 bývala Panská koželužna 
a později byl objekt přečíslován na čp. 
65 … Knížku posléze naleznete i v�měst-
ské knihovně.

19. 5. Felix Holzmann se vrací – diva-
dlo v „65“. Skoro Holzmann a skoro 
Viktor Maurer. Ve svých scénkách se 
ten „pravý“ proslavil postavou s vý-
raznými kulatými brýlemi a slaměným 
kloboukem, tzv. tralaláčkem. Jeho vy-
stoupení mělo většinou charakter dia-
logu, výjimečně monologu. Vytvořil typ 
natvrdlého chlapíka, kterému všechno 
dochází nezvykle dlouho, se zvláštním 
tázavým zpěvavým protahováním kon-
covek. Jeho texty byly precizně vystavě-
né, humor zpravidla těžil z nečekaného 
uchopení významu slov a slovních spo-
jení“ (Wikipedie). Obecenstvo ocenilo 
smíchem věrohodně odvedené před-
stavení herců Miroslava Reila a Davida 
Šíra.

31. 5. Počátek koncertů všeho druhu 
na poli úvalské kultury. Geniálním ná-
padem, pro žáky jistě lákavým, bylo 
spojení s� filmovou hudbou. Interpreti 
MDDM se zhostili přednesu téměř pro-
fesionálně, většinou v�kostýmu, který se 
hodil k�promítanému obrázku filmové-
ho traileru. Zeptala jsem se některých 
na pocity a vesměs děti odpověděly, že 
rády hrají cokoliv, nicméně když sou-
zní s� hudbou oblíbeného filmu, tak je 

to „pecka“. Nadšeně převzaly filmovou 
roli Bonda, kapitána Sparrowa. Dívka 
hrající už 4 roky přednesla hudbu ze 
Lvího krále. Koncert pro housle a kla-
vír byl „absolventský“ jednoho ročníku 
výuky v� MDDM vedoucí hudebního 
oddělení Elišky Dvorské a byl úžasný, 
nepřeháním. Návštěva rodičů veliká. 

3. 6. závěrečný koncert souborů ZUŠ, 
který bylo možno dokumentovat jen 
z� galerie „65“. Prodrat se davem ná-
vštěvníků, rodičů a příbuzných bylo 
zhola nemožné. Vystupujících bylo rov-
něž hodně – žesťový soubor, kapela Bílý 
dveře, Žákovský sbor, Dechulka, Smyč-
cový orchestr, Big Band ZUŠ. Obrovské 

záchranné služby s cyklistkou. O zra-
něnou cyklistku se postarali záchraná-
ři, kteří byli účastníky nehody, a jelikož 
nebylo od hasičů třeba jiné činnosti, 
řídili až do příjezdu městské policie na 
místě silniční dopravu.

K� poslednímu zásahu došlo večer 
13. června, kdy už jednotka vyjížděla 
ze stanoviště v� Riegerově ulici. Hasiči 
tentokrát v Horoušanech řešili násled-
ky dopravní nehody nákladního auto-
mobilu s�autobusem bez zranění osob. 

● Za JSDH Úvaly Milan Bednář
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nadšení a ovace byly zasloužené. I v�tak 
natěsnaném prostředí, v� horku a dus-
nu, to stálo za to. Věřte, že navštěvovat 
tyto kulturní akce je milé a pozitivní pro 
duši. Bez nadsázky.

10. 6. několik akcí v� jeden den, Noc 
kostelů … první otevření – kaple CČSH 
od 15:00 (viz samostatný článek)

hanice v� kostele v� Úvalech, sopranistka 
Nikola Šmejkalová je její vnučkou); me-
zitím bylo možno navštívit věž kostela 
se zvony.

Cestou domů po náměstí zní ze zahrád-
ky Na dobrým místě skupina Medvěd 
009 + CZ, den nabitý pozitivní energií.

11. 6. jste mohli najít Mucošky připra-
vené městskou knihovnou, ale otevře-
né koupaliště přitáhlo rodiny s� dětmi. 
Jinak není znám důvod opominutí při-
pravené rozsáhlé akce.

12. 6. se toho děje hodně, zejména 
v�MDDM. O tom však v�článcích, které 
Domeček dodá. Já jen zjistila, že mě to 
moc bavilo, a viděla jsem DPS praskají-
cí ve švech.

●  Lístky trhala a má jich plnou dlaň 
Alena Janurová

Od 16:00 poznávací výlet ZK do Krá-
ličiny přes studánky, Mariánský dub, 
rašelinová jezírka po louce zpět na Ho-
molku

19:00 po mši svaté v�kostele Zvěstová-
ní Panny Marie je v programu – Zasta-
vení s� hudbou I. Baroko a smyčce, II. 
Sopránová sóla a varhany (malý doda-
tek: zaslechnuto, že Markéta Šmejkalová 
je dcerou paní Hejskové, dlouholeté var-

DÍK ZA NOVÉ CD ZBYŇKY ŠOLCOVÉ
Známe ji jako harfistku a interpret-
ku hudby od středověku po součas-
nost. V roce 2005 vydala knížku poezie 
s názvem City a pocity a psaní básní se 
stále věnuje. Poezii dokáže přenést i do 
vlastní fotografické tvorby. 

Dlouho se nevědělo, že je také sklada-
telkou. Neměla odvahu se k této činnos-
ti přiznat. Úspěch skladby Láska v dešti, 
která zazněla v pořadu Hudba královen 
při vystoupení souboru Musica Dolce 
Vita, ji přiměl k úvaze zaznamenávat 
další hudební nápady na notový papír. 

Až po dlouhé době se odhodlala k vy-
dání prvního autorského CD s názvem 
Dík… Je výpovědí její poetické duše, 
hudebního a básnického nadání. Na-
hrávka je sestavena z 12 skladeb a 14 
básní. Hru na harfu doprovázejí sop-
ranistka Karolína Cingrošová Žmolíko-

Karolína Cingrošová Žmolíková, Václav 
Žmolík a Zbyňka Šolcová při křtu CD, foto 
Libor Mařík

●  Vladislav Procházka

vá, houslista Jaroslav Svěcený, flétnis-
ta Mario Mesany a fagotista Bedřich 
Kameník. Nádherné verše recituje 
herečka Jarmila Švehlová. Součástí je 
zdařile graficky zpracovaný booklet s 
texty básní, informacemi o interpretech 
a nevšedními fotografiemi. 

Slavnostní křest nové desky proběhl 
30. května v krásném prostředí býva-
lého knihovního sálu Týnské školy v 
Praze. Kmotry byli mezzosopranistka 
Daniela Demuthová, herečka a dabér-
ka Valérie Zawadská, herec a moderá-
tor Jiří Werich Petrášek a malíř Jaroslav 
Šolc. Večerem provázel Václav Žmolík.

Nové CD je umělecky vyváženým kom-
pletem. Dokládá, že Zbyňka Šolcová je 
osobností, která oplývá aktivitou. Spo-
jení krásné hudby a veršů přináší po-
sluchači příjemný a nevšední zážitek.

ZA JÍMAVÉ AKCE HRADU JENŠTEJN LÁKA JÍ 
NÁVŠTĚVNÍKY
Léto a prázdniny se nám nezadržitel-
ně blíží, a tak ještě než se rozprchnete 
od svých školních a pracovních po-
vinností do dovolenkářského světa, 
připravili jsme pro vás na hradě akci 
ke Svatojanské noci. 

Ta je oslavou léta, lásky a bylin, které prý 
mají v�tuto dobu nejsilnější léčivou i ma-
gickou moc. Vždyť účinků svatojánských 
bylin se v minulosti hojně využívalo v�lido-
vém léčitelství, takže profesionální babky 
kořenářky i obyčejné hospodyně se tuto 
noc vydávaly do přírody na voňavý lov! 

ský poklad. Hru je� možno absolvovat 
v�otevírací době hradu. Bližší informace 
včetně herního plánu poskytne služba 
na pokladně. Hra je vhodná pro účast-
níky od 8 let výše.

V�průběhu letních prázdnin máme ote-
vřeno od středy do neděle, od 10 do 17 
hodin. 

Více informací na www.muzeumbran-
dys.cz.

●  Zdeněk Šimerka

Přijďte se spolu s� námi v� neděli 
26. června zúčastnit „Bylinkové vycház-
ky“. Projdeme přírodní okolí Jenštejna, 
kde budeme sbírat byliny a získávat 
cenné rady o jejich účincích a zpracová-
ní. Vycházku zahájíme již klasicky v� 15 
hodin na�hradním nádvoří. 

Pro ty, kteří si chtějí užít opravdu velké 
množství zábavy v� prostorách středo-
věkého hradu, láká je řešit neobvyklé 
situace pomocí vlastní hlavy, umí se 
vypořádat s�nástrahami nelehkého pu-
tování a úkoly, je určena hra Jenštejn-
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ZLATO, ZLATO, SAMÉ ZLATO, DĚKUJEM VÁM 
HOLKY ZA TO
Jedna z� choreografií taneční skupiny Rytmus MDDM Úvaly 
se po covidové pauze znovu dočkala dvou titulů mistra re-
publiky. V�roce 2019 se to podařilo Terezce Rothové s�cho-
reografií Market v�kategorii dospělých, letos juniorkám. Ale 
nebudu předbíhat, představíme si naše květnové a červno-
vé starty pěkně po pořádku.

Ve středu 18. 5. náš streetový tým středoškoláků vyrazil na 
krajské kolo Středočeského poháru do kulturního domu v 
Mladé Boleslavi, kam postoupil z�oblastního kola v�Poděbra-
dech. Choreografie Helči Prchalové Black widows porotu za-
ujala, a odvezla si krásný pohár za 2. místo středoškolských 
týmů.

Do Mladé Boleslavi jsme si zajeli pro pár medailí i v�neděli 
22. 5., tentokrát do sportovní haly TJ Auto Škoda na soutěž 
Open Dance Mission Mladá Boleslav. Soutěžilo se od čas-
ného rána až do večerních hodin. MDDM Úvaly reprezento-
valo 9 formací TS Rytmus. Soutěž byla velmi vyrovnaná, zú-
častněné soubory opravdu kvalitní. Zisk 7 medailí nás proto 
opravdu potěšil. Všechny naše skupiny měly několik soupe-
řů, a tak se při vyhlašování výsledků radovaly vždy, když ně-
koho z�nich nechaly za sebou. Naděje na zisk medaile se pak 
stupňovaly místo po místu. Největší potlesk a slova uznání 
opět patřily choreografii našich zkušenějších juniorek v�ka-
tegorii Elitte Contemporary a jejich trenérce Áně Poupové. 
Dovolila jsem si Aničce ukázat stříbrnou medaili se slovy: 
„Takhle vypadá stříbrná, abys věděla, když máš zatím jen 
samé zlaté.“

Naše umístění:
1. místo          RIII A            Recovery                          Áňa Poupová 
1. místo        mažoretky   Tanec na slunci              Radka Hertlová 
2. místo        RI                  Kuchtíci a kuchařinky    Alena Navrátilová 
2. místo        RIII B            Deep water                     Terka Rothová
3. místo          RII street      Welcome to the party   Helča Prchalová
3. místo          RIV street    Black widows                  Helča Prchalová
3. místo          RIII DD         Fearless                    Anička Korousová
4. místo        RII                 Let it all go                       Verča Daníčková
8. místo z 11  RIII street    New seaso                      Helča Prchalová 

Na mistrovství republiky – Grand finále CDO ART disciplín 
v Hradci Králové ve dnech 27. 5. a 28. 5., jsme se dočkali 
zisku prvního titulu MR. V páteční soutěži Contemporary II. 
ligy juniorek startovalo 13 tanečních skupin. Našim děvča-
tům se podařilo postoupit do finále a následně ho vyhrát. 
Odměnou byl titul mistra republiky a zlaté medaile. V so-

botu se našemu mladšímu týmu juniorek z 10 zaregistrova-
ných choreografií v Hobby Art také podařil postup do finále. 
V�něm pak naše tanečnice porazily i mistry Moravy a skonči-
ly na krásném 5. místě.

