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jich spolupracovníkům/ spolupracovni-
cím za položení základů, na nichž jsme 
jako tým lidí mohli stavět. 

Poděkovat kolegyním a kolegům z Ote-
vřených Úval za dlouholetou podporu.

Poděkovat kolegyním a kolegům z rady 
města.

Poděkovat všem těm zastupitelům a za-
stupitelkám, kterým šlo o věcné řešení 
problémů města.

Poděkovat všem občankám a občanům 
Úval za práci v komisích rady města, 
současné paní kronikářce Aleně Januro-
vé a bývalému panu kronikáři Dr. Vítěz-
slavu Pokornému.

Poděkovat všem kolegyním a kolegům 
z Městského úřadu Úvaly, technických 
služeb, městské policie, pečovatelské 
služby, MDDM, ZŠ Úvaly, MŠ Úvaly, 
základní umělecké školy, ZŠ Heuréka  
a městské knihovny.

Poděkovat všem dobrovolným spolkům 
ve městě, jako jsou hasiči, rybáři, le-
tečtí modeláři, sportovní spolky, Mámy 
v Úvalech, lidem kolem Hospody na 
dobrém místě, pivovaru, Orange baru 
a mnoha dalším, na které jsem určitě 
zapomněl, za to, co dělají dobrovolně  
a ve svém volném čase pro život, kulturu 
a zábavu ve městě. 

Poděkovat všem těm úvalským podnika-
telům a firmám, kteří aktivně podpořili  
a podporují město a občanské spolky ve 
městě v jejich činnosti. 

… a v neposlední řadě bych chtěl podě-
kovat své manželce Mirce a svým synům 
za podporu, kterou jsem v nich měl, 
zejména ve volebních obdobích 2006-
2010 a 2014–2018, která byla neskuteč-
ně těžká. 

Bylo mi ctí být starostou města Úvaly. 

●  Petr�Borecký,  
starosta města
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Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci, 
čtete mé posled-
ní Slovo starosty 
v Životě Úval. Do-
volím si ho proto 
pojmout trochu 
osobněji. Je to už 
dlouhých 16 let, 
kdy jsem se na 
podzim roku 2006 
stal poprvé zastu-
pitelem města Úva-

ly. Byl jsem mnohem mladší, vlasatější, 
štíhlejší a v mnoha ohledech naivnější. 

Město také vypadalo úplně jinak než 
dnes. Příšerný stav jeho ulic byl známý 
daleko za hranice Středočeského kra-
je, celé čtvrti – Slovany, Radlická čtvrť,  
V Setých, Hodov, Horova nebo U Há-
jovny - byly bez kanalizace či vodovo-
du, Pětašedesátka, stejně jako budova 
dnešní radnice byly buď ruinou nebo 
vybydleným objektem v centru města, 
školka v Kollárově ulici nebo základ-
ní škola vypadaly vlastně stejně jako  
v době jejich vzniku v 70. letech 20. sto-
letí. Technické služby v dnešní podobě 
ještě neexistovaly (existovala jen parta 
šikovných lidí v tzv. VPS, což byl formál-
ně jen odbor městského úřadu, prak-
ticky bez jakéhokoli vybavení), městský 
vodovod, čistírnu a veřejné osvětlené 
spravovaly najaté externí firmy. Nádra-
ží a jeho okolí byly odpudivým místem  
a podchod u šraněk byl místo, kam člo-
věk s klaustrofobií raději nelezl. O optic-
ké síti nikdo ani neslyšel. 

V místě dnešního Stonehenge a Parku 
Vinice byly skládky, stavební úřad sídlil  
v pronajatém objektu na rohu křižovat-
ky Wolkerova a Pražská.

Nebylo to však tím, že by první porevo-
luční starosta Úval a jeho tým nic nedě-
lali. Ale po komunistické vládě zdědili 
město, které bylo prakticky bez rozumné 
základní infrastruktury, a tak se téměř 
všechno dělalo od nuly. Především však 
v situaci, kdy bylo výrazně méně peněz 
a ještě ani neexistovaly v současném 

rozsahu evropské dotace. Právě v 90. 
letech tak vznikaly prvotní základní in-
vestice jako byl vodovod, základní kana-
lizační síť, čistírna odpadních vod nebo  
v letech 2002–2006 dům s pečovatel-
skou službou na náměstí Svobody. 

Ale již tehdy jsem coby čerstvý občan 
Úval viděl, že se to přeci jen dá dělat  
i trochu jinak. 

A tak jsem překonal lenost, vystoupil 
ze své komfortní zóny a vstoupil jsem  
se svými kolegyněmi a kolegy coby spo-
luzakladatel spolku Otevřené Úvaly do 
veřejného života v Úvalech. Nejprve 
jako opoziční zastupitel, od roku 2014 
pak jako místostarosta a posledních  
8 let jako starosta našeho města.

Do dneška si pamatuji, když jsem na-
stoupil na radnici a seznámil jsem své 
nové kolegyně a kolegy s plány našeho 
týmu, tak reakce byla „O tomhle se tu 
mluví už dlouho. Ale na to nebudou ni-
kdy peníze.“. 

Od toho okamžiku prošly Úvaly drama-
tickou proměnou. A každý ji hodnotí ji-
nak. Někdo pro ni nemá dobrého slova 
a těší se, až se na radnici konečně vymě-
ní osazenstvo, jiný je rád. 

Tato proměna se ale nestala jen díky 
jednomu starostovi. Stojí za ní mnoho 
práce mých kolegyň a kolegů na měst-
ském úřadě, v městských organizacích, 
v zastupitelstvu, ale také předchůdců – 
starostů Ivana Černého a Jana Šťastné-
ho a jejich týmů.

Každý příběh však jednou končí a tímto 
Slovem starosty končí i můj osobní pří-
běh jako zastupitele a starosty města. 

Chtěl bych proto využít této příležitosti 
a poděkovat.

Poděkovat vám občankám a občanům 
Úval za možnost přetvářet toto město. 

Poděkovat předcházejícím starostům 
Ivanu Černému a Janu Šťastnému a je-
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POSLEDNÍ�JEDNÁNÍ�MĚSTSKÉHO�ZASTUPITELSTVA�
VE�VOLEBNÍM�OBDOBÍ�2018–2022
Ve čtvrtek 15. září 2022 se naposledy  
v končícím volebním období sešli zastu-
pitelé města. Starosta úvodem jednání 
přivítal v sále pana Jana Kučeru, zakla-
datele letecko-modelářského klubu  
v Úvalech, který slaví rovných 50 let. 
Zastupitelé udělili plaketu města Úva-
ly. Pan Kučera poděkoval a pohovořil  
o bohaté činnosti úvalských modelářů 
za uplynulé půlstoletí.

Následně starosta města Petr Borec-
ký seznámil přítomné s činností Rady 
města Úvaly za období od 23. 6. 2022 
do 15. 9. 2022. Rada se zabývala zejmé-
na rekonstrukcí budovy úvalské školy, 
přípravou stavby vodovodního obchva-
tu Jiren a přípravou projektování termi-
nálu u nádraží a podařilo se získat sta-
vební povolení pro volnočasový areál  
v lokalitě lomu v Riegerově ulici. Sou-
časně rada věnovala pozornost úspor-
ným opatřením v souvislosti s energe-
tickou krizí. Náklady na energie městu 
rapidně vzrostou i po rozhodnutí Vlády 
ČR zastropovat jejich ceny.

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis 
z jednání finančního výboru ze dne  
29. 8. 2022 a doplněnou kontrolní zprá-
vu – Kontrola investičních nákladů na 

hodobé problematiky kvality uliční sítě 
v lokalitě U Horoušánek. Připomínky 
také zazněly k výraznému nárůstu ve-
řejné autobusové dopravy v Rašínově 
ulici a aktuálním opravám konkrétních 
ulic v rámci úvalské uliční sítě.

Zastupitelka Mgr. Poláková následně 
seznámila přítomné se stavem úval-
ského školství, které v letošním roce 
čelilo mnoha doposud nepoznaným 
výzvám, mimo jiné související i s mig-
rační vlnou z válčící Ukrajiny. 

Závěrem posledního jednání v tomto 
volebním období zavzpomínal a zhod-
notil končící starosta Mgr. Petr Borec-
ký uplynulé osmileté období v životě 
města, v životě občanů Úval i v životě 
městského úřadu a poděkoval všem 
přítomným i všem ostatním občanům 
Úval.  

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=DLCpBVXFe-w

Délka jednání: 1:36 hod.

●  Marek�Mahdal,  
redakce Života Úval

obnovu koupaliště a vyčíslení provoz-
ních nákladů na provoz prvních dvou 
sezon. Předseda výboru Mgr. Gloc po-
děkoval všem členům za čtyřletou spo-
lupráci ve finančním výboru.

V dalším bodě jednání zastupitelé 
schválili rozpočtové opatření č. 3/2022 
– příjmy a výdaje ve výši 228 913 611 
Kč. Na konci září 2022 bude mít měs-
to Úvaly na svých účtech cca 30 mil. 
Kč. Rovněž i místostarosta města Ing. 
Kimbembe vyslovil poděkování za spo-
lupráci nejen při tvorbě městských roz-
počtů za uplynulé volební období.

Zastupitelstvo také schválilo kronikář-
ský zápis za rok 2002 a kronikářský zá-
pis za rok 2016, které retrospektivně 
velmi pečlivě zpracovala městská kro-
nikářka Mgr. Alena Janurová.

V dalším bodě jednání byl schválen zá-
měr na směnu pozemků mezi městem 
Úvaly, kterým bylo napraveno dříve 
přijaté usnesení č. 71/2022. 

Připomínky a dotazy z řad občanů se 
týkaly budoucího výběrového řízení 
na projekty související s obnovitelnými 
zdroji. Další připomínky se týkaly dlou-
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POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé republiky
ve středu 26. října 2022 v 16.30 hodin u pomníku padlých  

v  I. světové válce, na náměstí Arnošta z Pardubic.

Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.

Vedení města

ENERGETICKÁ�KRIZE�SE�DOTÝKÁ�I�MĚSTA�
ÚVALY
Energetická krize a dramaticky rostou-
cí ceny energií se nedotýkají jen obča-
nů nebo firem, ale i samospráv. A sa-
mozřejmě i města Úvaly.

Jestliže ještě loni město a jeho pří-
spěvkové organizace vydaly na energie 
něco kolem 8 milionů Kč, tak v extrém-
ním případě cen z minulého pátku by 
to bylo až 45 milionů Kč, ale i v případě 
cen z tohoto týdne se jedná o částku 
vysoko přes 20 milionů Kč.

Úvaly sice již v minulosti podnikly mno-
ho kroků pro snížení energetické ná-
ročnosti města (zateplení městských 
budov, vybudování FVE na střeše školy, 
výměna osvětlení za úspornější) a dal-
ší kroky podniknou již v září (výměna 
svítidel u městského osvětlení), přesto 
však zásah do rozpočtu bude výrazný 
a ve svém důsledku může výrazně li-
mitovat možnosti města při provádění 
investic a rekonstrukcí.

To vše v situaci, kdy jsou rozjeté nebo 
ve velmi brzké době budou zahájené 
významné projekty města (budování 
vodovodního obchvatu Jiren (rozpo-
čet 100 mil. Kč), rekonstrukce budovy 
A základní školy (rozpočet 32 mil. Kč) 
nebo rekonstrukce a rozšíření hasičské 
zbrojnice (rozpočet 17 mil. Kč)).

Tyto projekty však přesahují již hori-
zont volebního období současného ve-
dení města a zejména jejich dofinanco-
vání bude muset řešit příští radnice, ať 
již na ní bude sedět kdokoli.

Pozval jsem proto zástupce všech pěti 
v Úvalech kandidujících volebních stran 
a sdružení, abychom společně projed-
nali postup města v tomto přechod-
ném období, kde jsem je seznámil jak 
se současnou finanční situací města, 
tak s finanční náročností jednotlivých 
projektů, možností jejich financování 
a rizik s tím spojených.

Schůzky se ve velmi konstruktivním 
duchu zúčastnili zástupci ČSSD Úvaly, 
ODS Úvaly, Otevřené Úvaly, PRO Úvaly 
a TOP 09 Úvaly (strany jsou seřazeny 

dle abecedy) a všechny strany se shod-
ly, že je třeba, aby město tyto projek-
ty nezastavovalo a realizovalo je. Tyto 
projekty budou tedy zahájeny ještě 
v průběhu září letošního roku.

Shodly se také, že je nutný zásah na 
úrovni vlády, protože jinak současná 
situace zásadně naruší sociální soudrž-
nost ve společnosti, chod ekonomiky 
a chod samotného města.

Chtěl bych na tomto místě všem výše 
zmíněným subjektům a jejich předsta-
vitelům/ představitelce poděkovat za 
velmi věcný a konstruktivní přístup, 
který dává naději, že město tuto krizi 
zvládne.

●  Petr�Borecký, starosta města

Informujeme občany, že ve středu 2. 11. 2022   
(Památka zesnulých) bude veřejné pohřebiště v Úvalech  

pro veřejnost otevřeno od 8:00 - 19:00 hodin.
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A�JEŠTĚ�HOTEL�BUDKA�A�KRYT�CO
V sobotu před volbami dostali voliči 
možnost se podívat do celého hotelu 
Budka a krytu CO v budově na náměstí 
Svobody. Obě „atrakce“ byly hojně na-
vštívené veřejností, ať byla příznivcem 
kohokoliv. Po hodině prohlídky byly 
zaznamenány dvě stovky zájemců. Pa-
trně jim stálo za to přijít za občasného 
deště a projít dvě patra až do třetího 
do věže, s jedním pokojem, hotelu 
s pestrou minulostí. V patře byl i pokoj 
s číslem 13 a v jednom byl vchod do ja-
kési komory s původními dveřmi a zá-
rubní. Celá budova je hodně zdevasto-
vaná, ale prostor je pro budoucí účely 
dost a náklady nebudou malé. Rodiny s 
malými dětmi se přišly patrně podívat, 
kde budou jejich budoucí školáci jed-
nou chodit do kroužků, vyjde-li původ-
ní záměr. Co by návštěvníci navrhovali? 
Psali to na volné plochy v sále. Své přá-
ní, výstavní galerie, vyslovila a napsala 
i pravnučka stavitele hotelu s původ-
ním názvem Křovák, stejnojmenného 
majitele, která rekonstruuje i jeho vilu 
ve Škvorci. Ráda si prohlédla interiér 
stavby, kterou míjí cestou na vlak a po-
cítila určité pohnutí i přání, aby vzhled 
budovy zůstal původní a tvořil nadále 
dominantu Úval.

Do krytu CO se šlo nejdřív nebo po 
návštěvě Budky, ale opět s velkou zvě-
davostí. Jednu chvilku dokonce v tep-
lých nepříliš větraných velkých sálech  
v podzemí zhaslo světlo, ale hned bylo 
nahozeno. Mezi pamětníky zaznělo, že 
prý v roce 1994, než byl objekt prodán 
obchodní síti Vít, tak byly prostory vy-
baveny lavicemi, sprchou a kuchyňkou. 
Dnes v rozvodné místnosti zůstaly jen 
po zemi povalující se prastaré porcelá-
nové pojistky a placatka rumu.

Pro mnohé to byl velký zážitek. Srdeční 
pro ty, kdo chodili na diskotéky či obě-
dy nebo pivko i pro ty, kteří viděli hotel 
zevnitř poprvé.

●  Alena�Janurová



cie měla plné ruce práce na přechodech  
a pan starosta naposledy šel do tříd ZŠ  
s květinami.

… velmi� žádané zvýšení počtu laviček 
po městě má i druhou stranu mince. 
Jakou? Tu velmi nežádoucí. Na někte-
rých místech se shromažďovaly do hlu-
bokých nočních hodin hlučící a po sobě 
velký nepořádek zanechávající „živly“. 
Po odstranění inkriminované lavičky  
je nadále využívána zídka a nepřítomný 
koš je nahrazen okolním prostředím, 
prý i pro vykonání potřeby se hodí keře 
nad zídkou. Není dne, aby TS nemuse-
ly uklízet nejen plasty a plechovky, ale  
i rozbité skleněné lahve. Dá se před-
pokládat, že se aktivita neobejde bez 
hluku. Slíbené kamery zatím nejsou  
instalovány. Touha seniorů po lavičkách 
pro odpočinek při cestě do města, kam 
rádi, a i z nutnosti chodí, přináší i zlo, ne-
přizpůsobivostí malé skupiny lidí.

… pařezy po prořezu na různých místech 
města mizí beze zbytku. Poslední čekal 
na dálkově ovládanou frézu na pařezy, 
která si s ním do pár minut poradila ve-
dená rukou pracovníka TSMÚ.

… v� týdnu� před� volbami se prezen-
tovaly kandidující skupiny občanům,  
a tak kromě odpovědí v zářijovém ŽÚ  
a medailonků na vlastních stránkách či 
na webových uvaly.cz, také navštěvo-
valy občany na plánovaných stanoviš-
tích. Proto byl zájemcům zpřístupněn 
i hotel Budka před jeho následnou vy-
sněnou rekonstrukcí a kryt CO pod bu-
dovou, která nejspíš někdy v dohlednu 
zmizí z náměstí Svobody. Fotografická 
dokumentace byla uložena do archi-
vu městských kronik a lze na požádání 
nahlédnout.

●  Zaznamenala�Alena�Janurová
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VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
… koncem srpna se�opravuje�propadli-
na, kterou vyhloubily autobusy u zastáv-
ky u nádraží.

… se pečlivě opravuje i střecha� domu� 
s� pečovatelskou� službou, kam zaté- 
kalo.

… prvního září se náměstí opět zaplnilo 
před 8. h dětmi a rodiči. Městská poli-

    

ZE�ZÁPISNÍKU�HASIČŮ�A�POLICIEZE�ZÁPISNÍKU�HASIČŮ�A�POLICIE

střechy a posléze do dohašování skry-
tých ohnisek.

Do konce června se pak vyjíždělo ješ-
tě ke dvěma menším událostem, a to  
k požáru kabeláže v Úvalech a k likvidaci 
padlého stromu v obci Zahrady u České-
ho Brodu.

Červenec byl pro úvalské hasiče ve zna-
mení požárů. Prvního červencového 
dne před 22. hodinou byli úvalští hasiči 
přivoláni k požáru haly v katastru Záp. 
Jednotka vyjela s oběma cisternami  
a podílela se na likvidaci rozsáhlého 
požáru především intenzivní kyvadlo-
vou dopravou vody. Den poté krátce po 
poledni hořelo přímo v Úvalech, a to ve 
druhém patře bytového domu. Členové 
výjezdové jednotky s asistencí profesio-
nálních hasičů z Českého Brodu uhasili 
požár proudy vedenými po schodišti i z 

plošiny. 12. července v noci hořel země-
dělský objekt v Květnici. Opět se jednalo 
o rozsáhlý požár, ke kterému vyjely oba 
cisternové automobily. Výjezdová jed-
notka několik hodin proudy vody brá-
nila rozšiřování ohně na další objekty  
a osvětlovala místo, poté se podílela na 
odstraňování zbytků střechy a doha-
šování skrytých ohnisek. 18. července 
opět vyjížděly obě cisterny, tentokrát 
k menšímu požáru pole u Dobročovic. 
Den poté byli úvalští hasiči přivoláni  
k požáru obilného pole u Štolmíře.

