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svazkové školy, modernizace a rozšíření 
vodohospodářské soustavy Úval, výstav-
ba autobusového terminálu, rekonstruk-
ce úvalských ulic, dostavba MŠ Cukrovar,  
realizace sportovního a rekreačního areálu  
v lomu Riegerova či modernizace měst-
ské knihovny. 

●  Josef�Štěpánovský
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RÝSUJE SE NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

V proběhlých volbách do zastupitelstva 
města voliči rozhodli o tom, kdo bude se-
dět v zastupitelstvu. Jsou zde nová jmé-
na, ale i známé tváře, které se na řízení a 
rozvoji města podílí již mnoho let. Kromě 
tradičních stran a sdružení, které jsou v 
zastupitelstvu již dlouho – ODS, ČSSD, 
Otevřené Úvaly a spolek PRO Úvaly při-
nesly letošní volby i nováčka – TOP 09. 

V uplynulých týdnech došlo mezi tě-
mito subjekty k intenzivním jednáním  
o podobě nového vedení města. Ve-
doucími aspiranty na vedení města byly 

zejména PRO Úvaly a Otevřené Úvaly. 
Ani jeden spolek však nedrží většinu  
v zastupitelstvu, a tak se jednalo o koa-
lici, v níž významnou roli hrají současné 
vládní strany ODS a TOP 09. Po jistých 
turbulentních jednáních a zvratech se 
spolkem PRO Úvaly se nakonec rýsuje 
koalice Otevřených Úval – ODS – TOP 09. 
Dohodu a koaliční smlouvu, stejně jako 
nové vedení města potvrdilo zastupitel-
stvo města na svém prvním zasedání 
v novém složení.

Hlavním poselstvím nového vedení města 
je rozvoj a stabilizace městských financí a 
navázání na investiční aktivity a projekty 
z minulého období. Mezi stěžejní rozvo-
jové projekty patří snižování energetické 
náročnosti městských budov, výstavba 

Měsíčník, periodický tisk územně správního celku města Úvaly / Vydává: Město Úvaly, IČ 002 40 931 / Adresa�vydavatele: Městský úřad Úvaly,  
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, tel.: 281 981 401, 281 091 526, fax: 281 981 696 / e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz / Internetová�adresa� 
měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval / Ročník�63,�č.�11 / Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10.�dne�v měsíci, v nákladu 2950 kusů  
/ Distribuce ve  městě Úvaly / Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem 
MKČRE12703. / Redakční�rada�ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), 
Mgr. Alena Janurová, Mgr. Milan Bednář, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně na e-mail  
redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. / Tisk: Tiskárna 
MD, grafická úprava Martina Langová / Adresa�redakce: Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly / Inzerci�a osobní�zprávy  
přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mes-
touvaly.cz / Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném 
znění zveřejněny na www.mestouvaly.cz v sekci Život Úval. / Redakční�uzávěrka�prosincového�vydání�je�v pondělí�14.�11.�2022. Příspěvky  
zaslané po tomto datu nebudou v prosincovém čísle otištěny. 

SLOVO�ÚVODEMSLOVO�ÚVODEM

USTAVUJÍCÍ�ZASEDÁNÍ�ÚVALSKÉHO�
ZASTUPITELSTVA�DNE�20.�10.�2022
Ve čtvrtek 20. října 2022 se v sále DPS se-
šli na svém prvním zasedání nově zvolení 
úvalští zastupitelé, a to v plném počtu. Do 
sálu dorazilo také několik občanů, kteří si 
nechtěli toto první jednání svých zastupi-
telů nechat ujít, stejně jako přibližně stov-
ka sledujících on-line přenos na kanálu 

složilo do rukou starosty slib zastupitele. 
Zastupitel Leier přednesl protinávrh, aby 
se v zájmu šetření finančních prostředků 
volil pouze jeden místostarosta a funk-
ce druhého místostarosty se změnila na 
radního. Tento návrh nebyl přijat. Poté se 
přešlo k samotné volbě starosty a dalších 
členů městské rady. Na základě povoleb-
ních vyjednávání byla týden před konáním 
ustavujícího zastupitelstva uzavřena Koa-
liční smlouva pro volební období 2022–
2026 mezi třemi subjekty – spolkem Ote-
vřené Úvaly, ODS a TOP09. Bylo schváleno, 
že počet místostarostů bude stejný jako  
v předchozím období (2). Bylo také roz-
hodnuto, že volby do řídících orgánů 
města proběhnou veřejně (protinávrh ze 
strany spolku PRO Úvaly na tajnou volbu 
nebyl přijat).

YouTube. Dosluhující starosta města Mgr. 
Petr Borecký zahájil poslední jednání ve 
své funkci v čele města. Zvolený zastupitel 
za ČSSD JUDr. Petr Petržílek se krátce po 
volbách vzdal svého mandátu a na jeho 
místo nastoupil pan Tomáš Leier, DiS. 
Následně všech 15 zvolených zastupitelů 
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Starostkou města byla zvolena Bc. Marké-
ta Rydvalová z uskupení Otevřené Úvaly  
a stala se tak vůbec první ženou na tomto 
postu v celé historii města. Mgr. Borecký 
předal po osmi letech starostenský řetěz 
(insignie) nově zvolené starostce, která 
se ujala řízení jednání. Následně došlo na 
volbu místostarostů. Uvolněným místosta-
rostou byl zvolen Ing. Alexis Kimbembe za 
ODS. Neuvolněným místostarostou byl 
zvolen Bc. Miloš Ulrich za TOP 09.

Po zvolení nové starostky města se přešlo 
na volbu městské rady, která je pětičlen-
ná. Do funkcí neuvolněných radních byli 
zvoleni: Petra Fuxová (Otevřené Úvaly)  
a Miloslav Kolařík (za ODS).

Následovalo určení počtu členů výborů 
zastupitelstva. Finanční výbor v novém 

volebním období bude mít opět 11 členů 
a povede ho Mgr. Jaromír Gloc (PRO Úva-
ly). Do čela Kontrolního výboru se 7 členy 
byl zvolen Mgr. Vojtěch Dvořáček. Zástup-
ci spolku PRO Úvaly prohlásili, že plánují 
v půlce volebního období podat návrh na 
„převolení“ předsedy tohoto výboru s na-
vržením pana Leiera za ČSSD. Na začátku 
jednání podala starostka návrh na zřízení 
nového výboru – „Výboru pro investice, 
výstavbu a územní plánování“. Protinávrh 
ze strany spolku PRO Úvaly, zahrnující zá-
kladní statut tohoto výboru, nebyl přijat,  
a to zejména z důvodu stížnosti místosta-
rosty Kimbembeho, že podklad, o němž se 
mělo hlasovat, byl dodán až na samotné 
jednání. Starostka následně návrh na zří-
zení nového výboru stáhla z jednání a bude  
o něm hlasováno později.

Následně zastupitelé rozhodli o odmě-
nách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (na úrovni horní hranice 
stanovené příslušným zákonem) a o za-
stupitelích, kteří budou oprávněni k při-
jímání prohlášení o uzavření manželství. 
Kromě starostky a dvou místostarostů 
budou touto funkcí pověření Mgr. Jaromír 
Gloc, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Ing. Jan Čer-
ný a pan Josef Polák.

Na závěr jednání nově zvolení zastupitelé 
města zapózovali fotografům pro měst-
skou kroniku. 

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=id3DpG85KLk
Dálka jednání: 1:28 hod.

●  Marek�Mahdal, redakce Života Úval

POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA

Zveme�občany�na�veřejné�zasedání� 
Zastupitelstva�města�Úvaly,�které�
se�koná�ve�čtvrtek�24.�11.�2022� 
od�18.00�hodin�v sále�Domu� 

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

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

DĚKUJEME�ZA�
DŮVĚRU�ODS
Koncem září proběhly další svobodné 
demokratické volby do zastupitelstva 
města Úvaly. Obyvatelé našeho města 
rozhodli o složení zastupitelstva. ODS 
získala oproti minulému období o jedno-
ho zastupitele více – celkem tři. Děkuje-
me všem našim voličům, kteří nám dali 
svůj hlas a důvěru. Velmi si toho vážíme 
a budeme se snažit, aby se naše město 
rozvíjelo a abychom i nadále vytvářeli  
a zlepšovali náš společný životní prostor.

●  Zastupitelé�za�ODS�Alexis� 
Kimbembe,�Ondřej�Martinovský� 

a�Miloslav�Kolařík

a sliby, které jsme v rámci předvolební 
kampaně učinili.

Jsme připraveni věnovat svůj čas a ener-
gii tomu, aby se naše město dál rozvíjelo 
a bylo příjemným a pohodovým místem 
pro život všech jeho obyvatel tak, jak 
jsme o tom mluvili ještě v období před 
volbami.

Děkujeme vám za vaši přízeň, důvěru  
a podporu.