Naše umístění: 
1. místo  RIII A Recovery Áňa Poupová 
5. místo  RIII B Deep water Terka Rothová 
 
V sobotu 4. 6. roztančily taneční skupiny z� celých Čech 
sportovní halu v� České Lípě. Tradiční „pohárovka“ O cenu 
starostky města Česká Lípa byla pro naši skupinu vždy ob-
líbenou soutěží. Letos jsme se účastnili pouze s� 5 choreo-
grafiemi. V�poměrně silné konkurenci jsme získali 3 medaile.

Naše umístění:
2. místo   RIII DD         Fearless                            Anička Korousová
3. místo   RII                Let it all go                       Verča Daníčková
3. místo   RIII B           Deep water                       Terka Rothová
6. místo   RII street     Welcome to the party    Helča Prchalová
6. místo   RIV street   Black widows                    Helča Prchalová

V neděli 5. 6. se naše mažoretky účastnily soutěže v�Nym-
burku a skončily na 7. místě. Další víkend se podívaly do 
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Dva tituly MR a 8x zlato je velkou odměnou juniorkám RIII A 
z�Úval, jejich trenérce Áně za skvělou práci a pro MDDM je 
to krásný dárek k�31. výročí taneční skupiny Rytmus Úvaly. 
Děkuji všem svým vedoucím za trpělivost při práci s�dětmi, 
za výborné nápady, velké nasazení a motivaci tanečníků po 
dlouhém období bez soutěží. Dětem pak patří uznání za 
to, jak se vypořádaly s� obtížnými tanečními choreografie-
mi, za neuvěřitelné nasazení při soutěžích a za to, že roz-
dávají radost svým obětavým vedoucím i rodičům. Návrat 
mezi špičkové týmy se vydařil, hurá jedeme dál…a užijte si 
prázdniny.

●  A. Navrátilová

Kolína. Velká přehlídka mažoretkových souborů Kmochův 
Kolín je vyhlášenou akcí, která má dlouholetou tradici. Naše 
mažoretky se za doprovodu dechové kapely 11. 6. předsta-
vily ve slavnostním průvodu a pochodovaly ulicemi města.

Poslední soutěží před prázdninami byl Festival taneční-
ho mládí – Mistrovství republiky Svazu učitelů tance ve 
dnech 11.–12. 6. Účastnily se všechny naše formace mini, 
dětí, juniorů i mládeže, protože si vytančily nominaci na 
regionálním kole v� Neratovicích. Znamenalo to pro ně vy-
vrcholení letošní sezony. Na MR do vinohradské sokolovny 
v� Riegerových sadech přijelo množství kvalitních týmů ze 
všech regionů Čech i Moravy. 

Nejvíce se soutěžilo v moderně dětí (14 skupin) a juniorek 
(19 skupin), kde proběhlo 1.kolo, SF a F. Nejmenší zastoupení 
bylo v mažoretkách, kde jsme soutěžili sami a v disku, kde 
byl v juniorech jen jeden soupeř. I přes náročnost soutěže 
jsme získali dva tituly MR za 1. místa, jedno stříbro a dva-
krát bronz. Pochvalu zaslouží i děti, kterým se sice medai-
lové pozice obsadit nepodařilo, ale přesto dokázaly porazit 
řadu soupeřů. Nadšení při� postupu choreografi e Recovery 
z 1. kola do SF a pak i do fi nále, neskutečná atmosféra, kdy 
celá hala odměnila po každém výkonu naše děvčata obrov-
ským potleskem, to vše pak vyvrcholilo při vyhlášení. Když 
oznámili, že mistrem republiky je náš tým Aničky Poupové 
a hala skandovala název naší taneční skupiny, všichni proží-
vali obrovskou radost. Soupeři nám s�uznáním pogratulovali 
a při zvuku hymny se rodičům i dětem zalily oči slzami štěstí.
 
Naše umístění z�MR SUT:
1. místo (z 19)        RIII A             Recovery                           Áňa Poupová
1. místo (z 1)          Mažoretky    Tanec na Slunci               Radka Hertlová
2. místo (ze 2)        RIII DD           Fearless                            Anička Korousová
3. místo (z 6)          RII street       Welcome to the party    Helča Prchalová
3. místo (z 5)          RIII street      New season                     Helča Prchalová
4. místo (z 5)          RIV                 Black widows                   Helča Prchalová
4. místo (z 6)          RI                   Kuchtíci a kuchařinky     Alena Navrátilová
10. místo (ze 14)   RII                  Let it all go                        Verča Daníčková
12. místo (z 19)     RIII B              Deep water                      Terka Rothová



Poslední květnový víkend patřil dětem. 
Start a cíl našeho Dne dětí byl na hřišti 
pod kostelem. Cesta vedla přes Vinici 
a byla dlouhá 3 km. Po vyzvednutí star-
tovacího lístku se každý tým vydal sám 
na cestu po fáborkách a plnil zadané 
úkoly. Se soutěživým nadšením všichni 
házeli na plechovky i na plata vajíček, 
počítali obrázky s�krtečkem, běhali po 
číslech, skládali origami, puzzle i kost-
ky, lámali si hlavy při hádání hádanek 
s� pohádkovým motivem, stavěli pyra-
midy a chytali též ryby…. Prostě si to 
všichni užili. Máme moc velkou radost, 
že odezvy byly kladné. Jenom to pivo 
pro tatínky chybělo. Za poslané foto-
grafie moc děkujeme. Velké díky také 
patří dětem z� turistického kroužku, 
které při přípravě moc pomohly. Loni 
se nám při této akci ztratil kýbl a ple-
cháček, letos pouze kyblík s� pingpon-
govými míčky – snad ti udělal radost, 
aneb, aby tě husa kopla.

● Za MDDM Olča Procházková
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DEN DĚTÍ TROCHU JINAK
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HUDEBNÍ ODDĚLENÍ ZÁVĚREM ŠKOLNÍHO 
ROKU USPOŘÁDALO HNED NĚKOLIK VELMI 
VYDAŘENÝCH KONCERTŮ
31. 5. se konal fi lmový koncert mladých 
houslistů a klavíristů z� kroužku Elišky 
Dvorské. Zaznělo mnoho známých me-
lodií stříbrného plátna a někteří účin-
kující navíc obohatili své vystoupení 
i o fi lmový kostým. Všichni pak dostali 
na památku sošku Oscara, kterou zho-
tovilo na 3D tiskárně vědecko-technické 
oddělení MDDM.

Malí kytaristé z� kroužků Petra Borův-
ky vystoupili 2. 6. na závěrečné ho-
dině na Vinici, kde pro kamarády a 
rodiče zahráli u ohně. Kromě krásné 
hudby si tak mohli užít i opékání buřtíků 

Dámský pěvecký sbor Vocali zazpíval 
na koncertě v�sále DPS 12. 6., doprová-
zený Hanou Janků, Evou Kail a � Hanou 
Chalupskou na housle, kytaru a klavír. 
Dámy předvedly velmi pestrý hudební 
repertoár � a na závěr zapojily i publi-
kum, které si s�nimi zazpívalo píseň Ach 
synku, synku.

Děkujeme všem účinkujícím a lektorům 
za tyto úžasné hudební zážitky, které 
potěšily nejen je samotné, ale i všechny 
zúčastněné. Ať je hudba i nadále tako-
vou radostí!

● MgA. Eliška Dvorská

a spoustu zábavy. A jelikož jim přálo �po-
časí, byla tato venkovní sešlost opravdu 
velmi povedená.

8. 6. se konal � koncert, na kterém vy-
stoupily děti z� kroužku Petra Nováčka 
na fl étnu a klávesy, zahráli a zazpívali 
začínající kytaristé s� lektorkou Petrou 
Kuklovou a pokročilí kytaristé vedeni Ol-
dou Krejčovesem. Návštěvnost byla tak 
velká, že sál DPS téměř praskal ve švech, 
a atmosféra byla úžasná. Mladí kytaristé 
si navíc připravili i jednu autorskou pí-
seň, kterou na kroužku společnými sila-
mi sami vytvořili.
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DOBRÉ ZPRÁVY Z�VESMÍRNÉHO STŘEDISKA 
V�ÚVALECH
Náš tým Úvaláci obhájil 2. místo v� ná-
rodním kole soutěže CanSat, tato píle 
naše kluky stála několik bezesných nocí 
a víkendů, kdy byli zavření v� učebně 
techniky a stavěli vlastní CanSat. Jejich 
cílem bylo postavit dálkově ovládaný 
rover, který se je schopen po svém při-
stání pohybovat a prozkoumávat dané 
těleso (Mars), což se klukům také poda-
řilo. 

Velký obdiv jim patří i za to, že na všem 
pracovali ve svém volnu, oproti jiným 
středoškolským týmům, které na CanS-
atu pracují např. i v rámci výuky. Vtip-
nou třešničkou na dortu (satelitu) se 
stal vytištěný pilot kocour Mikeš, který 
pilotování zjevně zvládnul. Jejich satelit 
byl tentokrát vynesen za pomoci rake-
ty Sherpa až do výšky 1km nad zemí. 
V�rámci soutěže se týmu podařilo získat 
sladký sponzorský dárek od Čokotiskár-
ny s�logem ÚVALÁCI CANSAT.

Tímto bych chtěl jmenovitě poděkovat 
celému týmu za sebe, mentora týmu 
a vedoucího vědeckotechnického od-
dělení, i za celé MDDM Úvaly, za skvěle 

rém se budou podílet a předávat své 
zkušenosti. Kroužek bude primárně 
zaměřený na tvorbu projektů, např. 
systém pro příjímání dat z� CubeSatu, 
realizace metrologické stanice, vytvoře-
ní ponorky na dálkové ovládaní a jed-
náme o dalších vesmírných projektech. 
Třeba jednou budou mít Úvaly vlastní 
družici na oběžné dráze Země. 

Kroužek má zatím jen pracovní název 
Dělej něco aneb Úvalští Makeři a bude 
určený pro technicky zdatné účastníky, 
kteří se nebojí pustit do vlastních pro-
jektů. Tato vize je zároveň vázána na 
nedostatečný prostor v� MDDM, což je 
palčivý problém, který se snad povede 
v�dohledné době vyřešit.

Ale co bude dál s�týmem Úvaláci? Dou-
fáme, že příští rok bude znovu v� plné 
síle a bude dál reprezentovat MDDM 
Úvaly a celé město v� soutěži CanSat. 
Aby se tak mohlo stát, budeme potře-
bovat nové posily do týmu, touto posi-
lou můžeš být i ty! 

● Pavel Sýkora

odvedenou práci a reprezentaci na fi -
nále soutěže CanSat 2022:

Markovi Fíkovi, kapitánovi a webařovi 
týmu Úvaláci,
Adamovi Beyerovi, programátorovi 
týmu Úvaláci,
Matějovi Irovi, propagátorovi (PR) týmu 
Úvaláci,
Adamovi Brožkovi, návrháři plošných 
spojů týmu Úvaláci,
Pavlovi Růžičkovi, konstruktérovi týmu 
Úvaláci,
Michalovi Rusňákovi, nejmladšímu 
členu týmu Úvaláci, který si vyzkoušel 
od všeho trochu.

Děkujeme, kluci! 

I přes tento velký úspěch se původní 
část týmu rozhodla, že tento rok budou 
v�soutěži naposledy a posunou se k�dal-
ším zajímavým projektům. Kluci v�sou-
těži získali spoustu nových zkušeností, 
které určitě v�budoucnosti využijí.

Momentálně s� kluky vytvářím koncept 
nového technického kroužku, na kte-

DIVADELNÍ ODPOLEDNE V DOMĚ DĚTÍ
Malé děti znají pohádku o Budulínkovi 
z knížek nebo z vyprávění rodičů. Do-
kážou se vtělit do hlavních postav a po-
hádku zahrát?

