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ší pavilon školky v Cukrovaru by se tak 
mohl otevřít již v září 2025. Podaří-li se 
rozjet projekt dětské skupiny v Hakenově 
ulici, mohli bychom mít již za necelé dva 
roky prakticky vyřešenou předškolní do-
cházku pro úvalské děti. 

Těch projektů je samozřejmě mnohem, 
mnohem více (připravuje se projekto-
vá dokumentace pro revitalizaci hotelu 
Budka, se soukromým sektorem se při-
pravuje projekt výstavby nového zdra-
votního střediska, připravuje se rozšíření 
čistírny odpadních vod, dodělání vodo-
vodu a kanalizace na těch pár místech, 
kde ještě chybí, a dokončení rekonstruk-
ce úvalských ulic). 

O tom všem, ale i o všem výše uvede-
ném, bude již rozhodovat nově zvolená 
radnice. Úvalských komunálních voleb se 
bude letos účastnit 5 subjektů a stejně 
jako vy, i já budu pečlivě číst jejich pro-
gramy. Zároveň se budu dívat, jak reálné 
nebo nereálné jsou jejich předvolební 
sliby a jak je kandidující subjekty chtějí 
financovat. 

Novou radnici nečekají lehké úkoly. Už 
jen dotáhnout rozjeté projekty nebu-
de jednoduché, do toho se bude muset 
nové vedení města vyrovnat s nastu-
pující energetickou krizí, čím dál více se 
projevující změnou klimatu (na tu reagují  
i připravené projektové dokumentace 
na revitalizaci úvalských rybníků a koryta 
Výmoly procházejícího městským cent-
rem či projekt městských solárních elekt-
ráren) a nejspíše i krizí ekonomickou.

Velmi se proto těším na nadcházející 
předvolební kampaň před samotnými 
volbami, které proběhnou 23.–24. září. 
Prosím, najděte si čas a k těm volbám 
přijďte. Už proto, že 75 našich sousedek 
a sousedů v 5 volebních stranách našlo 
tu odvahu a chuť jít do toho a převzít 
zodpovědnost za budoucnost Úval. 

Přeji nám všem u volebních uren šťast-
nou ruku.

●  Petr�Borecký, starosta města
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
tento úvodník čtete 
v zářijovém Životě 
Úval, což zname-
ná, že prázdniny 
jsou za námi a my 
všichni se vracíme 
zpátky do běžného 
pracovního rytmu  
a děti do školy. Le-
tos kromě výuky 
v Základní škole  

v Úvalech začíná svůj provoz i svazková 
základní škola v Jirnech. Zatím jen s málo 
dětmi, ale myslím, že v příštích letech bu-
deme rádi, že ji máme. 

Zrod nové školy na Hostíně není vůbec 
jednoduchý. Výběrové řízení na zhotovi-
tele dokumentace pro stavební povolení 
nám totiž opět napadla jedna firma. Fir-
ma, která ve výběrovém řízení ani nepo-
dala nabídku. Dle názoru mého, ale i ko-
legů a kolegyň starostek z obcí, které celý 
projekt spolu s Úvaly připravují, se jedná 
o cílené obstrukční jednání. Rozhodli 
jsme se tomuto nátlaku neustoupit, pro-
tože jsme si jisti, že výběrové řízení bylo 
řádně připraveno. Pro projekt a zhotove-
ní projektové dokumentace to však bude 
znamenat několikaměsíční zdržení. 

Lepší zprávu mám však u čtyř dalších pro 
město důležitých projektů. Tím prvním je 
projekt výstavby vodovodního přivadě-
če, tzv. obchvatu Jiren. Získali jsme dota-
ci, úspěšně jsme vysoutěžili zhotovitele 
a teď už jen zbývá podepsat smlouvu, 
vyřídit pár byrokratických kroků a mů-
žeme zahájit stavbu. Zahájení vychází 
zhruba právě na toto září, případně říjen. 
Do 9 měsíců by pak mohlo být hotovo. 
Pro Úvaly a celý mikroregion tato stav-
ba bude znamenat, že máme definitivně 
vyřešen dostatek pitné vody. Náklady 
celé stavby budou činit cca 100 milionů 
Kč, dotace kryje 70% a předpokládáme, 
že na stavbu by měla přispět i Správa 
železnic, která má zájem tímto přivadě-
čem zásobovat železniční terminál vyso-
korychlostní tratě v Nehvizdech. Přípra-
va celého projektu trvala více než 8 let  

a vyřešení pozemkových záležitostí mne 
a mé kolegy z městského úřadu zaved-
lo až do Zlínského kraje.  Obzvláště bych 
na tomto místě chtěl poděkovat Petru 
Maturovi, bývalému vedoucímu odboru 
investic a nyní vedoucímu odboru veřej-
né mobility Středočeského kraje, protože 
bez jeho buldočího úsilí a trpělivého vy-
jednávání by tento projekt nevznikl. 

Druhým projektem je příprava železnič-
ního terminálu bus/vlak v Úvalech a re-
alizace krajského P+R na místě uhelných 
skladů. U terminálu se nám podařilo do-
hodnout vykoupení všech pozemků, kte-
ré dosud patřily Správě železnic, a tak-
řka všech soukromých pozemků. Zbývá 
vykoupit ještě jednu nemovitost o ploše 
16m2, ale to již bude úkol pro novou rad-
nici. Architekti ze studia OV Architekti již 
zahájili projekční práce, a půjde-li vše dle 
plánu, v roce 2023 bychom mohli získat 
stavební povolení. Středočeský kraj plá-
nuje získat stavební povolení pro P+R pro 
250 aut v tomtéž roce a do roku 2025 by 
chtěl celou stavbu zrealizovat. 

Třetím projektem, u kterého mám dob-
ré zprávy, je projekt revitalizace lomu  
v Riegerově ulici. Podařilo se nám získat 
pravomocné stavební povolení, archi-
tekti ze studia městského architekta Da-
vida Krause pak do konce září odevzda-
jí dokumentaci pro provedení stavby  
a následně již město může podat žádost 
o dotaci a vysoutěžit zhotovitele. Pokud 
se nestane něco nepředpokládaného, 
mohl by se nově revitalizovaný lom za-
skvět v celé své kráse někdy mezi roky 
2023–2024.

Čtvrtým projektem, který bych rád zmí-
nil, je dostavba pavilonu Mateřské školy 
Cukrovar pro 50 dětí. Máme hotovou 
kompletní dokumentaci včetně platné-
ho stavebního povolení a zároveň v říjnu 
otevírá Ministerstvo pro místní rozvoj 
dotační program pro výstavbu mateř-
ských škol. Náš region je zařazen mezi 
ty, které jsou vyhodnocené jako regiony  
s nejtíživější situací v kapacitě MŠ, tak-
že je velmi vysoká pravděpodobnost, že 
získáme na výstavbu až 85% dotaci. Dal-
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INFORMACE�O�ZMĚNÁCH�V�AUTOBUSOVÉ�
DOPRAVĚ�OD�1.�ZÁŘÍ
Od 1. září dochází k velkým změnám  
v autobusové dopravě na Úvalsku a Ří-
čansku, které se dotknou i našeho měs-
ta. A jsou to změny pozitivní. Vznikne 
nová autobusová linka 686, která přímo 
propojí Úvaly a Říčany, linka 423 bude 
jako ranní a popolední školní bus pro-

tažena do Jiren, linka 391 získá garanto-
vaný přestup na tuto protaženou linku. 

Jízdní řády nové linky 686 jsou na webu 
města. Jak dlouho ta linka vydrží či jak 
četné budou její spoje, o tom rozhodne 
zájem cestujících.

Více podrobných informací získáte 
na: https://pid.cz/optimalizace-rican-
sko-1-9-2022/

●  Petr�Borecký,  
starosta města

O�ČEM�JEDNALI�ZASTUPITELÉ�DNE�23.�6.�2022
Poslední zasedání úvalských zastupite-
lů před letními prázdninami se konalo  
v sále DPS ve čtvrtek 23. 6. 2022

Nejprve starosta města Mgr. Borecký 
seznámil přítomné s činností rady za 
uplynulé období. Podařilo se získat do-
taci 20 mil. Kč na rekonstrukci „budovy 
A“ úvalské ZŠ. Rada se dále zabývala 
přípravou rozšíření ČOV. Město získalo 
i dlouho očekávanou dotaci na zahájení 
výstavby vodovodního obchvatu Jiren. 
Rovněž začala dostavba hasičské zbroj-
nice.

V prvním bodě jednání zastupitelé pro-
jednávali žádost společnosti Tawesco 
(nástupce ESSA Czech) v rámci proce-
su posuzování vlivu na životní prostře-
dí EIA (odhlučnění areálu, respektive 
rozšíření provozu). Diskuse se vedla 
ohledně procesních otázek této záleži-
tosti. Odbory městského úřadu zaujaly 
k tomuto záměru negativní stanovisko 
a rada města na základě těchto podkla-
dů doporučila zastupitelstvu nesouhla-
sit s vydáním souhlasného stanoviska. 
Zastupitelé následně po delší diskusi 
nejprve vzali na vědomí stavební záměr 
společnosti Tawesco a následně sou-
hlasili s vydáním souhrnného záporné-
ho stanoviska k tomuto záměru.

Dále zastupitelé schválili dohodu  
o uznání vlastnického práva vodního 
díla (napojení na vodovodní a kanali-
zační řad) u nově budované rybářské 
chaty u Horního úvalského rybníka. Pů-
vodní chata vyhořela v roce 2017. 

Zastupitelé dále schválili smlouvy na 
spolupráci na projektu výstavby parko-
viště P+R v lokalitě bývalých uhelných 
skladů poblíž úvalského nádraží.

Dále zastupitelé byli seznámeni se zápi-
sem z jednání finančního výboru, který 
přednesl Mgr. Gloc. Finanční výbor se 
v uplynulém období zabýval posudkem 
o investicích a následném fungování 

Následně zastupitelé souhlasili s uza-
vřením plánovací smlouvy se společ-
ností Almeco pro výstavbu provozního 
areálu s výší příspěvku 1,950 mil. Kč. 

Další bod se opět týkal plánovací 
smlouvy, tentokrát se jedná o volnou 
plochu mezi lokalitou Hájovna a Zálesí 
(29 bytových jednotek v samostatných 
domech a dvojdomech). Zástupce de-
velopera pohovořil o projektu a zod-
pověděl dotazy zastupitelů ohledně 
nákladů na kanalizaci v nové i stávající 
zástavbě v Zálesí a velikosti zastavěné 
plochy. Žádné usnesení však nakonec 
nebylo schváleno a projekt bude dále 
diskutován v komisích a výborech.
 
I následující bod se týkal plánovací 
smlouvy, a to v oblasti kolem úvalského 
koupaliště. Ani v tomto případě nebylo 
žádné usnesení přijato.  

Zastupitelé také zrušili své usnesení, 
kterým v červnu 2020 schválili pláno-
vací smlouvu na developerský projekt 
(Homolka Úvaly, s.r.o). Jednalo se o zá-
měr výstavby rodinných domů v oblasti 
sídliště na Homolce. Investor od tohoto 
záměru ustoupil.

Zastupitelé projednali a schválili mate-
riál, který se týkal svazkové školy, kde 
tento projekt přechází do „Prstence 2“. 
s očekávanou realizací nejpozději do 
roku 2028. V návaznosti byl schválen 
Dodatek č. 3 k smlouvě o spolupráci  
z roku 2008 se společností Úvaly Deve-
lopment, s.r.o. (výstavba v oblasti Ho-
stína) ve vztahu k budování svazkové 
školy Povýmolí v této lokalitě). Starosta 
pohovořil o vývoji závazků developera 
ve vztahu k městu. Investor poskytne 
pozemky pro výstavbu svazkové školy 
pro 840 žáků, v dané věci však proběh-
ne ještě několik jednání, protože město 
nechce přistoupit na některé podmínky 
developera, které by pro město zname-
naly právní riziko.   

úvalského koupaliště. Souhrnnou po-
drobnou kontrolní zprávu o provozu 
koupaliště podal člen finančního výbo-
ru Ing. Zach.  Celková částka dosáhla 
cca 41 mil. Kč. Výsledkem kontroly je 
potvrzení skutečnosti, že úvalské kou-
paliště řádně plní svůj účel v souladu  
s pachtovní smlouvou. Finanční výbor 
se dále zabýval závěrečným účtem 
města Úvaly za rok 2021 a zprávou au-
ditora, která je bez výhrad. 

Místostarosta Kimbembe následně 
pohovořil o účetní závěrce, závěreč-
ném účtu a rozpočtovém opatření číslo 
2/2022. Důležitou skutečností je fakt, 
že město má naprostou většinu svých 
úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, která 
byla zafixována v době, kdy se tržní saz-
by pohybovaly pouze mezi 1–2 %. 

Zastupitelé dále schválili návrh na roz-
dělení hospodářského výsledku měst-
ských školských zařízení (ZŠ, MŠ a MDD) 
a následně i Technických služeb města 
Úvaly. Výsledek hospodaření TSÚ za rok 
2021 skončil ztrátou v hlavní hospodář-
ské činnosti cca 7 mil. Kč. Tato částka 
je tvořena za cca 1/3 odpisy, 1/3 nákla-
dy spojenými s nevodohospodářskými 
činnostmi této příspěvkové organizace 
(sběrný dvůr, odpadové hospodářství) 
a z 1/3 mzdovými náklady. Tato ztráta 
je kompenzována vedlejší činností.