Po požárech pro změnu následovala sé-
rie výjezdů k událostem na silničních ko-
munikacích. Tak 30. července bylo nutné 
odstranit padlý strom bránící provozu  
v Úvalech. 1. srpna odpoledne vyjížděla 
úvalská Tatra Terrno k dopravní nehodě 
v Jirnech, kde se osobní automobil stře-
tl s lampou veřejného osvětlení. Ráno 

DVACET�VÝJEZDŮ�ÚVALSKÝCH�HASIČŮ
Po prázdninové proluce vás opět infor-
mujeme o zásahové činnosti úvalských 
dobrovolných hasičů. Od poloviny červ-
na řešila jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Úvaly 20 událostí především s 
pomocí cisternového automobilu na 
podvozku Tatra Terrno, ale v případě 
potřeby vyjížděla i starší Tatra 148. Pře-
vážně se jednalo o likvidaci požárů růz-
ného rozsahu, kterých se událo celkem 
10. Na druhém místě se řešily následky 
6 dopravních nehod a vyjíždělo se i k 4 
případům technické pomoci. 

Operační středisko se na úvalské hasiče 
v prvním případě obrátilo v podvečer 18. 
června, kdy hořel rodinný dům v Sibřině. 
Jednotka po příjezdu na místo s oběma 
cisternami průzkumem zjistila, že dům 
v plném rozsahu pohlcují plameny a vy-
tvořila několik proudů. Jakmile byl požár 
zmírněn, dala se jednotka do rozebírání 



dvěma novinkami pouťových atrakcí, 
které ani neumím pojmenovat, postá-
vala mládež, až se pak několik děvčat 
odhodlalo a nechalo se hlava nahoru 
i dolů, vynést nad věž kostela v otoč-
kách, které i ze země pozorováno byly 
děsivé.

18.�9. v podvečer v 17.17�h v úvalském 
kostele zazněl koncert Středočeského�
pěveckého� sboru,� Pražských� pěvců� 
a� Černošické� komorní� filharmonie�
pod taktovkou Stanislava�Mistra. Kon-
cert tak velkolepý, jak asi kostel nezažil 
nebo alespoň dlouho ne, pomineme-
-li tradiční Rybovu mši. Antonín Dvo-
řák stvořil skvělou skladbu, kantátu  

Celé září se skoro žádné netrhaly.  
Výjimkou bylo Sportovní� klání� v� DS� 
10.� září (viz článek) a posvícení týž ví-
kend. A ten den také přehlídka letec-
kých modelů na Slovanech.

Úvalský�kotlík se pro malý zájem druž-
stev kuchařů nekonal, ale ten den se 
přes náměstí a zmrzlinu mnoho rodin 
a samotných dětí vydalo oslavit úval-
ské�posvícení na hřiště pod kostelem. 
Obvyklá cesta lemovaná stánky s cuk-

rovou vatou, perníkovými srdci a růz-
nými pochutinami, které patří k pouti, 
vedla na zaplněný prostor klasickými 
atrakcemi. Ty byly příjemně poklid-
né a hojně dětičkami navštívené. Pod 

Stabat Mater a velmi profesionálně 
ji výše zmíněné sbory se sólisty, hlasy  
i instrumenty, provedly. Nádherné 
tóny rozezněly „chrámovou“ loď i hru-
di nadšených a soucítících posluchačů  
i závěrečným ÁMEN. Potlesk ve stoje 
byl nejlepším oceněním. 

Čekají nás lístky kulturního kalendáře 
poslední den v září a pak brzy po sobě 
na počátku října.

●  Moc�práce�s�trháním�neměla� 
Alena�Janurová
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LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH�
A�SPOLEČENSKÝCH�AKCÍ

4. srpna v Úvalech vzplanul oheň v moto-
rovém prostoru nákladního automobilu, 
který se podařilo rychle uhasit, a 9. srpna 
večer bylo opět v Úvalech nutné odstranit 
následky dopravní nehody osobního au-
tomobilu. Dopoledne 12. srpna nezvládl 
řidič dodávky u Úval řízení a vůz skončil 
ve stromě. Nehoda se patrně obešla bez 
zranění, neboť řidič místo nehody opustil 
ještě před příjezdem jednotky, která ho 
neúspěšně hledala v okolí.

21. srpna ráno unikly kaly ze škvorecké 
čistírny odpadních vod do Horního úval-
ského rybníka. K zamezení většího úhy-
nu ryb úvalští hasiči proudy provzduš-
ňovali vodu a zároveň pomocí čerpadel 
odváděli kontaminaci.

24. srpna brzy ráno byl nahlášen požár 
rodinného domu v Horoušánkách. Hlá-
šení se po příjezdu na místo potvrdilo 
a úvalští hasiči se vyzbrojeni dýchací 
technikou pustili do náročného boje  
s ohněm. Pomocí dvou proudů včetně 
vysokotlakého však požár zlikvidovali.  
Dva dny nato rovněž brzy ráno jednot-
ka vyrazila k požáru rodinného domu  
v Úvalech, ale naštěstí se jednalo pouze  
o zahoření vypínače osvětlení.

30. srpna se úvalští hasiči vrátili do Ho-

ujali zraněného motorkáře. Následovala 
práce na odstraňování následků nehody. 
10. září odpoledne bylo v Úvalech vy-
proštěno uvízlé vozidlo záchranné služby 
na podmáčené krajnici. Nakonec 16. září 
v podvečer vyjeli úvalští hasiči k neho-
dě tří osobních automobilů u Českého 
Brodu. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, ale 
práce bylo na zajišťování místa nehody  
a odklízení následků spousta.

●  Za�JSDH�Úvaly�Milan�Bednář

roušánek, tentokrát k dopravní nehodě 
osobního automobilu, který se převrátil 
na střechu. Řidička vozu byla zraněná, ale 
při příjezdu jednotky už byla v péči záchra-
nářů.

V září byli do uzávěrky tohoto vydání 
úvalští hasiči povoláni pouze k doprav-
ním nehodám. 4. září se jednalo o střet 
osobního automobilu a motocyklu ve 
Škvorecké ulici v Úvalech. Hasiči dorazili 
na místo společně se záchranáři, kteří se 
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SBÍRKA�NA�POSTAVENÍ�POMNÍKU�ODBOJE� 
V�ÚVALECH�–�KONTO�761�438�7002/5500
Přispějte, pokud se cítíte být občany 
Úval a českého státu, na realizaci po-
mníku odboje. Sebemenší obnos bude 
přínosem.

1)�Proč�stavět�v�Úvalech�pomník�odbo-
je?
Pro uctění hrdinství čsl. legionářů, na-
šich rodičů a prarodičů působících  
v protinacistickém a protikomunistic-
kém odboji. Jako morální vzor našim 
dětem.

2)�Cožpak�v�Úvalech�nějaký�odboj�exis-
toval?
Ve Velké válce bojovalo ve Francii, 
Rusku a Itálii za naši samostatnost 95 
mužů včetně tzv. dobrovolníků. Od po-
čátku protektorátu stál v čele úvalské 
pobočky Obrany národa ruský legionář 
Josef Chalupecký, po jeho zatčení fran-
couzský legionář Josef Strnad. Národní 
odboj tehdy spolupracoval s komunis-
tickým odbojem pod vedením členky 
okresního výboru Boženy Šimečkové. 

3)� Jsou� známa� jména� vojáků� naší� za-
hraniční�armády?
Na západě bojoval Josef Chejn, Fran-
tišek Hájek a štábní kapitán Miloslav 
Hladík, do armádního sboru vstupovali 
volyňští Češi, kteří v Úvalech po válce 

bydleli: desátník Mikuláš Svítek a jeho 
budoucí žena Emílie, rozená Krejčíková, 
a Václav Šlégr.

4)� Nebylo� by� vhodné� vzpomenout� 
i�utrpení�pracovního�(totálního)�nasa-
zení�v�Říši?
Jednalo se o ročníky 1921–1923, poz-
ději byly povolány ročníky 1918–1920 
a 1924. Když nacisté potřebovali otroky 
nejen do zbrojní výroby či k odklízení 
trosek, povolali i výpravčí a odborníky 
z pošt ve vyšším věku.

5)� Jsou�známa�jména�lidí,�kteří�se�po-
stavili�komunistické�totalitě?
Nejznámějšími vězni svědomí jsou 
učitel Bohumil Trnka a PhDr. Vladimír 
Struska. Jedná se ale i o vyhnané rol-
níky z jejich usedlostí nebo propuštěné 
odborníky.

6)� Kdy�by�měl� být� pomník� realizován�
a�může� se� veřejnost� na� přípravě� po-
dílet?
V roce 2025 budeme vzpomínat výro-
čí 80 let od uplynutí 2. světové války  
a obnovení Československa. U měst-
ského soudu v Praze byl zaregistrován 
tříčlenný Spolek pro postavení pomní-
ku odboje s IČ 1419644, jenž založil 
sbírkové konto: 7614387002/5500, 

na něž mohou jednotlivci, organizace 
nebo firmy poukazovat jednorázové 
nebo pravidelné platby, dary. Můžete 
se stát čestným členem, pomoci radou. 

7)� To� bude� časově� a� finančně� velmi�
náročné,�že?
Odbojáři nám pomohli získat státní 
samostatnost, užívání rodného jazyka  
a kultury a dočasně demokratické svo-
body. Někteří zemřeli v koncentračním 
táboře, na popravišti či v Květnovém 
povstání. Desítky Úvalských bojovaly 
6. 5. 1945 proti Reimannovým hrdlo-
řezům, kteří se snažili projet na Prahu, 
již chtěli zničit. Bojovníci je zastavili na 
36 hodin. Nic nesmí být zapomenuto.                                          
Další generace mají nalézt příklady 
morálního čestného chování s daným 
poznatkem, že zlu se musí odporovat. 
Jinak vše zachvátí.