O to se pokusil dramatický kroužek 
MDDM pod vedením lektorky Mileny 
Červenkové, který nastudoval divadel-
ní představení Budulínek. Děti se do 
přípravy pustily s nadšením a po tří-
měsíčním zkoušení mohly předstoupit 
před publikum. Divadelní představení 
proběhlo v neděli 12. června v přírod-
ním prostředí u budovy MDDM. Někte-

rová a Terka Nídrová. V úvodu a závěru 
představení vystoupili v roli Kašpárka 
Luky Váňa a Anička Bláhová. Závěrečný 
potlesk publika byl zaslouženou odmě-
nou nejen hercům, ale i režisérce Mileně 
Červenkové. Jistě i pro život platí slova 
Kašpárka na konci představení: „Nikdy, 
ale opravdu nikdy, si nespleťte lišku 
s veverkou.“

Ve stejný den byla v galerii MDDM ote-
vřena výstava s názvem Divadlo. Dům 
dětí prezentoval pololetní výsledky čin-
nosti estetického oddělení pod vedením 

ré účinkující provázela před zahájením 
tréma, ale který herec (i profesionální) ji 
nemá? Už po začátku však tréma opadla 
a malí adepti herectví přesvědčivě a se 
zaujetím zvládali svěřené role. Hrála se 
dvě představení. Podobně jako v běž-
ném divadle se počítalo s alternacemi. 
V hlavních rolích Budulínka se předsta-
vili Ríša Grausam a Lenka Pětová, ba-
bičku hrála Anička Rozumová, dědečka 
Kuba Ryšánek. V hlavních rolích lišek 
účinkovaly Anička Červenková a Anežka 
Bařáková, lištičkami byly Anička Bláho-
vá, Viktorka Červenková, Nelinka Guzna-
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V červnu je ve školce vždy ten správný 
předprázdninový šrumec a všude to 
žije. Některá třída jede na výlet, druhá 
je na projektovém dnu, jedna dovádí na 
zahradě a další řádí v úvalském parčíku.

Zahrady našich jednotlivých budov 
jedou na 100 % a děti je využívají na 
maximum, a za to jsme rádi. Proto se 
neustále snažíme dětem zahradu vy-
lepšovat, vymýšlet a instalovat pro je-
jich hru, vzdělávání i sport stále nové 
a nové vybavení. Díky zapojení do pro-
jektu Šablony II jsme opět nakupovali 
a děti dostaly nové didaktické tabule, 
prodejní stánek a venkovní kuchyňky 
s tekoucí vodou. 

ČERVNOVÁ ŠKOLKA

Ivy Fíkové a lektorek Jany Krejsové (keramika), Ely Krejsové 
(prostorová tvorba, keramika), Ivy Fíkové (výtvarné oddělení) 
a Anny Merxbauerové (keramika). Celek doplnily ukázky vi-
deotvorby pod vedením Davida Fuxy. Na velkolepě koncipo-
vané výstavě bylo téma divadla široce zpracováno například 
ve scénických návrzích, návrzích kostýmů, loutek nebo diva-
delních masek. Dětské práce doplňovaly ukázky historického 
loutkového divadla a kulis. Zřetelně se projevila velká kreati-
vita všech tvůrců.

O talentované děti je v úvalském MDDM dobře postaráno...

● Text a foto Vladislav Procházka

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ
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Konec školního roku patří hlavně před-
školáčkům, kteří naši školku opouští. 
Probíhá “velké loučení”, které je dopro-
vázeno mnoha akcemi. Vyvrcholením 
je slavnostní pasování předškoláčků. 
Tomu předchází i nezapomenutelný 
rozlučkový zážitek – noční dobrodruž-
ství ve školce! Večer jsme si uspořádali 
zahradní party (hráli jsme si, soutěžili, 
opékali a bavili se), nachystali si postýl-
ky a pak začalo to pravé dobrodružství 
– není nic napínavějšího a tajemněj-
šího než se procházet ztichlou noční 
školkou a hledat poklad. Zkouška od-
vahy a důvtipu. A děti svůj poklad sa-
mozřejmě našly! A pak už jen pohádka 
na dobrou noc a spinkat. Ráno na děti 
čekala luxusní snídaně od jejich úžas-
ných a starostlivých maminek.

A když už do té školy jdeme, chceme 
vědět, co nás čeká! Naši předškoláci si 
vše vyzkoušeli a na chvilku se stali ško-
láky, takoví školáci nanečisto. Seděli 
v lavicích, psali na tabuli, odpovídali 
paní učitelce a psali úkoly. A naprosto 
všichni si zasloužili jedničku s hvězdič-
kou! Děkujeme Základní škole Úvaly za 
organizaci tohoto dopoledne. 

A co k loučení s dětmi neodmyslitelně 
patří, je vždy tablo. Během celého červ-
na jste mohli tabla tříd předškoláků ob-
divovat ve výlohách po celých Úvalech.

Třídy absolvovaly i několik projekto-
vých dnů – Včelí svět Hulice, Mirakulum 
a Koza domácí.

A jaký by to byl červen bez oslavy Dne 
dětí. Na každé budově byla pro děti při-
pravena tematická oslava jejich svátku 



sestrojili robotickou ruku s elektro-
magnetem, kterou následně dokázali 
naprogramovat tak, aby rozeznávala 
barvy, přenášela tělesa z jednoho bodu 
do druhého a plnila takové funkce, kte-
ré jí uživatel naprogramuje. Využili při 
tom školní notebooky a tablety. V dru-
hém projektu žáci vyráběli hydraulické 
rameno z kartonu, hadiček, injekčních 
stříkaček a špejlí. Trošku nás tlačil čas, 
proto chyběla závěrečná „kusadla“, 
ale i tak si myslím, že se dílo poved-
lo. Celý tento projekt žáci fotograficky 
zdokumentovali a� následně vytvořili 
protokol, který jim poslouží do dalších 
ročníků. 

Pátek je náš svátek 

Doučování

Od září do prosince 2021 se naše ško-
la zapojila do Národního plánu dou-
čování a zajistila doučování pro žáky 
ohrožené školním neúspěchem vlivem 
přerušení prezenční výuky během 
pandemie covid-19. Jen v prvním po-
loletí se podpora týkala více jak 140 
žáků. V doučování jsme pokračovali 
i� v�druhé polovině školního roku, a to 
díky podpoře doučování z Národního 
plánu obnovy financované  z fondu EU. 
Ke konci května proběhlo již bezmála 
650 vyučovaných hodin. 

IT projekt

Na naší škole se uskutečnil pod vede-
ním Michala Hrušky a Pavla Sýkory IT 
projektový den pro třídu 6.B. Žáci se 
seznámili se stavebnicí VEX GO a jejím 
programováním. V prvních krocích žáci 
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– třídy budovy Bulharská se strojem 
času přesunuly do pravěku, kde na ně 
čekali fosilie, mamut a jiné překvapení, 
děti na budově Pražská svůj den prožily 
sportovně a na budově Kollárova jsme 
si den užili v nádechu zelené, vždyť 
i divadelní představení divadla 
L. Chrastinové pro tento den se jmeno-
valo “Zelená pohádka”.

V měsíci červenci svůj provoz naše 
školka přerušuje, aby se nadechla 
a v srpnu již budeme opět v provozu 
pro přihlášené děti. Se všemi dětmi, ať 
už starými známými nebo nově přijatý-
mi se budeme těšit na shledanou 1. 9. 
2022. Přejeme všem krásné léto!

●  Jana Hájková, ředitelka

„Čekání na vytoužené letní prázdniny si 
žáci ZŠ Úvaly zpříjemňují tematickými 
pátky, které pravidelně pořádá školní

A konec dalšího školního roku je tu. 
Že bude tento rok opět náročný, jsme 
tušili, skutečnost ale předčila i ty nej-
divočejší představy. Potýkali jsme se 
s covidem, karanténami, zavřenou 
školou i� ukrajinskou krizí. U toho 
jsme učili, plánovali, připravovali 
nové projekty, modernizace a věno-
vali se našim žákům. Zvládli jsme to a 
můžeme si i tento školní rok odškrt-
nout – splněno!

Malá diplomka nanečisto 

Diplomové práce máme všichni spo-
jené se studenty vysoké školy. Tako-
vou malou „diplomku nanečisto“ ale 
zpracovávají a obhajují i naši deváťáci. 

Z�DENÍKU ÚVALSKÉ ZÁKLADKY

„Závěrečné měsíce devátého ročníku 
patří již tradičně odevzdávání závě-
rečných ročníkových prací. Po dvou 
zcela netradičních covidových letech 
jsme se konečně mohli vrátit i ke slav-
nostním obhajobám. Žáci si již na 
začátku školního roku vybírají téma 
práce dle svých zájmů a domlouvají 
se s konzultanty z�řad pedagogů, kteří 
je provází při jejich tvorbě první větší 
písemné práce. Na konci května pak 
po více jak půlroční přípravě přichází 
na řadu vlastní obhajoba - prezenta-
ce samostatné práce před tříčlennou 
komisí a spolužáky. Výběrem témat i 
šíří zájmů nás žáci nepřestávají ohro-
movat – objevují se témata ze všech 
možných oborů – sportu, historie, 
kultury, technologie ad. Zajímavým 
zpestřením jsou pak i názorné ukázky. 
Letos jsme si tak například mohli pro-

hlédnout netradiční sportovní vyba-
vení, cizojazyčnou dopisní korespon-
denci či vzácné drahokamy. Co lze 
však jen těžko vyjádřit slovy, je úžas 
a přiznám se i dojetí nad neuvěřitel-
nou proměnou “našich dětí” v inspira-
tivní osobnosti.“ (Milada Boháčková)



Hej Romale

Zažít romský festival dopoledne v Ru-
dolfinu je něco neopakovatelného 
a rytmy této kultury rozvlnily a rozezpí-
valy i ty největší hudební odpůrce. 
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 parlament. Zástupci parlamentu z řad 
žáků si sami odhlasovali několik témat, 
která nyní postupně formou hlášení 
školního rozhlasu mluvčí parlamen-
tu Anny Rozumové a plakátů vrchního 
grafi ka Antonína Brabence odhalují 
ostatním – škola má již za sebou stylový 
retro pátek, energií nabitý sportovní pá-
tek a pátek bez školních tašek (kdy bylo 
za úkol přinést si učení v čemkoliv jiném 
než tradiční školní tašce), další na řadě 
byl pátek ospalý, tedy pěkně v pyžamu 
a s plyšákem. Všechny dny spojuje vy-
soká účast a nadšení osazenstva školy 
(včetně učitelského sboru), kdy se naplno 
projevuje originalita a nápaditost žáků 
napříč všemi ročníky.” (Martin Kratochvíl 
– nový vedoucí školního parlamentu)

Silic Media Úvaly - děkujeme! 

A nakonec to nejdůležitější – přejeme 
všem krásné, pohodové, úžasné a ne-
zapomenutelné prázdniny!

● Tým ZŠ Úvaly

Výlety

Konec školního roku je jedním z nejvy-
hlíženějších období školního roku ne-
jen kvůli prázdninám, ale zejména kvůli 
aktivitám, které na nás obvykle čekají 
– výlety, školy v� přírodě nebo exkurze 
(např. HAHN Automation Úvaly). Tahle 
uvolněná a bezstarostná nálada k červ-
nu prostě patří, vždyť všechny písemky 
a zkoušení jsou za námi, známky uza-
vřené a je čas si chvilku oddechnout! 