Zastupitelé se v dalším bodě věnova-
li Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě  
ke smlouvě s developerem v oblasti bý-
valé parketárny ve východní části Úval 
(společnost Parketárna Byty, s.r.o.).  
K tomuto bodu se vyjádřili i přítom-
ní občané – sousedé z dotčené oblas-
ti. Předmětem není změna plánovací 
smlouvy. Podstatou byla výše kauce, 
původně stanovená na 20 mil. Kč. Dle 
odborného posudku byly vynaložené 
náklady ve výši 7 mil. Kč. Společnost žá-
dala město o změnu výše kauce a tuto 
žádost zastupitelé schválili.
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OZNÁMENÍ�O�DOBĚ�A�MÍSTĚ�KONÁNÍ�VOLEB��
V souladu s ust. § 29 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuji:

1.� Volby� do� Zastupitelstva� města�
Úvaly�se�uskuteční:��
v�pátek�dne�23.�září�2022�od�14.00�ho-
din�do�22.00�hodin�a���
v�sobotu�dne�24.�září�2022�od�8.00�ho-
din�do�14.00�hodin.��

2. Místem konání voleb 
ve�volebním�okrsku�č.�1 
je� volební�místnost� v� �Domě�s�pečo-
vatelskou� službou,� nám.� Svobody�
1570,�Úvaly�pro�voliče,�kteří�jsou�při-
hlášeni� k� trvalému�pobytu� � v�ulicích 
– Aloise Dostála, Atlasová,  Bezručova,  
Bohumila Trnky, Borová,  Bratří   Čap-
ků,  Brožíkova,   Čelakovského, Čer-
mákova, Denisova,  Dobrovského, Do 
Hodova, Doktora Strusky, Ebenová,  
E. E. Kische,  Fibichova, Foersterova, 
Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jar-

Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova,  
Maroldova, Nerudova, Pražská, Pro-
kopa Velikého, Raisova,  Šrámkova,  
Štefánikova,  Švermova, V. Špály, Ví-
tězslava Nováka, Vojanova,  Wolkero-
va, Žižkova.

ve�volebním�okrsku�č.�3�
je� volební� místnost� v� Základní� ško-
le,�nám.�Arnošta� � z�Pardubic�8,�Úva-
ly� pro� voliče,� kteří� jsou� přihlášeni� 
k�trvalému�pobytu�v�ulicích – 5.květ-
na, Arnoštova, Bendlova stezka, Bul-
harská, Česká, Dalmatská, Dobročo-
vická, Dvořákova, Finská, Fügnerova, 
Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčic-
kého, Chorvatská, Jeronýmova, Jugo-
slávská, Kališnická, Kladská, Komen-
ského, K Viaduktu, Lipanská, Lotyšská,  
Lužická, Milíčova, Moravská, Arnošta  
z  Pardubic,  Na Stráni,  Osadní, Pod 
Slovany, Poděbradova, Podhájí, Pol-
ská,  Riegerova,  Roháčova, Rokyca-
nova, Rumunská,  Ruská, Slezská, Slo-
venská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, 
Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Ka-

kovského, Hodov, Horova, Janáčko-
va, Jalovcová, Jedlová,  Jirenská, Jiřího 
Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klos-
termannova, Kmochova, Kožíškova,  
Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, 
Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na 
Ztraceném korci, Nad Koupadlem, 
nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty 
Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tra-
tí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova,   
Skácelova, Slavíčkova, Smetanova,   
Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova,    
Šámalova, Těsnohlídkova, Tigrido-
va,   Tichého, Tisová, Tovární, Tylova,  
U  Horoušánek, Vaculíkova, Václava 
Rytíře, Vladimíra Vondráčka, Vrchlic-
kého, Vydrova, Zálesí.

ve�volebním�okrsku�č.�2 
je� volební� místnost� v� Městském�
domě� dětí� a� mládeže,� Vítězslava�
Nováka� 372,� Úvaly� pro� voliče,� kteří�
jsou� přihlášeni� k� trvalému� pobytu� 
v�ulicích�– 28.října, Alešova, Barákova, 
Boženy Němcové, Čechova, Erbeno-
va, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, 

V oblasti územního plánování bylo také 
schváleno usnesení, kdy společnost 
podala žádost Alauda, s.r.o. (vývojová 
centrála průmyslové robotiky, rozší-
ření výroby). Úpravy územního plánu  
ve zrychleném řízení byly schváleny  
i v případě  (Hostín – parkoviště u bu-
doucí svazkové školy, areál bývalých 
uhelných skaldů – výstavba parkoviště 
P+R v režii Středočeského kraje, úval-
ské koupaliště – výstavba hřiště) 

Zastupitelé dále schválili převod do 
majetku města, respektive uznání vlast-
nictví vodního díla – jezu na Výmole  
u Kaberny (lokalita v Chaloupkách). 
Společnost Povodí Labe pak zahrne 
tento jez do celkového projektu úpravy 
povodí Výmoly. 

Zastupitelé schválili kupní smlouvu (od-
koupení objektu pozemku a stavby od 
soukromého vlastníka) pro účely ter-
minálu (bus-vlak) v Úvalech. Jedná se 
o malý pozemek se stavbou o výměře 
29 m2 za cenu 1,275 mil. Kč. Tento po-
zemek je nezbytný pro realizaci tohoto 
dopravního záměru města.   

Zastupitelé dále schválili prodej cca 50 
m2 pozemku stávajícím majitelům. Jed-
ná se o majetkové narovnání již desítky 
let připlocené části k soukromému po-
zemku.  

Zastupitelé souhlasili s realizací inves-
tiční akce „Vodovodní přivaděč Jirny – 

čerpací stanice Fibichova“ a s poskytnu-
tím finančních prostředků do rozpočtu 
Svazku obcí Úvalsko v rozsahu nezbyt-
ném pro financování tohoto projektu 
ze strany města, jehož celkové náklady 
jsou cca 100 mil. Kč.

Zastupitelé udělili Plaketu města Úvaly 
panu Janu Kučerovi, který již přes 50 let 
vede úvalské letecké modeláře, kteří 
sídlí vedle hřiště Na Slovanech. Součás-
tí ocenění je dar ve výši 20 tis. Kč.

Dále byli schváleni přísedící Okresního 
soudu Praha-východ pro období 2022–
2026 (paní Zdeňka Myslivečková a paní 
Mgr. Dana Poláková). Obě dámy vyko-
návaly tuto funkci již v předcházejícím 
období. 

Zastupitelé schválili zveřejnění záměru 
na směnu pozemků v oblasti trafostani-
ce v Riegerově ulici. Uzavření Dodatku 
č.1 k plánovací smlouvě v lokalitě Na 
Vinici nebylo schváleno.

V posledním bodě jednání zastupitelé 
vzali na vědomí nesouhlasné stanovis-
ko pořizovatele územního plánu pana 
Ing. arch Zdeňka Kindla a současně 
rozhodnutí o tomto podnětu  bude  
ponecháno novému zastupitelstvu, 
které vzejde z letošních komunálních 
voleb.

Paní zastupitelka Mgr. Poláková zá-
věrem pohovořila o zápisu dětí do 

úvalské základní školy pro školní rok 
2022/2023.

Dotazy z řad občanů se týkaly kácení 
stromů v Radlické čtvrti, zápachu na za-
hradě domu s pečovatelskou službou, 
údržby zeleně v areálu DPS. Připomín-
ky z řad starších spoluobčanů se také 
týkaly povrchu úvalských chodníků 
(obtížnost povrchu ve vztahu k orto-
pedickým pomůckám). Dotaz se týkal i 
stavu kolem obnovy lávky přes Výmolu 
u čističky odpadních vod. Zazněla i kriti-
ka současného vedení města ve vztahu  
k projektům města, které byly realizo-
vány historicky v předchozích voleb-
ních obdobích.   

Dotazy se týkaly nápravy povrchu  
komunikací v oblasti U Horoušánek. 
Připomínky zazněly také k záměru sou-
kromého investora na zřízení „dětské 
skupiny“ (alternativa k mateřské škol-
ce). 

Připomínky z řad zastupitelů zazněly  
k nákupu energie pro město na spoto-
vém trhu s energiemi.

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

Délka jednání: 6:20 hod.

●  Marek�Mahdal,  
redakce Života Úval
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… tato rubrika je pěkně pozadu za udá-
lostmi, které se v Úvalech staly, ale co 
se dá dělat, byly prázdniny, takže v září 
se podíváte i na konec června a začíná-
me automobilovým sportem.

… zase městem projela nádherná,  
naleštěná a perfektně udržovaná auta  
v každoročním automobilovém závo-
du 1�000�mil�československých a opět  
se objevila naše známá Aerovka� 
s�číslem�14, která závodila v roce 1935 
a 39 a projížděla tehdy náměstím Úval. 
Závod letos dokončilo všech 120 při-
hlášených vozů různých kategorií. Ces-
tu závodu i v Úvalech lemovali fanoušci 
veteránů.

… žáci si šli houfně pro vysvědčení pod 
Nápadný útvar trubicového tvaru, vír  
v horizontální orientaci, který se vytvá-
ří pod základnou bouřkového oblaku, 
dosahuje délky několika kilometrů. 
Od vlastního bouřkového mraku ten-
to úkaz, který dokáže vzbudit značnou 
pozornost, oddělují vzdušné proudy 

dohledem městské policie na přecho-
dech.

... 1. července zase po dlouhé době 
vyrazil ze spodních vod, které patrně 
stouply po větších deštích na svoji pů-
vodní úroveň, malý pramínek na trav-
naté spojnici mezi ulicemi Štefánikova 
a Wolkerova a putoval na křižovatku do 
dešťové kanalizace. Kdo nepamatoval 
stálý potůček�z�minulosti, ten měl po-
cit, že je třeba nahlásit poruchu. 

… unikátní válcovitý (nebo také „ro-
torový“) mrak na čele bouřkové ob-
lačnosti zvaný roll� cloud� se� v�pondělí� 
20.� 6. dopoledne značnou rychlostí 
přehnal nad středními Čechami; nad 
Prahou přecházel čtvrt hodiny po devá-
té. Podle meteorologů jde o poměrně 
vzácně pozorovaný úkaz, který se vy-
tváří na čele masy studeného vzduchu. 
Přechod studené fronty od západu  
k východu ukončil v pondělí takzvané 
supertropické dny, jež přinesl mimo-
řádně horký víkend. 

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE...

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA�NA�ZASEDÁNÍ� POZVÁNKA�NA�ZASEDÁNÍ� 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA

Zveme�občany�na�veřejné�zasedání� 
Zastupitelstva�města�Úvaly,�které�se�

koná�ve�čtvrtek�15.�9.�2022� 
od�18.00�hodin�v sále�Domu� 

s pečovatelskou�službou�Úvaly,� 
nám.�Svobody�1570.

Program�jednání�bude�oznámen� 
na�úřední�desce�městského�úřadu.

berny, U Obory, U Přeložky, U Starého 
koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želiv-
ského.

3. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svoji totožnost  
a státní občanství České republiky, po-
případě  státní  občanství státu, jehož 
občané  jsou  oprávněni  volit na úze-
mí České  republiky.

jsou oprávněni volit na území České 
republiky. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič občanským průka-
zem nebo cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince, průkazem  
o povolení k pobytu.

●  Petr�Borecký,  
starosta města

4. Voliči budou dodány nejpozději  
3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané 
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(tím se roll cloud liší od obdobně vyhlí-
žejícího – a častějšího – shelf cloudu). 
Vzácně se nicméně může vyskytnout 
i samostatně, nezávisle na ženoucí se 
bouřce. www.denik.cz Mimořádný jev 
byl vyfotografován i u nás. 

… nejen v červnu, ale i po celé léto si  
s námi počasí pohrávalo. Bylo bouřli-
vé, střídaly se dny s neúnosnými vedry  
s náhlým chladnem, lidský organismus 
chvílemi trpěl a toužil po stínu.

… na fb a posléze na webu města byla 
informace – DEN� TECHNIKY� MĚSTA�
ÚVALY�A� IZS� –�dne�29.� 6.� 2022. Spolu  
s SDH Úvaly, Technickými službami 
města Úvaly a obvodním oddělením 
policie v Úvalech se uskutečnila akce 
pro ZŠ Úvaly.

Na hřiště pod školu přivezli téměř veš-
kerou techniku a vybavení a děti sezná-
mili s prací jednotek. Podle ředitele TS 
byla akce pro děti velmi lákavá, vyzkou-
šely všechno od jízdě na plošině, po 
policejní zásahy a vše bylo doplněno 
zasvěceným výkladem pro 11 tříd ZŠ. 
Mnoho fotografií je uloženo v archivu 
městských kronik jako volná digitální 
příloha kroniky 2022. Uveřejňujeme 

odhodit papírek či nedopalek, aby ho 
nepostihla vysoká pokuta.