●  Markéta�Rydvalová,�Petra�Fuxová,�
Josef�Polák�a�Hanka�Němcová

OTEVŘENÉ�ÚVALY�VÁM� 
DĚKUJÍ
Vážení spoluobčané, milí sousedé, Úvaláci,

rádi bychom vám poděkovali za to, že 
jste se rozhodli přijít k letošním komu-
nálním volbám a svým hlasem podpořit 
budoucí rozvoj našeho města. 

V rámci povolebních vyjednávání jsme 
společně s našimi partnery vytvořili trojko-
alici, která se v těchto dnech ujímá vedení 
našeho města. 

Cítíme velkou odpovědnost a závazek ne-
jen vůči našim voličům, ale vůči všem oby-
vatelům, abychom naplnili vaše očekávání 

Věříme, že síla třetiny zastupitelů a voličů 
nám i tak dává mandát obhajovat náš pro-
gram a vize přímo v zastupitelstvu, výbo-
rech a komisích města. Novému trojkoalič-
nímu vedení města pak přejeme hodně sil 
a elánu při správě našeho města. 

●  Jan�Černý,�Pavlína�Bínová,�Vojtěch�
Dvořáček,�Jaromír�Gloc�a�Václav�Buček�–�

zastupitelé�PRO�Úvaly.

DĚKUJEME�ZA�PODPORU� 
VE�VOLBÁCH
Děkujeme všem voličkám a voličům, kteří 
naší kandidátce dali svůj hlas. Spolek PRO 
Úvaly získal nejvíce hlasů ze všech stran  
a spolků a budeme mít tak nejvíce zastupi-
telů a to 5 z 15. Bohužel se nám nepodařilo 
přes veškerou snahu dohodnout funkční  
a přijatelnou koalici, a proto odcházíme do 
opozice. Námi preferované a nabídnuté 
koalice byly odmítnuty oslovenými part-
nery a jiné, nám nabízené, pak z našeho 
pohledu nerespektovaly volební výsledky.

Věřím, že za podpory celého týmu skvělých lidí 
působících v rámci městského úřadu a v dalších 
organizacích, které se ať přímo či nepřímo podílí 
na chodu našeho města, se nám společně podaří 
pokračovat v jeho rozvoji tak, abychom byli hrdí 
na to, že jsme jeho občany a byl nám všem skvě-
lým domovem.

Krásné podzimně barevné dny vám všem přeje

●  Markéta�Rydvalová,�starostka města

Vážení a milí sousedé, Úvaláci,

před pár dny jsem se stala starostkou našeho 
města a ráda bych vám tímto poděkovala za vaši 
podporu, porozumění a snad i trochu shovíva-
vosti pro začátek mého působení v této roli.

S velkým respektem a odpovědností, ale zároveň 
s velkou energií a chutí budu přistupovat ke všem 
výzvám, které nás v následujícím období čekají.
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často a druhá bydlela v Úvalech u Pra-
hy. Často mě k nim zvala… Už cesta vla-
kem se mi moc líbila. Jezdila jsem tam  
v neděli, protože sobota tehdy byla ješ-
tě pracovní. Bydleli v rodinné vilce, kte-
rá patřila jednomu pánovi židovského 
původu, který se vrátil z koncentrační-
ho tábora bez manželky. Teta mi vždyc-
ky vařila nějaké lahůdky a upekla mi 
vždycky velký koláč s drobenkou. Po ne-
dělním obědě už bylo zvykem sejít dolů 
k majiteli vilky na pravou kávu. Bylo to 
takové obřadné a káva voněla po celé 
vilce. Nevím, kde ji tehdy sehnal, pro-
tože v té době bylo všechno na lístky, 
a myslím, že káva nebyla ani k sehnání… 
Byla to léta, kdy byl světovým fenomé-
nem v atletice Emil Zátopek. Sedávali 
jsme kolem stolu, většinou to bylo ně-
jak kolem poledne a poslouchali rádio, 
protože zrovna byly atletické závody  
a my byli zvědaví, jak Emil zase poběží. 
Bylo to fenomenální. Vždycky bylo vel-
ké napětí a sportovní komentátor na-
pjatě líčil, jak se situace vyvíjela. Napětí 
se dalo krájet, ale tajně jsme doufali, že 
vyhraje jako vždycky, a nezklamal nás. 
Jeho konečný sprint byl neuvěřitelný  
a jeho síly předběhnout o velký kus 
soupeře také. Bylo obdivuhodné, jak 
lidé těmito závody žili. Nikdy jsme nevy-
nechali žádný rozhlasový přenos. Kde 
je naše republika, to ve světě mnozí 
nevěděli, ale že je tu Zátopek, to věděl 
celý svět. Kdepak by mě tehdy napad-
lo, že se s ním v životě setkám…“ (plný 
text v archivu města). Vždyť i na našem 
oválu se natáčely scény filmu Zátopek, 
který je nyní možno vidět v kinech.

… před lety (2014) se psalo o vraž-
dě v Klánovickém lese. Fámy se šířily  
i v médiích.  V roce 2018 došlo k rozuz-
lení a obžalobě pachatele. V nedávno 
uvedeném pořadu ČT1 Legendy krimina-
listiky jsme mohli vidět práci všech složek 
policie a spatřit i místo, kde ležel milio-
nový poklad ve zlatě. Zavražděným byl 
amatérský hledač pokladů a recidivista 
Oldřich Konrád, který 33letého zastřelil, 
žádal pro sebe doživotní trest. 

… po prázdninách opět startuje pravi-
delné cvičení paměti pro seniory pod 

úsměvným a vtipným vedením pečova-
telky Táni.

… podíváme-li se na hráz Horního 
úvalského rybníka, zjistíme, že stav-
ba rybářské chaty nabývá konečného 
tvaru, hexagonu, s výhledem na oba 
rybníky. Určitě v příštím roce budou 
moci zájemci odtud sledovat výlovy, 
které začaly opět letos začátkem října 
a tím i rybářům podzimní sezona. Prv-
ní byly sloveny rybníky Kalák a Kbelka  
a další sobotu nad ránem Dolní úval-
ský rybník. V tom se chovají roční  
a dvouleté násady, které následně pu-
tují do pražských rybníků.

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
… rostou, rostou … dokonce na zahrád-
ce pod břízami. Na cestu do Klánovic-
kého lesa se vydávají davy, mladí, staří 
a všichni něco přinesou. Barvy podzi-
mu tryskají zpoza jehličnanové zeleně.

… na sociálních sítích se opět objevu-
jí barevně krásné podzimní snímky 
úvalské přírody. Často ji i okolí zachy-
cuje ve svém seriálu Jana Pospíšilová. 
Naposledy uveřejnila nejvíce fotogra-
fovaný objekt Prokůpčák, ale tentokrát 
odjinud a stojí za uveřejnění. Vladislav 
Procházka pravidelně fotografuje měs-
to, události a přírodu a přispívá do Ži-
vota Úval. Najdou se následovníci?

… v tisku se objevila zajímavá Vzpomín-
ka na Emila Zátopka, který by oslavil 
100 let. Hana Novotná na webu píše:

„V necelých 13 letech jsem zůstala  
s maminkou sama, když nám umřel ta-
tínek, který měl dvě sestry. Jedna byd-
lela v Praze, takže jsem ji vídala hodně 
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… cestující vlakem z Úval kamkoliv 
pocítili omezení provozu v pondělí  
10. října v podvečer po vykolejení 
lokomotivy a dvou cisteren náklad-
ního vlaku, převážející benzen, mezi 
Poříčany a Nymburkem. Vlak projel ná-
věstidlo a vjel na slepou kolej, kde se 
srazil se zarážedlem. Škoda je podle 
prvních odhadů 4 miliony korun. Pro-
voz na koridoru mezi Prahou a Kolínem 

různých plemen slepic – zakrslých i gi-
gantů, holubů a králíků. 

… redaktorce přišla poštou ofrankova-
ná obálka z Úval. Čtenář prosí o určení 
historických fotografií, jsou ale patrně 
odjinud než z města. Přitom neudal 
zpáteční adresu, těžko tak lze vyhovět. 
Spíš osobním předáním, s vysvětlením, 
oč se jedná přes podatelnu. Pisateli se 
také nelíbí označení náplava, kterou 
užívám. Myslím, že jsem se označila jen 
sama tímto názvem, který také neu-
předňostňuji. Má pravdu, když píše, že 
právě nověji přistěhovalí občané dělají 
Úvaly městem, které se rozrůstá. Jsou 
to prostě úvalští občané.

U toho zůstaneme a děkujeme za  
reakci.

●  Zaznamenali�Janurová,�
Mahdal,�Štěpánovský

byl omezen ještě ve středu, vlaky jezdí 
v Poříčanech jen po jedné koleji a nabí-
rají značné zpoždění.

… chovatelé vystavovali o víkendu.  
V polovině října proběhla tradiční vý-
roční okresní chovatelská výstava  

v Úvalech. K vidění zde byla velmi za-
jímavá plemena drůbeže – především 
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a odklizení následků si hasiči mohli od-
dychnout.