„S blížícím se koncem školního roku 
mají děti stále více energie. To se nám 
jednoho květnového dne skvěle ho-
dilo na dílně romské hudby a tance 
v pražském Rudolfinu. S dětmi ze tří 
5. tříd jsme se vypravili do sídla České 
filharmonie, kde se nás ujala charis-
matická Ida Kelarová se svými malý-
mi romskými zpěváky a muzikanty. 
Zprvu byly naše úvalské děti trochu 
překvapeny jejich spontánní radostí 
ze zpěvu, tance a pohybu. Po chvilce 

ale ostýchavost začala opadat a i ti, 
kteří zprvu říkali, že tančit a zpívat 
neumí, roztáli jak vločky sněhu a při-
dali se ke strhujícím romským melodi-
ím a� divokému tanci. Obohatili jsme 
si písničkový repertoár, a co jsme se 
naučili, zazpíváme na konci školní-
ho roku rodičům. Určitě z nás budou 
mít radost a třeba se také přiučí něco 
z toho, co jsme se během výletu do Ru-
dolfina naučili my.” (Markéta Schleps)

„Na konci dubna nám za pomoci fi rmy 
Silic Média, s.�r.�o., škola opět o něco víc 
prokoukla. Objevily se zde nové samolep-
ky na schodiště, které žákům pomáhají 
si zapamatovat anglická nepravidelná 
slovesa, označení pater pro lepší orien-
taci a grafi cké zvýraznění dveří učeben, 
kabinetů nebo toalet. Silic Média vše 
navrhla, zaměřila, připravila a násled-
ně zrealizovala. Za to vše jim patří velké 
poděkování. A ještě  větší dík jim patří za 
to, že většinovou částku, která rozhodně 
není zanedbatelná, poskytla škole jako 
sponzorský dar. Jsme za něj moc vděční 
a velmi si ho vážíme. V dnešní nelehké 
době není takový dar rozhodně žádnou 
samozřejmostí. Děkujeme!” (Lukáš Kunc)
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OHLÉDNUTÍ ZPĚT K NOCI KOSTELŮ 
V�letošním roce, tak jako každým rokem 
se 10. června otevřely v� České republi-
ce v� rámci akce „NOC KOSTELŮ“ dveře 
sakrálních  prostorů, tj. chrámy, kostely 
a  modlitebny k� přivítání návštěvníků. 
Akce Noc kostelů vznikla v� roce 2001 
v�Německu a do České republiky se roz-
šířila z�Rakouska. První ročník této akce 
se konal u nás 29. května 2009. Jde o 
každoročně pořádanou akci,  která má 
umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení 
se a setkání s�křesťanstvím. V�jejím rám-
ci jsou zpřístupněny interiéry různých 
křesťanských církví, ve kterých  se konají 
zdarma koncerty, přednášky, komento-
vané prohlídky, workshopy či divadelní 
představení pro děti i dospělé.

Pro letošní rok bylo určeno motto ze žal-
mu 42,9:

„Za dne ať Hospodin dává svou milost,                                                              
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Nad zmíněným žalmem jsme se v�rámci  
Noci kostelů zamýšleli v�Husově kapli při 
posezení u kávy pro seniory právě v�pá-
tek 10. června.

cítíme. Bůh se s� námi může setkat na 
různých místech, v� různých situacích, 
bolestných zkušenostech, slabostech, 
ranách, ale i v�radostných událostech.

Kéž nacházíme odpovědi i na naše často 
kladené otázky „PROČ“, ať jsme v�rados-
ti nebo smutku,  ať zakoušíme krásu či 
ošklivost. Kéž nacházíme Boha, který je 
nám blízký. „Vždyť hledání Boha ze strany 
člověka je zápas nikdy nekončící, protože je 
vždycky možný pokrok,“ jak řekl Origenes.

●  Mgr. Jitka Pokorná,  
farářka CČSH v Úvalechy

Žalmy jsou náboženské písně starozá-
konního Izraele vyzpívající chvály, pros-
by a díkuvzdání. Po staletí se stávaly 
a stávají se i dnes inspirací pro modlitbu 
v�různých životních situacích. 

Autor žalmu 42 popisuje své soužení, 
které na něho doléhá – výčitky přátel, 
touha po Bohu, smutek a samota. V�ta-
kových chvílích se ptá: „Bože, proč na 
mě zapomínáš? Proč je má duše smut-
ná?“ Jeho výkřiky se v� žalmu postupně 
mění v�modlitbu. Posilou je mu minulá 
radostná zkušenost s�Bohem. Je to zku-
šenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, 
který je nám blízký, i když ho třeba ne-

HASIČI 
Okresní soutěž dospělých hasičů

Poslední květnovou sobotu se v Čelá-
kovicích na městském stadionu kona-
la okresní soutěž v požárním sportu. 
Z okrskového kola na ni postoupila 
naše dvě družstva mužů a žen mlad-
ších. Soutěžilo se v běhu na 100 m 
s překážkami, štafetě 4x 100 m s pře-
kážkami a v požárním útoku. Ženy ob-
hajovaly vítězství z poslední okresní 
soutěže v roce 2019, kdy postoupily do 
krajského kola a umístily se na 3. mís-
tě. V letošním roce neměly tak silnou 
sestavu, ale jak se ukázalo, v našem 
okrese ji neměl nikdo. Holky vyhrály 
všechny tři disciplíny, a to znamená 
opět postup do krajského kola. Muži 
v předchozích letech stavěli družstvo 
na okresní kolo s tím, že pravděpodob-
ně budou druzí a nejlepší závodníky 
případně půjčí suverénním klukům z 
Tehovce. Ti se netajili tím, že by chtěli 
v krajském kole postoupit na mistrov-
ství České republiky, dokonce se jim to 
v poslední sezoně před covidem po-
vedlo. Letos byl scénář podobný, ale 

loženě smůlu a ani jeden ze tří pokusů 
(jeden navíc po uznaném protestu) se 
jim nepovedl. V součtu je to fantastická 
zpráva- družstvo žen a družstvo mužů 
z Úval pojedou obě na krajské kolo na 
Kladno! Krajské kolo v požárním sportu 
ve Středočeském kraji se bude konat 
o víkendu 18. – 19. 6., naše černo-ze-
lené dresy budou v akci celé dva dny!

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Okresní kolo dorostu

Poslední květnovou neděli na stadio-
nu v Čelákovicích pokračovalo hasič-

ten se nakonec tak úplně nesplnil. Ve 
stovkách jsme na součet Tehoveckých 
nestačili, ale ve štafetě jsme je porazili, 
hlavně asi zásluhou excelentního výko-
nu v prvním úseku- překonání domeč-
ku pomocí žebříku v podání našeho Pe-
tra Zetka (tam se dá hodně času ztratit/ 

nebo také získat). Bodově tak byl cel-
kový stav vyrovnaný, protože další dvě 
zúčastněná družstva do tohoto boje 
nijak nezasáhla. Rozhodovala tedy krá-
lovská disciplína- požární útok. Našim 
klukům se dařilo, dokonce svým časem 
překonali i čas holek (taková naše úval-
ská přetahovaná), zato Tehovec měl vy-
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ské klání, tentokrát se představila do-
rostenecká kategorie. Po úspěšných 
letech našeho družstva dorostenek 
přišlo trochu “chudé období”, kdy se 
nám během zimy rozpadlo plánované 
družstvo dorostenců a na okresní kolo 
jsme vyslali jen tři jednotlivce. V kate-
gorii mladších dorostenek nás repre-
zentovala Johanka Nováková, v kate-
gorii mladších dorostenců Jan Kučerka 
a v kategorii středních dorostenců To-

máš Geisler. Začínalo se psaním tes-
tů z požární ochrany, které všichni tři 
zvládli bez chyby. V disciplíně 100 m 
s překážkami všichni tři shodně ve své 
kategorii vyhráli, padaly také osobní 
rekordy. Závěrečnou disciplínou byl 
dvojboj- překonání překážky s oknem 
a přenesení ručního hasicího přístro-
je na 100 m dlouhé trati. Johanka 
a Tom ve svých kategoriích opět zvítězili 
a Honza bral 2. místo. Jenže celkové vý-
sledky se sčítaly stejně jako u dětských 
kategorií s podzimním kolem – závo-
dem požárnické všetrannosti. A ten ni-
kdo z našich závodníků za jednotlivce 
neběžel – kluci měli ještě na podzim 
družstvo. Automaticky tak ve své kate-
gorii dostali poslední místo, a to se bo-
hužel promítlo do konečných výsledků. 
Tomáš měl na podzim největší konku-
renci a jarní vítěztví ho “vytáhlo” na ko-
nečné 3. místo. Honza měl na podzim 
konkurenci o něco menší a získal tak 
celkovou stříbrnou medaili. Nejlépe na 
tom byla Johanka, na podzim měla jen 
2 soupeřky, takže jí jarní vítěztví stačilo 
na vítězství celkové, a tím pádem i po-
stup do krajského kola! Všem třem na-
šim závodníkům děkujeme za parádní 
reprezentaci sboru a kroužku. 

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Závody jednotlivců

V sobotu 4. 6. jsme se rozdělili a jako 
jednotlivci závodili na dvou místech. 
Dorostenci Tom Geisler a Jirka Růžič-
ka jeli s Adélou Votočkovou na závody 
v TFA – železný hasič do Plchova. Jirka 
ve svém prvním TFA závodě obsadil 
10. místo, Tom 8. místo a Áďa závod 
nedokončila.

●  Tomáš Geisler, SDH Úvaly

Krajská soutěž dorostu

V neděli 12. 6. nás na krajské soutěži 
dorostu v Čelákovicích reprezentovala 
po postupu z okresního kola Johanka 
Nováková. Začala ne zrovna úspěšně 
jednou chybou v testu, což by normál-
ně znamenalo značný propad. Jenže tu 
chybu udělala polovina závodnic, tak 
Johanka zapisovala 6. místo. Pak už se 
závodilo na dráze. Ve dvojboji vylepše-
ný osobní rekord a krásné druhé místo. 
O stovkách bych vlastně mohla napsat 
úplně tu stejnou větu. Nutno podo-
tknout, že Johanka ve stovkách závodí 
první sezonu, sbírá hlavně zkušenos-
ti, ale už teď by hravě porazila i mno-
ho závodnic z kategorie žen. Celkové 
umístění i se zkaženými testy nakonec 
přineslo parádní druhé místo! Máme 
obrovskou radost, medaile z krajského 
kola se cení a my Johance děkujeme za 
vzornou reprezentaci našeho sboru, 
kroužku a také celého okresu.

●  Alena Tesařová, 
SDH Úvaly

Mladší dorost – Johanka a Honza, do-
spělí – Alena Tesařová, Klára Klímová 
a Petr Zetek jeli na závody ve stovkách 
do Českého Brodu. Johanka opět vy-
lepšila svůj osobní rekord, tentokrát to 
stačilo jen na 4. místo, Honza se umís-
til na 7. místě. Alča a Petr ve svých ka-
tegoriích zvítězili a Klárka vybojovala 
bronzovou medaili za 3. místo. Všichni 
hlavně potrénovali na blížící se krajské 
soutěže.

●  Alena Tesařová, SDH Úvaly

Výlet do hasičského muzea v Přibyslavi

V neděli 5. 6. jsme se s dětmi vydali do 
hasičského muzea do Přibyslavi. Tam 
jsme měli prohlídku s paní průvodkyní, 
která nám pověděla mnoho o historii 
exponátů, ale i o historii samotného 
muzea. Po svačině v tamním parku 
jsme se vydali na několikakilometro-
vou procházku k Žižkově mohyle, která 
se nachází kousek od místa, kde byl za-
bit Jan Žižka. Následně jsme se stavili 
v Havlíčkově Brodě na dětském hřišti 
a pak následovala cesta domů. Tu jsme 
si ještě zpříjemnili zmrzlinou na odpo-
čívadle v Nové Vsi. 



23ORGANIZACE A SPOLKYORGANIZACE A SPOLKY ŽIVOT ÚVAL 7-8/2022

Víkend plný hudby, sportu, whisky, dobré nálady a sluníč-
ka je za námi. Účast veřejnosti sice nebyla až taková jako 
v� předchozích ročnících, ale zato si všichni příchozí atmo-
sféru užívali a (alespoň, pokud víme) odcházeli spokojení. 
Vzhledem k�tomu, ž letošní ročník byl zároveň přeborem ČR, 
tentokrát jsem vybrala fotky účastníků tohoto závodu.

●  Za Spolek Jonatán Jana Horová

SKOTSKÉ HORALSKÉ 
HRY JSOU ZA NÁMI



To už stojí za dokončení rozhovoru a vi-
deonahrávky z�roku 2013 a 2015.

Navážeme na události již mediálně 
uchované a dnes se dostáváme k� roz-
hovoru v�současnosti v�červnu 2022, ze 
kterého vzešel článek v� našem Životě 
Úval i proto, že jím chceme oslavit velké 
výročí klubu, zářijových 50 let.

V� říjnu 2013 se uskutečnilo nahrávání 
Paměti města Úvaly, a to 7. díl. V�něm 
vzpomínají na začátky modelaření „ot-
cové zakladatelé“, Jan Kučera, Vladimír 
Chvátal a Miroslav Manda. Tehdy mo-
deroval Vladislav Procházka. Vracíme 
se o 10 let zpět a znovu s�nimi oživíme 
srdečný rozhovor, který byl veden pod-
le pana Kučery v� duchu nakročení do 
5. dekády činnosti. Moderuje znovu 
Vladislav Procházka (VP).