… během prázdnin se ve městě rojily 
příměstské� tábory� všeho�druhu. Byly 
jich desítky a děti byly veselé. Do re-
alizace se přidaly k tradičním MDDM  
i spolky. Lze jen dát palec nahoru.

… i tábory přispěly ke zvýšení návštěv-
nosti koupaliště, která byla za horkých 
dnů hojná a po celé období koupaliště 
sloužilo k rekreaci a regeneraci sil. Po-
řád je to naše rodinné stříbro a modrý 
drahokam údolí Výmoly. Jedna výtka se 
vyskytla. Nelíbil se volební plakát jedné 
strany na plůtku dětského brouzdališ-
tě, proč prý když tak nebyl zvenku na 
plotě. Nově se na parkovišti vybíral po-
platek. 

… v prvním srpnovém týdnu se v are-
álu ZŠ natáčí Kukačky2, je regulovaná 
doprava v dolní části náměstí a před 
školou se rojí herci a štáb.
… Covid je stále s námi, sice ne naléha-
vě, ale přece. K 15. 8. onemocnělo 12 
občanů, dny předtím i přes 20.

… o prázdninách „zmizely“ dva objekty 
péče o živoucí obyvatele města, ach, už 
nemáme prodejnu potřeb pro zvířátka 

(Křížkův mlýn v Husově ul.) a Pizzu s se-
bou na Pražské.

… nejen v noci, ale i za bílého dne se 

výběr pro čtenáře. Možná by i veřej-
nost uvítala takový DEN.

…lesní� požár� vypukl v neděli 24. čer-
vence 2022 (během velké vlny veder)  
v národním parku� České� Švýcarsko 
nedaleko Hřenska. Požár zasáhl více 
než 1600 ha plochy parku, v největším 
nasazení ho hasilo osm vrtulníků, pět 
letadel a dohromady asi 700 osob. Jde  
o největší lesní požár v novodobé his-
torii Česka a Saska. I na fb našeho SDH 
se objevila dokumentace náročné prá-
ce hasičů. Uhašen celý i všechna ohnis-
ka byla v pátek 12. 8.

…6.–7. 8. akce Dogfrisbee – již další 
ročník psích závodů ve freestylu na fot-
balovém hřišti v Pařezině i s meziná-
rodními účastníky. Jako vždy psí parťáci 
dělali radost svým majitelům.

… během července došlo k úpravě keřů 
v ulicích, takže Husova je dobře prů-
chodná, v Jiráskově si můžeme připa-
dat jako v pampě, ale nijak to neprovo-
kuje chodce. Postupná úprava�záhonů�
se však zdá dost náročná, včetně den-
ního zalévání.

…nadále si stěžují občané všeho věku, 
že chybí�lavičky a nejvíc na Vinici a také 
pod tratí. Když ta byla odstraněna kvůli 
neustálému nepořádku, tak to moc ne-
pomohlo. Stále se posedává, ovšem po 
zídkách a odpad se válí po zemi, asi by 
pomohlo ponechat lavičku, ale přidat 
velký koš, to by se třeba popíjející stre-
fil do něj a nerozbíjel skleněné lahve 
na zemi či „plnil“ koš u podchodu. V so-
botu 13. 8. ráno důkaz toho, že nadále 
je příjemné a čisté prostředí někomu 
trnem v oku. Možná i naprostá lhostej-
nost a po něm potopa, tak si vandal 
vysvětluje demokracii a svobodu. Lec-
kde v zahraničí si nedovolí nikdo ani 
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ZABAGED®
ZABAGED®�–� co� to� je?�Základní�báze�
geografických� dat� České� republiky�
(viz� zkratka)� je� komplexní� digitální�
geografický� model� území� České� re-
publiky�

V červnu 2022 proběhla na území měs-
ta Úvaly  Zeměměřického úřadu aktu-
alizace ZABAGED® topografkou Alenou 
Větrovskou. Když procházela ulicemi 
a zapisovala si poznámky, požádala 
jsem ji o pár řádek o tom, co právě dělá, 
napsala tedy následující informaci:

„Od počátku existence ZABAGED® 
jsou objekty pravidelně celoplošně re-
vidovány a aktualizovány a to dvěma 
základními způsoby. Na podkladě dat 

kopisné části ZABAGED®, obsahuje 
informace o sídlech, komunikacích, 
rozvodných sítích a produktovodech, 
vodstvu, územních jednotkách a chrá-
něných územích, vegetaci a povrchu 
a terénním reliéfu, součástí jsou i vy-
brané údaje o geodetických bodech na 
území ČR.

Základní báze geografických dat (ZA-
BAGED®) je digitální geografický mo-
del území Česka. ZABAGED® je využí-
vána jako základní informační vrstva  
v územně orientovaných informačních 
a řídicích systémech veřejné správy 
ČR. Je také hlavním zdrojem informa-
cí pro tvorbu základních map ČR mě-
řítek 1:10 000 až 1:100 000 a pro při-

dálkového průzkumu Země, z veřejně 
dostupných zdrojů na internetu, šet-
řením vybraných informací u místních 
orgánů veřejné správy a terénního 
místního šetření probíhá tzv. plošný 
(periodický) způsob aktualizace.

Před vlastním terénním šetřením to-
pograf využije letecké měřické snímky, 
katastr nemovitostí, externí správce 
dat a internet. Na vyhodnocených mís-
tech topograf provádí vlastní šetření 
(zbylé atributy a geometrie nezjistitel-
ná ze snímků).

ZABAGED® je v současné době tvo-
řena 137 typy geografických objektů 
zařazených do polohopisné nebo výš-

PROMĚNY�HÁLKOVY�ULICE.�ANDĚLSKÁ,� 
VELIKONOČNÍ,�LETNÍ…
Bylo to neobvyklé, když se v loňském 
předvánočním čase objevila adventní 
výzdoba na některých plotech v Hálko-
vě ulici. Zhotovili ji žáci 4.B úvalské zá-
kladní školy. Některé obyvatelky této 
ulice se nechaly inspirovat nevšedním 
nápadem a jaro přivítaly vlastními pra-
cemi. Nejinak tomu bylo v létě. Iva Ba-
rešová, Monika Chomátová a Eva Mac-
ková se domluvily a opět vytvořily na 
plotech výzdobu, která doplňuje před-
zahrádky a doprovází kolemjdoucí. Ne-
jen vlastní dům, ale i okolí patří k jejich 
životu. Tyto zdánlivé maličkosti jsou 
příkladnou ukázkou sousedské pospo-
litosti a dobrých mezilidských vztahů.
Co můžeme očekávat na podzim? Tře-
ba se už něco připravuje.

●  Text�a�foto�Vladislav�Procházka

kradou dobře zabezpečená kola i na 
stojanech na nádraží, posteskli si lidé, 
kteří chtějí jít s dobou a ekologicky se 
přibližovat k hromadné dopravě.

… fenomén moderní doby, znovuob-
novování sousedských vztahů prolíná  
i pořady ČT. I v Úvalech je to znát. Kro-
mě spolků, MDDM a MěK, které jsou 
ve městě registrovány, s historií či  
z posledních let, přibývají i skupiny na 
fb, které napomáhají styku mezi souse-
dy moderní formou. Málo se však pre-
zentují na oficiálních informačních mís-
tech města, možná si vystačí sami mezi 
sebou, ale povědomí o své činnosti 
pomáhá zlepšení vztahů ve městě,  
k pozitivní náladě, která nyní chybí, kte-

tele ze ZŠ, starší žákyni či žáka, který 
má sklony se později věnovat novina-
řině.

●  Zaznamenala� 
Alena�Janurová

rá by dokázala i otupit určité hrany ve 
společnosti, a dokonce i prohlubující 
se umělé oddělování seniorů od ostat-
ních obyvatel tím, že jsou pasování do 
role potřebných ochrany, ale zapomíná 
se na jejich začleňování do dění ve spo-
lečnosti.
… se nedostává informací okrajových 
čtvrtí Úval. Vybízíme proto souse-
dy Slovan, Radlické čtvrti, Pařeziny,  
Setých, Zálesí, Malechova, Hostína  
a i nejmenovaných míst ke spoluprá-
ci s redakcí ŽÚ, abychom pro čtenáře 
zaznamenali nejen společenský život  
v celém městě a neupřednostňovali jen 
jeho střed. 

Máte-li chuť psát, přivítáme i dopisova-
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ZE�ZÁPISNÍKU�HASIČŮ�A�POLICIEZE�ZÁPISNÍKU�HASIČŮ�A�POLICIE

pravovanou Základní topografickou 
mapu od měřítka 1:5 000. ZABAGED® 
je současně zdrojem vybraných infor-
mací pro evropskou datovou strukturu  
INSPIRE a také pro připravované vo-
jenské mapy podle standardů NATO.

Pokud vás příspěvek oslovil a chtěli 
byste se dozvědět více o produktech 
ČÚZK, popř. využít některé z posky-
tovaných služeb, navštivte stránky: 
http://geoportal.cuzk.cz“.

●  Topografku�zastavila�Alena�Janurová

Zabaged Úvaly - střed Geoportál Zabaged Úvaly - střed ZABAGED



    
9KOMUNÁLNÍ �VOLBYKOMUNÁLNÍ �VOLBY ŽIVOT ÚVAL 9/2022

OTÁZKY�PRO�KANDIDUJÍCÍ�SKUPINY�PRO� 
SNADNĚJŠÍ�ROZHODOVÁNÍ�OBČANŮ�
VE�VOLBÁCH
Ptáme�se�za�vás.�S�blížícími�se�volbami�jsme�oslovili�5�kandidujících�subjektů�s�pěti�otázkovými�okruhy,�které�se�týkají�
dalšího�směřování�a�rozvoje�našeho�města.�Posuďte�sami,�co�jednotliví�kandidáti�do�zastupitelstva�nabízí�a�slibují.

Jak se postavíte:

K šetřením energií o 15 % a nákupu 
energií?

Využijeme koncept Smart city společ-
nosti ČEZ ESCO, soubor benefitů pro 
obyvatele měst a průmyslové podniky. 
Usilujeme, aby veškeré veřejné institu-
ce byly energeticky soběstačné díky fo-
tovoltaice a přeměně kotlů z plynu na 
biomasu. Zajistíme výměnu neúspor-
ných světel  za úsporné led osvětlení  
s dlouhou životností.

K hospodaření s vodou, zadržováním 
vody v krajině, zeleni ve městě?

Vytvoříme zelený pás kolem Úval. Za-
měříme se na revitalizaci rybníků, ale-
jí, meandru Výmoly a na výsadbu no-
vých stromů, dosadbu lesů po kůrovci  
a budování mokřadů. Zbudujeme nové 
poldry pro záchyt dešťovky. Při rozvo-

sociální sítě, abychom do dění ve měs-
tě zapojili i mladou generaci. Zasadíme 
se o vytvoření aplikace pro hlášení zá-
vad, černých skládek a dalších podnětů 
od obyvatel Úval. Zajistíme vstřícnost 
a ochotu úřadu při poskytování kva-
litních služeb občanům i prostřednic-
tvím technických služeb a pečovatelské 
služby.

Ke sportu a kultuře, ke spolkovým  
akcím?

Mnoho let se na kultuře i sportu šetřilo 
z důvodu pandemie a nyní je třeba to 
lidem vynahradit. Podpoříme veřejné 
aktivity místních spolků, amatérských 
místních kulturních i sportovních sub-
jektů. Vytvoříme podmínky pro spolko-
vé veřejné prezentování a propagaci. 
Uskutečníme zde Pivní slavnosti, hasič-
ské plesy i soutěže a rybářské závody.

Za místní organizaci ČSSD Tomáš Leier

ji města zajistíme zachování luk a polí, 
kde se voda může přirozeně rozlévat.

K nejdůležitějším investicím ve městě  
a k parkování?

Velké investiční akce naleznete v na-
šem programu na www.cssduvaly.es-
tranky.cz. Nebudeme rušit parkovací 
místa, jak tomu bylo doposud, pokud 
za ně nebudeme mít náhradu. Zasa-
díme se o vybudování parkovací věže 
pro bezpečné uschování kol u nádraží. 
Také pomůže výstavba P+R parkoviš-
tě na místě bývalých uhelných skladů. 
Rozhodně nechceme po městě parko-
vací zóny! Budeme chtít po městské 
policii důslednější kontrolu dodržování 
pravidel.

K informovanosti obyvatel?

Komunikace s občany bude probíhat 
tradiční i moderní cestou přes veškeré 

ODPOVĚDI�ČSSD

Jak chcete uspořit 15% energií spotřebo-
vávaných městem (elektřina, plyn)?

Úspory vidíme ve dvou oblastech. První 
oblastí je snižování spotřeby jednotli-
vých městských domů a organizací. To 
znamená investice do moderních tech-
nologií, které snižují vlastní spotřebu. 

Druhou oblastí je vlastní nákup energií, 
kde chceme využít v tuto chvíli nejvý-
hodnějších krátkodobých kontraktů, 
vyloučit překupníky a nakupovat přímo 
na burze.  

Jak se postavíte k hospodaření s vodou, 
zadržováním vody v krajině, zeleni ve 
městě?