Iniciátoři doufají, že myšlenka nového 
pomníku v Úvalech bude přijata vede-
ním města a občany s pochopením i za 
cenu malých obětí. Vždyť ve městě žije 
již přes 6 000 obyvatel.

●  Spolek�pro�postavení�pomníku� 
odboje�–�předseda:�Lenka�Mandová,�

místopředsedové:�Tomáš�Bašta,� 
Vladislav�Procházka



    
11ZPRÁVY�Z �MDDMZPRÁVY�Z �MDDM ŽIVOT ÚVAL 9/2022

FOTOKOLÁŽ�TÁBORŮ�MDDM



    

ZPRÁVY�Z �MDDM�/ �CÍRKEVZPRÁVY�Z �MDDM�/ �CÍRKEV12 ŽIVOT ÚVAL 10/2022

BIBLICKÉ�ZAMYŠLENÍ
Když někdo řekne: „Udělej si pohodlí, buď jako doma,“ zna-
mená to, že jsi u něj vítaný a přijatý. A právě to měl na mysli 
Ježíš, když řekl: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

Nikdo tě nikdy nemiloval a nikdy tě nikdo nebude tolik milo-
vat jako Bůh. Důvod, proč je pro tebe tak obtížné tuto myš-
lenku přijmout, je ten, že jeho lásku nemáš s čím srovnávat. 
Boha nic nemůže přimět, aby tě miloval více, než tě miluje 
teď, a nic ho nemůže přimět, aby tě miloval méně. Je velkou 
ironií, že trávíme život snahou zasloužit si jeho lásku, a při-
tom jeho láska může být přijata pouze vírou. Jan řekl: „Hleď-
te, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni 
dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal 
Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, 
co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, 
protože ho spatříme takového, jaký jest“ (1. Janův  3,1–2).

Možná jsi vyrůstal s rodiči, kteří tě nemilovali nebo nebyli 
schopni ti lásku vyjádřit. Bůh takový není. V celém Písmu 
stále říká: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě!“ Irský spisovatel C. 
S. Lewis napsal: „Bůh nás stvořil proto, abychom byli před-
mětem jeho lásky!“ Někdy je naše jednání špatné, přesto ale 
nikdy nejsme nemilovaní. Bůh nás miluje a díky tomu máme 
hodnotu, kterou nám nikdo nemůže vzít. Boží láska proká-
zaná na kříži je zaměřená na chybující stvoření, jako jsme 
my. Z důvodů, které nikdo z nás nemůže nikdy plně pocho-
pit, nás činí vzácnými a hodnotnými nad rámec jakýchkoliv 
výpočtů. Je to láska, která přesahuje rozum. Takovou láskou 
nás Bůh miluje.“

●  Mgr.�Jitka�Pokorná,�farářka CČSH v Úvalech
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LETECKÁ�PŘEHLÍDKA�A�50.�VÝROČÍ�LMK� 
ÚVALY
Dne 10. 9. se na hřišti před klubovnou 
Letecko-modelářského klubu Úvaly 
odehrála letecká přehlídka. Akce byla 
uspořádána k příležitosti Dne Česko-
slovenského letectva. Na ukázku mo-
delů letadel a lodí se přišlo podívat 
okolo 40 diváků, přestože počasí bylo 
dosti větrné a některé dálkově řízené 
letouny nemohly vzlétnout. Doufáme, 
že mezi návštěvníky byli i budoucí mo-
deláři. Na konci přehlídky přišla ukáz-
ka lodě, která nedopadla úplně nejlé-
pe. Pro uvízlý model uprostřed rybníka 
však doplavala naše jediná modelářka 
a tím situaci zachránila. 

Rádi bychom poděkovali panu Janu Ku-
čerovi za jeho nepřetržité padesátileté 
vedení klubu modelářů. Za zásluhu pro 
mládež obdržel od zastupitelstva dne 
15. 9. 2022 plaketu města Úvaly. Pokud 
se vám přehlídka líbila a chtěli byste, 
aby klub pokračoval i v dalších letech, 

tak budeme rádi když k nám přivedete 
nové modeláře ve věku od 8 let. Schůz-
ky mládeže jsou každý pátek od 15:00.

●  Za�mladé�modeláře�LMK�Úvaly�
Jaroslav�Dvořáček�a�Matěj�Vojtěch�

Manda
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OBNOVENÍ�ČINNOSTI�KLUBU�DŮCHODCŮ
Obnovení činnosti Klubu důchodců 
aneb 5. října ve 14h přijďte zas do sálku 
DPS – těšíme se!

Ke kultuře a společenským aktitivitám 
města patří i život ve spolcích. 14. 9. 
se znovu „rozjel“ klub důchodců s no-
vým názvem Úvalský� klub� důchodců 
jako zapsaný spolek a s potěšením za-
znamenal pěknou účast na prvním se-
tkání. Předsedkyní byla zvolena Alena 
Janurová a pomoc přislíbila i poslední 
dlouholetá předsedkyně paní Eva Ha-
vlíková, jejíchž zkušeností bude třeba. 
Pokud epidemiologická situace dovolí, 
budeme se scházet dvakrát do měsíce 
při stolních retrohrách. Budeme pořá-
dat zajímavé přednášky nebo promí-
tání. Těšíme se na společnou debatu 
třeba nad historickými fotografiemi 
z města a okolí a kdo není rodák, tak 
se jako „náplava“ bude brzy jako rodi-
lý cítit. Potkali se přátelé, porozprávěli 
a zahráli si Člověče, nezlob se a byla  
u toho velká legrace a hra ve čtyřech 

se zdála nekonečná. Hrálo se u 5 stol-
ků a dalších 5 je možno obsadit. Jedna 
zajímavost navíc. Dvěma účastnicím se 
podařilo v krátké době vyjmout „ježka 

z klece“ a dát zpět (hlavolam). A nejen 
to, lze hrát domino, mikádo, pexeso, 
znalostní hry, dát si kafíčko nebo čaj. 
Tentokrát doprovázel na akordeon pan 
Miláček, ale jeho znalost starých čes-
kých písniček si necháme na některou 
středu se zpíváním. Pokaždé si zvolíme 

jiné téma na příště, aby byla zábava 
potěšením a ne nutností. Budeme pří-
stupni všem nápadům. Návrhy se už 
hrnuly, pomocné ruce se nabízely.

Další�setkání�se kvůli volbám a svátku 
posouvá na 5.� října�ve�14�hodin a vě-
říme, že i počasí nám bude přát, aby 
příchozí se nemuseli prát s deštníkem. 
Přijďte,� bude� nám� potěšením a vy 
možná zjistíte, že se nemusíte retroher 
ani legrace bát.

●  Alena�Janurová

SPORTOVNÍ�KLÁNÍ�ANEB�KDO�VYHRÁL?
Ředitelka domova seniorů, paní Zden-
ka Jordánová, Bc., pozvala sousedy, 
obyvatele domu s pečovatelskou služ-
bou, na 10. září na sportovní soutěže-
ní ve 4 disciplínách na zahradě DS. Po 
uvítání, ve zcela zaplněné společenské 
místnosti, se přítomní mohli přiučit, 
jak se bránit při napadení. „Fit na vlně“ 
předvedl ukázku „bojových“ technik, 
které učí všechny generace. Pro nás 
starší to bylo úsměvné, jak se bránit 
zbraním, jak použít kopy a chvaty, ale 
jedno nám to dalo. Přepadený nesmí 
ztuhnout, ale účinné je použití hole 
nebo momentu překvapení, že senior 
se nedá! 

To byl teprve začátek. Své síly porov-
návali více či méně handicapovaní  
a ukázalo se, že i vozíčkář podává skvě-
lé výkony v hodech na přesnost – mí-
čem na cíl, lanových kroužků na kůly  
s bodovanými místy podle obtížnosti, 
v malé obdobě pétanque. Asi nejobtíž-
nější byly kuželky (gorodky), občas oko-
lo stojící prchali. Body se sečítaly, hos-
té i domácí se občerstvovali a popíjeli  
i čepované pivo sponzorované míst-
ním pivovarem. Stanoviště si vzala na 
starost „růžová děvčata“ Dolce Gang. 
Pečovatelky směrovaly soutěžící na 
volnější místa, neboť fronty byly na 
každém soutěžním místě. Na závěr si 
pochutnali všichni na kotlíkovém guláši  

a halasně uvítali vyhlašování vítězů… A�
kdo�vyhrál???�No�přeci�VŠICHNI.

S uveřejněním fotografií ze soutěží 
souhlasili ti, které můj mobil zachytil 

při akci. A byly to někdy napínavé oka-
mžiky.

●  Dokumentovala�nesoutěžící� 
seniorka�z�DPS�Alena�Janurová
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Pokud chcete mít jistotu, že vaše dítě 
půjde do základní školy dobře řečově 
vybavené, nebojte se ve vaší MŠ zeptat 
na možnosti prevence a logopedický 
screening včas. 

Schopnost komunikovat, umět vyslo-
vit svoje potřeby, přání, umět předat 
informaci, ale i informaci přijmout, 
pochopit. Schopnost pro člověka zá-
sadní, naprosto důležitá pro kvalitní 
život. Tyto dovednosti nabýváme od 
útlého dětství a učíme se je prakticky 
celý život. Za naprosto zásadní období 
pro vývoj komunikačních schopností 
považuji období docházky do mateřské 
školy a na první stupeň základní školy. 
Pedagogové, kteří děti v tomto období 
provázejí, hrají důležitou roli v rozvoji 
řeči u dětí a díky svému vzdělání a zku-
šenostem dokážou nejen odhalit vnika-
jící problém, ale také tomuto problému 
efektivně předcházet.  