Klub byl založen v�září 1972, letos tedy 
oslaví 50 let svého úspěšného trvání. 
Začalo to na hodovském poli. Mladí 
nadšenci se účastnili předvádění mo-
delů klánovických modelářů a natolik 
je akce uchvátila, že se rozhodli založit 
úvalský klub. Kroužek musel být veden 
pod hlavičkou Automotoklubu. Po ná-
boru ve škole v�roce 1973 se začali hlá-
sit mladí chlapci. 

„Následně bylo jednáno s tehdejším 
předsedou Automotoklubu v Úvalech 
panem Šimkem o spolupráci. Výsled-
kem tohoto jednání bylo poskytnutí 
klubové místnosti Automotoklubem ve 
svém sídle na náměstí u školy, v domě 
čp. 9 v bývalém hotelu U Českého lva“.

Citace z�rozhovoru z�června 2022: Pan Ku-
čera: …„to bylo koncem září 1972. Tím, 
že nám pan Šimek vyhověl, tak jsme 
se museli dát do budovatelské práce, 
protože tam bylo takové předsálí, které 
jsme museli rozdělit na polovičku a vy-
bourat tu silnou metrovou zeď a udělat 
tam druhé dveře, protože oni to měli 
jako učebnu, oni v�té době svou činnost 

už moc neprovozovali v� Úvalech, tak 
jako před tím. Takže se těchto devět lidí 
dalo do brigádnické činnosti, začalo se 
stavět. Už tam prostě se dala tato parta 
dohromady… .“

„Prvních devět nadšenců – Josef Levý, 
Milan Skořepa, Bohumil Strnad, Jaromír 
Vlček, Karel Hlaváček, Petr Pazourek, 
František Ivanšík, Jaroslav Bada a Jan 
Kučera, se sešlo koncem září 1972 a za-
čali provádět nezbytné stavební úpravy. 
Desítky odpracovaných hodin na rekon-
strukci dílny stmelily členy klubu nato-
lik, že se i později zapojovali do brigád 
ve městě, aby tak klub získal peněžní 
prostředky na činnost.  Účastnili se sbě-
ru železného šrotu, vybudovali oploce-
ní školního pozemku, později i chodník 
s veřejným osvětlením v Žižkově ulici, 
chodník od zdravotního střediska až 
na Úvalák, natírali veřejné osvětlení 
ve městě, sušili seno a podobně.“ To-
lik citace z� knihy Úvaly v� průběhu sta-
letí, kde je velmi podrobně zachycena 
historie LMK do roku 2001. Zájemcům 
o informace lze doporučit zakoupení 
knihy na MěÚ nebo si vypůjčit v�měst-
ské knihovně.

V� Paměti města vzpomíná pan Manda 
na zesnulé členy klubu, Josefa Žáka, 
pana Kyselu a Čumrdu. Pan Chvátal 
zase na úspěchy a druhy modelů a na 
technický pokrok v� modelářství. Došla 
i řeč na vliv provozování „koníčka“ na 
volbu zaměstnání.

Pravidelně se stále LMK připojuje k�ak-
cím města a nádhernou přehlídkou mo-
delů zdobí leckterou oslavu.

V� roce 2015 natočil s� panem Kučerou 
člen LMK Tomáš Záleský video pro yuo-
tube. V�16 minutách vyprávění s�malou 
prohlídkou klubovny a dílny se dozvídá-
me opět o historii vzniku klubu a zejmé-
na opravách domku, kde LMK nyní sídlí. 
Natáčení rozhovoru se letos účastni-
li dlouholetí členové LMK: Jan Kučera 

( JK), Miroslav Manda (MM) a Petr Novák 
(PN). Většinou promlouval pan Kučera. 

K současné kritice zavážení pole feká-
liemi, kde LMK mohl létat ve Zlaté, se 
i připojil pan Manda: „Toto je tedy straš-
ně smutné, protože tam je i cyklostezka, 
která se má nyní prodlužovat směrem 
na spojku Dobročovice – Úvaly a jezdí 
tam normálně rodiny s� dětmi na kole 
a „fekálista“ tam leje normálně močův-
ku. … to jsou normálně lidské exkre-
menty. Hygiena dělá, že o ničem neví, 
městský úřad ve Škvorci také dělá, že 
o ničem neví, takže to je podle mě tra-
gédie…“

PN hovoří o Svazarmu: … „Já jsem chtěl 
jenom podotknout, že v�posledních 15, 
dvaceti letech  se hodně žehralo na 
Svazarm, což byl vlastně Svaz pro spo-
lupráci s� armádou, který vychovával 
dorost. V� podstatě to začínalo tak, že 
dětičky začaly chodit do letecko-mode-
lářského klubu, pak postupně, když je 
to bavilo, zůstaly u toho. Přihlásily se 
do aeroklubu České republiky a začaly 
létat sportovně, a pak pokračovaly dál 
jako dopravní nebo vojenští piloti. A to 
všechno skončilo po revoluci. Svazarm 
skončil svou činnost, takže skončilo i to-
hle. Vypadá to tak, že se nyní bude vše 
obnovovat, protože bychom postupně 
došli k� tomu, že výchova mládeže, co 
se týče těchto sportů, je nutná. Myslím 
si, že by bylo dobré, aby to bylo co nej-
dřív.“ Podle pana Kučery: „Oni to nejsou 
jenom piloti, oni to jsou řidiči aut, ar-
máda nemá dneska řidiče, na techniku 
chybí odborníci…“

PN dodává: … „je smutné že děti, vlast-
ně od druhé, třet třídy, že asi 80 % těch 
dětí má jeden jediný zájem, a to že 
přijdou ze školy a většina si jich sedne 
k�počítači a nezná nic v�podstatě jiného, 
... myslím si, že podmínky, by se měly 
vytvářet takové, aby byly přístupné pro 
každého … modelařina nyní není nic 
levného, přestože dotace dostáváme 

LETEČTÍ MODELÁŘI V�ÚVALECH OSLAVÍ V�ZÁŘÍ 
50. VÝROČÍ
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od Svazu modelářů a města, tak to není 
žádná levná záležitost, je potřeba aby 
se všeobecně stát trošku víc staral … já 
si myslím, že o nás v�Úvalech je dobře 
postaráno, díky tady panu Kučerovi…“

Pan Kučera dodává: „… členů máme 
nyní 17, včetně tří dospělých (rozho-
voru přihlížejí mladíci zhruba 20letí, ve 
kterých má pan Kučera asi velkou opo-
ru; přidala se, prý velmi nadaná, mladá 
aviatička s�velkým motorovým modelem). 
Malé začínající mám v�dílně pěkně po-
hromadě, abych na ně viděl, ti ostatní, 
co samostatně pracují, přijdou… potře-
buji tohle a tamto, potřebuji poradit, 
tak poradím … ti kluci, některým to pálí 
a mají zájem … přestáváš být soustře-
děný, tak se jdi proběhnout. Mám je na 
očích …“

VP: A jak se změnilo modelaření za po-
sledních deset let?

JK: „My tady žijeme po staru a já se toho 
držím celých 50 let, prostě se snažím, 
i když dneska už máme i tu balzu … díky 
pochopení městského úřadu, který nás 
dotuje, tu mládež, takže máme z�čeho 

už technologie zpracování materiálů 
je taková, že srdce nad tím plesá, dá 
se říct, protože se dá vyrobit skuteč-
ný model letadla. To jsou vyznačeny 
třeba i všecky nýty na křídlech, prostě 
je to radost se na to podívat. Jenom-
že neštěstí je v� tom, že jednak rodiče 
mají peníze, těm dětem dopřejí, že jim 
koupí i drahou věc, ale dopadá to tak, 
já to tak vidím na hřišti, že přijdou klu-
ci s� tátou, vezmou aeroplán a hodí ho 
a samozřejmě s� tím uhodí tak, že se 
něco ulomí … jdu jim pak rád poradit…“

VP: „…modelařina má úžasnou vlast-
nost, že vlastně podporuje pracovní 
zručnost…“ 

Rozhovor končí závěrečnou větou, 
že všichni zúčastnění souhlasí s� jeho 
uchováním v� archivu městských kro-
nik a uveřejněním článku v�Životě Úval, 
který z�tohoto záznamu vychází. 

Poté se kocháme modely a vidíme při-
cházející zájemce o Letecký den u příle-
žitosti Mezinárodního dne dětí.

●  Zaznamenala Alena Janurová

stavět. Ale já se držím toho nejzáklad-
nějšího, přišel jsi, chceš to zkusit, tak 
brus, piluj, maluj a uvidíme, co z� toho 
bude…, ale když je krásné počasí, tak 
já je v� dílně nenechám, já je vyženu, 
a když zlobí, tak taky. To je obrovská vý-
hoda toho, že je prostě můžu tady vy-
hnat na hřiště a děcka se mohou tady 
proběhnout.“

„Fakt je, jak jste se ptal na těch posled-
ních deset let, modelařina se celosvě-
tově rozjela obrovským tempem a to 
díky novotám, které se objevily, převáž-
ně polystyren, dřív jsme mu říkali ku-
ličky v�rozsypu, když se s�tím bouchlo, 
tak prostě všude lítaly kuličky, dneska 

SPORTSPORT

Měsíc květen a červen byl v� našem 
klubu ve znamení soutěží, kterých se 
zúčastnili jak začínající sportovci, tak 
i zkušení borci z� řad závodních oddí-
lů. V� tomto období jsme absolvovali: 
Přebor Prahy, Fujimura Cup (švýcar-
ský Wettingen), Hungarian Open (Bu-
dapešť), Turnaj nadějí a Velkou cenou 
Klášterce nad Ohří. 

Přebor Prahy představuje kvalifikační 
soutěž na mistrovství České republiky a 
jedná se o regionální soutěž. Letošního 
přeboru se zúčastnily 4 kluby a přivez-
li jsme si: 20 zlatých, 16 stříbrných a 19 

bronzových medailí. Nejcennější oceně-
ní – titul kombinace získali: Vojtěch Šebe-
la (1. místo kata a 1. místo kumite mlad-
ší žáci), Karolína Kytková (1. místo kata 
a 1. místo kumite starší dorostenky), 
Sára Konečná (1. místo kata a 3. mís-
to kumite juniorky a seniorky) a Milan 
Houška (1. místo kata a kumite masters).

Tradiční turnaj European Shotokan Ka-
rate Association Fujimura Cup sloužil 
jako kontrolní turnaj před zářijovým mi-
strovstvím světa. Tento výjezd byl určen 
reprezentačnímu výběru. V�jeho řadách 
startovali: Tomáš Tříska, Gábi Mastná, 
Kája Kytková a Sára Konečná. Česká re-
publika celkově získala 11 medailí a jed-
nu  z�nich, bronzovou, vybojoval v�kata 
kadetů Tomáš Tříska. Bramborové oce-
nění v�kata juniorek Gábi Mastné mož-
ná zní smutně, ale z�úhlu trenérky byla 
velkým úspěchem samotná kvalifikace 
do finále. ☺

Hungarian Open, otevřené mistrovství 
Maďarska, bylo první soutěží po covidu 
v� tomto regionu.  Soutěžení v� kumite 
(zápase) bylo velmi tvrdé, a to vzhle-
dem k� horlivému nasazení domácích 
účastníků a Srbů. Naše klubové barvy 
výborně reprezentovali: Ríša Vašek (1. 

místo kata chlapci 14–15 let), Ema Bělo-
hradová (1. místo kata dívky 12-13 let), 
Barča Brýdlová (1. místo kumite dívky 
12–13 let), Petr Žák (2. místo kata chlap-
ci 10–11 let), Karolína Mládková (2. mís-
to kumite 12–13 let), Nela Martinovská 
(2. místo kumite a 3. místo kata dívky 
12–13 let), Majda Havlíková (3. místo 
kumite dívky 12–13 let), Maruška Houš-
ková (4. místo kata dívky 10–11 let) 
a Pepa Macoun (kata chlapci 16–17 let).

Soutěž Turnaj nadějí byla určena za-
čínajícím karatistům z� regionu Prahy 
a okolí a byla rozdělena na 2 výkonnost-
ní kategorie: 9.–8. kyu (bílé a žluté pás-
ky) a 7.–6. kyu (oranžové a zelené pás-
ky). V� této soutěži jsme získali celkem 
11 zlatých, 8 stříbrných a 9 bronzových 

KVĚTEN A ČERVEN V�KARATE SPORT ÚVALY
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medailí. Prvním místům kralovali: Matěj 
Štefl (kata a kumite mini žáci 7.–6. kyu), 
Kája Lorencová (kata a kumite mini žá-
kyně 9.–8. kyu), Petr Žák (kata mladší 
žáci 7.–6. kyu), Adam Charvát (kumite 
mladší žáci 7.–6. kyu), Maruška Houško-
vá (kata mladší žákyně 7.–6. kyu), Kája 
Mládková (kumite mladší žákyně 7.–6. 
kyu), Sebastián Carlsson (kata starší 
žáci 7.–6. kyu), Petr Merxbauer (kumite 
mladší žáci 7.–6. kyu) a Milan Houška 
(kata masters muži).

Velká cena Klášterce nad Ohří uzavře-
la sezonu tohoto školního roku. Tato 
soutěž patří k�tradičním závodům Čech 
a od letošního roku je zařazena do 
kvalifikačního systému na mistrovství 
republiky. Závod přijeli podpořit i ma-
ďarští sportovci, nutno podotknout, že 
z�jejich nasazení do kumite nebyli kon-
sternováni pouze závodníci, ale i roz-
hodčí, které musím vyzdvihnout vzhle-
dem k�velmi nízké četnosti úrazů. Úvaly 
si odvezly 11 zlatých, 7 stříbrných a 6 
bronzových medailí. Nejcennější získali: 
Matěj Štefl (kata mini žáci), kata tým B 
starší žáci (Pšeja, Vašek  V. a Žák), Majda 
Havlíková (kata a kumite starší žákyně), 
Ríša Vašek (kata mladší dorostenci), 
Adam Janík (kumite mladší dorostenci), 
kata tým mladší dorostenci ( Janík, Va-
šek R. a Charvát Š.), Tomáš Tříska (kata 

nejen barvy města a klubu, ale i Čes-
ké republiky. Děkuji i našim trenérům, 
kaučům a fandům, kteří do klubu přiná-
ší svůj čas a pozitivní energii. Poděko-
vání patří i městu Úvaly, které náš klub 
dlouhodobě podporuje.

●  Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně Sport Úvaly

starší dorostenci), Kája Kytková (kata 
starší dorostenky), Pepík Macoun (kata 
junioři), kata tým juniorky (Kytková, Ko-
nečná, Mastná) a Sára Konečná (kata 
seniorky). Ohromný a pěkně zdobený 
pohár titulu kombinace si odvezli: Maj-
da Havlíková, Tomáš Tříska, Kája Kytko-
vá a Sárka Konečná.

Na závěr bych ráda poděkovala všem 
borcům, kteří vzorně reprezentovali 

ŽÁKOVSKÝ TURNA J TÉMĚŘ JAKO PŘES 
KOPÍRÁK…
V� červnu uspořádal stolně tenisový 
klub turnaj pro naše mladé naděje. 
Kromě třetího místa zůstalo na turna-
ji finále stejné jako na tom loňském. 
Žáci byli rozděleni podle herní kvality 
do dvou skupin, ve kterých hráli sys-
témem každý s�každým na dvě vítězné 
sady. Poté byli čtyři nejlepší hráči z�kaž-
dé skupiny opět výkonnostně nasazeni 
do vyřazovacího „pavouka“. Favorité 
potvrdili svoje kvality a do finále, které 
se tentokrát hrálo na tři vítězné sety, 
se probojovala dvojice Antonín Koch 
a Andrea Mouchová. Tedy borci loň-
ského finále. Antonín Koch zvítězil 3:1 
a obhájil pohár šampiona. Stříbro, jako 
loni, vybojovala po pěkném výkonu 
Andrea Mouchová. Boj o třetí příčku 
měl rovněž velice solidní úroveň. Dani-
el Rozhon v�něm porazil  Miroslava Plá-
tenku 3:1 a získal bronzovou medaili.
 
Turnaj měl celkově oproti loňskému 
ročníku výrazně lepší úroveň, což svěd-
čí o dobré práci trenérů, ale především 
i o velkém zájmu všech našich žáků 
o sport s�nejmenším míčkem.

●   Karel Šochman
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VLADIMÍR JANKOVSKÝ, OBĚŤ 2. HEYDRICHIÁDY, 
BYL ZASTŘELEN PŘED 80 LETY
Vladimír Jankovský se narodil 9. září 
1898 v římskokatolické rodině, stal se 
úředníkem a vstoupil do národně socia-
listické strany. Se svou ženou Karolínou 
horovali od mládí pro cyklistiku, a proto 
si v�Č. Brodě a po přestěhování do Úval, 
Husovy ulice, č. 98, otevřeli soukromou 
opravnu kol a šicích strojů.

Poslední pondělí v� červnu 1942, 
28. června, jej přišli zatknout úvalští 
četníci a odvezli jej společně se sou-
sedem Tomášem Dvořákem na gesta-
po v� Kolíně. Soused se do dvou týdnů 
vrátil. Ve čtvrtek 3. července 1942 
mezi 19 – 19.20 hod., poslední den a 
poslední hodinu stanného práva, byl 
Vladimír Jankovský na zámečku v� Par-
dubicích (v� zámecké oboře Larischovy 
vily na cvičné střelnici policejního plu-
ku Schutzpolizei) na příkaz kolínského 
gestapa, tzn. velitele služebny kriminál-
ního rady Paula Feustela (1899 Lengen-
feld-1973 Lipsko),                  zastřelen. 

Rodina nebyla zpravena a teprve na 
základě přípisu Okresního úřadu v�Čes-
kém Brodě ze dne 6. 7. vystavil farář 
kostela Nejsvětější Trojice v� Praze ve 
Spálené ulici dvojjazyčný úmrtní list 
s� datem 25. 7. 1942, jenž byl později 
zaslán vdově a patnáctiletému synovi 
Emanuelovi s tím, že Vladimír Jankov-
ský byl odsouzen stanným soudem 
v� Praze k� smrti a popraven. Kolonka 
jména zaopatřujícího kněze a místa 
pohřbu zůstaly prázdné, kdežto jako 
Todes-Ort (místo úmrtí) byla označe-
na Praha, přičemž místo věznění, kam 
paní Jankovská tehdy vezla čisté prá-

publiky Německo, ale nebyl vypátrán.                                                                                             
Do popravčího komanda se dobro-
volně přihlásil zuřivý nacista a člen SS 
Heinz Barth (1920 Gransee-2007 Gran-
see), aby dosáhl vytoužené důstojnické 
hodnosti. Účastnil se vraždění v� Rus-
ku, Klatovech, Pardubicích, Ležákách 
a v� Oradouru- sur-Glane. V� roce 1981 
byl zatčen a ve sledovaném procesu 
roku 1983 ve Velkém (východním) Berlí-
ně odsouzen na doživotí. 

Velitel kolínského praporu ochranné 
policie Fritz Gottspfennig (1899 Tessin 
–1975 Brandenburg) se účastnil vraždy 
více než 190 popravených v� Pardubi-
cích, proto byl v�roce 1971 odsouzen za 
zločiny proti lidskosti ke 12 letům odně-
tí svobody. Zemřel ve vězení. 

Na příkaz byly písemné protokoly kolín-
ského gestapa v�květnu 1945 do Kolína 
se vrátivšího velitele Paula Herrmanna 
Feustela spáleny, do činnosti gestapa 
vnesly jasno výpovědi před jeho popra-
vou v� Lipsku 18. 5. 1973. Paul Feustel 
se jako ostatní velitelé gestapa podílel 
„na výběru obětí a na zpracování návr-
hů pro tzv. stanný soud v�Praze.“ Vybral 
třetinu z tehdy zatčených.     
          
Mezi deseti 3. 7. 1942 zastřelenými byli 
dva českobrodští občané a občan z� No-
vého Bydžova, takže se lze domnívat, 
že se na výběru lidí k�popravě mohl po-
dílet vedoucí Sicherheitsdienst v Kolí-
ně Ernst Krüger, do jehož kompetence 
N. Bydžov náležel. Feustel i Krüger podlé-
hali veliteli Bezpečnostní policie (SD) v�pro-
tektorátu Horstu Böhmovi (1909–1945).                                                                          

dlo, byl Kolín. Vladimír Jankovský byl 
převezen ale k� popravě v Pardubicích.                                                                                                                             
Rodina se dodnes domnívá, že důvo-
dem popravy bylo schvalování atentátu 
na Reinharda Heydricha, ale přesné dů-
vody a podrobnosti se nikdy nedozvě-
děla. 

Lze dnes identifi kovat články hrůzné 
mašinerie vyvražďování českého náro-
da? Popravčí četě 3. kompanie Res. Pol. 
Batl. Kolin (3. roty záložního policejní-
ho praporu) velel a hlášení ten den se-
psal oberleutnant (nadporučík) d. Sch. 
(der Schutzpolizei) Bernhard Preuß, 
jenž se narodil 21. 6. 1906, po válce byl 
identifi kován vyšetřovateli Spolkové re-
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„Celé tzv. stanné řízení v� období dru-
hého výjimečného stavu v� květnu až 
červenci 1942 bylo fakticky jen zvláštní 
aplikací administrativního postupu na-
zývaného Sonderbehandlung (zvláštní 
zacházení). Tento administrativní po-
stup, který byl ve skutečnosti popravou 
bez soudního řízení, je nutno kvalifi ko-
vat jako vraždu,“ stvrdil v�ČSSR Pamětní 
list 10. 1. 1974.  
                                          
Příkaz vyšel z� Kolína, ale podpis pod 
„rozsudkem“ stanného soudu, jenž 
V. Jankovského „odsoudil“ v� nepřítom-
nosti podle Sonderbehandlungu, byl 
JUDr. Hans Ulrich Geschke (1907–?), 
šéf pražského gestapa, ale vyšším ve-
litelem SS a policie v protektorátu byl 

Vladimír Jankovský byl 13. dubna 1946 
vyznamenán Československým váleč-
ným křížem 1939 in memoriam, číslo 
matriky 23.553. 

Jméno politického vězně Vladimíra Jan-
kovského bylo v�roce 2010 zapsáno na 
pomníku padlých a umučených na úval-
ském hřbitově.   
                                                  
Prameny: Vojenský ústřední archiv 
74�151/64, VÚA 74 151/64, Národní ar-
chiv ÚŘP-AMV 114, č. kartonu 47, sig. 
114-10-118, vzpomínky syna Emanue-
la Jankovského, Archiv bezpečnostních 
složek, 325-165-6, s. 59, Vojtěch Kyncl: 
Bestie

● PhDr. Lenka Mandová

Karl Hermann Frank (1898 K. Vary-
1946 popraven v Praze). Tito esesmani 
vydávali rozkazy na základě a po po-
tvrzení nejvyšších míst, tedy vrchního 
velitele veškeré policie Heinricha Him-
mlera, popřípadě Adolfa Hitlera. Zloči-
necký řetězec fungoval hrůzostrašně.                                                                                                                                    
Vše potvrzují zavádějící fakta na 
úmrtním listě.  

Nevinný Čech Vladimír Jankovský byl 
zavražděn v�době nejhoršího nacistické-
ho teroru bez řádného soudu na konci 
2. heydrichiády za účelem zastrašení 
českého obyvatelstva. Jistě schvaloval 
popravu R. Heydricha buď v�duchu, nebo 
verbálně, v�nacistickém teroru však ne-
lze hledat logiku nebo spravedlnost.         

ŽNĚ V ÚVALECH
Fotografie s komunistickou agitační�  
žňovou tematikou dělal asi pan Ol-
dřich Verner, úvalský instalatér. Prav-
děpodobně byly pořízeny v roce 1953. 
Tato úvaha vychází z textu na jedné 
z nich, na níž je zmínka o 4. světovém 
festivalu mládeže (v roce 1953 byl fes-
tival v�Bukurešti).

Dvě fotografie ukazují agitační mate-
riály ve skříňkách, na třetí je snímek 
transparentu na křižovatce ulic Riege-
rova, Dvořákova a 5. května. Zde je nyní 
vjezd do Technických služeb Úvaly. Lze 
dodat, že demagogická manipulace 
s�masami vyvolávala, spíš než nadšení, 
velký odpor, byť jen v�duchu či v�okru-
hu blízkých.  Nicméně pole bylo nutno 
sklidit, tak s�radostí do toho!

● Od čtenáře převzala Alena Janurová
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„Mnoho si město slibovalo od výstavby nákupního stře-
diska na náměstí Svobody na ploše rezervované pro ten-
to účel přes 50 let. K�výstavbě došlo až v�letech 1988-1990 
s�komplexním dokončením v�roce 1991. V�objektu našla své 
zázemí i pošta, fitcentrum i malé prodejny. Po krachu pro-
vozovatele velkoprodejny obchodního řetězce Vít a dalších 
změnách uživatelů je bývalá velkoprodejna již několik let 
prázdná“. Tak se píše v�knize Úvaly v�průběhu staletí a my 
nyní očekáváme, co najdeme na fotografii za pár let v�místě 
tehdejšího výkopu.

Druhá fotografie je věnovaná úvalským kapelám a otázce 
– jaká to byla skupina? V� archivu se věnujeme také právě 
místním kapelám a hledáme odpovědi. Poznáte-li někdo 
sám sebe, dejte nám prosím vědět. Nebráníme se ani sdě-
lení od občanů, kteří působnost této skupiny znali a poskyt-
nou informaci.

● Na odpovědí se těší Alena Janurová

ČTENÁŘI POZNALI DŮM NA FOTOGRAFII
… reaguji na Vaši hádanku v Životě Úval. 
Na fotografi i je dům na adrese Tovární 
905 - je to foceno z dnešní silnice 101, 
jakoby z mostu u bývalé Masny.

Zajímavé je, že si dodnes uchoval téměř 
nezměněnou podobu.

Dům napravo již svou podobu nemá, 
J.C. jej před lety přestavěl. Píše pan J. 
Žebro v� mailu v� 6.45, jakmile nachází 
ŽÚ ve schránce.

Po pár hodinách volá paní Nováková, 
jakmile dostala do ruky ŽÚ a poznala 

va další jména, ta jména už nezaručím. 
Ale domy jistě. 

Rok taky nevím, ale asi druhá polovina 
padesátých let… ráda bych, kdybys-
te uvedla jméno mojí devadesátileté 
maminky, která v domě 905 jako dítě 
žila a také mi pomohla některá jména 
upřesnit. Jmenuje se Marta Tichá a žije 
v Praze. 

● Reakce čtenářů s�uspokojením 
zaznamenala a uložila do archivu 

Alena Janurová

také dům jako pan Žebro, jmenuje sou-
časné a minulé obyvatele. Ona odhadu-
je pořízení fotografi e rok 1953-4 proto, 
že pamatuje, kdy byla silnice, odkud je 
fotografováno, postavena.

Vzápětí se ozývá paní Papoušková: … 
poznala jsem fotku ze ŽÚ 6/22. 

Je to pohled z nové silnice přes trať 
u Masny. Domy jsou v ulici Tovární 
zprava M….ovi pak čp. 905 p. H. a na-
hoře moji prarodiče Henyšovi, babička 
větrá peřiny na balkoně, pak asi P….ovi 
vlevo, v zahradě B…ovi. V ulici zadní zle-

VODA JE KRÁSNÁ, VODA MÁ…
Žijeme ve střední Evropě, v mírném 
pásmu, a tak vlastně tak nějak samo-
zřejmě bereme fakt, že máme vodu, do-
konce že vody máme dostatek. A kdyby 
nepřišly občas suché roky, ani bychom 
si nevšimli, jak je voda důležitá. Voda 
a slunce je ta životadárná kombinace, 
která dává vzniknout životu ve fyzické 
podobě. Ať už jsou to rostliny, zvířata, 
nebo my, lidé.

U nás, v Úvalech, víme, o čem je řeč. 
Ač se o tom spíše šušká, Úvaly leží ve 

šetřit, ale zároveň také zkapacitnit vod-
ní přivaděč, což je akce „Obchvat Jiren“, 
který by do Úval měl přivést dostatečné 
množství kvalitní pitné vody. Tím by-
chom pokryli základní potřebu k živo-
tu. Chceme-li však mít vody dostatek, 
nemůžeme jen vyměnit úzké trubky za 
tlusté. Mnoho z nás má vlastní studny, 
ať již kopané nebo vrtané. A zde je tře-
ba systematicky rozvíjet projekty, kte-
ré pomohou zadržovat vodu v krajině. 
Úvaly jsou známy rybnikařením a to 
v rozsahu, který je přinejmenším v na-

„srážkovém stínu“. Ze severu nám vodu 
„vezme“ Labe, takže máme častěji spíše 
suché bouřky než mokré a z jihu zase 
Říčansko, které leží o cca 200 m.n.m. 
výše. A když v Úvalech prší, tak to už 
musí být. Proto se čím dál častěji mno-
zí z nás začínají dívat na vodu jako na 
vzácnost, se kterou je třeba dobře na-
kládat. Protože voda pro nás už není 
samozřejmost. Zejména v letních mě-
sících to cítíme, když najednou „ztratí-
me tlak“, nemůžeme si napustit bazén, 
nebo třeba vanu. Je tedy třeba vodou 
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šem okrese ojedinělý. Správná a cit-
livá péče o rybníky pomáhá vytvářet 
úvalské mikroklima, které dává život 
vzácným druhům rostlin a živočichů. 
A samozřejmě pomáhá zadržovat vodu 
v krajině, kde ji příroda i my lidé nejvíce 
potřebujeme.

Neméně důležitou částí je péče o říční 
koryto říčky Výmoly a jejích břehů tak, 
aby na jednu stranu měla dostatečnou 
vodní kapacitu pro pojmutí mimořádné 
vody, ale zároveň aby neplynula rychle 
a dokázala břehy sytit. Málokdo však ví, 
že to není tak dávno, kdy naše čistírna 

k rozvoji zeleně jsou důležitým doplně-
ním péče o životní prostředí. 

Každý z nás se na tom může podílet 
svojí měrou. Tím, že bude pečovat o 
vlastní pozemky, nebo přijde pomoct 
„na město“ radou či skutkem. A že tyto 
investice do našeho prostředí něco sto-
jí, to je jasné. Jen těch pár, co jsme zmí-
nili, přijde na několik desítek milionů 
korun. Ale nejsou tohle právě ty správ-
né investice? Do našeho.

● Josef Štěpánovský 
a Miloslav Kolařík

odpadních vod, v době krutého letní-
ho sucha, kdy pršelo o prázdninách 
snad jenom dvakrát, pomohla udržet 
Výmolu, aby nevyschla, a vyčištěnou 
vodou vlastně zachránila Výmolu před 
vyschnutím a různé vodní živočichy 
před vyhynutím. I zde však v souvislosti 
s rozvojem Úval a nárůstem počtu oby-
vatel narážíme na technické limity, kdy 
je nutné rozšířit naši čističku (ČOV), aby 
mohla i nadále pomáhat udržovat naše 
přirozené životní prostředí.

Omezování zpevněných ploch, zatrav-
ňování a využití městských pozemků 

K VÝSTAVBĚ V ÚVALECH
Vzhledem k tomu, že se objevují kritické 
hlasy, které se týkají „divoké“ a „neodů-
vodněné“ výstavby v oblasti Hostína – na-
příklad ve smyslu nedostatečné občan-
ské vybavenosti, cítím potřebu některé 
věci ozřejmit.

Z dob socialismu zdědily Úvaly úděl měs-
ta s obrovským vnitřním dluhem na infra-
struktuře a jen velmi omezenou možnost 
tento dluh „splatit“. Částečně se to po-
dařilo mému předchůdci, ing. Černému, 
kterému se podařilo sehnat fi nanční pro-
středky na částečnou kanalizaci, čistírnu 
odpadních vod a další menší investice 
(dotace z EU ještě neexistovaly!!).

• Dvě třetiny města nebyly zásobeny kva-
litní pitnou vodou; k 31. 12. 2009 končila 
výjimka v užívání „pitné vody“ pro škol-
ská a jiná zařízení (voda by se musela 
dovážet!).

• Vodovodní řady a vodojemy byly za hra-
nicí životnosti.

• Odkanalizována byla cca čtvrtina pů-
vodní zástavby a čistička (naštěstí nově 
zbudovaná) fungovala pouze z 50 pro-
cent.

• Škola chátrala a navíc byla rozdělena 
na část ZŠ spravovanou městem a část 
„speciální školy“ pro mimoúvalské žáky 
spravované krajem; obě složky byly or-
ganizačně i technicky naprosto odděleny 
bez významnějších známek vzájemné 
spolupráce.

• Existovaly pouze dvě mateřské školky, 
MŠ Kollárova byla bez současné pří-
stavby.

• Rybníky byly zanesené bahnem a hráze 
volaly po rekonstrukci.

• O stavu dnes krásného náměstí, radni-
ce - a o stavu většiny komunikací nemá 

přišel s návrhem výstavby v této lokalitě 
na základě urbanistické studie. V přípa-
dě, že by byla výstavba na základě této 
urbanistické studie městem schválena, 
měly Úvaly obdržet 55 milionů jako de-
veloperský poplatek a dalších 25 milionů 
jako dar. 

Nějak si nedovedu představit, že by měs-
to s několikamiliardovým vnitřním dlu-
hem na infrastruktuře odmítlo možnost 
realizovat investice za více než půl mili-
ardy korun českých (v cenových relacích 
té doby!!!). Starosta takového města by 
musel být úplně …

Proč píši „přes půl miliardy“? Z důvodu 
velmi jednoduchého: úvěr + 80 milionů 

cenu se podrobněji zmiňovat, dodnes 
máme co dělat.

Suma sumarum – vnitřní dluh cca 2 mi-
liardy Kč.

Po vstupu ČR do Evropské unie se od 
roku 2007 otevřela možnost čerpání 
dotací z tohoto zdroje. Nicméně: Bez fi -
nanční spoluúčasti to samozřejmě mož-
né nebylo a nějaký vysoký úvěr, který by 
město nemohlo splatit a dostalo by se do 
dluhové pasti, nepřicházel v úvahu.

Bylo obecně známo, že na okamžik mož-
nosti získávání evropských dotací čeka-
jí nejen města, ale i developeři. Majitel 
rozsáhlých pozemků v oblasti Hostína 
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+ vlastní prostředky = dotace přesahující 
půl miliardy. A to se také stalo.

Též je velmi nutné si uvědomit, že se 
jednalo o fi nanční prostředky let 2006 – 
2010, jejichž reálná hodnota již v násle-
dujících letech poklesla – to už byly ale 
Úvaly alespoň „jednou nohou za vodou“. 
Trochu odbočím: původní cena plánova-
né Svazkové školy byla odhadnuta na 250 
milionů, dnes se již jedná o 700 milionů.

Ale zpět: Urbanistickou studii zpracova-
la skupina architektů pod vedením doc. 
Ing. Petra Hlaváčka, PhD – současného 
náměstka primátora města Prahy. Studie 
obsahovala občanskou vybavenost, ško-
lu, školky, sportoviště i veřejnou zeleň …

Jednoznačně tedy odmítám tvrzení, že se 
primárně jednalo o „divokou“ výstavbu, 
jak je nyní často publikováno.

Ke změnám v projektu, které nyní ve-
dou například ke snaze docílit výstavbu 
„svazkové školy“, došlo až v pozdějších 
obdobích, s vysokou pravděpodobností 
právě díky infl ačním trendům a snižování 
reálné hodnoty peněz. Tedy díky vnějším 
vlivům. Ale to už jsem se věnoval úplně 
něčemu jinému: patologii …

● MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města Úvaly v letech 2006–2014

ROZHLÉDNĚME SE KOLEM SEBE A NEBUĎME 
NETEČNÍ NAPOPRVÉ
Začneme se zajímat, co se kolem nás 
děje, jak se hospodaří s našimi pro-
středky, i když se nás to bezprostředně 
netýká. Pokud se začneme zajímat až 
o věci, které se nás osobně týkají, je 
většinou již pozdě, viz strašidelný sto-
žár na Výpustku. Věřte, že jde ledacos 
změnit. 