Základním předpokladem hospodaření 
s vodou je udržitelnost spotřeby vody 
a její zadržování v krajině. To zname-
ná omezování zpevněných ploch na 

je chtěli co nejvíce zapojit do rozvoje  
a spolurozhodování o budoucnosti Úval. 

Vedle standardních nástrojů bychom 
chtěli rozvinout elektronickou komu-
nikaci a tzv. avíza pomocí SMS zpráv 
pro přihlášené občany, pořádání infor-
mačních schůzek ke stěžejním projek-
tům již ve fázi přípravy. V rámci trans-
parentnosti zřídit výbor pro výstavbu  
a územní plánování. 

Jak chcete podporovat sport, kulturu  
a spolkový život?

V první řadě bychom chtěli zvýšit dota-
ce úvalským spolkům a zvýšit rozpočet 
města v oblasti kultury. Dále bychom 
chtěli v Úvalech vybudovat multifunkč-
ní kulturní sál, kde by bylo možné po-
řádat všechny typy společenských akcí. 

Za ODS Ing. Alexis Kimbembe

městských pozemcích, rozvoj městské 
zeleně a výsadba stromů. Modernizace 
úvalských rybníků. 

Co považujete za nejdůležitější investice 
ve městě? 

Aktuálně vnímáme jako stěžejní inves-
tice do základního školství a zajištění 
dostatečné kapacity mateřských škol. 
Další investice je do kanalizační infra-
struktury a rozšíření kapacity čistír-
ny. Dokončení vodovodního obchva-
tu Jiren a v neposlední řadě investice 
do životního prostředí v duchu hesla 
„město v zeleni“. Vybudování volnoča-
sového areálu v lomu. 

Jak chcete zvýšit informovanost obyva-
tel města?

Komunikaci s obyvateli Úval vnímáme 
jako velmi důležitou, a proto bychom 

ODPOVĚDI�ODS
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Jak se postavíte:

K šetřením energií o 15 % a nákupu 
energií?

Tuto otázku chápeme jako mnohem 
širší téma. Je třeba hledat cesty nejen 
k úspoře energií, ale hlavně k dosažení 
co největší energetické soběstačnosti. 
Utažení kohoutků nestačí. 

Hledáme varianty, které budou z dlou-
hodobého hlediska nejen ekonomicky 
výhodné, ale také šetrné k životnímu 
prostředí. 

Efektivnost, účelnost, hospodárnost, 
to je naše cesta. Vykročili jsme dávno 
před příchodem energetické krize. Na 
ZŠ máme 30 kWp solární elektrárnu, 
dokončujeme projekty osazení FVE na 
budovy radnice a MŠ, městské budovy 
jsou z velké části zateplené.

K hospodaření s vodou, zadržováním 
vody v krajině, zeleni ve městě?

se nezmění. Čeká nás velké množství 
projektů – svazková škola, dostavba 
MŠ, vodovodní obchvat, kolo/bus/vlak 
terminál, a další. Ke všem projektům je 
hotová nebo rozpracovaná projektová 
dokumentace, včetně výkupu pozem-
ků. Vyhrnout rukávy a do toho!

K informovanosti obyvatel?

Jednoznačně pozitivně. Otevřená ko-
munikace, diskuse s občany – různá 
témata, velké množství názorů – umění 
domluvit se. Máte nám vy co říci? Řek-
něte to. Chcete se zeptat? Zeptejte se. 
Váš názor nás zajímá!

Ke sportu a kultuře, ke spolkovým  
akcím?

Spolková činnost je duší každého měs-
ta. Je nepostradatelnou součástí so-
ciálního života města jako takového. 
Dobré nápady podporujeme a vždy bu-
deme. Už jste slyšeli o participativním 
rozpočtu?

Současný ÚP neposkytuje příliš mož-
ností, i přesto je u větších developer-
ských projektů požadováno řešení na-
kládání s dešťovou vodou. 

Nově navrhovaný územní plán je  
v tomto směru daleko přísnější, včetně 
řešení nově vysazované zeleně tak, aby  
plnila svou funkci.  

Zcela zásadní je změna přístupu země-
dělců k hospodaření s půdou. Odvrátit 
se od čistě ekonomického uvažování 
a brát zřetel na obnovu krajinných  
prvků.

Připravena je revitalizaci rybníků a Vý-
moly. 

K nejdůležitějším investicím ve městě  
a k parkování?

Infrastruktura byla a je hlavní priori-
tou. Poctivá práce, zodpovědný pří-
stup a rozpočtová odpovědnost – tak 
jsme to dělali doposud a tento směr 

ODPOVĚDI�OTEVŘENÉ�ÚVALY
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Jak se postavíte:

K šetřením energií o 15 % a nákupu 
energií?

Jsme v situaci, kdy jsou vysoké ceny 
energií a skokově navýšené faktury za 
energie razantně zasáhly nejeden ro-
dinný rozpočet. Šetřit tak musí nejen 
rodiny, ale i město. Koneckonců řešení 
energetické situace Úval máme mezi 
prioritami.

K hospodaření s vodou, zadržováním 
vody v krajině, zeleni ve městě?

Pitná voda pro lidi, pro zalévání měst-
ské zeleně využijme dešťovou či užit-
kovou vodu. Musíme hledat cesty, jak 
zamezit plýtvání pitné, u které hrozí, že 
jí brzy bude nedostatek. 

K informovanosti obyvatel?

Důvěra v demokracii se buduje i přes 
transparentnost a otevřenost těch, kte-
ré jsme si zvolili. Chceme najít co nej-
širší spektrum komunikačních kanálů 
(pravidelný newsletter, sociální sítě, 
využijeme digitální tabule atd.), aby lidé 
věděli, co se v jejich městě děje. 

Ke sportu a kultuře, ke spolkovým  
akcím?

K životu v Úvalech sportovní kluby a zá-
jmové i kulturní spolky neodmyslitelně 
patří. Rozhodně je budeme podporovat 
a prohlubovat stávající partnerství.

Sport je navíc jedním z významných 
faktorů rozvoje dětí. Zasadíme se tedy  
o dostatečné sportovní zázemí ve městě.

Pro zadržování vody v půdě bychom 
měli pracovat s nejnovějšími vědeckými 
poznatky a doporučeními a preferovat 
např. výsadbu stromu a trávníků nad 
okrasnými rostlinami.  

K nejdůležitějším investicím ve městě  
a k parkování?

Nebudeme lhát, provoz města je třeba 
racionalizovat, zároveň ale nelze vý-
stavbu zastavit úplně. Lidé musí mít po 
čem chodit a řidiči po čem jezdit. Musí 
se zajistit i dostatečná občanská vyba-
venost města.

Každý́ občan má mít právo zaparkovat 
ve městě své vozidlo bez nutnosti za to 
platit. Nechceme, aby se z Úvaláků stal 
zdroj peněz do městské pokladny. Par-
kovací zóny mají smysl, ale musí být fé-
rové k těm, kteří ve městě bydlí. A par-
kování na náměstí se musí zpřehlednit.

ODPOVĚDI�TOP09

Jak se postavíte:

K šetřením energií o 15 % a nákupu 
energií?

Čelem! U každé budovy včetně budov 
škol a školek se podíváme, jak by se dalo 
ušetřit instalací tepelných čerpadel a fo-
tovoltaiky. Nejlevnější je ta energie, kte-
rou vůbec nekoupíme. Zbytek budeme 
nakupovat pomocí e-aukcí či jiného způ-
sobu, jak nejlépe stlačit cenu dolů.

K hospodaření s vodou, zadržováním 
vody v krajině, zeleni ve městě?

Chceme zelené, ne uschlé Úvaly. Každá 
nová budova ve městě má mít nádrž 
na dešťovou vodu, ať už na zalévání 
nebo na splachování. Zadržování vody 
pomohou i louky místo krátce sečené 
trávy, opravené rybníky a Výmola.

Budeme sázet více stromů, ty na rozdíl 
od záhonků dávají stín a snižují teplotu 
v okolí. 

a připomínky do projektů, a to jak 
městských, tak developerů. 

Budeme diskutovat strategii města  
s občany na každoročním workshopu.

Ke sportu a kultuře, ke spolkovým  
akcím?

Chceme, aby Úvaláci nemuseli jezdit za 
sportem a kulturou pryč. Podpoříme 
vznik nových sportovních kroužků, a to 
i v úplně nových sportech, a oddílů pro 
děti. 

Zřídíme samostatnou organizaci koor-
dinující kulturní dění ve městě. Dočká-
me se tak více koncertů nebo i divadla 
pro široké publikum. Pro spolky více 
otevřeme městské prostory.

Vzhledem k povolenému rozsahu textu 
najdete více na www.prouvaly.cz/otazky

K nejdůležitějším investicím ve městě  
a k parkování?

Klíčové investice jsou již dnes jasné 
a dané – nová škola a školka, posílení 
vodovodu, čističky odpadních vod, au-
tobusový terminál u nádraží a oprava 
ulic.

Naší prioritou budou investice do soci-
ální oblasti, snaha přitáhnout do Úval 
nové lékaře, udržet ve městě čisto  
a bezpečno.

Parkovací zóny v Úvalech dnes nedávají 
smysl.

K informovanosti obyvatel?

„Vyvěsili jsme to na web“ nebo “prošlo 
to komisí” není informování obyvatel.

Diskuze s občany budeme dělat v době, 
kdy se projekty teprve tvoří, ne když 
už je vše nakreslené a objednané.  Ak-
tivně zapojíme občany, jejich nápady  

ODPOVĚDI�PRO�ÚVALY
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telem. Promítlo celkem 9 filmů, jeden 
kvůli neúčasti byl po 15 minutách po-
dle provozovatele ukončen. Průměrně 
přišlo asi 100 diváků, film Vyšehrad:-
Fylm měl dvojnásobnou návštěvnost, 
zejména omladinou (zjišťováno před 
uzávěrkou 15. 8.)

Poslední� předprázdninový� Hospod-
ský� kvíz měl velmi vysokou účast  
devíti družstev se 41 účastníky a opět 
byl nabit ne úplně jednoduchými 50 
otázkami, přesto výborná soutěživá 
nálada. Sousedská aktivita a zajímavé 
setkávání.

20.�7. na náměstí u fontány opět silně 
navštíven byl Soundtrack�festival – fil-
-mové melodie v provedení hudební-
ho tělesa Dobře naladěni, které často 
hraje ve Škvorci u jezírka. Pro zpestření 
programu zazněly i hudební hádanky.

Foto: Václav Vícovský 

19.�6. v neděli na zahradě základní ško-
ly zazněly na úvalském�„Koncertu�sko-
ro�letním“, v jeho druhém ročníku letní 
kánony, hudba k jídlu (tafelmusik). 

Chyběl sbor Paleček, který vyhrál sou-
těže a postoupil do finále, proto musel 
zůstat v místě konání. I tak byl koncert 
milý, ale málo navštívený. Odpoledne 
zpříjemnil Středočeský pěvecký sbor 
pod taktovkou sbormistra Stanislava 
Mistra.

24.�6.  za pěkné účasti v sálku DPS pan 
M.� Martínek pobesedoval po promít-
nutí 16.�dílu�Paměti�města Úvaly s jeho 
vzpomínkami na dětství a židovské ka-
marády.

26.� 6. mezinárodní křesťanská� vokál-
ní�skupina�VINESONG přednesla písně 
oslavující Ježíše Krista v plně obsaze-
ném sále v „65“ Riegerově ulici. 

Celé� léto bylo v provozu letní� kino 
na obvyklém místě na hřišti pod kos-
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LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH�
A�SPOLEČENSKÝCH�AKCÍ

11.�8. znovu našviháno událostmi. V 19 
hod.� v� Libertasu� křest prvotiny úval-
ského objevu. Otakar� Pospíšil, člověk 
renesanční, kterému je blízká práce 
rukou, umění, hudba, vlastně cokoli, se 
dal na spisovatelskou dráhu díky chyt-
rému mobilu. Nicméně téma musel mít 
v hlavě dlouho, charakterizuje ho fan-
tasy styl.�Kniha�Bezejmenná�–�cesta se 
prodává ve 14 kamenných prodejnách. 
Dobře zorganizovaný podvečer s pro-
slovy a přípitkem měl spoustu přízniv-
ců. Kmotrem byl Vašek Bláha.

Od� 20� hod.� na� Dobrým�místě� Lenka�
Filipová žasla nad účastí a uvědomila 
si, že zde hraje poprvé. Přizpůsobila 
se publiku a zpívala ostošest své milé  
a nejznámější písně. Byl to koncert 
zase z jiného soudku, než je na zahrád-
ce DM zvykem. Po odřeknutí Fleretem 
patřila do něj i Valašská bluesová spo-
lečnost o pár týdnů dříve.
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Na koupališti zahrála i skupina HELE  
a 13. a 14. 8. počasí nedovolilo usku-
tečnit další akce, Maxíci a Pěnová  
párty budou v náhradním čase po  
uzávěrce ŽÚ.