My v projektu MAP II pro Brandýsko 
toto víme, a proto nabízíme mateř-
ským školám možnost logopedických 
depistáží přímo v MŠ a konzultace 
pro pedagogy ohledně logopedické 
prevence, tedy podpory rozvoje řečo-
vých dovedností u dětí v mateřských 
školách. Impuls k takové aktivitě u vás 
ve školce může přijít i od vás, rodičů. 

●  Bc.�Dita�Šimáčková,� 
sdílený logoped projektu MAP II  

pro Brandýsko

PROJEKT�MAP�II�–�SDÍLENÝ�LOGOPED

    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ
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Na některé události člověk dlouho  
a rád vzpomíná. Během prázdnin v nás 
stále zůstávaly střípky vzpomínek na 
nejdojemnější období celého školního 
roku - slavnostní loučení s předškolá-
ky. Přejeme všem letošním prvňáčkům 
ve škole hodně úspěchu a pro naše 
školkové děti připravujeme další neza-
pomenutelný školní rok.

●  Jana�Hájková,�ředitelka MŠ Úvaly

Období prázdninových měsíců a pře-
rušení provozu naší školky každoročně 
využíváme k modernizaci, rekonstruk-
ci a úpravám. Pro letošní rok jsme se 
zaměřili na budovu Kollárova. Když 
se spojí silní partneři, podaří se velké 
věci! Děkujeme městu Úvaly a Technic-
kým službám Úvaly, protože bez jejich 
pomoci by to nešlo. A co, že se to vše  
u nás změnilo? Kolemjdoucí jistě zazna-
menali nový plot, uvnitř školky byla na 
společných chodbách položena nová 
podlahová krytina, vyřadili jsme zasta-
ralé nevyhovující úložné prostory a na-
hradili naprosto dokonalými vestavě-
nými skříněmi a celé prostory chodby 
„oživili“, rozveselili a zmodernizovali.  
A máme z toho radost!
   

K přípravám na nový školní rok nepatří 
jen úklid tříd, výzdoba oken, stříhání 
obrázků a vylepování nástěnek - naše 
školka pokračuje ve vzdělávání. Nová 
doba si žádá své a my držíme krok. 
Tentokrát proběhlo na konci srpna 
školení všech pedagogů v oblasti IT. 
Moc děkujeme p. Špitálníkovi za fajn 
školení, které mělo skvělou dynamiku, 
náboj a dobře zvolený obsah.
 
Konec prázdnin si všechny naše paní 
učitelky spojují s celotýdenní Letní 
školou pro pedagogy MAP Brandýsko 
– kurzy a semináře pod vedením TOP 
lektorů, spousta novinek, sdílení zku-
šeností, poznání nových metod a mož-
ností pro práci s dětmi  a hlavně bezva 
dny strávené s kolegy z našeho regio-
nu. Zástupkyně naší školky nechyběly 

snad na žádném semináři, malá ochut-
návka témat – Zástupkyně ředitelky MŠ 
(most  mezi ředitelkou a pracovním tý-
mem), Rozvoj zrakového a prostorové-
ho vnímání, základních matematických 
představ u dítěte předškolního věku, 
Hry pro MŠ a družiny, Možnosti stimu-
lace přirozeného rozvoje v MŠ, Finanč-
ně-legislativní blok pro ředitele nebo 
Desatero pro rozvoj dětí v MŠ. 

LETNÍ�ŠKOLKA
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z ošklivého káčátka v krásnou moderní 
labuť. Za poslední tři roky se školní bu-
dovy opravdu hodně změnily. Za všemi 
těmito proměnami stojí neskutečné na-
sazení týmu lidí, kterým na naší škole 
záleží a kteří neváhají napnout všech-
ny síly a strávit hodiny nad papíry, aby 
získali dotaci a zajistili financování, tla-
čit na dodavatele, aby plnili termíny,  
a koordinovat všechny práce, aby vše 
dotáhli do zdárného konce. Letos jsme 
si dali opět nemalý úkol, ale zvládli 
jsme to. Mezi největší změny, které mu-
síme vyzdvihnout (na vypisování všech 
realizovaných prací zde není prostor, 
ale věříme, že si jich při návštěvě školy 
všimnete) patří výměna oken budovy 
D i budovy E a oprava fasády budovy 
D, se kterou nám pomohlo naše měs-
to. Máme i překvapení pro žáky, které 
určitě nepřeslechnou – nejen, že v naší 
škole bude znít zvonění, ale bude to 
zvonění dokonce hudební! Ovšem ten 
hlavní bonbonek zatím neprozradíme!

Projekty�a�dotace�jsou�u�nás�doma

A není to jen o nových oknech, fasádě  
a nálepkách na zdech (i když jsou fakt lu-

Máloco� během� školního� roku� utíká�
tak� rychle� jako� prázdniny.� Ale� když�
něco�končí,�něco�jiného�začíná�a�před�
námi�všemi�stojí�výzvy�nového�školní-
ho�roku�2022/2023.

A je radost, když se rozjezd povede, 
protože správný start je základ!

První�školní�den

   

Letní� rekonstrukce� opět� na� plné� 
pecky

Naše škola mění svou vizuální podo-
bu a pomalu, ale jistě se proměňuje  

xusní), ale jedeme i na vlně mnoha pro-
jektů a dotací, které představují obrov-
skou příležitost pro rozvoj vzdělávacího 
procesu, metod výuky a didaktických 
postupů a otevírají nám nejrůznější dve-
ře - ať už finančně nebo formou zkuše-
ností a příležitostí. Momentálně je naše 
škola aktivně zapojena do těchto projek-
tů: dotace na doučování, dotace na digi-
tální pomůcky, snižování digitální nerov-
nosti, spolupráce s organizací Women 
for Women (financuje obědy pro děti, je-
jichž rodiče si je nemohou dovolit), zdra-
vý projekt Ovoce do škol, 2 granty pro 
adaptační skupinu pro ukrajinské děti, 
projekt MAP II, Šablony OP JAK (chceme 
získat dotaci přes 7 mil.), Erasmus+ (pro-
gramy EU pro učitele i žáky podporující 
zahraniční mobilitu – jen pro děti jsme  
v červnu získali 424 807,64,- Kč).

Cesta�do�pohádky�–�výprava�našich�uči-
telů� do� Irska� v� rámci� programu� Eras-
mus+

Naši učitelé se v létě vydali v rámci 
programu Erasmus+ do Irska (část uči-
telů do Dublinu a část do Corku), aby 
prohloubili své znalosti v metodě výu-
ky CLIL, což je výuka předmětů v cizím 
jazyce, při které si žáci osvojují znalosti 
nejen daného předmětu, ale zároveň  
i cizího jazyka. Zkrátka, nebude dlouho 
trvat a budeme se žáky na naší škole při 
dějepisu diskutovat o významu Karla IV. 
v angličtině! 

PRÁZDNINOVÁ�ZÁKLADKA�

Školní rok 2022/23 nám 1. září opět 
přivítal do lavic spoustu nových žáč-
ků. Ve spolupráci s výborem rodičů se 
již tradičně před školou konalo uvítání 
všech dětí a především prvňáčků. Žáci 
i jejich rodiče se mohli před školou 
potěšit balónkem, vyfotit ve fotokout-
ku nebo občerstvit dobrotami, které 
připravili někteří rodiče i naše šikovné 
paní kuchařky. Následoval vstup do 
školy a dobrodružné zkoumání, kde 
se v našem bludišti všech školních bu-
dov nachází právě ta třída, kam žáci 
míří. Prvňáčci měli cestičky vyznačené 
symboly zvířátek, pohádkových posta-
viček či kytiček, a tak všichni svou tří-
du správně našli a natěšeně se usadili 
do lavic. Přejeme všem prvňáčkům, 
aby jejich cesta školními léty byla 
plná dobrodružství a hezkých zážitků.  

                         (Gabriela Matoušková)

„Skončila škola, je čas se učit, řekli 
jsme si a díky podpoře z programu 
Erasmus+ vyrazili na zkušenou do 
irského Dublinu. Bylo nás pět. V ma-
lebném a přívětivém hlavním městě 
Irska při ústí řeky Liffey „jsme strávi-
li 14 dní. Naším cílem nebylo pouze 
získat znalosti a dovednosti z CLIL 
metodologie a obecné angličtiny, 
ale také poznat jinou kulturu, utu-
žit vzájemné vztahy, navázat nová 
přátelství pro případnou spoluprá-
ci s partnerskou školou a v nepo-
slední řadě také trochu zrelaxovat. 
Řekl bych, že stanovených cílů bylo 
dosaženo. Ať již to bylo v učebnách 
příslušných jazykových škol, při 
společných výletech, každodenních 
procházkách a projížďkách po měs-
tě a okolí či při návštěvách staroby- 
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Když� komunikace,� tak� jedině� efek-
tivní

Komunikace je heslem dnešní doby 
a jen její správné vedení je základem 
úspěchu. Občas je třeba se poradit, jak 
se zachovat a vést dialog v situacích, 
které jsou vypjaté a nepříjemné. A tak 
jsme se obrátili na odborníka na slovo 
vzatého – PhDr. Davida Čápa, Ph.D., 
který umí, ví a dokáže téma efektivní 
komunikace nenapodobitelně podat. 
Na reálných případech za pomoci vti-
pu a humoru se školilo přes 60 pe-
dagogů a zpětné vazby byly jen a jen 
pozitivní. Děkujeme městu Úvaly za 
poskytnutí prostor Pětašedesátky, ze 
kterého se na jedno odpoledne stalo 
špičkové školicí centrum.  

●  Tým�ZŠ�Úvaly

lých dublinských pubů, dílo se daři-
lo. Zážitků a zkušeností jsme si při-
vezli mnoho. První den jsme zažili  
a přežili jízdu v místním prostředku 
hromadné městské dopravy, double 
deckeru. 