Ale už následujícího dne se po čtvrté ho-
dině odpolední znovu rozezněla siréna. 
Jednalo se o kuriózní zásah, kdy byli hasi-
či přivoláni k záchraně netopýra, který se 
nad rybníkem v Úvalech zachytil do vlas-
ce, napíchl na rybářský háček a zůstal vi-
set na větvi stromu asi ve výšce 3 metrů. 
Jednotce se podařilo netopýra vyprostit 
a předat jej do další péče městské policii.
29. září před pátou hodinou ráno vypukl 

další požár, tentokrát v Českém Brodě. 
Opět Úvaly opouštěly dva cisternové au-
tomobily, jelikož se jednalo o rozsáhlý 
požár vysoké hospodářské stavby, byť již 
nevyužívané. Úvalští hasiči se podíleli na 
likvidaci požáru, transportu vody a dal-

ších pracích včetně vyhledávání skrytých 
ohnisek po uhašení ohně.

Další výjezd se uskutečnil až 11. října, kdy 
došlo večer v Jirnech k dopravní nehodě 
osobního automobilu bez zásahu. Jedna-
lo se o rutinní zásah spočívající v odklize-
ní následků.

14. října před čtvrtou hodinou odpole-
dní v Úvalech zkolaboval člověk. Před 
příjezdem záchranné služby se úvalští 
hasiči podíleli na resuscitaci. Den poté  

v podvečer vyjížděla jednotka k méně 
dramatické události. V Horoušanech do-
šlo k dopravní nehodě osobního auto-
mobilu bez zranění.

●  �Za�JSDH�Úvaly�Milan�Bednář

VÝJEZDY�ÚVALSKÝCH�HASIČŮ
S nastupujícím podzimem vás opět infor-
mujeme o zásahové činnosti úvalských 
dobrovolných hasičů. Od poloviny září 
do poloviny října řešila jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Úvaly 8 událostí 
především s pomocí cisternového au-
tomobilu na podvozku Tatra Terrno. 
Převážně se jednalo o řešení následků 
dopravních nehod, které zaměstnaly 
úvalské hasiče ve 4 případech. Hasiči se 
podílely i na záchraně osoby a zvířete. 
Požáry se v zásahovém území úvalských 
hasičů udály pouze dva, ale zato byly po-
měrně rozsáhlé. 

V devět hodin večer 19. září se úvalští 
hasiči vydali k Jirnům, kde byla na kruho-
vém objezdu hlášena dopravní nehoda. 
Na místě bylo zjištěno, že se nejedná  
o závažný případ, neboť řidič dodávky 
přehlédl značení a pokus o přímé projetí 
křižovatky skončil proraženou olejovou 
vanou. Úkolem hasičů byla likvidace ole-
jových stop.

23. září před čtvrtou hodinou v noci  
z Úval vyjížděly oba cisternové auto-
mobily do Šestajovic, kde došlo k požá-
ru rodinného domu. Starší dům byl po 
zhroucení střechy požárem takřka zni-
čen, nicméně včasným zásahem hasičů 
se oheň nerozšířil na další přilehlé domy. 
Úvalští hasiči se podíleli na likvidaci požá-
rů a vyhledávání skrytých ohnisek pomo-
cí termokamery. Jen co se hasiči vrátili do 
Úval, byla v půl osmé ráno hlášena další 
událost. Šlo o dopravní nehodu osobních 
automobilů v Úvalech, která se obešla 
bez zranění. Po provedení protipožár-
ních opatření, zdokumentování nehody 
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Ten den se konala i jiná tradiční úval-
ská akce Jabkobraní a o něm se píše  
v samostatném článku.

Další samostatný článek je věnován 
kulturní akci Babí léto, kterou byla  
25. 9. důstojně a vtipně zakončena 
koupací sezona, nejvíce byl navštěvo-
ván stánek s malováním na obličej, vše 
doprovázeno muzikou, co vytvářela 
dobrou náladu.

„Ani déšť nezabránil tomu, aby se v so-
botu 1. října sešlo na václavskou zá-
bavu pořádanou kulturní komisí rady 
města víc než 30 návštěvníků. Dvou-
členná kapela „A je to“ přítomné ten-
tokrát rozezpívala a roztančila tak, že 
se ani muzikantům, ani lidem nechtělo 
domů.“ Tančilo se tradičně v sálku DPS 
od 14 hodin, zpočátku se návštěvníci 
trousili a pak byl plný sál, jak zazname-
nala a fotografovala Ing. Havránková  
s Hanou Černou.

Podobně je zaznamenán návštěvníkem 
prý jedinečný koncert skupiny Anti-
kvartet textem i fotograficky 30. 9.

Osobní dvouhodinové Malé vzpomínky 
na velké ženy pronesené spisovatel-
kou a novinářkou Marií Formáčkovou, 
osobou s obrovskou slovní zásobou, 
která interpretovala vzpomínky tří zná-
mých žen, jako by byly s námi – Helena 
Růžičková, Zita Kabátová a Luba Skoře-
pová a takříkajíc, sypala je z rukávu. 

Byl to pěkný a hojně navštívený večer 
v „65“ v pátek 7. října, který svými pís-
ničkami doprovázela nám známá Jana 
Rychterová.

●  S�jinými�uživateli�kultury�lístky�
trhala�Alena�Janurová

LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH�
A�SPOLEČENSKÝCH�AKCÍ

písně až k folku a soudobým skladbám 
s texty Dušana Vančury, s melodiemi léty 
prověřenými i méně známými. Soubor 
dbá na kvalitní aranžmá a provedení me-
lodických písní s hodnotnými texty.

Vystoupení Antikvartetu bylo příjemným 
kulturním zážitkem. Avšak návštěva úval-
ského koncertu byla malá. Na otázku 
Proč? se těžko hledá odpověď.

●  �Text�a�foto�Vladislav�Procházka

ANTIKVARTET�KONCERTOVAL�V�ÚVALECH
Hudební skupinu Antikvartet založil Du-
šan Vančura jako pánský kvartet v roce 
1962. Soubor  existoval krátkou dobu, 
protože jeho zakladatel přešel do Spiri-
tuál kvintetu, v němž pak účinkoval jako 
zpěvák, textař a hráč na kontrabas. Po 
padesáti letech byl Antikvartet znovu 
obnoven s tím, že se zaměří na hudební 
styl, který stále nachází mnoho poslucha-
čů. Dušan Vančura však nečekaně v roce 
2021 odešel z hudebního světa. Naštěstí 
se setkali lidé, kteří mají mnoho společ-
ného, je pro ně hudba důležitá a Anti-
kvartet dále žije.

V pátek 30. září vystoupil v Centru vol-
nočasových aktivit ve složení Zuzana 
Vančurová (zpěv, kytara), Magdaléna 
Jungwirthová (zpěv, perkuse), Jiří Mašek 
(zpěv, kytara, baskytara) a Tomáš Vávra 
(zpěv, kytara, housle). Téměř dvouho-
dinový koncert se vyznačoval žánrovou 
rozmanitostí od spirituálů přes lidové 
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spojen s odesláním knihy. Srdečně vám 
ji totiž zabalí a pošlou neslyšící pracov-
níci chráněného pracoviště Tichý svět, 
o.p.s., kterým tím dáte práci.

Zajímavostí je, že autoři díky knize 
velmi brzy pronikli do světa lidí se slu-
chovou vadou. Mnohdy je plný samo-
ty. Většinovou společností je sluchový 
handicap brán jako snesitelný. I díky 
tomu je složité získat finanční podporu 
například na koupi potřebných naslou-
chátek. Právě ta přitom mohou hrát 

zcela klíčovou roli. Díky nim možná ne-
doslýchavé dítě poprvé v životě uslyší 
hlas svých rodičů. Dospělí s nimi získají 
sebedůvěru, nové pracovní uplatnění  
a nebudou sami v tichém světě. A kdo 
ví, možná právě díky koupi této knížky 
k Vánocům si v příštím díle přečteme 
jejich odposlechnuté příběhy z ulic Pra-
hy www.odposlechnutovpraze.cz.

●  Petr�Chalupianský

ODPOSLECHNUTO�V�PRAZE�–�KNÍŽKA,�KTERÁ�
VÁS�ZARUČENĚ�ROZESMĚJE�A�ZAHŘEJE� 
U�SRDCE
Hledáte tip na skvělý vánoční dárek? 
Kniha plná veselých příběhů ze života 
v hlavním městě je skvělým nápadem, 
který mile překvapí vaše blízké. Veškerý 
výtěžek z prodeje knihy je navíc darován 
lidem se sluchovým handicapem.

Odposlechnuto v Praze je facebooková 
skupina se 140 000 členy, kteří denně 
sdílejí veselé příběhy zaslechnuté na 
území našeho hlavního města. Tisí-
ce historek plných dětské upřímnosti, 
zajímavých mezilidských zápletek či 
životních minipříběhů, které mnohdy 
vygradovaly až do nečekaných a neu-
věřitelných situací, tvoří kroniku našich 
životů. 

A právě ty nejlepší a nejvtipnější pří-
běhy objevíte již ve dvou knižních 
vydáních. Oba díly jsou k dispozici  
v elegantním kapesním formátu s pev-
nou vazbou na webových stránkách 
www.odposlechnutovpraze.cz.

Víc než jen pouhá kniha

Projekt má i velký neziskový přesah. 
Autoři knihy společně s Nadačním fon-
dem Klub SRDCAŘŮ věnují veškerý vý-
těžek z jejího prodeje na podporu lidí 
se sluchovým handicapem. K dnešní-
mu dni pořídili více než 60 lidem kom-
penzační pomůcky v hodnotě přesahu-
jící 1 300 000 Kč. Další dobrý skutek je 



věkové kategorie: ženy mladší 1. mís-
to a starší 3. místo (porazily 2 družstva 
mladších žen), muži starší 1. místo 
a mladší 2. místo. Kromě vítězné eufo-
rie jsme odjížděli ještě s deseti novými 
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Dospělí hasiči zářili na okrsku

V sobotu 10. září se konala okrsková 
soutěž v Šestajovicích a zároveň sou-
těž “O pohár starosty Šestajovic”. Sou-
těžilo se v požárním útoku. Po dlouhé 
době (asi po devíti letech) se nám po-
dařilo postavit 4 družstva – ženy mladší 
a starší a muže mladší a starší. V kate-
gorii starších musí být ve družstvu žen 
pět členek starších 30 let a u mužů pět 
členů starších 35 let, navíc muži star-
ší oproti mladším mají o jednu hadici 
„B” méně. Družstva mužů a žen mlad-
ších během sezony absolvovala několik 
závodů a patřila k favoritům soutěže. 
Ani jeden ze soutěžních pokusů se jim 
nepovedl podle jejich představ, ale sta-
čilo to na vítězství v jejich kategoriích  
a postup do okresního kola. Starší druž-
stva měla za sebou jen jeden trénink 
a výkon se hlavně opíral o zkušenosti 
jednotlivých závodníků.  Bohaté zkuše-
nosti, protože obě družstva ovládla své 
kategorie a muži starší dokonce před-
vedli nejrychlejší útok dne! Mimocho-
dem tak vyhráli i naši interní úvalskou 
soutěž a vsázku mezi muži. V pohárové 
soutěži se výkony řadily bez ohledu na 

poháry- kromě těch za umístění ještě 
2 putovní za nejrychlejší útok. Závěreč-
né fotografie vypadají vtipně, málem 
ty poháry neměl kdo držet, protože 
soutěž byla celkem dlouhá a blízko, 
tak někteří závodníci odjeli ještě před 
ukončením soutěžního dne. Nicméně 
naše společná fotka 4 družstev = 28 
závodníků proběhla takticky už na za-
čátku, tak máme památku. Doufám, že 
podobný triumf brzy zopakujeme.

●  Alena�Tesařová,� 
foto:�Robert�Brajer,

SDH Úvaly

Zakončení stovkařské sezony

Poslední dva závody ve stovkách si ne-
nechala ujít čtveřice našich závodní-
ků. Velmi statečně ujížděla z okrskové 
soutěže v sobotu 10. 9. do Velimi na 
“Vítězovskou stovku” – Kolínský pohár  
a v neděli ráno vstávala  kvůli “Polab-
skému stovkování” v Pískové Lhotě. 
Obojí závody jednotlivců v běhu na 
100 s překážkami. 23 m od startu musí 
závodník překonat bariéru – vysokou 
podle kategorie (muži 2 m), sebrat za 

ZAMYŠLENÍ�NAD�BIBLICKÝM�TEXTEM
„MARNOST NAD MARNOST, ŘÍKÁ KAZA-
TEL; MARNOST NAD MARNOST, VŠECH-
NO JE MARNOST.“
(Kazatel 1,2)

Hned na začátku starozákonní knihy 
KazateL,  čteme slova …“ MARNOST 
NAD MARNOST, VŠECHNO JE MAR-
NOST…“, což není moc povzbudivé. Má 
to blízko k pohledu dnešního člověka, 
skeptickému a nevěřícnému. Jaký to 
má smysl angažovat se pro zlepšení 
vztahů mezi lidmi, životního prostře-
dí, postavení sociálně slabších atd. Co 
mi to přinese, co z toho mám? Je to 
všechno marnost nad marnost… hon-
ba za větrem, prostě pomíjivost… Jako 
by nám dnes  tato slova mluvila z duše.  
Jde  nám přece o to, mít se co nejlépe, 
zaopatřit se různými věcmi, které nám 
zpříjemňují život. Ano, je příjemné mít 
vše, po čem člověk touží. Jen by si to 
neměl plést s věčnými hodnotami. 

Každopádně  nás Kazatelovy výroky 
vedou k rozpačitosti,  že se i takový 
oddíl v Bibli nachází. Vždyť tato slova 
vůbec nemotivují, ale naopak odrazují 

od toho, aby se člověk  o něco snažil. 
V Písmu sv.  čekáme spíše povzbuzení, 
posilu – nikoli rezignaci.

Ježíš v Matoušově evangeliu (16,26) 
rozvíjí Kazatelova slova: „Jaký prospěch 
bude mít člověk, získá-li celý svět, ale 
svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj 
život zpět?“ Šalamoun měl skoro vše. 
Získal „celý svět“. Přesto mu něco chy-
bělo. To něco našel ve chvíli, kdy po 
všem svém experimentování přiznal, 
že sám nemůže nic změnit na svém 
věčném údělu. Pokud chce, aby jeho 
život jednou pokračoval, musí přijít po-
korně k Bohu a říci: „Bože, udělal jsem 

spoustu zlých i dobrých věcí. Když se 
na to vše dívám z hlediska věčnosti, 
byla to vše jen pomíjející marnost. Da-
ruj mi, prosím, věčnost.“

A tak Šalamounova rada  zní: „Neboj 
se přiznat, že nejsi schopný udělat nic, 
co nakonec nepodlehne zmaru.“ Je to 
první krok na cestě k naději, k věčnému 
štěstí. Náplní našeho žití nemůže být, 
že se vytrácí naděje a smysl. Ale život 
v pravém lidství před Boží tváří. Autor 
biblické knihy nás nechce přesvědčit, 
že náš pomíjivý život nemá smysl, ale 
že marnost je způsobena  mocí hříchu 
a že  marnost a hřích na světě  nemají 
poslední slovo.  Stojí-li Bůh na počátku 
a na konci, přece není prázdný kolo-
běh, kde není nic nového pod sluncem, 
jen trápení a smrt. Shromáždění Ježíše 
Krista, kde voláme jeho jméno – má 
jistou naději, že marnost není posled-
ním dějstvím tohoto světa, ale že jím je 
KRÁL JERUZALÉMSKÝ, PÁN DĚJIN, který 
obnoví své stvoření. Amen.

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

HASIČI�
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běhu hadice, přebíhat s nimi po kladi-
ně. Hadice rozhodit, spojit k sobě, jed-
nu koncovku do rozdělovače, který je  
v dráze postaven 25 m od cíle a při 
běhu do cíle ještě zapojit k proudni-
ci, kterou má závodník celou dobu za 
páskem. Prostě 100 m sprintem plných 
úkolů. Světový rekord mužů v této dis-
ciplíně má hodnotu 14, 70 s. a zaběhl 
ho český závodník Daniel Klvaňa (at-
letický “světák” na hladkých 100 m je 
9, 58 s. – Usain Bolt). Nejvíce se dařilo 
ve Velimi našemu závodníkovi Tomáši  
Geislerovi, který zvítězil v kategorii 
středního dorostu.

●  Alena�Tesařová,� 
SDH Úvaly

“Srandamač” – Memoriál Ivanky 
Hanzlové v Čelákovicích

V sobotu 17. 9. se nekonalo žádné babí 
léto. Naopak byla pěkná zima a ke kon-
ci i pěkně pršelo. Hasiči z Čelákovic 
uspořádali na hřišti v Záluží netradič-
ní soutěž pro okolní sbory, kamarády 
hasiče a jedno družstvo také tvořili 
zástupci vedení města Čelákovic. Sou-
těž byla memoriálem Ivanky Hanzlové 
– dlouholeté vedoucí mladých hasičů  
v Čelákovicích, všichni jsme ji znali a tak 
bylo naší morální povinností se soutě-
že zúčastnit. Postavili jsme družstvo 
žen. Soutěžilo se v pěti disciplínách, 
nejlépe nám šel požární útok s pře-
kážkami. V součtu všech disciplín jsme 
skončily mezi ženami na 2. místě, ale  
v celkovém součtu i s muži jsme zvítězi-
ly a odvezly si tak putovní pohár. I když 
nám počasí nepřálo, byl to fajn půlden 
s kamarády z okolních sborů.

●  Alena�Tesařová,� 
SDH Úvaly

Závod požárnické všestrannosti  
v Klokočné

První říjnový víkend je už tradičně ter-
mínem závodu požárnické všestran-
nosti, který býval vždy prvním kolem 
celoroční soutěže mladých hasičů. 
Mění se nám pravidla, na jaře bude 
všechno jinak a “braňák” už nebude-
me potřebovat. Okresní rada mládeže 
Prahy - východ se však rozhodla tuto 
soutěž ještě naposledy uspořádat  
a rovnou i vyhodnotit. Postavili jsme  
2 družstva mladších žáků, jedno druž-
stvo starších žáků a 5 dorostenců- jed-
notlivců. Mladší žáci A byli většinou 
nováčci našeho kroužku a poprvé na 
soutěži, obsadili 16. místo z 21 druž-
stev, družstvo B pak bylo složeno ze 
zkušených závodníků a vybojovalo 
krásné 2. místo! Starší žáci mezi 23 

konala na samém okraji našeho okre-
su – v Husinci - Řeži, konkurence byla 
dvojnásobná ve srovnání s minulým 
rokem. Naše družstvo mladších žáků 
trénovalo útoky do začátku září pravi-
delně každou schůzku, přesto se v něm 
vystřídalo mnohem více než 7 potřeb-
ných závodníků. Nakonec jelo i s úpl-
nými nováčky našeho kroužku a mezi 
16 družstvy obsadilo krásné 6. místo. 
Starší žáci předvedli dva rychlé poku-
sy, ale na jednom proudu to bylo po-
každé trochu pomalejší a nakonec jim 
jejich výkon stačil na 5. místo mezi 11 
družstvy. Tak přes zimu nabereme síly 
a na jaře opět zaútočíme na medaile. 
Všechny informace o našem kroužku 
naleznete třeba na facebooku Mladí 
hasiči SDH Úvaly nebo na instagramu 
@hasiciuvaly a také můžete navštívit 
naše stránky mh-uvaly0.webnode.cz.

●  Alena�Tesařová, 
SDH Úvaly

družstvy obsadili 3. místo! Mezi mlad-
šími dorostenkami zvítězila Johanka 
Nováková, mezi mladšími dorostenci 
Tomáš Černuška. V kategorii středních 
dorostenců si vyběhl krásné 2. místo 
Jan Kučerka. V kategorii starších doros-
tenců zvítězil Tomáš Geisler a doplnil 
ho na 4. místě Jiří Růžička. Velká gra-
tulace k úspěchům a také poděkování 
všem vedoucím, kteří družstva skládali 
a všechno děti učili.

●  Alena�Tesařová,� 
SDH Úvaly

Požární útoky dětí

Na závěr soutěžní sezony roku 2022 se 
konala soutěž v požárních útocích „O 
pohár starostky OSH”  pro kategorie 
dětí a dorostu. I přesto, že se soutěž 
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JABKOBRANÍ�2022
V roce 2006 byl pořádán první ročník 
Jabkobraní. Kdo by si tehdy pomyslel, 
že bude mít pokračování i v následu-
jících letech? V tomto roce Jabkobraní 
proběhlo 1. října na obvyklém místě 
před základní školou. Návštěvníci si 
mohli vybrat z pěti odrůd kvalitních 
českých jablek a jablečný mošt. Není 
divu, že se v jednom okamžiku vytvo-
řila několikametrová fronta. V okolních 
stáncích mohli příchozí ochutnat na-
příklad trdelník nebo domácí pečivo. 

Vlastní stánek mělo úvalské Vinařství 
Pálek. Ani letos nechyběl umělecký ko-
vář Zdeněk Grausam a košíkář s mno-
ha užitečnými výrobky pro domácnost. 
Pozornosti se těšil tajemně vyhlížející 
alchymista. Venku i v přízemí základní 
školy byly dětem k dispozici výtvarné 

dílničky, v nichž si mohly s rodiči vy-
zkoušet manuální zručnost a výtvarné 
nadání. Otakar Pospíšil se představil 
jako autor knihy Bezejmenná, ale pře-
devším působil jako instruktor luko-
střelby na terč. Dobrou náladu podpo-
rovala kapela Country Ticket.  

Podobně jako v minulých letech byly 
na stěnách chodby v přízemí základní 

školy vystaveny žákovské výtvarné prá-
ce na téma Podzim a jablko.

Jabkobraní pořádal úvalský spolek Jo-
natán ve spolupráci se základní školou, 
která každoročně poskytuje prostory,  
a za finanční podpory města.

●  Text�a�foto�Vladislav�Procházka

NA�SLOVANECH�BYL�
VIDĚN�DRAK.� 
A�NE�JEDEN!
Počasí na letošní Drakiádě vypadalo, jako by si ho někdo 
předem objednal. 16. 10. přestalo pršet, vysvitlo sluníčko, 
odkládaly se bundy i mikiny. Jen při té objednávce zřejmě 
nebyla vhozena do košíku jedna položka. A to vítr. Moc nám 
to totiž nefoukalo. I přesto bylo na fotbalovém hřišti na 
Slovanech pořádně živo. Pobavit se a zasoutěžit si totiž při-
šlo na devátý ročník Drakiády více než sto sedmdesát dětí.  
K tomu připočtěme rodiče a je jasné, že o návštěvníky ani 
draky nouze nebyla. 

I když bylo hlavním cílem akce oživit nebe nad Úvaly rejem 
draků, na děti čekalo i několik soutěžních disciplín. Kromě 
lukostřelby to bylo tvoření obřích bublin, ježdění s kolečkem 
plným brambor, házení kruhů, skákání v pytlích i taneční 
kreace s hula hop kruhy. Kolem hřiště pak bylo rozmístěno 
několik stanovišť, na kterých děti luštily tajenku. Ta jim pro-
zradila, kam si mají přijít vyzvednout odměnu za nasbíraná 
razítka. A tak i když se na obloze příliš draků nevyjímalo, 
děti běhaly alespoň za letadélky, která byla součástí odmě-
ny. Extra bonus jako ocenění za snahu potěšil majitele ručně 
vyrobených draků. Vrcholem Drakiády bylo losování deseti 
draků, na které čekaly hodnotné ceny.  

Díky šikovným Mámám jste brzy na hřišti mohli potkat 
spoustu motýlků, jednorožců, ale i Spidermanů. Malování 
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na obličej mělo jako vždy velký úspěch. Při snaze dostat dra-
ka na oblohu a splnit úkoly dětem i dospělým pořádně vy-
hládlo, a tak veselí vládlo i u táboráku. Brzy se hřištěm linula 
vůně pečených buřtů. 

Sečteno a podtrženo: Akce se povedla na jedničku, a to hlav-
ně díky nadšení malých dráčků, kteří se s chutí vrhali do kaž-
dého úkolu. Snažili se papírové i jiné draky na oblohu dostat, 
i když to tedy byla pořádná makačka. Sem tam se ale některý 
nechal přemluvit a vyhoupnul se na nebe. 

Moc děkujeme městu za podporu a všem, kteří přišli. Bez 
vás by to nešlo. Stejně tak jako bez spolku Mámy v Úvalech. 
A tak velké díky patří i těm, které věnují svůj volný čas na to, 
aby dětem vykouzlily na tvářích úsměv a dostaly je na čer- 
stvý vzduch. Že by takových akcí bylo skvělé mít v Úvalech 
víc? Přidejte se k Mámám, každá pomocná ruka se hodí.

Už se těšíme na další ročník Drakiády – bude už jubilejní 
desátý! Necháme se překvapit, co si na nás počasí vymyslí 
tentokrát. 

ENGLISH�CAMP
V polovině prázdnin jsme si mohli po 
čtyřleté odmlce znovu naplno užít pří-
městský tábor English Camp. Tábora 
se zúčastnilo okolo šedesáti jak čes-
kých, tak ukrajinských dětí. 

Děti se mohly učit anglicky formou her 
a rozhovorů s anglicky mluvícími z ce-
lého světa. 

Děkujeme všem dětem, které se tábora 
účastnily a těšíme se na příští rok!

●  Natanael�Güttner

●  Markéta�Veselá

ÚVALSKÝ�KLUB�DŮCHODCŮ�INFORMUJE
Kromě nabízeného zájezdu na plakátku 
máme v plánu 2. listopadu ve 14 hod. 
(tato informace už je asi čtenářům ŽÚ  
k ničemu) připravit obyčejný květináč 
na adventní či vánoční výzdobu. 

16. listopadu si zazpíváme při harmo-
nice nebo reprodukované hudbě. 

30. 11. pojedeme do Nechanic  
a 14. prosince dokončíme vánoční 
dekorace, budeme prostě provozovat 
ruční práce za odborného dohledu. 

Na poslední schůzce v tomto roce sesta-
víme zase návrh plánu akcí na rok 2023, 
abychom se mohli těšit, jak se opět svěží 

a s dobrou náladou setkáme každých 14 
dní v sudé středy v sálku DPS.