Sám jsem se přesvědčil v minulosti, kdy 
stačily tři lehce ironické články v Životě 
Úval „Na zdravotní středisko těžce, na 
hřbitov lehce“. Město opravu ani ne-
plánovalo z vlastních prostředků, ale 
muselo žádat o dotaci a chodník se re-
alizoval. 

Když jsem před realizací navrhoval me-
trový pruh chodníku u zábradlí osadit 
protiskluzovou dlažbou, obdržel jsem 
sáhodlouhé zdůvodnění, že to není dů-
ležité, ale záleží na úklidu v zimě. Jako 
člen dopravní komise za ODS se v tom-
to příspěvku zaměřím na dopravu. 

1. A máme tady zase propojení zdra-
votního střediska a hřbitova. Nepřed-
pokládál jsem, že zdravotní středisko 
je tak úzce spojeno s hřbitovem, pokud 
se vyléčíte. 

Na stránkách města se objevila prezen-
tace hřbitovniho paladia za cca 5 000 
000 a u zdravotního střediska nelze 
ani slušně zaparkovat, viz příloha Toto 
prostředí, které používají všichni oby-
vatelé, je ve velkém kontrastu s jednou 
posledně budovanou ulicí, zajímá Vás 
cena jenom zeleně? Žádná strana ve 
volebním programu paladium neměla 
a rozhodně v této složité době to není 
něco, co město potřebuje. 

2. Přechod Bulharská – na přiložených 
fotografiích je vidět rozdíl v nástupní 
části přechodu směrem na Prahu, kde 
odhalené zábradlí zdůrazňuje tento 
prostor a přispívá k bezpečné orienta-
ci mezi řidičem a chodcem, na druhé 
straně ve směru na Český Brod je za-

rostlá nástupní část přechodu včetně 
zábradlí. Příjemně mne překvapil pří-
stup pí. Benešové a možná již při čtení 
tohoto článku budete moct porovnat 
rozdíl. 

3. V měsíci dubnu probíhalo strojní čiš-
tění ulic. Po zhlédnutí plánu mne pře-
kvapilo, že v plánu není ulice Husova 
a náměstí, které jsou z bezprašného 
povrchu, a naopak ulice, kde nejsou 
ani obrubníky, je strojní čištění značně 
problematické. V nejhezčí části města 
je stále štěrk, pravděpodobně po zimě. 
Viz příloha. 

4. Ranní dopravní zatížení před školou. 
Na dopravní komisi neustále řešíme 
připomínky stávajícího stavu, ale do-
mnívám se, že žádné není, a pokud ho 
máte, ozvěte se. Zamyslete se, co sami 
můžete udělat. 

Jako dříve narozený rodilý občan vím, 
že dnes je jiná doba, ti, kteří jste z krat-
ších vzdáleností, musíte skutečně děti 
dovážet? Přispějete k zklidnění dopra-
vy, pro ty, kteří děti dováží z větších 
vzdáleností, a zároveň uděláte zadar-
mo něco pro jejich zdraví. Děti dnes 
nemají tolik pohybu a cesta do školy 
jim prospěje. 

Vzhledem k tomu, že dopravní komise 
se schází jen na požadavek rady města 
a vyřizování připomínek je zdlouhavé, 
budu každý měsíc pokračovat, a pokud 
máte náměty ne jenom k dopravě, če-
kám vaše podněty a vyzývám na účast 
na veřejných zasedáních zvláště nové 
občany, kteří se již dostatečně zabydleli, 
kde můžeme dostat otevřené odpovědi. 

Pokud máte náměty, ozvěte se na 
mail. h1-havel@seznam.cz, těším se na 
podněty. Rozhlédněme se kolem sebe 
a nebuďme neteční napodruhé.

● Jan Havel, 
člen dopravní a stavební komise
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PROČ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŽIVOT ÚVAL?
V zápise redakční rady 5/2022 se uvádí, 
že členové byli informováni o připravova-
ném výběrovém řízení na tisk Života Úval 
z důvodu zvyšování cen. Dále tam byla 
informace, že grafi čka měla zpoždění ně-
kolika dní. 

Město má se zhotovitelem podepsanou 
4 letou smlouvu, kde je stanovena pevná 
nepřekročitelná cena a zhotovitel musí 
dodržovat termíny, jinak se dobrovolně 
zavázal platit sankce, a i přes tyto sank-
ce z porušení smlouvy vždy musí zajistit 
zhotovení ŽÚ. Proto je krajně nezodpo-
vědné rušit takto výhodnou smlouvu 
a dělat nové výběrové řízení, které po-
vede k nevýhodné smlouvě. Je otázkou, 
zda město vyžaduje dodržování smlouvy, 

specifi kaci jiným starostům nabízí niž-
ší ceny, naposledy před měsícem. Toto 
jednání fi nančně poškodí město Úvaly 
a bylo by dobré vědět, kdo z města chce 
do budoucna poškodit Úvaly, aby platily 
víc, než mají v�platné smlouvě.

● Ing. Jan Brajer

Poznámka redakční rady: Tisk měsíčníku 
Život Běchovic je za částku 18�300 Kč bez 
DPH za 900 výtisků a město Úvaly hradilo 
dle vypovězené smlouvy částku 26�200 Kč 
bez DPH za 2� 950 výtisků. V� Běchovicích 
navíc není v této ceně zahrnuto grafické 
zpracování podkladů. (red)

a pokud má grafi čka několikadenní zpož-
dění, zda podle smlouvy město účtuje 
2500 Kč/den zpoždění. Argument o zvy-
šování cen je jen účelové tvrzení zhotovi-
tele. Ceny sice rostou, ale nikoliv tak, že 
by nemohl plnit smlouvu. 

Na tiskovém stroji v Újezdě nad Lesy, kde 
se tiskne Život Úval se od 5/2022 také 
tiskne Život Běchovic. Zajímavé je to, že 
byla nabídnuta nižší cena za ŽB, než je 
současná cena za ŽÚ. Zhotovitel dokon-
ce může Úvalům ještě snížit cenu a není 
důvod k nárůstu ceny. Proto je značně 
nezodpovědné vypisovat nové výběro-
vé řízení na ŽÚ, když smlouva ještě ne-
vypršela a zhotovitel se proti zvyšování 
cen mohl předzásobit a stále za stejnou 

POHLED Z�OKNA
(Článek ze sousedství nabídla bývalá členka 
Komise pro kulturu a učitelka ZŠ pro sdílení 
potěšení, víte odkud je pohled z�okna?)

Člověk dostává od života mnoho darů. 
Mým velkým darem je místo, kde žiju již 
několik let. 

Když se podívám z�okna, jsem snad už po-
tisící překvapena a unešena. Obraz, který 
se mi nabízí, se nikdy neokouká. Vždy mě 
zastaví. Uvědomím si, že svět je nádherné 
místo. Vidím bílou vysokou zvonici, která je 
obklopena stromy a keři. Vedle stojí hřbi-
tov se starou kamennou zdí vypovídající 
o dávné historii místa, vysoký kostel a fara. 
Kostel má novou žlutou fasádu, fara je bu-
dova ve tvaru svatoondřejského kříže. 

Pohled se postupem roku neustále mění. 
Snad žádné dva dny není stejný. Na jaře 
se zvonice koupe v�záplavě bílých květů 
a připomíná nevěstu ve svatebních ša-
tech. Postupem času květy opadají a zvo-
nice je obklopena sytě zelenou trávou, 

rok, ale vánoční světla zviditelní jeho 
krásu. Je rovný, štíhlý, tmavě zelený 
a v�této době září do širokého okolí. Vá-
noční světlo propojuje vánoční strom 
se zvonicí, je z� nich nerozlučná dvojice. 
Kolem nich tančí stíny dalších stromů, 
je to pohádka. Kulisu tomu všemu dělá 
prastará kamenná hřbitovní zeď, kostel 
a fara. 

Při pohledu z� okna vždy užasnu. Je to 
místo zaslíbené. Bohu, přírodě, člověku. 

● Lenka Foučková (Ytalkut)

stromy plnými života, které jsou útočiš-
těm ptáků a hmyzu. Je to pastva nejen 
pro oči, ale i pro uši. Koncert přírody. Na 
podzim je zvonice oblečena v� pestroba-
revném hávu. Žlutá, oranžová, červená, 
celá malířova paleta dodává zvonici slav-
nostní ráz. Je zajímavé, že příroda dokáže 
barvy vždy sladit. Nejkrásnější je zvonice 
v� zimě. Stojí na kopečku, všichni vítáme, 
když se zahalí do sněhobílé peřiny. 

Je to místo, které vyhledávají lidé celý 
rok, ale sníh přiláká i děti. Kopeček se 
zvonicí ožívá dětským smíchem a bre-
bentěním. Děti sáňkují, bobují, klou-
zají se. Zvonice na ně shlíží pozorně, 
vypadá to, jako by je hlídala a chránila. 
Děti dodají tomuto místo další význam 
a smysl. Je to požehnané místo, s�dětmi 
dvojnásob.

Když nastane adventní čas, zvoni-
ce září, je vánočně nasvícená, vedle 
ní hrdě stojí nádherný živý vánoční 
strom. Je to smrk, který tam roste celý 

OSOBNÍOSOBNÍ

Poděkování úžasné Daně 
Váňové za báječné 4 roky 
s našimi dětmi ve školní 
družině.

Dano, děkujeme!

Rodiče 4.C
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AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

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

www.sute-pisky.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC – čištění, revize, opravy. Telefon 775 132 921

MILÉ ÚVALAČKY, MILÍ ÚVALÁCI

Dovolte mi, abych se Vám představil jako nový předseda místní 
organizace ČSSD. Jmenuji se Tomáš Leier, je mi 29 let a pracuji 
ve fakultní nemocnici Motol. Sice nejsem rodilý Úvalák, nicméně 
mi toto město není lhostejné a přirostlo mi k srdci. Chci, aby se 
město modernizovalo a rozvíjelo bez nutnosti zásahu do místní pří-
rody. Do místní politiky vstupuji s vizí, o kterou se s vámi chci po-
dělit. Chci aby se město nebálo jednat s developery a nejednalo s 
nimi v rukavičkách. Je potřeba klást podmínky developerům, které 
budou pro město a místní užitečné, ať jde o budování infrastruktu-
ry, budování škol, školek, hřišť, atd. S tím souvisí vymáhání těchto 
podmínek a kontrola jejich plnění. Nelze měnit uzemní plán pod 
tlakem developerů! Nechci v Úvalech mít sklady a příval kamionů 
v okolí města. Jsem pro zachování místní přírody a tuto přírodu více zpřístupňovat lidem revitalizací 
starých a budování nových pěšin, alejí, remízků, turistických (naučných) stezek a dalších historických 
i nových krajinných prvků. Toto je jen malá část mé vize. Zbytek naleznete v našem programu pro nadchá-
zející volby, které budou v září. Zabraňme zvýšené zástavbě zelených ploch, zabraňme rozprodávání po-
zemků města developerům, zabraňme navyšování městského dluhu a zlepšeme nedostačující infrastrukturu! 
Pojďte do toho s námi. 

Za místní organizaci ČSSD Tomáš Leier

Vážení občané,

stejně jako je horko nám všem, tak začíná být 
horko i v městských kuloárech. Pár týdnů 
po prázdninách nás totiž čekají komunál-
ní volby, tedy příležitost ovlivnit to, jakým 
směrem půjde město do budoucna. 

Mám velkou radost, že se s Vámi mohu 
podělit o to, že TOP 09 chce pokračovat ve 
své započaté práci v zastupitelstvu města 
a podílet se na rozvoji Úval. To ale nepůjde 
bez Vás. 

Chceme, aby se občané mohli ještě více 
podílet na rozvoji města, a proto jsme zřídi-
li web zlepsiuvaly.cz, kde každý může dát 
tip, co by rád v Úvalech zlepšil. Těšíme se 
na Vaše podněty!

S přáním příjemného prožití prázdninových 
dnů

Miloš Ulrich
předseda TOP 09 Úvaly
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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

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

NÁTĚRY STŘECH
OKAPŮ - DŘEVĚNÝCH PLOCH atd.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
OPRAVY STŘECH

TEL. 603 723 486

Rozměry inzerce pro časopis Život Úval

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
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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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