A jedna poznámka na okraj, když 
čekáte např. na autobus č. 41, ne-
znamená to, že se jím dostanete do 
stejné destinace jako autobusem 
č. 41, který jel před hodinou a půl. 
Za dobu pobytu jsme měli mož-
nost poznat, jak žijí obyčejní Irové,  
u kterých někteří z nás byli ubytova-
ní. Dozvěděli jsme se například, že  
v některých rodinách mají k snída-
ni každý den toust s džemem a že  
v jistých čtvrtích je běžné prohánět 
se na koních a krok co krok šláp-
nout do koňské koblihy, takže si 
člověk připadá spíše jak na irském 
venkově než v centru Dublinu. 

Víme také, že i na starém kole se dá 
pohodlně “krosit” po celém Dublinu 
a jeho okolí a i do vzdálenějších des-
tinací se dostat ve stejném čase jako 
místní veřejnou dopravou. Při kou-
pání na břehu Atlantiku jsme zjistili, 
že to je úplně jiné než v Chorvatsku, 
kam si jistě není nutné brát na pláž 
teplou mikinu a kulicha. 

Příjemným zjištěním také bylo, že 
my Češi pravděpodobně nejsme nej-
větší kverulanti v Evropě a že jsme 
dokonce občas dochvilnější než 
Němci.

A tak jsme si zpět do Úval přivez-
li mnoho zážitků, nápadů, radosti  
a energie, které bychom rádi předa-
li našim žákům a kolegům, a učinili 
tak jejich životy pestřejší a šťastnější, 
stejně jako je šťastný a pestrý život 
Irů, kteří přes veškerou tragiku dě-
jin, zůstávají vřelými pohostinnými 
lidmi s otevřeným hledím do světa.“  
 
     Ivo Mach

PRVNÍ�ŠKOLNÍ�DEN�VE�SVAZKOVÉ�ZŠ�POVÝMOLÍ
Den 1. září byl velkým dnem v životě nejen našich prvňáč-
ků, kteří poprvé usedli do školních lavic, ale také pro celou 
Základní školu Povýmolí. Pro novou školu to totiž byl první 
den její oficiální působnosti. 

Svazková základní škola Povýmolí vznikla jako spádová ško-
la pro obce Úvaly, Květnice, Dobročovice, Přišimasy a Hra-
dešín, jež se za účelem výstavby nové školy spojily v Dobro-
volném svazku obcí Povýmolí.

Naše prvňáčky přivítali paní učitelky Nikola Horská a Kamila 
Černá a paní ředitelka Michaela Nilsson Marečková a také 
zástupci DSO Povýmolí. Starosta obce Květnice Stanislav 
Plocek, místostarostka Lenka Houžvičková a místostarosta 
Úval Josef Polák obdarovali děti na památku jejich prvního 
školního dne krásnou obrázkovou knihou „Vyber si své PO-
VOLÁNÍ“.

Ve škole byly otevřeny dvě první třídy pro celkem 15 dětí. 
Třídy jsou děleny na českou a ukrajinskou, aby bylo mož-
né zajistit tu nejkvalitnější možnou výuku pro obě skupiny 
dětí. 
V pondělí 19. září se v nové svazkové škole konal 
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den otevřených dveří, kdy měli všichni zájemci o bu-
doucí studium možnost nahlédnout do budovy, tříd  
a družiny školy i na průběh vyučování. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali také soukromé ško-
le Sofia School, která nám zdarma poskytla svou krásnou 
moderní tělocvičnu pro hodiny tělesné výchovy a Mateřské 
škole Jirny, ve které se naši žáci stravují. 

Přejme tedy našim školáčkům v nové škole mnoho studij-
ních úspěchů.

 
●  Mgr.�Michaela�Nilsson�Marečková,

ředitelka ZŠ Povýmolí

    

SPORTSPORT

Během letních prázdnin proběhly  
v Úvalech dva příměstské tenisové 
kempy, kterých se zúčastnilo na 30 
dětí. Děti si během kempů vyzkoušely 
nejen tenis, ale i další míčové sporty, 
jako přehazovanou a fotbal. Celý den 
probíhal ve znamení sportu. Po ranní 
rozcvičce následoval první blok teni-
su, kdy byli hráči rozděleni do skupin 
podle výkonnosti. Odpoledne si děti 
zahrály přehazovanou či fotbal a násle-
doval druhý blok tenisu. Kromě trénin-
ku nechyběly ani vzájemné zápasy.

Při nepřízni počasí jsme využili místní 
Sokolovnu a zázemí Hospůdky na hři-
šti, kde jsme hráli deskové hry a stolní 
fotbálek.

V pátek si děti užily tradiční bojovku  
s hledáním pokladu v Klánovickém 
lese. Celý kemp jsme ukončili opéká-
ním buřtů, kterého se účastnili i rodiče.

Věříme, že si všichni účastníci kempy 
užili a až nyní se těšíme na příští rok!

LETNÍ�TENISOVÉ�KEMPY�V�ÚVALECH
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kumite kadetky vybojovala semifinále  
a získala krásnou bronzovou medaili. 
Kadetky kumite tým, ve složení: Vrben-
ská, Kytková, Heřmanová a Sokolová,  
získaly svým výkonem 3. místo. Junior-
ské soutěže se mohou zúčastnit spor-

MISTROVSTVÍ�SVĚTA�KARATE�–�7�MEDAILÍ�PRO�
ÚVALY
Po třech letech se Český svaz karate JKA 
opět vrátil na světové kolbiště karate. O 
víkendu 10.–11. září se v Liverpoolu ko-
nalo mistrovství světa WSKA, kterého se 
zúčastnilo 377 závodníků  z 24 zemí svě-
ta. Česká výprava se 41 sportovci, z toho 
8 karatisty z Úval: Pepa Macoun, Kája Kyt-
ková, Sára Konečná, Filip Konečný, Anež-
ka Vrbenská, Gábi Mastná, Tomáš Tříska 
a Ríša Vašek, patřila za Portugalskem ke  
2. nejpočetnější výpravě.  Přestože nás 
poslední měsíc trápily zdravotní pro-
blémy různého druhu,  naši borci se 
do soutěží opřeli a podávali výborné 
výkony, jež nám přinesly 7 medailo-
vých ocenění (tento šampionát oceňo-
val i 4. místa medailí). V kategorii youth 
(14–15 let) v eliminačních zápasech  
a v semifinále zcela suverénně excelo-
val Ríša Vašek a jeho nasazení mu ve 
finále přineslo 3. místo. Velmi úspěš-
ná byla kategorie kadetů (16–17 let). 
Ríša Vašek a Sára Konečná nastupovali 
do semifinále ve stejný okamžik, cvičili 

stejnou katu a měli pořadová čísla 61  
a 62 (na náhody nevěřím 🙂), postoupi-
li do finále, ve kterém nakonec dosáhli 
na čtvrté umístění. Ve stejné soutěži 
se Tomáš Tříska umístil na krásném  
5. místě. Anežka Vrbenská si v eliminacích 

Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698 v Úva-
lech, na stávajících antukových kurtech. 

Pro dlouhodobé rezervace prosím piště na tsuvaly@
centrum.cz, nebo tel. 725 334 363.

Nabízíme lekce s trenérem pro děti i dospělé.

Těšíme se na vás!

TENISOVÁ�HALA�
ÚVALY�BUDE� 
V�PROVOZU� 
OD�LISTOPADU
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tovci od 16 do 20 let. Na disciplínu kata 
nastoupili jako elévové Tomáš Tříska  
a Sára Konečná.  Sárka vypadla v elimi-
nacích těsně před semifinálem s výbor-
ně zacvičenou kata Kanku-dai a Tomáš 
postoupil do semifinále, kde skončil 
na pěkném 8. místě. V juniorech jsme 
měli zastoupení v kata týmech jak žen 
i mužů. Tým juniorů, ve složení: Tříska, 
Macoun a Luža, vybojoval katou So-
chin stříbrnou medaili. Děvčata: Koneč-
ná, Mastná a Kytková získala 4. příčku.  
V juniorech kumite startoval i přes své 
zdravotní indispozice Filip Konečný. Tým 
kumite, ve složení: Bosák, Vedral, Lev  
a Konečný,  s přehledem porazil belgický 
tým a stal se mistrem světa. 

Česká republika skončila ve statistice 
národů na skvělém 3. místě za Angličany 
a Portugalci. Chtěla bych poděkovat 
všem závodníkům za výbornou repre-
zentaci České republiky a také trené-
rům, kteří se na přípravě našich borců 
podíleli: Richard Růžička, Adam Zdo-

●  Mgr.�Jana�Konečná,�předsedkyně  
a trenérka Sport Úvaly

binský a Steen Carlsson, a v neposlední 
řadě dík městu Úvaly, jež náš klub dlou-
hodobě podporuje.   

pozici si zasloužil Medi Bašta, stříbro 
vybojovala  Kája Lorencová a ta byla 
poražena zlatým Matějem Šteflem. 
Poslední kategorií byli borci a borkyně 
se zelenými a fialovými pásky. V katě 
se na 4. místě umístil Viki Vašek, třetí 
skončila Maruška Houšková, druhou 
příčku si zasloužil Adam Charvát a vy-
hrál Sebi Carlsson. Kumite bylo též na-
pínavé. 4. příčku si odnesl Kuba Štefl, 
bronz získal Míša Houška, jenž byl po-
ražen Sebi Carlssonem a vítězem se 
stal Adam Charvát.

Ovšem že jsme měli spoustu jiných  
a zajímavých aktivit: koupání a stavění 
hradů z písku, vytváření samurajských 
triček, noční bojovku (řev prý slyšeli 
až tady v Úvalech 🙂), promítání filmu, 
hraní na kytaru, deskové hry, diskoté-
ku (protančili jsme ji tak, že při ranním 
tréninku nás dost bolely nohy) a nej-
oblíbenější hru pingpong.  Naše kva-
litní trenérské obsazení doplnil jako 
každoročně držitel 5. danu Steen Ca-
rlsson, dále jsme měli tu čest cvičit se 
stávajícím prezidentem českého svazu 
JKA Richardem Růžičkou a na chvíli nás 
přijel pozdravit a přiučit asistent tre-
nérky reprezentace Adam Zdobinský. 
Vskutku užité soustředění, plné krásné 
atmosféry, lépe bychom prázdniny za-
končit nemohli!