Ještě letos ve spolupráci s MěÚ, který 
naši činnost podporuje a sponzoruje, 
se pokusíme sjednat s mateřskými ško-
lami nějaké vystoupení.

●  Za�ÚKD�Alena�Janurová,�předsedkyně
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Nepodařilo se bohužel dohodnout slí-
bené občerstvení. Naštěstí se přihlá-
silo pár dobrovolníků a zaimprovizo-
vali jsme s občerstvením pro přátele 
s vlastními výrobky. Vařil se i čaj a káva, 
nalévala se voda, mošt. Z ohlasů víme, 
že občerstvení by si návštěvníci na 
příštím Babím létě přáli.

Akce má snahu být sousedskou, setká-
vací, hravou a tvořivou. Jak pro děti, 
tak i pro dospělé. Věříme, že naplňuje 
i očekávání návštěvníků. Někteří z nich 
přicházejí pravidelně. Pokud budete 
mít zájem, můžete se příští rok zapojit 
do organizování akce anebo obohatit 
program.

V neděli 25. září se konalo Babí léto na 
koupališti a bylo naprosto skvělé! Ko-
nalo se už počtvrté.

Původní termín byl kvůli zazimování 
bazénů a volbám stanoven na 18. 9. 
Ale právě kvůli počasí byla akce přelo-
žena o týden. A bylo sluníčko a teplo. 
Prostě krásné babí léto!
 
Akci se vyplatilo přeložit. Přesun jsme 
pracovně nazvali „akce kulový blesk“. 
Podařilo se přesunout všechny naplá-
nované „atrakce“: skvělé modeláře ve 
vzduchu i na souši (měli na závěr za-
sloužený potlesk), profesionální malé-
rečku na obličej, jemnou jógu s úsmě-
vem, tvoření obrazu, Retro hry, které 
připomněly, jak se skáče přes švihadlo, 
přebírá, hraje školka s míčky a panák, 
skládají papírové lodičky, drhá a vyrá-
bí hakisak, dále malování kamínků pro 
radost i pro skřítky (kamínky skřítkům 
po nalakování na Vinici odneseme), 
veselou vodní střelnici, která zaujala 
i dospělé návštěvníky, oblíbené lovení 
rybiček, přetahování lanem, chůze na 
chůdách, stolní tenis. 

Otevřené bazény přilákaly velké i malé 
otužilce. Voda prý měla kolem 12 °C. 
Atmosféru koupaliště podtrhovala vý-
zdoba koupaliště bambusy. Letos při-
byl i fotokoutek. 

Celé odpoledne s nasazením a pro 
dobrou náladu hráli muzikanti z kapely 
M*A*S*H, se kterými si zazpívala i ta-
lentovaná dětská zpěvačka.

A nakonec, po posledním plavání otu-
žilců, jsme tradičně zlatým klíčem za-
mkli bazény koupaliště se závěrečnými 
slovy klíčníka:

„ ….Zamykám na tři západy tvé vody, 
koupaliště,
a už teď se všichni těšíme, jak si tě ode-
mknem příště.“

Podařilo se opět spojit síly i prostředky  
a akci „sousedů pro sousedy“ připra-
vit. Děkujeme všem, kdo pomohli a za-
pojili se. Bylo vás hodně. Moc si toho 
vážíme. 

●  Spolek�Zachraňme�koupaliště

BABÍ�LÉTO�NA�ÚVALSKÉM�KOUPALIŠTI�ANEB�
ROZMARNÉ�SOUSEDSKÉ�ODPOLEDNE�2022
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ZO�SPCCH�JIRNY,�ŠESTAJOVICE,�ZELENEČ� 
A�MĚSTO�ÚVALY
Cestou na týdenní pobyt do hotelu 
Brdy jsme zhlédli zámek Hořovice.

Podívali jsme se do krokodýlí ZOO  
v Protivíně, potom exkurze v pivovaru 
Platan.

Dvořáka  ve Vysokém u Příbrami. Jako 
poslední muzeum cvočků, které se vy-
ráběly ručně a zpevňovaly podrážku se 
svrškem boty.     
              

●  Eva�Pilátová

V další dny jsme navštívili regionál-
ní muzeum v Blovicích, zavzpomínali 
jsme si na naše mládí a prohlédli vý-
stavu motocyklů Java. Odpoledne jsme 
měli vycházky po okolí. Dále jsme na-
vštívili hrad Švihov, muzeum Antonína 



Rozvíjíme děti i v oblasti kulturního ži-
vota, a proto  se v naší školce konají 
divadélka a představení. Tentokrát děti 
pobavila například Houbová pohádka, 
cirkusové představení varieté Adonis 
nebo Hudební pohádky Jany Koutové 
a RytmoStyl.

K podzimu patří již tradičně Úvalské 
jabkobraní – den plný jablek a jablíček 
ve všech podobách. A hlavně prima 
den plný zábavy, skvělého programu  
a soutěží. A čeho jiného by se mohla 
týkat soutěž na jabkobraní než té-
matu jablíček?! Naše školka u tako-
vé soutěže nemohla chybět a děti 
se svými učitelkami toto téma ucho-
pily nápaditě. Jedna třída stříhala, 
druhá modelovala, třetí pekla a na-
konec z toho vznikla velkolepá pře- 
hlídka nápaditých jablíčkový děl.   

Na budově Pražská proběhl zbrusu 
nový, sladký, voňavý a dobroučký pro-
jektový den „Poprvé kuchařem“ pro tří-
du Koníci a Dráčci pod “vařečkou” zku-
šeného pana kuchaře. Na programu 
dne byl čokoládový muffin s banánem. 
A začali jsme pěkně popořádku – obléci 
zástěrky, trocha teorie (hygiena, drže-
ní nože, bezpečnost při krájení) a pak 
začala samotná příprava těsta, pečení 
a nakonec to nejlepší – snědení! Záku-
sek po obědě byl hoden hvězdy Miche-
lina.
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První dny nového školního roku 
utekly jako voda, děti se skamarádi-
ly, objevily všechny taje života v naší 
školce, a tak jsme se mohli vrhnout 
do víru našich aktivit, akcí a vzdělá-
vání.

A když jsme u toho vzdělávání, proč 
nezačít rovnou u pedagogů?! Třetí zá-
řijovou sobotu se ve spolupráci s MAP 
Brandýsko konal v prostorách naší 
školky zážitkový kurz ZdrSEM, který byl 
zážitkem přímo neskutečným. Bulvární 
tisk by neváhal napsat titulek: „Ve škol-
ce stříkala krev“ a nelhal by. Účastníci 

byli formou výuky a simulovaných udá-
lostí (někdy až nepříjemně reálných) 
připravováni na situace, ve kterých je 
třeba zachovat chladnou hlavu, racio-
nálně a přiměřeně reagovat, nezmat-
kovat a především pomoci. S jakými si-
tuacemi jsme se ve školce setkali? Byla 
to první pomoc u masivního krvácení, 
při popáleninách, resuscitace, dušení 
nebo infarkt (a na ten někteří účastníci 
vypadali).

Spoustu jsme toho měli připraveno  
i pro děti. Čekala na ně výzva si vlast-
noručně podzimně vyzdobit třídu nebo 
se učily o přírodě a trénovaly předma-
tematickou gramotnost (počítání a mě-
ření).

PRVNÍ�DNY�VE�ŠKOLCE



Připomněli jsme si i sv. Václava, patro-
na našeho českého národa, který měl  
v září  svátek. Na budově Kollárova 
jsme s dětmi uspořádali svatováclav-

ské dílničky a připomněli jsme si pou-
tavý Václavův příběh.

Naše školka byla oslovena německým 
gymnáziem, zda by u nás mohly jejich 

Adaptační kurzy pro naše šesťáky

Přechod na druhý stupeň čekal i na 
naše letošní šesťáky. Možná se to ne-
zdá, ale změní se toho pro ně hodně 
– stanou se “mazáky” školy, vzniknou 
nové kolektivy tříd, přibyde spousta 
nových předmětů a nových učitelů.  
A protože základem je fajn parta lidí, 
vyrážíme s našimi čerstvými šesťáky 
každý rok hned v září na adaptační 
kurz. Adaptační kurz lze chápat jako 
soustředění, které pomůže jejím účast-
níkům vzájemně se poznat a stmelit 
kolektiv. Proces sbližování a poznávání 
je díky společnému pobytu mnohem 
efektivnější a po pár dnech se vrací pri-
ma parta lačná po poznání.    

V naší úvalské škole to žije, v kaž-
dém koutku tu hučí jako v úlu a stále 
se něco děje. Ačkoliv jsou v září ka-
ždý rok cítit ještě dozvuky prázdnin, 
je třeba opět nastartovat a vyrazit 
směrem do výšin nových poznatků 
a znalostí. 

Pomoc pro ukrajinské děti pokračuje 

Počáteční vlna pomoci a solidarita 
pro ukrajinské občany byla velmi sil-
ná. Také naše škola se od počátku do 
pomoci ukrajinským dětem intenzivně 
zapojila. 

Hned na jaře jsme otevřeli adaptační 
skupinu, nabídli dětem volnočasové 
aktivity a poskytli i materiální pomoc. 
A naše podpora tímto nekončí, jsou to 
děti a potřebují nás!

    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ20 ŽIVOT ÚVAL 11/2022

„Třída 6.A vyrazila na adaptační kurz 
společně s 6.B do Kořenova v Jizer-
ských horách. Kromě krás přírody po-
znávali žáci především sami sebe na-

NOVINKY�Z�ÚVALSKÉ�ZÁKLADKY�

„Po jarním období pokračovala péče 
o ukrajinské žáky i počátkem letních 
prázdnin, kdy škola organizovala letní 
adaptační skupinu s výukou českého 
jazyka, sportovními aktivitami, kre-
ativními činnostmi a výlety. Děti se 
vydaly na výlet do Mirakula, kde se 
pořádně vyřádily, a také do svíčkárny 
Rodas v Šestajovicích, kde si vyrobily 
vlastní svíčky a sůl do koupele. 

Ve škole probíhala během prázdnin 
příprava na začlenění ukrajinských 
žáků do běžných tříd naší školy, aby 
od září již zahájili řádnou docházku. 
Jako podporu pro jednotlivé žáky, 
jejich rodiče a pedagogy školy jsme  
v naší škole zřídili pozici ukrajinské-
ho asistenta pedagoga. Podařilo se 
nám najít vystudovanou ukrajinskou 
paní učitelku, která zároveň dobře 
komunikuje v českém jazyce. Je tak 
velikou pomocí při zprostředkování 

dvě studentky z Hamburku vykonat od-
bornou stáž. Samozřejmě jsme souhla-
sili a na děti i učitelky ze třídy Berušky 
a Dráčci čekala výzva, zejména jazy-
ková. Děti byly ale jako vždy naprosto 
bezprostřední a některé s dívkami vy-
užily i první cizí slovíčka, která už znají. 
Studentky byly moc milé, zapojily se, 
pomáhaly dětem, učitelkám, krásně 
malovaly a zúčastnily se i našich akcí. 
Potěšilo nás, že při loučení byly nadše-
né a dostalo se nám velmi milého po-
děkování. 

●  Jana�Hájková,� 
ředitelka MŠ Úvaly

komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči. 
Děti se mají ve škole na koho obracet  
a s kým řešit vzniklé situace ve svém 
rodném jazyce, což jim velmi pomáhá. 

Od září byli všichni žáci rozřazeni 
do skupin pro intenzivní výuku čes-
kého jazyka, která probíhá 5x týdně.  
V současné době pracujeme na zařa-
zení ukrajinských žáků na doučování 
v konkrétních vyučovacích předmě-
tech dle potřeby, zejména ve čtení 
a psaní v latince, angličtině a mate-
matice. K realizaci všech těchto čin-
ností využíváme programu Národní-
ho plánu doučování. 

Kateřina Pokorná 



Naše základka se stala Školou pamě-
ti národa

Organizace Post Bellum v rámci své-
ho projektu Paměť národa umožnila 
školám, které se zúčastnily v minulosti 
projektů organizace, nominaci do Sítě 
škol Paměti národa. Jedná se o spole-
čenství škol, jejichž učitelé hledají zají-
mavé způsoby, jak přiblížit žákům mo-
derní dějiny a související témata, jako 
je výchova k demokracii a lidskoprávní 
problematika. Projekt umožňuje ško-
lám objednávat si zajímavé workshopy 
či kinopříběhy pro žáky zdarma, mají 
také možnost pozvat lektora přímo do 
školy. Nedílnou součástí je i široká na-
bídka vzdělávacích akcí pro učitele. No-
minační slavnosti, která se uskutečnila 
22. září v Gröbově vile v Praze, se za 
naši školu zúčastnila Bohdana Valáško-
vá, která zde v minulých letech vedla 
žáky v projektu Příběhy našich souse-
dů. Za školu převzala mimo jiné certifi-
kát Škola Paměti národa.

●  Tým�ZŠ�Úvaly

Kavárna pro češtináře

Na začátku října jsme se stali hosti-
telskou školou pro setkání Češtinář-
ské kavárny a pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci 
programu MAP II pro Brandýsko. Ač-
koli předchozí setkání probíhala vždy  
v Brandýse na zámku, to naše – realizo-
vané v malé školní čítárně – se nadmíru 
vyvedlo. Úvalské češtinářky připravily 
pro kolegyně z okolních škol množství 
aktivit, které překvapily, pobavily a jis-
tě zabodují i u dětí na dalších školách. 

Ohlédnutí za Úvalským jabkobraním
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Burza kroužků

Začátek školního roku je pro rodiče 
časem plánování a organizování. Je 
třeba skloubit školní povinnosti, volný 
čas dětí, jejich zájmy a potřeby rodi-
ny. Není to žádná legrace a doufáme, 
že jsme přispěli k řešení tohoto rébu-
su burzou kroužků, kterou jsme opět 
uspořádali s výborem rodičů v prosto-
rách školy. 

„Děkujeme spolku Jonatán, že kaž-
doročně připravuje tak hezkou akci, 
jakou je Jabkobraní. Každý rok jsou  
k dispozici zajímavé dílničky pro děti  
a stánky s kvalitním zbožím. Ce-
lou akci doprovází příjemná hudba  
a pohoda. Pokaždé se se třídou rádi 
účastníme i výtvarné soutěže. Letos 
jsme poprvé vyzkoušeli práci se sa-
motvrdnoucí hmotou. Šlo nám to 

hezky od ruky a z hotových jablíček 
jsme měli velkou radost. Jako třeš-
ničkou na dortu bylo získání 1. místa  
v soutěži. Děti se však především těší 
na to, až si hotové výrobky odnesou 
domů a budou součástí jejich domácí 
podzimní výzdoby. Třeba inspirujeme 
i vás k nějakému příjemnému tvoření.” 

Marcela Svobodová a 3.E

vzájem, svého nového třídního učitele 
a asistenty. Během 3 dnů bylo zařaze-
no několik aktivit a her, které slouži-
ly právě k seznámení se, vytvoření si 
vzájemné důvěry, stanovení si pravi-
del fungování, a především utvoření 
si nových společných zážitků. Největší 
ohlas měla návštěva minigolfu, nicmé-
ně večerní soutěže byly taktéž kladně 
ohodnoceny.

Věříme, že si žáci společný čas užili a 
adaptační kurz splnil očekávání. Už 
teď se nemůžeme dočkat, až zase spo-
lečně někam vyrazíme.” 

Zdenka Hubínková

„Začal nový školní rok a děti se již těší 
na nové zážitky. Škola však není jen 
místo ke vzdělávání, ale v odpoled-
ních hodinách se proměňuje v taneční 
sál, výtvarnou dílnu, pokusné vědec-
ké laboratoře, kuchyň plnou vaření  
a chutí nebo také v robotickou dílnu. 

To vše a ještě mnohem více z úval-
ských sportovních, výtvarných i vzdě-
lávacích spolků včetně MDDM nám 
přišli jejich lektoři představit na Burzu 
kroužků, která se pod vedením výboru 
rodičů konala 13. září. 

Chodby školy se tak proměnily v inter-
aktivní představení všech volnočaso-
vých aktivit z Úval a okolí, a tak rodiče 
s dětmi měli opravdu z čeho vybírat.”

Gabriela Matoušková



    

HISTORIEHISTORIE22 ŽIVOT ÚVAL 11/2022

„BYL�TO�TEN�SLAVNÝ�DEN,�KDY�K�NÁM�BYL� 
ZAVEDEN�ELEKTRICKÝ�PROUD“*�ANEB
100�LET�OD�ROZSVÍCENÍ�PRVNÍ�ŽÁROVKY�
ÚVALSKÉ�DOMÁCNOSTI
Tento článek se netváří jako historická studie dlouhého ob-
dobí elektrifikace Úval. Je pouhým výčtem informací sesta-
vených z kronik, státních archivů a vzpomínek občanů.