●  Lístky�trhala� 
a�skoro�všude�byla� 

Alena�Janurová 

ÚVALSKÉ  
POSVÍCENÍ

SOBOTA 10. 9. 2022 
NEDĚLE 11. 9. 2022
HŘIŠTĚ�POD�ZŠ�ÚVALY

MDDM ÚVALY & SCIENCE IN
VÁS ZVOU NA

VESMÍRNÉ DNY ÚVALY
PROGRAM PRO ŠKOLY SE VZDĚLÁVACÍ KANCELÁŘÍ EVROPSKÉ

VESMÍRNÉ AGENTURY ESA ESERO

29. a 30. 9. 2022

►VESMÍR A JAK PO NĚM ČLOVĚK TOUŽÍ
►RAKETY

►KOLONIZACE VESMÍRU
►VESMÍRNÉ UMĚNÍ

ZAHÁJENÍ VŽDY V 8:15 V BUDOVĚ „PĚTAŠEDESÁTKA“, RIEGEROVA 65
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KAPELA�M.A.S.H�LETOS�NA�BABÍM�LÉTĚ� 
NA�KOUPALIŠTI�
Na Babím létě na úvalském koupališ-
ti letos zahraje kapela M.A.S.H, která 
má hluboké úvalské kořeny. Její původ 
lze vystopovat v bývalé skupině Co-
lorado založené v šedesátých letech  
v Úvalech.  Kapelníkem a jedním z členů  
M.A.S.H je Jiří�Šaman. 

Kdo byla obdivovaná a uznávaná kape-
la Colorado, která vystupovala i na Por-
tě, to se dočteme v knize Úvaly v průbě-
hu staletí (je stále k mání v podatelně 
MěÚ), kde se píše: 

“… Začátkem roku 1966 byla v Úvalech 
založena hudební skupina se zaměře-
ním na country muziku. U jejího zrodu 
stáli Jiří Šaman, jeho bratr Pavel  a Ivan 
Nesler. Tento tříčlenný základ přibíral 
ke spolupráci další Úvaláky, a to zejmé-
na první zpěvačku Danu Smolíkovou.  
V tu dobu se ovšem vystupovalo na ve-
řejnosti pouze na besídkách ZŠ. Velkým  
příznivcem a odborným poradcem  
skupiny byl František Smolík, tehdejší 
učitel zpěvu na základní škole. Prosadil 
u vedení školy, že bylo možno zkoušet 
o večerech a o sobotách a nedělích ve 
školní budově. 

V roce 1967 došlo k personálním 
změnám v kapele a novými členy se 
stali sourozenci Hana a Jiří Pilátovi.  
V tomto novém složení skupina přija-
la své definitivní jméno COLORADO 
podle písně skupiny Rangers, kterou 
měla také zařazenu ve svém repertoá-
ru…“ A ještě mnoho dalších zajímavých 
podrobností o skupině najdete ve zmí-
něné knize.

Jiří Šaman zůstal u hudby a objevil se 
na Babím létě na koupališti už dvakrát 
se skupinou Děsband. 

Pane Šamane, máte za sebou úctyhodnou 
hudební dráhu. Jak ji vnímáte z dnešního 
pohledu a čeho si nejvíce ceníte? 

Muziku dělám již šedesát let. Měl jsem 
to štěstí, že jsem mohl hrát s různými 
skupinami na různých pódiích skoro 
po celém Česku. Moc rád na tuto dobu 
vzpomínám. Skupina Colorado, kterou 
jsem spoluzakládal, ve své době repre-
zentovala Úvaly docela dobře. Přede-
vším to ale byla a stále je skvělá parta 
kamarádů. Dnes už bydlíme daleko od 
sebe, ale přesto si někdy spolu ještě 

puji ještě ve Vámi zmíněné škvorecké 
dixielandové skupině Děsband.

Jak dlouho hrajete? Jaký je váš repertoár?

Odkdy spolu hrajeme, je těžké určit, 
protože tahle parta hrála nějaký čas už 
společně se skupinou Colorado. Takže 
historie této kapely je delší než 50 let, 
i když jako MASH vystupujeme posled-
ních zhruba 15 let. Do našeho reperto-
áru patří především country a tramp-
ské písně.

Máte nějaký osobní vztah k úvalskému 
koupališti?

Vztah k úvalskému koupališti mám veli-
ce kladný. Za mlada jsem se tam chodil 
koupat a rád vzpomínám především na 
to, jak jsme s úvalskými muzikanty po 
velikonoční pomlázce chodili na kou-
paliště, kde jsme si rozdělovali hraním 
vykoledované nůše – ne vždy šlo jen  
o barevná vajíčka. 

Na co se můžeme těšit letos na Babím létě?

K létu, i k tomu Babímu, patří trampské 
a country písně. Těšit se můžete tedy 
na tyto songy od českých, ale i od za-
hraničních skupin.

Děkujeme a těšíme se na viděnou v září 
na koupališti.

●  Spolek�Zachraňme�koupaliště

zahrajeme. V Úvalech vždy bylo hod-
ně dobrých muzikantů a mě těší, že to 
stále trvá – např. skupina Divokej Bill. 
Mám rád přátelství mezi muzikanty. 
Měl jsem možnost si zahrát mnohdy  
s opravdovými mistry, kteří přes svůj 
obrovský talent a nadání zůstali skrom-
ní a přátelští. A toho si cením nejvíc.

Kde jste všude hráli a s kým od zmíně-
ných začátků?

Se skupinou Colorado jsme hráli  
nejčastěji v Praze většinou na různých 
country akcích v Lucerně, v Radiopalá-
ci, na Výstavišti, na Hajnovce, v Elek-
tropodnicích, na Pražském hradě atd.  
a to hlavně s KTO, White Stars, Green-
horns, Rangers a Banjo Bandem Ivana 
Mládka.

Skupina M.A.S.H je velmi početná – na 
Babím létě má vystoupit 7 hudebníků.  

Skupina M.A.S.H je parta kamarádů, 
muzikantů a příznivců skupiny Colo-
rado a je z Českého Brodu. Je to záro-
veň kapela trampské osady Dolánka. 
Stálých členů je šest: Martin Kratochvíl 
(5strunné banjo, zpěv), Jana Kratochví-
lová (housle, zpěv), Jaroslav Macek 
(zpěv, kytara), Jiří Eddie Novák (kytara, 
zpěv), Jaroslav Fasta Slavíček (basová 
kytara) a já (uke banjo, zpěv). Jako host 
s námi občas vystupuje i multiinstru-
mentalista Roman Ištvánik. Společně  
s Jaroslavem Fastou Slavíčkem vystu-
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CÍRKEVCÍRKEV

ZAMYŠLENÍ�NAD�BIBLICKÝM�TEXTEM
Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se 
u moře. Shromáždil se k němu tak veliký 
zástup, že musel vstoupit na loď; posadil 

se v ní a celý zástup stál na břehu. 
 

I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: 
„Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, 

padla některá zrna podél cesty, a přilétli 
ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalna-

tou půdu, kde neměla dost země,  
a hned vzešla, protože nebyla hluboko  
v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; 

a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas 
padla mezi trní; trní vzrostlo  

a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré 
země a dala užitek, některé sto zrn, jiné 
šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“                                                 

(Matouš 13,1 - 9)

Milí přátelé v Kristu !

Často se stává, že z našich úst často vy-
chází mnoho slov bez vnitřního obsa-
hu.  Vezměme politiky, kteří toho nasli-

Člověk ke svému životu nepotřebuje 
pouze jídlo.  Ke štěstí a bohatství, stej-
ně tak je nutné i vnitřní světlo, morální 
opora a duchovní síla… Všude jsou lidé, 
kteří trpí vnitřním neklidem a jsou zne-
chuceni neúspěchy, trápeni  špatnými  
vztahy v rodině, mezi přáteli,  zklamá-
ni, pokořováni a ponižováni druhými…. 
a podobně. Tito všichni potřebují svět-
lo a pomoc… Prosí o trochu útěchy, če-
kají na dobré slovo, na trochu lásky, na 
slovo naděje… 

 Přidat si ke svému kříži ještě i kříž ně-
koho cizího, vyžaduje od člověka velké 
úsilí. Ne všichni však mohou pomáhat 
stejně, ale každý z nás může říci tomu 

bují, zvláště před volbami. To je slov… 
a stejně je to i s tiskem… Zatímco Bible, 
na rozdíl od nás lidí,  obsahuje  pravdi-
vá  „slova života“… 

Ptejme se každý sám sebe,  jak nechá-
váme působit Boží slova na náš život? 
– Možná někdo řekne, že mu hlava ne-
slouží a že si už nic nepamatuje. Ale k 
tomu jeden příběh:

Za mnichem přijde jeden člověk, který mu 
říká: „Já když slyším Boží slovo nebo ká-
zání, často se mi stává, že jedním uchem 
vchází, druhým jde ven…“ Mnich mu dá 
košík a říká: „Běž mi támhle do studny 
pro vodu!“ Člověk se snaží a vůbec mu 
to nejde. S tím také přijde za mnichem. 
Mnich mu odpoví:. „Sice si žádnou vodu 
nenabral, ale podívej se na ten košík. Byl 
celý od hlíny a je čistý. A tak je to i s tvojí 
duší. Sice si nic neodnese, ale přeci se 
očišťuje…“ 
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druhému třeba dobré vlídné slovo, vy-
slechnout, povzbudit, projevit  zájem, 
nabídnout  pomoc atd. …

Kde však k tomu čerpat sílu? Tu lze 
čerpat právě z Božího slova, které nás 

Kéž nám k tomu dopomáhá  Bůh.  
Amen.

●  Mgr.�Jitka�Pokorná,� 
farářka CČSH v Úvalech

může přetvářet a přinášet v nás několi-
kanásobnou úrodu.                                                                                                         

Boží slovo  je všemohoucí. Může promě-
nit  náš život.  Ale je zapotřebí naše spo-
lupráce , náš zájem, naši touhu …
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HASIČI�
Krajská�soutěž�v�požárním�sportu

O víkendu 18. – 19. června se konala 
na Kladně krajská soutěž dospělých.  
V minulém čísle Života Úval jsme vás 
již informovali, že na tuto soutěž po-
stoupila obě družstva z Úval. Vzhledem  
k úrovni krajské soutěže jsme posílili 
obě družstva o kamarády z okolních 
sborů – Tehova, Tehovce, Křížkového 
Újezdce, Struhařova a Turkovic, takže 
nás jela celkem velká parta z Prahy - 
východ.

V sobotu dopoledne začali závodit muži 
v disciplíně 100 m s překážkami. První 
pokusy se jim moc nevedly, ale pak se 
i nějaké pěkné časy ukázaly. Nicméně 
hned první disciplínou nabrala celá 
soutěž veliké zpoždění a neuskutečnil 
se tradiční vyřazovací závod mezi nej-
lepšími závodníky dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů – nakonec byli jen 
dohromady seřazeni podle časů. Mezi 
nejlepší krajské stovkaře se zapsal Petr 
Zetek druhým místem mezi “dobráky” 
a 3. místem celkově. Pak už závodily 
ve stejné disciplíně ženy. Dráha se roz-
pálila na 30 stupňů a byl to trochu boj  
o přežití. Naštěstí naše holky vyvázly 
bez zranění a mohlo se jít na štafety. 
Naši kluci vyběhli krásnou 2. příčku  
a celkově po prvním dni přespávali na 
3. místě. Ženy pak obsadily průběžné 
7. místo. V neděli se od rána bojovalo 
v požárním útoku. Vzhledem k výsled-
kům z předchozího dne se dalo hodně 
získat, ale také hodně ztratit. Měli jsme 
to dobře spočítané a sledovali výkony 
ostatních družstev. Požární útok kluci 
sice zaběhli pod  30 vteřin, ale na cel-
kové postupové 2. místo to nestačilo. 
Ženám se povedl jen první pokus, ale 
ostuda to rozhodně nebyla. V největ-
ším horku nedělního odpoledne nás 
pak čekal závěrečný nástup s vyhláše-
ním výsledků. A začala nezapomenu-
telná komedie, kdy všichni soutěžící 
znali výsledky, ale hlasatel se nedal 
přesvědčit a málem nám kluci na tu 
“bednu” nenastoupili. Nakonec se to 
teda povedlo a kluci si šli oprávněně 
pro medaile za 3. místo v krajské sou-

Poslední� schůzka� kroužku� mladých�
hasičů

V pátek 24. června se konala poslední 
schůzka kroužku mladých hasičů ve 
školním roce. Už se stalo tradicí, že po-
slední schůzka je trochu jiná než všech-
ny ostatní. Letos si vedoucí připravili 
“bojovku” s různými úkoly. Malinko 
nám to zkomplikoval pořádný déšť, ale 
nakonec všechny děti vyšly na trať do 
lesa a všechny se také sešly v cíli. Vý-
sledky jsme sice vyhlásit nestihli, ale  
o tom to tentokrát ani nebylo. S nový-
mi zážitky a dojmy a medailemi na krku 
jsme se před prázdninami rozloučili  
u hasičárny a v září se snad zase sejde-
me.

těži, jeden jediný bod od postupu na 
“republiku”. Ženy se ctí uzavřely první 
polovinu startovního pole na 6. místě. 

●  Alena�Tesařová
foto�Adéla�Votočková,

SDH Úvaly



Letní�hasičský�tábor

V termínu 22. – 31. 7. 2022 se konal 
již 24. letní hasičský tábor ve Stříbrné 
Skalici. Dospělí hasiči s přispěním do-
rostenců připravovali tábořiště a orga-
nizační věci už od jara a vše vrcholilo 
táborovými přípravami o červencových 
víkendech. V pátek 22. 7. se otevřela 
brána tábora a přijelo na něj 38 dětí, 
7 instruktorů, 11 vedoucích a 6 dalších 
zaměstnanců tábora. V letošním roce 
jsme putovali pomocí hvězdné brány 
po planetách. Na tuto cestu nás totiž 
pozval lovec Nešťů, který hledal cestu 
na Neští planetu, aby zneškodnil jeho 
vládkyni a Nešti tak nemohli ničit další 
planety. Ptáte se, co je Nešť? Tak to je 
na delší vyprávění… Ale třeba neštěstí 
nebo d(n)éšť nebo neštovice znáte, ne?
Navštívili jsme podivnou Planetu zví-
řat, kde zvířata nejdříve  nebyla vidět 
a museli jsme je pomocí kódů nakres-
lit. Pak nás čekala planeta Arabela s 
ne zrovna milým králem a museli jsme 
hrát pohádková představení, aby nás 
na své planetě neuvěznil. Ocitli jsme se 
na planetě Pozpátku, kde den začínal 
večeří a končil spacákovou rozcvičkou. 
Na Policejní planetě nás navštívili pro-
fesionální policejní psovodi s poutavou 
ukázkou. Během celodenního pěšího 

výletu do Ondřejova jsme putovali po 
Čumplanetě a vyhlíželi další cestu ves-
mírem. Hlavně vedoucím se líbilo na 
planetě Naruby, protože se na chvilku 
mohli stát dětmi a hrát různé hry. Na 
sedmý pokus jsme konečně prošli bra-
nou na Neští planetu, vyzkoušeli chůzi 
v neštích stopách, hledali jejich poklad 
a nakonec v závěrečné únikové hře 
porazili neští vládkyni a unikli z Neští 
planety zpět na Zem. Náš úspěch jsme 
oslavili sobotní 23. stříbrnoskalickou 
olympiádou a na odpolední pouti moh-
li utratit všechny táborové peníze. Na-
konec jsme se pobavili na večerní dis-
kotéce a už zbývalo jen nedělní balení 

stanů a všeho ostatního zázemí tábo-
ra. Úderem poledne byla z naší tábo-
rové zahrady jen travnatá plocha a asi 
hlavně sousedům se po deseti dnech 
ulevilo. Nechyběly ani dvě tradiční bo-
jovky, hráli jsme vybíjenou, nově letos 
i ping pong a taky jsme měli táborák  
s kytarou zásluhou jednoho hodného 
tatínka.

Závěrem na dálku děkuji všem kama-
rádům hasičům, už dávno ne jen těm 

úvalským, za celý “táborový proces”, 
který letos zase mohl hladce proběh-
nout. Bylo to intenzivní a nuda neby-
la! Na malé táborníky se budeme těšit 
zase za rok a na ty naše mladé hasiče 
už začátkem září.

●  Alena�Tesařová
foto�Klára�Rytinová,

SDH Úvaly

Kroužek� mladých� hasičů� –� nábor� 
nových�členů�

Zveme všechny zájemce – kluky i hol-
ky od 6 do 18 let do našeho kroužku. 
Schůzky budou probíhat od 2. září 
2022 každý pátek od 16 do 18 hodin  
v úvalské hasičárně, na její zahradě 
nebo někde v blízkosti. Přijďte se na 
nás podívat, už od září trénujeme na 
podzimní soutěže. 

Pro další informace si můžete napsat 
na mail: mh.uvaly@gmail.com

●  Alena�Tesařová,
SDH Úvaly
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KLUB�DŮCHODCŮ�
Klub důchodců pod záštitou města Klub důchodců pod záštitou města 
Úvaly obnovuje svoji činnost poněkud Úvaly obnovuje svoji činnost poněkud 
netradičním způsobem, příslibem je  netradičním způsobem, příslibem je  
i možnost zájezdu.i možnost zájezdu.

Ovšem� největší� změnou� je� to,� že� 
jedenkrát� za� 14� dnů� se� budeme� vě-
novat�stolním�retro�hrám,�plánujeme�
vyhlásit� mistrovství Úval v Člověče, 
nezlob se. 

Klub�je�zcela�otevřen�všem�i�zájemcům�
mladšího�věku,�kteří�na�důchod�tepr-
ve�čekají.�První� schůzka�nad�stolními�
hrami�všeho�druhu,�které�znáte�z�mlá-
dí,�se�bude�konat�14. září ve 14 hodin 
v sálku DPS�nám.�Svobody�1570.����
    
Srdečně�vás�zveme,�her� i�míst�máme�
dost.

●  Alena�Janurová

Hry� budou� vystřídány� třeba� zajíma-
vou� přednáškou� či� hudebním� odpo-
lednem�s�možností�se�zpěvem�přidat� 
k�reprodukované�hudbě�známých�pís-
niček.�

Podle� zájmu� lze� i� promítat� snímky� 
z�přírody�či�historické�fotografie�z�Úval,� 
a� tím� pomoci� určení� doby� i� místa� 
vzniku.�
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ZO  SPCCH  
�Jirny,�Šestajovice,�Zeleneč,  

zve své členy i z Úval  
na členskou schůzi, která se  
bude konat dne 16.�9.�2022� 
v�15,00�hod. Místo konání:  

Kulturní�dům�Jirny

Program:  
zpráva o činnosti  

ZO SPCCH za rok 2021 + 2022, 
zpráva o hospodaření  
organizace, plán práce  

na rok 2023
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SKAUTSKÉ�TÁBORY�2022
Letošní léto jsme pořádali tři tábory. Všech-
ny tábory se konaly na našem tradičním 
tábořišti ve Zderadinách. Táboříme v pod-
sadových stanech, jako  kuchyň nám slou-
ží dřevěný přístřešek, myjeme se vodou  
z potoka a obejdeme se bez elektřiny. 
Níže si můžete přečíst, jak se tábory po-
vedly.

Tábor�skautů�a�skautek�2.�–�16.�7.

Skauti a skautky se na táboře přenesli do 
starověké Sparty. Během tábora se zdo-
konalovali v bojových schopnostech, ale 
také museli prokázat chytrost, odvahu a 
spoustu dalšího.  Na závěr se konala veli-
ká bitva, kterou si všichni užili.

Během tábora se podařilo více spřátelit 
a sblížit děti v oddílech. Zároveň se mladí 
vedoucí, kteří budou letos rovery a budou 
vést schůzky, naučili, jak využít své vůdčí 
schopnosti, a připravili ostatním skvělé 
programy.
 
Tábor�světlušek�a�vlčat�–�16.�–�30.�7.

Tábor světlušek a vlčat se letos nesl v du-
chu pirátství a honby za pokladem. Čtyři 

posádky postupně získávaly části mapy, 
které pak složily a společnými silami po-
klad našly.

Děti si na táboře vyzkoušely brännball 
(hra podobná softbalu) a naučily se, jak 
zapalovat oheň. Zjistily, jak udělat několik 
základních uzlů, a také si zkusily souznění 
s přírodou.

Během tábora si ti největší odvážlivci plnili 
Tři kapky rosy a Tři bílé tesáky, skautské 
zkoušky pro nejmenší. Jeden z posledních 
dnů se nesl ve slavnostním duchu, neboť 

ti nejmladší skládali slib a přísahali tak 
věrnost zákonům vlčat a světlušek.
 
Tábor�Benjamínků�–�30.�7.�–�6.�8.

Tábor Benjamínků se od předchozích tá-
borů odlišoval tím, že s dětmi jeli s námi 
na tábor i rodiče a sourozenci dětí. Benja-
mínci a jejich rodiče se na týden stali stře-
dověkými postavami (bojovník, lučištník, 
léčitel nebo zvěd), pomáhali panu králi, pl-
nili zkoušky a na závěr porazili draka. Vy-
ráběli jsme si kostýmy, sestrojovali kuše  
a zažili i jarmark.
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Děti, ale i rodiče zjistili, jak to na táboře chodí, naučili se nové 
dovednosti, aby příští nebo přespříští rok, až půjdou do světlu-
šek a vlčat, už věděli, co je čeká. Zároveň se na táboře vytvořila 
nová přátelství.
 
Těšíme se, až se zase v září potkáme při dalších dobrodruž-
stvích. 

●  Za�úvalské�skauty�Radvan,�Vendy,�Barča�a�Cíťa
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Na víkend 14. – 15. května 2022 se do 
Prahy sjela většina učitelů České aso-
ciace aikidó na stáž Šidóšakai (tedy 
učitelů od 2. danu Aikikai) a júdanša 
(nositelů danových stupňů). Náš učitel 
Miroslav Kodym (6. dan Aikikai) nám 
zavařil mozkové závity, ale příležitost 
zacvičit si s nejlepšími jsme si nemohli 
nechat ujít.
 
Ani vyšší teploty neodradily aikidisty od 
návštěvy stáže Gilda Mezza (7. dan Aiki-

kai), který zavítal v prvním červnovém 
víkendu opět do Prahy. Gildo své cviče-
ní aikidó kombinoval se školou zbraní 
Kašima šin rjú, takže jsme vytáhli dře-
věné meče (bokkeny) a oprášili i tuto 
disciplínu. 
 
Koncem června jsme obvykle hodnotili 
děti za jejich celoroční cvičení a rozdá-
vali diplomy. Při té příležitosti jsme na-
plánovali členskou schůzi a nasdíleli in-
formace k pokračování v další sezoně. 

Ta malá potvůrka zvaná Covid-19 nám 
v minulých letech překazila naši tradici, 
ale letos už nám nic nebránilo. Změnou 
termínu soukromé stáže M. Kodyma  
(6. dan Aikikai) se víkend 25. – 26. červ-
na dostal do kolize s našimi zkouškami, 
nakonec jsme se ale rozhodli přidat  
k dětským zkouškám i dospělé. A že 
to byla náročná neděle. Nejdříve Libor  
s Martou a Františkem odzkoušeli začá-
tečníky, pak Libor s Pavlem dospěláky 
a nakonec i pokročilé děti. Nově nám 
tedy přibylo mezi dětmi:

•  šest 12. kjú
•  sedm 11. kjú
•  tři 10. kjú
•  pět 9. kjú 
•  osm 8. kjú

Mezi dospělými se nově může pyšnit 
Tonda a Vašek 5. kjú, Honza se posu-
nul na 4. kjú a Anička s Vítkem nově po-
kořili 3. kjú. Všem moc blahopřejeme  
a doufáme, že se brzy přidají další. 

HORKÉ�AIKI-MĚSÍCE
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Děti si následně vyzvedly vysvědčení  
a rozprchly se na prázdniny, nás ale če-
kala ještě nejdůležitější akce celého ai-
ki-roku v ČAA – týdenní Letní škola v ter-
mínu 25. – 31. 7. 2022. Letošní byla jiná 
než ty předchozí v mnoha ohledech. Po 
dlouhé době se výjimečně konala v Pra-
ze (ale už hledáme jiné místo na příští 
rok) a pod vedením Miroslava Kodyma 
(6. dan Aikikai), kterému asistovali další 
členové Technické komise ČAA – Libor 
Šimek, Tomáš Šalamoun a Aleš Hruška 
(všichni 4. dan Aikikai). Celkem 11 tré-
ninků (dopolední aikidó a odpolední 
zbraně), které byly doplňovány zkouš-
kami na kjú i dan Aikikai, uteklo jako 
voda a my už se těšíme na další setká-
ní. I Úvaly vyslaly své zástupce a nesmí-
me zapomenout ani skvělou zprávu, že 

● �Pavel�Skalický,� 
vedoucí Aikidó Úvaly 

(www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři�fotografií:�Pavel Skalický,  

Miroslav Kolář a neznámí fotografové

v pátek večer František úspěšně složil 
zkoušky na 1. kjú. Velká gratulace a díky 
za skvělou reprezentaci a posun úval-
ského aikidó zase o stupínek výš. 

V září zahájíme v pořadí již osmou sezo-
nu. V neděli 11. 9. v 16:00 proběhne tré-
nink pro děti, kdy si zájemci od 6 do 12 
let mohou přijít vyzkoušet, jak takový 
trénink aikidó vypadá. Nově otevíráme 
i tréninky pro dospělé začátečníky od 
12 let věku. Náborový trénink proběh-
ne v neděli 11. 9. od 18:00, pokud tedy 
uvažujete o naskočení do aiki-vlaku, 
máte ideální příležitost. Detailní infor-
mace k náboru a zahájení nové sezony 
najdete na našich webových stránkách 
www.aikido-uvaly.cz nebo nově i na na-
šem Facebooku.

V nadcházející sezoně se naši fanoušci 
mají na co těšit. Obě mužstva dospě-
lých  postoupila z druhých příček a bu-
dou�hrát� nově� I.� A� třídu� (A�mužstvo)� 
a�III.�třídu�(B�mužstvo). 