●  Mgr.�Jana�Konečná,�předsedkyně  
a trenérka Sport Úvaly

LETNÍ�SOUSTŘEDĚNÍ�KARATE�2022
Letní soustředění se tak jako každý rok 
konalo ve Starých Splavech u Mácho-
va jezera. Jeho účelem bylo děti naučit 
karate, ale také si užít poslední týdny 
prázdnin. K tomu nám perfektně po-
mohla velká účast mladých i starších 
karatistů. Na malém soustředění, tak 
domácky nazýváme soustředění, které 
je primárně určeně pro děti do 10 let, 
nás bylo 70 a na velkém, pro sportov-
ce starší 10 let dokonce, nás bylo 75.  
Hlavním tématem soutěží obou sou-
středění byli samurajové. Děti se roz-
losovaly do svých samurajských rodin. 
Boj, o výhru týmu a bojovníka soustře-
dění započal.  Porovnávání sil probíha-
lo od skládání origami, běhání v dešti, 
přes předvedení samurajských ctností, 
až po závěrečnou zkoušku. Všechny 
týmy byly statečné, nezdolné a bojova-
ly až do posledního dechu. Na malém 
soustředění se na 3. místě umístil tým 
Zákeřný jestřábové (opravdu zákeřný, 
ne zákeřní 🙂), těsně před nimi Černý 
samurajové a vítěznou příčku si vybo-
jovaly Ostré katany. Titul bojovníka 
soustředění společně s hlavní cenou 
trička se samurajským motivem získali 
tři hoši: Kryštof Topinka, Jirka Broulík  
a Pepa Voseček. Na velkém soustře-
dění si třetí místo odneslo Pět kusů 
samuraje, pár bodů před nimi Samu-
rajové zlatého žetonu a s přehledem 
zvítězili Samurajové v civilu. Bojovníky 
soustředění se stali: Adam Zapletal, 
Adam Charvát a Vojta Šebela. 

Na malém soustředění jsme mimo 
celotáborové hry pořádali i turnaj  
v karate. Pro mnoho dětí to byla jedna  
z prvních soutěží a dařilo se jim oprav-
du výborně. Kata Tygříci (nejmladší 
skupina) se na 4. místě umístila Lili 
Mašková, 3. místo vybojoval Jirka 
Broulík, 2. místo si zasloužila Ronja 
Kailová  a 1. pozici získal Jáchym Lelek. 
V kata kluci bílý až oranžový pásek se 
na bramborové pozici umístil Franta 
Bezecný, 3. místo obsadil Marek Houš-
ka, na 2. místě skončil Páťa Žák a na 
1. místo vyhrál Benji Babica. Kata začá-
tečníci dívky si 4. místo vybojovala Jas-
mínka Štěpanovská, před ní se umístila 
Emička Pavlasová, 2. místo si zasloužila 
Martinka Abaházi a první pozici obsa-
dila Kája Čermáková. V kata kluci začá-
tečníci se na krásném 4. místě umístil 
Marek Bezecný, třetí příčku vybojoval 
Saša Chekh, druhou si zasloužil Marek 
Schmidt a vítězem se stal Eda Keblú-
šek. 8. kyu (žluté pásky) kata dívky se 
na 4. místě umístila Terezka Budilová, 
na třetím Emilka Matějová, druhou 
pozici získala Natálka Sigmundová  
a celou kategorii vyhrála Viki Mašková. 
7. kyu (oranžové pásky) kata dívky se 
3. umístila Barča Budilová, druhá Kája 
Lorencová a překonala je Anežka Hru-
bá. Kluci 7.kuy kata, si čtvrtou příčku 
vysloužil Pavlík Vilímovský, třetí místo 
vybojoval Pepa Voseček, druhou Matěj 
Štefl a zlato získal Medi Bašta. 7. kyu 
kumite (zápasy) dívky i chlapci, se na 
4. místě umístil Pavlík Vilímovský, třetí 
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pravní dostupností, z vlakové zastávky 
je to na start jen pár minut. Také na tra-
se bude o běžce postaráno, občerstvo-
vací stanice jsou rozmístěné každé 3 km 
a samozřejmě také v cíli. Specialitou zá-
vodu jsou koláče z místní pekárny, které 
dostanou všichni účastníci po doběhu 
místo účastnické medaile. Hudební do-
provod akce nabídne kapela Freeride.  
Více informací o závodě a programu na 
www.klanovickypulmaraton.cz.

●  Pavel�Šikola

PŮLMARATON�OPĚT�ROZHÝBE�KLÁNOVICE,
JIŽ�PO�SEDMÉ!
Třetí říjnová neděle bude již tradičně pa-
třit běžcům. Klánovický les se 16. října 
zaplní běžci, kteří se vydají na trasu dlou-
hou 21 nebo 10 km, štafetu 11+10 km či  
5 kilometrový caniscross.

Díky velké oblibě u rekreačních běž-
ců byl Klánovický půlmaraton vyhlá-
šen Českým atletickým svazem jako  
3. nejlepší závod roku 2021. Pohodovou 
atmosféru a krásnou trať ale oceňují  
i česká běžecká esa. Na startu by nemě-
la chybět například jedenáctinásobná 
medailistka z Mistrovství ČR v marato-
nu Radka Churáňová. Není tedy divu, že 
kapacita závodu (1700 míst v hlavním 
závodě) je již nyní více než z poloviny 
naplněna.

Velký�závod�s�rodinnou�atmosférou

Závodní neděle odstartuje programem 
pro děti. Na ty nejmenší do 6 let čeká 
60 metrová trať a vzdálenosti se dále 
prodlužují s věkem účastníků. A aby si 
i rodiče mohli odběhnout svoji porci ki-
lometrů, je připraveno hlídání dětí a do-
provodné hry. Startovné pro místní děti 
je navíc bezplatné.

Běžci,�které�táhnou�psi

Tradiční součástí Klánovického půlma-
ratonu jsou také závody v caniscrossu, 
neboli běhu se psem. Ti absolvují trasu 
dlouhou 5 km, obvykle ve velmi rychlém 
tempu. Atmosféra je vždy skvělá od sa-
mého startu a tuto neskutečnou podíva-
nou si tak nemůžete nechat ujít.

Podzimní� les,� skvělé� zázemí�a�domácí�
koláče

Klánovický půlmaraton je terénní závod 
s minimálním převýšením, který vede po 
lesních cestách Klánovického lesa. Na 
závodníky čeká špičkový servis, a to i při 
nepřízni počasí. Zázemí je umístěno ve 
vyhřívané sportovní hale. Start a cíl zá-
vodů je v samém centru Klánovic, které 
na účastníky dýchnou prvorepublikovou 
atmosférou. Navíc disponují skvělou do-
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28. října opět svobodně vzpomínáme 
obnovení samostatnosti a založení de-
mokratického státu. Bylo by to možné 
bez morálního vědomí a obětí našich 
nejlepších předchůdců?

24. října uplyne 80 let od 264 poprav 
českých vlastenců a vlastenek, kteří 
byli ve dvouminutových intervalech za-
střeleni v koncentračním táboře Maut-
hausen nedaleko Lince. Jejich popel 
včetně dalších obětí tvoří za ostnatými 
dráty dodnes viditelný pahorek. Za po-
moc parašutistům Janu Kubišovi a Jo-
zefu Gabčíkovi ze skupiny Anthropoid, 
kteří potrestali zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha 27. 5. 
1942 za jeho krvavé činy v době stan-
ného práva a za jeho výroky ve smyslu, 
že Čech nemá v této zemi koneckonců 
co pohledávat, smrtí. Bez pomoci vlas-
tenců, hlavně sokolů, by čsl. vojáci svůj 
úkol nemohli splnit. 

Za pomoc při přípravě atentátu byli 
zastřeleni také naši sousedé: ze Šesta-
jovic učitelka Marie Stará a její manžel 
Jaroslav Starý, zahradník, a z Horoušan 

poté Svobodná Francie a další státy. 
Jednání exilu o obnovení Českosloven-
ska, jež se zařadilo mezi vítězné státy, 
byla nakonec úspěšná.

Filosof Jan Patočka domýšlí ještě dále: 
„Morálka však zde není k tomu, aby 
společnost fungovala, nýbrž prostě k 
tomu, aby člověk byl člověkem…ona je 
to, co vymezuje člověka.“  Lidi s vysokou 
morálkou každá totalita likvidovala.

●  PhDr.�Lenka�Mandová

mlynář Břetislav Bauman a jeho žena 
Emilie Baumanová, rozená Basařová. 
Jejich dvouletý syn přežil válku s ně-
kterými lidickými dětmi pod dohledem 
gestapa v nemocnici v Krči.  