Jaroslav Skalický napsal v knize Úvaly jindy a nyní (1929) 
kapitolu „Elektrisace městečka Úval“ (str.165 a 166) Cituji: 
Důležitým činitelem pro rozvoj městečka jest elektrisace. 
O zařízení elektrárenského podniku se jednalo hned po 
státním převratě s elektrárnou dražickou, ale sešlo z toho. 
V roce 1921 bylo zahájeno opět jednání s Elektrárenským 
svazem středolabských okresů v Kolíně a došlo k positiv-
nímu výsledku. Podle usnesení obecního zastupitelstva 
městečka Úval ze dne 29. prosince 1921… byla ujednána 
a později realizována komunální půjčka Kč 600.000.- na 
elektrisaci … s kterou se započalo v roce 1922, vyžádala si 
těchto nákladů:

Kronika z roku 1921 píše: 

„22. srpna t. r. konáno bylo komisionelní šetření, aby se 
zjistila rozloha městyse. Práce tato je konána pro elektri-
sační odbor zemské správní Komise … za zdejší obec byli 
přítomni: pp. Horálek, Manhrat, Navrátil, Šťastný. … Zastu-
pitelstvo vyžádalo si dobrozdání o projektu elektrisačním… 
Proud bude veden z elektrárny v Kolíně. Náklad na síť pri-
merní budou hraditi zúčastněné obce. Pro Úvaly bude tato 
částka asi 92.000.- Kč. Transformační stanici, síť sekundární 
a veřejné osvětlování hradí obec.“

Odhad nákladů podle kroniky je nižší, se započítáním „po-
čitadel pro konsumenty“ by celkový pořizovací náklad činil 
783 000.- Kč. Náklad by mohl být snížen příspěvky na tzv. 
ztracený proud. Má to být totiž poplatek, který by každý, 
kdo si elektriku zařizuje, zaplatil jednou provždy. Z každé 
žárovky to má býti 20.- Kč, z každého motoru 100.- Kč. Ná-
zev „ztracený proud“ je dobře volen, neboť ten, kdo peníze 
na proud složí, už jich jakživ neuvidí… 29. 12. 1921 dostavil 
se do schůze obecního zastupitelstva pan inženýr V. Šťast-
ný a podal zprávu o nabídkách 7 firem: Kolben ve Vysoča-
nech, Křižík v Karlíně, Duda na Král. Vinohradech, Soukup 
na Smíchově, Ústřední jednota hospodářských družstev  
v Praze, Reiner v Kutné Hoře, Petr a spol. ve Velkých Opa-
tovicích. Obec se rozhodla pro firmu Duda, ale usnesla se, 
aby bylo vyjednáváno s firmami o slevách při ofertě na po-
čitadla. Přihlásilo se 6 firem i z Mnichova a Berlína. Kdo byl 
vybrán? Chybí zmínka. Obec si vypůjčila od Městské spo-

řitelny v Českém Brodě 600 tisíc korun a kronika popisuje 
podmínky výpůjčky…

… částka přesahující realizovanou půjčku byla zaplacena 
z příspěvků obce, hrazených obecními přirážkami, z „Re-
servního obnovovacího fondu elektr. podniku obce Úval“, 
skládajícího se z připojovacích tax, které jsou vybírány od 
konsumentů při přihlášce k odběru elektrické energie tak-
to: za připojení Kč 30, za každou přihlášenou žárovku Kč 20, 
za přihlášené motory, za každou HP Kč 100. Taxy z přihlá-
šených motorů byly později sníženy. Elektrárenský podnik 
zahájil činnost ke konci prosince roku 1922 (na Štědrý den 
se poprvé svítilo) a jeho rozkvět jest patrný z připojené ta-
bulky…“.

Elektrizace v Čechách postupovala pomalu. 

Na elektrárny byl přestavovány mlýny, pily a další zařízení 
s vodním kolem. Tyto zdroje elektřiny však stačily pouze 
pro několik domácností, pouliční osvětlení nebo několik 
průmyslových závodů.

Na základě vyprávění pamětníka ze vzpomínek jeho dědy 
plyne, že k elektrickému pohonu „byly používány generá-
tory na benzin. Nahodil se generátor a mašina vyráběla 
proud pro ostatní stroje nebo převodem přes řemen byly 
jiné stroje poháněny.“ Dalších vzpomínek je pramálo. 

Změna přišla se Zákonem č. 187 ze dne 13. června 1922 
(první vznikl v červenci 1919) o zápisu elektrických vede-
ní všeužitečných elektrických podniků do pozemkových 
knih, kde Národní shromáždění republiky Československé 
usneslo se na tomto druhém zákoně: „§ 1. Elektrická vedení 
(s transformačními a přepojovacími stanicemi a podobným 
příslušenstvím) elektrických podniků, které byly prohlášeny 
nebo přeměněny na všeužitečné (§§ 4 a 28 zákona ze dne 
22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., a §§ 1 a 2 zákona ze 
dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n.), …“. Tento zákon má 
13 paragrafů a podepsali ho prezident T. G. Masaryk, dále 
Dr. Beneš, Dr. Dolanský, pánové Černý, Tučný a A. Novák.

* Úryvek písně Z. Svěráka a J. Uhlíře Elektrický valčík 
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Poprvé se v Úvalech svítilo na Štěd-
rý den v roce 1922 a tato skutečnost 
nás přivádí k tomu, abychom nějak 
uchopili myšlenku oslavy výročí, i když 
v dnešní době se nechtěně jakoby vra-
címe nejen k poplatku za „ztracený 
proud“.

Vhodnou chvíli k připomenutí slavné 
události by bylo velké shromáždění ná-
vštěvníků adventu na náměstí při akci 
města – Rozsvícení Vánočního stromu.

Na několika fotografiích z archivu měs-
ta z 20. let je vidět např.: instalace ve-
dení elektrického proudu na domech, 
sloupech. Na nejstarších pak ještě 
osvětlení ve svítilnách, kde se rozsvě-
cely večer petrolejové lampy. Jaromír 
Rajnyš, který sepsal úvalskou minu-
lost, zmiňuje: „…To náš noční hlídač, 
jinak i lampář a kostelník, vytruboval 
noční hodiny. …“

Mapka rozvodné sítě s centrem v Kolí-
ně patří do Mapové sbírky Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy.

●  Sestavila�Alena�Janurová



Vítáme nové spoluobčánky

Šimon�Hatlák

Přejeme, aby vyrostl ve zdravého a šťast-
ného občana našeho města.
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V pátek 14. října nás nečekaně opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček pan Josef Jokeš ve věku nedožitých 78 let.  
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Děkujeme.

Manželka Růžena a děti s rodinami
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HOTEL�BUDKA
Ještě se vracíme k hotelu Budka, kde leckteří návštěvníci ne-
opomenuli obdivovat obraz hráčů karet v místech, kde býval 
starý výčep, který namaloval zatím neznámý autor přímo na 
zeď v místech, kde prý stával stůl štamgastů. Dodal důvěry-
hodnosti malbě opatřením kašírovaného rámu. Bohužel místy 
barvy oprýskávají a pro zachycení na fotografii se místo do-
padu světla příliš leskne, takže snahy o zdokumentování se 
úplně nedaří. Je to však neuvěřitelná památka starých dob. 

Jarka Broki (fenomém současnosti – vlogerka) ve svém pří-
spěvku na youtube (hotel Budka, den poslední) se zastavila 
hned v prvních minutách při procházce hotelem u obrazu  
a říká: „… je tady ještě ten starý obraz nad stolem štamgas-
tů, ten jsem neviděla leta, byl zakrytý plachtou … byl tu po-
tom obchod… táta vždycky říkal: Je na něm pan řídící ze školy  
s panem berním úředním, že jsou to reálný postavy tady z 
Úval … ten domeček, to je starý nádraží…“.

Nyní je na vás milí čtenáři, zda si vzpomenete, kdo jste cho-
dil tatínkovi pro pivo ještě po schodech z Jiráskovy ulice do 
starého výčepu a obraz vás zaujal. Hovořilo se o něm doma? 
Kdo mohl být vyobrazen patrně dost věrně jako hráči a kdo-
pak přihlíží? Zachránit se obraz asi nepovede, ale alespoň 
je neuměle zdokumentován v archivu městských kronik  
i návštěvníky hotelu. Foto je i na fb od několika z nich. Víte 
někdo víc?

●  alena.janurova@centrum.cz�

Vzpomínka na paní Jitku Dědourkovou.
V sobotu 5. 11. 2022 to bude rok, co jsi nás opustila, mami, moc nám chybíš!!!
Vzpomínáme a nezapomeneme!!!

Dcera Hanka s rodinou

🌸
LISTOPAD�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

    

SPOLEČENSKÁ�KRONIKASPOLEČENSKÁ�KRONIKA
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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

 

    

Posilování 
 

ÚVALY  2022/23
Tělocvična ZŠ , Nám. Arnošta z Pardubic 8 

  S.A.F. Praha spol. s r.o.  
                                Na Návsi 38  
                          282 01 Přišimasy 
                           www.saf.cz 
 

 V O LN Á  P RA CO VN Í  MÍ ST A  
 

 

  ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
  A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
  Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro 
  Možnost montáží v zahraničí 
 

  Bližší informace na tel.: 321 672 815 
  

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 
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Doprava, zemní práce, demolice, úpravy zahrad
Stavební práce, výystavba inž. sítí, pokládka zámkové dlažby,
Výstavba zahradního zavlažování, jezírek
Výstavba základových desek, hrubých staveb

Prodej: štěrku, písku, kačírku, recyklátu,
tříděné zeminy, zahradního substrátu

www.jkstado.cz
mail: jkstado@jkstado.cz

Fb: jkstado
Tel: 724699655
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