Obě soutěže slibují zajímavou podíva-
nou a jsme plni očekávání, jak si obě 
mužstva povedou o patro výše. K tomu 

by nám měly pomoci i nové tváře, kte-
ré jsme přivedli v přestupovém obdo-
bí. Jsou jimi : Alex Gajdasz (brankář), 
Dominik Práchenský (obránce), Maty-
áš Schovanec (záložník) a Jozef Flóro 
(útočník). A mužstvo v přípravném ob-
dobí hrálo několik přátelských zápasů 
s těmito výsledky: Bílá Hora 6:2, Kbely 
5:5, Xaverov 2:4, Roztoky 4:0. 

B mužstvo odehrálo 13. 8. turnaj v Mil-
čicích, kde se  umístilo na 3. místě.

Obě mužstva do podzimních bitev po-
vedou zkušení trenéři Lukáš Kučera  
a Martin Felix. 

Přejeme oběma trenérům šťastnou 
ruku při skládání mužstev a hráčům 

ÚVALSKÁ�KOPANÁ�STARTUJE�PODZIMNÍ�SEZONU�
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radost ze hry a snad budou body při-
bývat na kontě našich týmů.

U mládežnických mužstev probíhala 
příprava následovně.

Žáci vstoupili do přípravy fotbalovým 
několikadenním kempem v termínu 
23.–26. 8. Po kempu nastartovali kla-
sický  týdenní tréninkový rytmus s pří-
pravnými zápasy.

Starší� přípravka trénovala de facto 
celé prázdniny, i když v omezeném 
čase a s různým počtem hráčů vzhle-
dem k odjezdům na prázdniny. Přes-
to tréninky probíhaly jednou týdně  
a pod vedením úvalského ligového hrá-
če nyní hrajícího za FK Mladá Boleslav 
Dana Marečka. 

Pro kluky ze starší přípravky byl také 
zorganizovaný týdenní fotbalový kemp, 
pod vedením trenérů z Bohemians 
Praha. Tímto kempem jsme nastarto-
vali standardní tréninkový rytmus, 3x 
týdně trénink, 1x týdně zápas. Start 
mistrovské sezony pro SP je o víkendu  
3. – 4. 9.

Mladší� přípravka byla v tréninku do 
konce července, novou sezonu začí-
nala tréninkem v  posledním týdnu 
prázdnin, stejně jak SP startuje soutěž 
od 3. 9. Celoročně děláme nábor no-
vých fotbalistů a fotbalistek, zapojit se 
do tréninku mohou děti ve věku již od 
4–5 let.

A pár informací k nefotbalovým aktivi-
tám SK Úvaly. 

Díky Františku Bambulovi bude fotba-
lový oddíl a hlavně A mužstvo s úval-
skými fanoušky cestovat na venkov-
ní zápasy v komfortnějším, novějším  
autobuse.

6.7. proběhla jedna z dalších brigád  

atd. za účasti členů a  fandů úvalské  
kopané.

v areálu SK Úvaly, klasické práce jako 
je obnova nátěrů, úklid, oprava lavic 
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NATOČILI�JSME�18.�DÍL�PAMĚTI�MĚSTA�ÚVALY
Členové Letopisecké komise pokračují  
v zachování vzpomínek úvalských obča-
nů. Z natáčení pak pořizují přepisy au-
diozáznamu. Video i audiozáznam bude 
uložen v archivu městských kronik pro 
věky budoucí, ale i pro současníky, kteří 
by projevili zájem. Natáčená osoba pro-
jevila souhlas s nahrávkou i s uveřejně-
ním citací hovoru v Životě Úval.

Oslovili jsme pana Bohuslava�Prokůpka 
a část jeho více jak hodinového vyprávě-
ní přinášíme čtenářům.

Pan Prokůpek je úvalský rodák, narodil 
se počátkem 50. let a je majitelem Pro-
kůpkova Válcového mlýna a Mlýnského 
rybníka, zvaného Prokůpčák. Mimocho-
dem je to nejfotografovanější objekt  
a lokalita ve městě. Jeho rod má hluboké 
kořeny nejdříve v Tlustovousích a poslé-
ze v Úvalech. Kvůli svému „kulackému“ 
původu nemohl studovat a neměl ani 
moc výběru v učebních oborech. Vyučil 
se tedy v učebním oboru lesař a potom 
po roce 1968 vystudoval lesnickou školu. 
Lesnictví pro něj bylo zaměstnáním i ko-
níčkem. Ve videonahrávce věnuje velkou 
část vzpomínkám na svého dědu a otce, 
kteří mu ukázali cestu životem. Památka 
na ně sahá, kam se podíváte. Udržený 
vzhled starodávného mlýna, zvětšení 
plochy rybníka, když mlýn s mlýnským 
kolem přestal využívat náhon, byl vyba-
ven prvními turbínami a byl do něj zave-
den elektrický proud. Chov ryb, lesy nad 
mlýnem, nově vysázené spolu s otcem na 
„Skřivánku“ a v jiných částech Úval. Pan 
Prokůpek vzpomíná na vyprávění otce  
o druhé světové válce a obsazení Němci 

kového záznamu a spolu s mnoha foto-
grafiemi a skeny dokumentů, které pan 
Prokůpek archivu poskytl, je uloženo 
s jeho souhlasem, jak již bylo řečeno,  
v archivu městských kronik. Je to cenný 
přínos k zachování Paměti města. Pan 
Prokůpek má snahu obnovit rybník i les  
v původní historické výměře, ale přesto-
že je dnes nejzávažnějším tématem zadr-
žování vody v krajině, jeho záměr nebyl 
podpořen ani v návrhu nového územní-
ho plánu.

Na historické fotografii na rampě mlýna 
nejstarší pán v bílém je dědeček a vedle 
stojí otec pana Prokůpka.

●  Alena�Janurová

v Úvalech. Leckdo se po válce ozval a do-
pisem rodině, kde děkuje za pomoc při 
přežití válečného období.

Vzpomíná i na dobu znárodňování a tota-
lity a posléze na restituce. Na prozřetel-
nost svého otce, který zachoval všechny 
dokumenty ohledně majetku a současný 
Bohuslav Prokůpek, všichni Prokůpkové 
byli Bohuslavové, dokázal obhájit své ná-
roky a pak mlýn již bez zdemolovaného 
strojního vybavení vnitřek mlýna opravit 
a majetek udržovat.

Jeho vyprávění obsáhlo velmi dlouhý 
časový běh života a velkou šíři děje ve 
městě. Je přepsáno do více jak 20strán-

Dnes jedna velmi stará fotografie ukazuje, jak Holá Hostýně 
byla skutečně holá. Asi by se podle stáří lesa dalo odhad-
nout datum pořízení snímku. 

Fotografie se vzdáleně vztahuje i k článku natáčení rozhovo-
ru s panem Prokůpkem. Ten vysazoval stromy „Na Skřiván-
ku“. Víte, kde to bylo? Zkusíte nám napsat? Máte doma také 
staré fotografie? Zapůjčíte prosím ke skenování?

POZOR – chystáme se na oslavu 100 let od rozsvícení první 
žárovky v Úvalech na období adventu. 

Stalo se na Štědrý den v roce 1922. Prosíme, máte někdo 
doma prastarou žárovku?? Ebonitovou tyč či liščí ocas?? 
Máte někdo v rodině vzpomínku na první „elektrisaci“ 
obce?? Zapůjčíte na akci??

●  Děkuje� 
alena.janurova@centrum.cz�

    

POZNÁVÁTE. . .POZNÁVÁTE. . .
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Naše rozrůstající se město stojí před 
komunálními volbami do městského 
zastupitelstva a potom dalšího staros-
ty, jehož politická strana nebo občan-
ské hnutí získá nejvíce hlasů. Od červ-
nových voleb 1990 si volič vybírá mezi 
politickými stranami a nově hnutími, 
není nucen odsouhlasit kandidátku 
Národní fronty vypracovanou okres-
ním či jiným výborem Komunistické 
strany Československa. To ale klade 
nárok na osobní zodpovědnost voličů, 
což vyžaduje čas a přemýšlení. Zákla-
dem�demokracie�byla�a�je�osobní�zod-
povědnost.

Každý volič již nezná všechny kandi-
dáty ze školy či nějakého zájmového 
sdružení osobně, jak tomu bylo ještě  
v 90. letech, kdy jsme navzájem znali 
nejen profesní zaměření a rodinné po-
měry, ale hlavně morálně volní vlast-
nosti kandidátů. Komunální politika se 
někomu může stát odrazovým můst-
kem do vyšší politiky, extrovert reali-
zuje své ambice, patriot chce pomoci 
městu, jiný hledá profesní uplatnění, 
další trafiku. Členové rady města se 
starostou v čele vedou dialog s občany. 
Noblesně, nebo arogantně? Demokra-
ticky, nebo se znásilňováním mysli ob-
čana? Zkusme se zamyslet nad posled-
ními osmi lety z hlediska morálního.

Známe ještě volní� vlastnosti jako od-
povědnost, vytrvalost, rozvážnost, spo-
lehlivost, sebeovládání, zásadovost, 
svědomitost, sebehodnocení, sebeká-
zeň, sebekritičnost, cílevědomost, sa-
mostatnost, iniciativnost a další. (Ne-
smějte se s Machiavellim, ten se ale  
o demokracii nepokoušel.)

Zastupitele a starostu/starostku by-
chom si přáli obdařené těmito vlast-
nostmi, nejlépe s patriotickým vztahem 
k městu a s důrazem na odpovědnost� 
a� úctu� vůči� lidem� a� městu. Práce 
starosty a zastupitelů je velmi časo-
vě náročná na úkor rodiny, psychicky 
namáhavá, zvolený zastupitel obětuje 
část svého osobního života. Ve voleb-
ním období se musí rozhodovat mezi 
dvěma zly, protože pro optimální řeše-
ní nejsou finanční či jiné kapacity. To 
vyžaduje sebeovládání při diskusích  
s voliči, kteří vystupují jako občané.

Ještě malé odbočení k iniciativě�obyva-
tel v průběhu volebního období. Povin-
ností a právem  občanů je vyjadřovat 
se k práci zastupitelů, rady a starosty. 

Jak lze vedle osobního pohovoru na 
radnici prosazovat odlišný názor? Ved-
le uvedení článku v Životě Úval, nebo 
diskusního vystoupení na veřejném za-
sedání lze podat písemnou interpelaci 
členům zastupitelstva, případně radě. 
Transparentní samospráva doporučuje 
sloučit režim práva na interpelaci pro 
zastupitele i občany, což se technicky  
v písemné formě v Úvalech dělo. Máme 
občanské svobody, právo na svobodu 
slova, daný par. 16 Zákona o obcích. 
Otázkou je, zda vedené diskuse kon-
čily s konsensem. Dokonce docházelo 
k tomu, že starosta řídící veřejné zase-
dání vykazoval staršího diskutujícího 
nespokojeného občana/ku ze sálu za 
pomoci velitele městské policie? V pří-
padě nesplnění rozkazu svého velitele, 
tedy starosty, mohl/a by velitel/ka MP 
být propuštěn/a, což se v posledních 
osmi letech dvakrát stalo. Nechybí tu 
něčí rozvážnost�či�sebekázeň? Řekne-
te, že hierarchie je hierarchie, ale proč 
byla tlumena iniciativa občanů, kteří 
chtěli pracovat v komisích a kteří nebyli 
radou do komisí potvrzeni? Nejednalo 
se o mstu člověka disponujícího mocí? 
Nechyběla zde rozvážnost,�sebekázeň,�
ale� i� dávka� samostatnosti členů rady 
města? 

Proč se před čtyřmi lety výbor pro 
výstavbu a územní plánování změ-
nil ve stavební komisi, tedy jen na 
poradní sbor, jehož připomínky ale 
nebyly pro radu závazné? Neposu-
nul se vývoj demokracie u tohoto 
palčivého problému někam nazpět?                                                                                                      
Sami posuďte, kam je směrována cí-
levědomost, když je svolána schůze 
občanů k připomínkování věci, která 
na MěÚ Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, tedy v obci s rozšířenou pů-
sobností pro Úvaly, již vstoupila v práv-
ní platnost. „Hlas lidu, hlas boží“ nebyl 
uplatněn.

Naopak po stránce stavebně materi-
ální probíhalo vše progresivně. Naše 
město mohlo rozkvést za velké až 
úvěrově riskantní iniciativy vedení  
a patřičných úředníků, kteří dokon-
čovali inženýrské sítě a mohli se tedy 
soustředit na stále chybějící povrcho-
vé úpravy ulic. Architektonické řešení  
s hezkými záhony květin a parkovacími 
zálivy, což vedlo ke značnému zúžení 
ulic, se ale přes připomínky občanů 
nezměnilo.Cui bono? Stále se jedná  
o peníze daňových poplatníků, jejichž 
proměna v novou úpravu náměstí se 

stala včetně rozdávaného pečeného 
vola předvolebním tahem. Úspěšným. 
Že bychom to znali už z politiky v anti-
ce?                                                                                                                                          

Zodpovědnost vůči svěřeným peně-
zům daňových poplatníků, toť otázka. 
V Úvalech se udělalo za posledních 30 
let hodně, přínosem bylo čerpání do-
tací z Evropské unie hlavně v posled-
ních dvou volebních obdobích. Každý 
má radost z nového stavebního prvku, 
ale investovalo se vždy rozvážně, ne-
šlo něco pořídit levněji nebo s využi-
tím stávajících staveb? (Viz odstranění 
téměř nových WC na koupališti, která 
„musela ustoupit“ cyklostezce a do-
dnes chybí. Z města mizí poslední ar-
tefakty odkazu historie: náhrada žuly 
za beton na mostních obloucích, snaha 
o „konzervování“ koupaliště s násled-
nou devastací bazénů apod.) Nějak 
zde chybí vnitřní vztah k historii města, 
mimoděk vytane vzpomínka na v roce 
1987 zbouraný hostinec U Českého lva  
s přestavbou z roku 1706, anebo je 
vítána jakákoliv další investice? Cui 
bono? Je výrazem zásadovosti volit ne-
uvolněnými místostarosty„bývalé“ ko-
munisty? Rada města a všichni zastu-
pitelé podporují kulturní a sportovní 
život ve městě, vytvářejí ale dostatečné 
podmínky pro špičkové řemeslníky? Ti 
se však z města stěhují. 

S vytrvalostí byla např. opravena rad-
nice a další městské objekty včetně 
bytového fondu, zmodernizovala se 
komunikace s občany, byla postavena 
mateřská školka a připravena výstavba 
svazkové školy. Výstavba stezek, hřišť  
a oživení městské zeleně byly upřed-
nostněny před jinak četně vybudova-
nými chodníky a ulicemi s bezprašným 
povrchem. Zcela byly vybudovány ba-
zény koupaliště v nejdražší variantě. 
Mnoho projektů je ve fázi příprav, např. 
přestavba zakoupeného hotelu Budka, 
realizace autobusového nádraží podle 
výsledku architektonické soutěže.    
                     
Kladem rady města byla velká� inicia-
tiva,� vytrvalost,� částečně� zodpověd-
nost�a� cílevědomost, ale pokud chybí 
rozvážnost,� sebeovládání,� sebekritič-
nost�či�celková�odpovědnost, dokonce 
neúcta�k�tradicím toho, kdo vede měs-
to (na náměstí poražené lípy s údajný-
mi chorobami, otázky ohledně zbourá-
ní, nebo zakonzervování historického 
mostu u č. 65 v Riegerově ulici), klesá 
zájem občanů o dění ve městě.                                            

KOMUNÁLNÍ�VOLBY�A�ZODPOVĚDNOST� 
ZASTUPITELŮ�A�VOLIČŮ



    

NÁZORY�ČTENÁŘŮNÁZORY�ČTENÁŘŮ32� ŽIVOT ÚVAL 9/2022

Na jedné straně lze obdivovat mana-
žerské schopnosti vedení města, jehož 
tvář se zcela proměnila, na druhé stra-
ně zbývá otazník, zda všechna jednání 
s občany byla vedena na úrovni sou-
časné doby, nebo způsobem terazky 
som majorom: „ Lipu popíliť, kašnu po-
burať.“ Byla vždy záměrem funkčnost 
stavby či spokojenost obyvatel, nebo 

Novým zastupitelům, byť někdo by-
dlí v Úvalech krátce, popřejme hod-
ně entuziasmu, sil a brzké zvlád-
nutí problematiky. Ministr Jan 
Masaryk říkal: „Demokracie dá fuš-
ku.“                                                                                                                                                    

●  PhDr.�Lenka�Mandová�

jen konečný a dostatečně propagova-
ný efekt?

Je v zájmu občanů, nikoliv nájemníků, 
aby si udělali čas na zhodnocení kandi-
dátů nejen po stránce odborné a ma-
nažerské, ale aby také hodnotili kandi-
dáty po stránce morálně volní. (Nejvíce 
se týká těch nejmladších s rozhodnu-
tím přijít k volbám.)                              

NEBEZPEČNÉ�CHODNÍKY�KOLEM�NÁDRAŽÍ� 
–�ZÁVĚR
Příčné sklony vjezdů jako částí chod-
níků jsou drtivou většinou podstatně 
větší než povoluje norma.

Na téma sklonů vjezdů chodníků jsem 
mezi 8/2018 a 3/2021 napsal 3 články 
do ŽÚ. Ty daly podnět organizaci NIPI 
– bezbariérové prostředí, o.p.s., k pro-
vedení Bezpečnostní inspekce pozem-
ních komunikací s důrazem na plochy 
pro pěší. Její autorizovaný expert na 
bezpečnost pozemních komunikací 
provedl audit v květnu 2021 a NIPI vy-
dala zprávu. 

Zpráva shledala množství rizikových 
míst na komunikacích kolem nádraží, 
ale právě tyto sklony pokládala jako 
„… asi to nejhorší, co se týče rizika  
a rozporu s normami“. Auditor neváhal 
označit chodník jako „… díky sklonům 
takřka neuživatelný“ kde „…hrozí přímé 
ohrožení života…“. Jiráskovu označil „…
za velice nehostinné prostředí a lokál-
ně poměrně nebezpečné…“ a „… chod-
ci jsou v hierarchii městského uličního 
prostoru až na posledním místě. Pra-
videlná každodenní chůze po této ulici 
osobami se sníženou schopností pohy-
bu a orientace – vozíčkáři, osoby s ko-
čárkem, malé děti, lidé s holí, nevidomí 
atp., je velmi obtížná.“

Paní ředitelka NIPI poslala tuto zprávu 
panu starostovi Boreckému a jeho pro-
střednicvím Odboru investic a dopravy, 
také všem zastupitelům, na Krajskou 
správu údržby komunikací a kanceláři 
obhájce veřejných práv. 

Na základě této zprávy zastupitelka 
Top09 ing. Kameníková napsala člá-
nek „Vysoce rizikové chodníky v Úva-
lech – zjistila Bezpečnostní inpekce“ do 
ŽÚ 9.2021 s podrobnostmi ze zprávy  
a vznesla tento bod na veřejném za-
sedání zastupitelstva později stejný 
měsíc. Pan starosta jí odpověděl, že se 
chodníky opraví při plánovaném pro-
jektu autobusového nádraží, nezmí-

vé většině velmi převyšují povolenou 
normu, až skoro 9x ve dvou případech! 
Že naměřené sklony jsou správné, po-
tvrzuje v tabulce dobrá shoda hodnot  
u č. p. 211 (17,5%* a 17,1%*) s hodnou-
tou naměřenou auditorem NIPI, 17,4 %  
v jeho zprávě. 

nil ale kdy. Názor odborníků je, že to 
může být za roky (už teď je to 5 let).

Přikládám tabulku s mnou naměře-
nými sklony vjezdů, aby mohla slou-
žit městu jako výchozí bod pro jejich 
opravu. Z ní vyplývá, že sklony v drti-

 

č. ulice č.p. sklon %   č. ulice č.p. sklon % 
  Jiráskova J    21 VN 305 11,7 
1 J, od Bezručovy 519 8,4  22 VN 465 14,2 
2 J, Satjam 367 9,1  23 VN 544 11,7 
3 J 367 8,2   VN, od A ke K 544 10.9 
4 J 671 8,0  25 VN 454 11,7 
5 J, od Kožíškovy 226 12,1  26 VN 453 9,6 
6 J 216 16,6  27 VN, od K k A 479 8,0 
7 J 212 14,1  28  469 14,9 
8 J 211 17,5*  29  436 9,1 
9 J 211 17,1*   Alešova A    

10 J, od Alešovy 668 5,6  30 A, od J vpravo 405 11,7 
11 J 187 6,6  31  441 v normě 
12 J 186 5,4  32  412 v normě 
13 J 662 9,1  33  431 8,4 
14 J 199 6,6  34  381 v normě 
15 J 198 12,1  35 A, od J vlevo 668 v normě 
16 J 184 4,9  36  215 7,9 
  Vít. Nováka VN    37  404 13,7 

17 VN, od 28.října 
u 

Sudu 9,5  38  419 8,7 
18 VN 285 9,1  39  463 v normě 
19 VN 285 8,0  40  430 v normě 
20 VN 286 9,1           

Co lze obtížně pochopit je, že sklo-
ny chodníků nebyly zhotoveny podle 
schválené projektové dokumentace  
a že chodník byl převzat vedoucím Od-
boru investic a dopravy protokolem  
s prohlášením, že „Práce byly pro-
vedeny v kvalitě dle platných norem  
a souvisejících předpisů a žádné vady 
nebyly shledány“. 

Na to jsem se opakovaně ptal ve svých 
článcích pana starosty, potažmo pana 

Matury, bohužel nepokládali za nutné 
se vyjádřit). Co je snad ještě více smut-
né, že až na paní zastupitelku Top09, 
nikdo z ostatních vč. opozičních zastu-
pitelů tuto věc nikdy nezmínil. Ani na 
výše zmíněném zasedání se nikdo ne-
přidal. Je zarážející, že následující mě-
síc v rutinní zprávě v ŽÚ „O čem jednali 
zastupitelé“ o tomto bodu týkajícím se 
bezpečnosti např. malých dětí, méně 
mohoucích a starších občanů, neby-
la ani zmínka (i když společenský sál 
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v městské knihovně a sportoviště na 
koupališti zmíněny byly). 

Závěrem s lítostí musím konstatovat  
a souhlasit s auditorem zprávy, že lidé 
s např. sníženou schopností pohybu  

a orientace – vozíčkáři, osoby s kočár-
kem, malé děti, lidé s holí, nevidomí 
jsou vedení města zcela lhostejní (že by 
proto, že nejsou početný voličský ma-
teriál?). A dodávám, že navíc evidentně 
nemá smysl o takových věcech psát do 

ŽÚ a spíš se zamyslet na přehodnocení 
tohoto přístupu. Ale jak jinak to sdělit 
občanům Úval? Stojí o to vůbec? 

●  Jiří�Jelínek

Dne 5. srpna nás navždy nečekaně opustila Danuše Budková, naše milá  
kolegyně,  pracovnice pečovatelské služby, která se obětavě starala  
o úvalské seniory. 
Vždy na ni budeme vzpomínat jako na  člověka, který nezkazil žádnou 
legraci a bude našemu týmu chybět.

Za  kolektiv zaměstnanců Města Úvaly Jana Tesařová, tajemnice MěÚ Úvaly

Klienti Domu s pečovatelskou službou touto cestou věnují tichou bolestnou  
vzpomínku oblíbené pečovatelce Danuši Budkové, která měla pro každého vlídné 
slovo a pochopení, mnohé roky nám posloužila a v srpnu navždy opustila.

Nezapomeneme a děkujeme

Děkujeme všem gratulantům, kteří přišli poblahopřát naší mamince Zdeňce 
Kašparové u příležitosti jejích 109. narozenin, které oslavila v dubnu.

Děti s rodinami

Navždy jsme se rozloučili: 

Blanka�Urbanová

Růžena�Jarkovská

Všem pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast.

ZÁŘÍ�2022
Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména 
narozených dětí, životní jubilea a jména 
zemřelých v rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je možné pouze 
s  písemným souhlasem dotčené osoby, 
případně jejího zákonného zástupce. 
V případě zájmu o zveřejnění se obraťte 
na správní odbor MěÚ Úvaly, na email 
marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel.  
281 091 528, mobil 723 929 928. 

●  Marie�Černá,�matrikářka
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KOMINICTVÍ NĚMEC – čištění, revize, opravy. Telefon 775 132 921

• 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

Pronajmeme u Úval  
nezateplené prostory  

350–850 m2 od 65 Kč/m2  
a odstavné plochy do 1500 m2 

od 12 Kč/m2.

Tel. 608 773 259

Poptáváme domácí úklid  
jednou týdně cca dvě až tři  

hodiny v oblasti Horoušanky.

Cena i čas po dohodě.

Kontakt sms: 724 630 902
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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

Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.

Vyšetřujeme všechny ženy bez ohledu 
na věk, bydliště, pojištění a národnost.

Objednání + 420 775 13 11 11 
nebo online na 
www.buprague.cz

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

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

www.sute-pisky.cz
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216x303 mm, po ořezu 210x297 mm Rozměry zrcadla: 190x262 mm

1/1 strany (zrcadlo)
190x262 mm
1/1 na spad
210x297 mm

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musí mít tiskovou kvalitu - 300 dpi, formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty - logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) - v elektronické podobě. Inzeráty budou přijímány 
pouze podle formátů uvedených výše.

Ceník inzerce:
1/1	 	 3	900	Kč
1/1	v	textové	části	 7	800	Kč
1/2	 	 1	950	Kč
1/3	 	 1	500	Kč

1/4	 								1	100	Kč
1/8	 											830	Kč
3.	str.	obálky					4	200	Kč
4.	str.	obálky					5	500	Kč

soukromá	(do	120	znaků)	 140	Kč
soukromá	(120–360	znaků)	 285	Kč
komerční	(do	120	znaků)	 280	Kč
komerční	(120–360	znaků)	 570	Kč

zvýraznění	rámečkem	+	50	%
tučný	nadpis	 						+	30	%

Řádková	inzerce:

	Ceny	jsou	uvedeny	bez	21%	DPH.