Sokolové se postavili zlu, nakonec 
obětovali svůj život. Mohli jako Češi a 
sokolové konat jinak? V důsledku udá-
lostí dalšího stanného práva odvolaly 
vlády Velké Británie a Francie podpisy 
pod mnichovskou smlouvou. Českoslo-
venskou vládu v exilu uznaly v červen-
ci 1942 Sovětský svaz a Velká Británie, 

24.�ŘÍJNA�1942,�PŘED�80�LETY�BYLI� 
V�MAUTHAUSENU�ZASTŘELENI�ČEŠTÍ�LIDÉ

pod vedením režiséra Alfréda Radoka 
natočil film mimořádných kvalit Daleká 
cesta. Je strhujícím příběhem jedné ži-
dovské rodiny během 2. světové války. 
Nevšední a působivé drama se zname-
nitými výkony herců, s moderním stři-
hem, expresionistickým pojetím zábě-
rů z terezínského ghetta, hrou světel 
a stínů a hudbou podporující syrovost 
děje má i po letech silný emotivní náboj.  
V době nastupující totality se film ne-
setkal s přízní schvalovacích orgánů. 
Byl krátce promítán v mimopražských 
kinech a poté byl uložen na mnoho let 
do archivu. Doba nepřála ani dalšímu 
Radokovu filmu Divotvorný klobouk, 

ÚVALSKÝ�RODÁK�ZA�KAMEROU�I�PŘED�NÍ
Co mají společného filmy Dva týdny 
štěstí, Nejlepší člověk, Svatba jako ře-
men nebo 105% alibi? Podílel se na 
nich kameraman Josef Střecha. Narodil 
se před 115 lety 3. 11. 1907 v Úvalech.  
V letech 1924–1926 studoval na gra-
fické škole. Poté do roku 1932 pra-
coval jako laborant, asistent kamery  
a kameraman u firmy Bratři Deglo-
vé. První film s názvem Pražský Mon-
te Christo natočil ve Vídni ještě na 
sklonku němé éry v roce 1929. Od 
roku 1932 byl zaměstnán u společ-
nosti A-B Barrandov, až do konce  
2. světové války natáčel pro firmy Na-
tional, Elekta, Lucernafilm, Bavaria  

a UFA. Jeho prvním zvukovým filmem 
byl náročný folkloristický dokument  
z roku 1933 Mizející svět. Uznání za ka-
meramanskou práci získal za vesnické 
drama Lidé pod horami. Josef Střecha 
v  období první republiky natočil třicet 
celovečerních filmů s tehdejšími popu-
lárními herci se zaměřením nejen na 
nejširší publikum, ale také dramatické 
příběhy Zborov a Karel Hynek Mácha.

Prvním Střechovým poválečným fil-
mem ve znárodněné kinematografii 
byla veselohra Právě začínáme, poté 
snímal okupační drama V horách duní 
a komedii Železný dědek. V roce 1949 
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který byl na návrh schvalovací komise 
výrazně zkrácen. Nastalo období 50. let, 
budování socialismu, a Josef Střecha ne-
mohl odmítnout účast na natáčení filmů 
jako například Karhanova parta. Až poz-
ději měl možnost vytvářet filmy oproš-
těné od ideologického balastu, mezi něž 
patří Haškovy povídky ze starého moc-
nářství, pohádka Obušku, z pytle ven!, 
nebo životopisné drama Synové hor.

Zlatá šedesátá léta českého filmu za-
stihla Josefa Střechu v plné tvůrčí síle. 
S kameramanem Miroslavem Ondříč-
kem spolupracoval na filmu Ivana 
Passera Intimní osvětlení. Nasnímal 
například filmy Zbabělec, Zámek pro 
Barborku, Marie, detektivky Na kole-
jích čeká vrah a Kde alibi nestačí, po-
dle scénáře Zdeňka Mahlera komedii 
Svatba jako řemen.

Po odchodu do důchodu se s filmem 
nerozloučil a přivydělával si jako herec 
epizodních rolí.

evropsky proslulou českou kamera-
manskou školu.

●  Text�Vladislav�Procházka,� 
foto�Národní�filmový�archiv

Josef Střecha natočil během svého ži-
vota více než osmdesát celovečerních 
filmů a několik dokumentů. Patří mezi 
nejuznávanější tvůrce, kteří vytvořili 
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HOTEL�BUDKA
Před volbami do zastupitelstva se do archivu dostal dotaz 
na historii v současnosti medializovaného hotelu z první re-
publiky. Jedním z dokumentů v archivu městských kronik je 
fotografie autora pana Vanického z roku 1981, kdy je vidět 
volební místnost č. 2 ve zmíněném hotelu, který se tehdy 
jmenoval SPORT. V knihách o Úvalech lze najít základní in-
formace. Když jsem procházela záznamy kronik a z vyprá-
vění pamětníků vyplynulo, že hotel, léta za totality sloužil 
jako ubytovací zařízení zejména pro hosty přijíždějící z Pra-
hy a pro nasmlouvané hosty od Čedoku. Často byl využíván 
Němci a Holanďany. Jedna vzpomínka se váže na ubytování 
mladých ragbistů z Hamburku v 80. letech, kdy pokoje ho-
telu viděl i jeden z úvalských ragbistů a popisuje styl ubyto-
vání – stolek s „lavorem“ a konví vody, záchod na chodbě. 
Předpokládal, že hosté byli udiveni.

Zájem cestovních kanceláří trval i po sametové revoluci. 
Později ale ochabl a hotel ubytovával pracovníky různých 
profesí, kteří právě v Úvalech byli zaměstnáni. 

V roce 2002 je nejvíc záznamů v kronice o dění v hotelu  
v Životě Úval.Tehdy byli ubytováni i cizinci bez víz a platné-
ho povolení a byli zachyceni cizineckou policií.

V březnu 2002 také došlo při veřejném zasedání městského 
zastupitelstva k nehodě. Vytrhl se těžký reproduktor ukot-
vený ve stěně a zranil tři pracovnice MěÚ. V témže roce  
v srpnu se konalo další VZMZ a bylo velké vedro, proto ote-
vřená okna přinášela do jednání hluk z ulice a od projíždě-
jících vlaků. Rušil také provoz restaurace. Zdá se, že od té 
doby se jednání konala jinde.
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V tomto roce se také ŽÚ a kronika zmiňují o zřízené novince 
restaurace hotelu – FORMANKA, která byla otevřena den-
ně od 10 do 23 hodin a provozovala i sázkové hry KENO, 
šlo podávat sázenky Sportky a Sazky, nabíjet i mobily GO  
a TWIST.

O rok předtím vznikla v hotelu prodejna Večerka podnika-
telky Lucie Kopačové se zvláštním vchodem z terasy. Měla 
široký sortiment zboží a každou neděli byl dovážen ještě 
teplý, velmi dobrý, maďarský chléb z nějaké blízké mimo-
úvalské pekárny. Později se Večerka přestěhovala do dráž-
ních domků v Jiráskově ulici. V uvolněných prostorách pak 
vznikl asi v roce 2011 tvz. Raníček, kde se podávaly snídaně, 
ale jak bylo všeobecně známo, chodila tam i různá indivi-
dua, která po probdělé alkoholové noci potřebovala nabrat 
sil. V té době existovalo naproti na nádraží také vietnamské 
bistro, které otevíralo velmi brzy.

V roce 2011 se v kronice píše, že se původní chloubu města, 
hotel Budka, nepodařilo opravit. 

Za totality v určitých letech sloužil hotel, který patřil pod 
Restaurace a jídelny (RaJ) Říčany a jmenoval se Sport, pro 
závodní stravování, píše to kronika 1990. Prý občané také 
volají po prodeji zmrzliny, ten bude také v hotelu.

V roce 1991 získal hotel v restituci zpět původní majitel Ing. 
Jiří Budka od RaJ.

V letech „rozkvětu“ hotelu se pořádaly pravidelně diskotéky. 
Hotel dobře posloužil nejen veřejným zasedáním zastupite-
lů, ale i výročním schůzím spolků – Baráčníků, Svazu tělesně 
postižených, včelařům, Svazu žen, ČSČK, SK Úvaly. Jednou  
v něm měly i módní přehlídku žákyně speciální školy, vlast-
ními návrhy a výrobky se pochlubily důchodcům.

Pořádal zde také svůj poslanecký den Michal Lobkowicz. 
Pravidelně zde byly pořádány zábavy pro seniory – Po-
mlázková, Václavská a Mikulášská, většinou s hudebním 
doprovodem Modrý kvintet, později zvaný Modrý Q Jarosla-
va Šindeláře. V posledních letech zde nacvičoval i úvalský 
ochotnický divadelní soubor OUDIV a měl zde i svá hojně 
navštívená představení – Světáci a Podhorský penzion. 
Připomenout lze i koncerty skupiny The Snails a koncerty  
v rámci zářijových akcí MDDM – Tak trochu Úlet. Zázemí ho-
telu bylo využito v případě nepřízně počasí.

Před pár lety se v hotelu natáčelo i několik epizod televizní-
ho seriálu Rapl.

Tento článek není zcela úplným souhrnem všeho, co se  
v hotelu událo, ale jen záznamem vzpomínek a pátrání 
kronikářky. Nebude od věci, když se ozvou další pamětníci  
a doplní neúplná data. O ucelený pohled na dobu trvání ho-
telu, jeho názvů a majitelů se úspěšně pokouší Lukáš Rubeš 
na svých stránkách www.uvaly.cz 

●  Alena�Janurová
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Děkuji panu starostovi a městskému úřadu za přání k narozeninám
Alena Štromajerová

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 

Prodám 7x pozemky  
ve středních Čechách  

u zástavby s přístupem od 
100 Kč/m2. Např.: 2800 m2 
u Úval 300 Kč/m2, 3000 m2  

u Všechrom 300Kč/m2,  
16000 m2 u Kamenice  

300 Kč/m2, 6000 m2 u Hořovic 
250 Kč/m2, 4,3 ha u Čáslavi 

100 Kč/m2.  
Vše zatím nestavební.  

Tel. 603442474.

Pronajmeme u Úval nezatep. 
prostory 850 m2 od 75 Kč/m2 

(CENA K JEDNÁNÍ) 
a odstav. plochy do 1500 m2  

od 12 Kč/m2.  
Tel. 608773259

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

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

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

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

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

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

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

zvýraznění	rámečkem	+	50	%
tučný	nadpis	 						+	30	%

Řádková	inzerce:

	Ceny	jsou	uvedeny	bez	21%	DPH.
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AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

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

www.sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz




