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OZNÁMENÍ��O��DOBĚ��A��MÍSTĚ��KONÁNÍ��
VOLBY�PREZIDENTA��
Starostka města Úvaly podle § 34 odst. 1 
písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                        
                                                            
oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se 
koná:

• v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v  Domě s pečova-
telskou službou, nám. Svobody 1570, 
Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Městském domě 
dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 
372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v ulicích – 28. října, Alešo-
va, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, 
Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jirásko-
va, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, 
Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa 
Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefániko-
va,  Švermova, V. Špály, Vítězslava Nová-
ka, Vojanova,  Wolkerova, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Základní škole, 
nám. Arnošta  z Pardubic 8, Úvaly         
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu v ulicích – 5. května, 
Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, 
Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvo-
řákova, Finská, Fügnerova, Hálkova, 
Husova, Hvězdova, Chelčického, Chor-

lému pobytu v ulicích – Aloise Dostála, 
Atlasová,  Bezručova,  Bohumila Trnky, 
Borová,  Bratří   Čapků,  Brožíkova,   Če-
lakovského, Čermákova, Denisova,  Dob-
rovského, Do Hodova, Doktora Strusky, 
Ebenová,  E. E. Kische,  Fibichova, Foers-
terova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-
-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, 
Jalovcová, Jedlová,  Jirenská, Jiřího Gruši, 
K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, 
Kmochova, Kožíškova,  Kupkova, Lesní, 
Máchova, Mánesova,  Modřínová,  Mu-
chova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, 
Nad Koupadlem, nám. Svobody, Oto-
kara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Per-
nerova, Pod Tratí, Purkyňova,   Rašíno-
va,  Seifertova,   Skácelova,  Slavíčkova,  
Smetanova,   Smrková,   Sovova,  Sukova,  
Šafaříkova,    Šámalova,   Těsnohlídkova,    
Tigridova,   Tichého,   Tisová,   Tovární,   
Tylova,  U  Horoušánek, Vaculíkova, Vác-
lava Rytíře, Vladimíra Vondráčka, Vrchlic-
kého, Vydrova,  Zálesí,

hou, velké množství energie a spoustu 
dobré nálady. Opatrujte se, ať se vám 
daří!

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci,
v rukou držíte prv-
ní letošní vydání 
našeho úvalského 
měsíčníku. Dou-
fám, že jste uply-
nulé vánoční svátky  
a vstup do nového 
roku měli možnost 
prožít podle svých 
představ, ať už 
 v kruhu rodinném, 

s přáteli nebo s knížkou v ruce. Bylo to 
náročné, ale krásné období, a až všichni 
rozdýcháme všechny ty dobroty, které 
si tradičně během těchto svátků dopřá-
váme, přijde čas a příležitost začít zase 
tak trochu od začátku a tenhle moment 
mám opravdu ráda. Chvíle, kdy mám 
pocit, že jsem znovu na startu a že teď 
je ta příležitost změnit to, na co jsem  
v průběhu toho předchozího roku nemě-
la čas, chuť anebo energii. Trvá to větši-
nou jen chvíli, právě těch prvních pár dní 
v každém novém roce, ale stojí to za to.

Já jsem tohoto pomyslného nového za-
čátku využila pro nastavení a skloubení 
svých několika rolí a budu doufat, pro 
dobro všech zúčastněných, že jsem zvo-
lila správnou cestu. To uplynulé období 
bylo velmi náročné a já bych tímto ráda 
poděkovala všem svým spolupracov-
níkům za velkou trpělivost a obrovské 
množství energie, které nejen se mnou, 
ale i s dalšími komunálně politickými 
nováčky v našem města museli mít. Ta 
špatná zpráva je, že vám to, drazí kole-
gové, ještě nekončí 😊. Snažila jsem se 
od vás všech nasát co nejvíce vědomostí  
a převzít alespoň nějaké zkušenosti  
a teď přichází čas toto vše překlopit  
v každodenní práci pro naše město. Jsem, 
myslím, připravena čelit novým výzvám  
a s vaší podporou zvládat každodenní 
úkoly ve prospěch našeho města tak, 
abych se mohla každému jednomu jeho 
obyvateli podívat zpříma do očí.

Takže nám všem přeji do nového roku 
především hodně zdraví, spoustu dob-
rých lidí, kteří nás vždy podrží a pomo-

SLOVOSLOVO
STAROSTKYSTAROSTKY
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vatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališ-
nická, Kladská, Komenského, K Viaduktu, 
Lipanská, Lotyšská, Lužická, Milíčova, 
Moravská, Arnošta z  Pardubic,  Na Strá-
ni,  Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, 
Podhájí, Polská,  Riegerova,  Roháčova, 
Rokycanova, Rumunská,  Ruská, Slezská, 
Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, 
Táboritská,   Tyršova,   U  Hostína, U  Ka-
berny,  U  Obory,  U  Přeložky,  U  Starého  
koupadla,  U Výmoly, Zahradní, Želivské-
ho.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským 
průkazem. Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Právo volit mají 
pouze státní občané České republiky, cizí 
státní příslušníci volit nemohou. 

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

5. Ve dnech volby prezidenta na žádost 
voliče okrsková volební komise vydá za 
chybějící  nebo  jinak označené hlasovací 
lístky nové.

6. Volič, který nemůže volit v místě svého 
trvalého bydliště může požádat obec-
ní úřad, v jehož stálém seznamu voličů 
je zapsán, o vydání voličského průkazu 
osobně nejpozději 2 dny přede dnem 
voleb, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 
16.00 hodin, nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.  
v pátek 6. ledna  2023 do 16.00 hodin  
(v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče nebo v elektro-
nické podobě zaslané pouze prostřed-
nictvím datové schránky voliče).

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

PREZIDENTSKÉ�VOLBY�2023
Volba preziden-
ta republiky se 
koná jednou za 
5 let. Při výběru 
kandidáta, kte-
rému dáme svůj 
hlas, musíme 
zvažovat nejen 
osobní sympatie, 
ale také kompe-

tence, které se k této funkci vztahují. 
Dle mého názoru je třeba si tyto kom-
petence připomenout ještě před tím, 
než se pro svou volbu rozhodneme 
a určíme tím směr, kterým se naše re-
publika bude v následujícím pětiletém 
období ubírat.

Edukaci obyvatel v tomto ohledu je 
věnováno velmi málo prostoru, pro-
to bych ráda využila této příležitosti 
a uvedla pár informací, které by vám 
mohli při výběru kandidáta pomoci.

Prezident republiky
–  jmenuje a odvolává předsedu 
   a další členy vlády a přijímá jejich 
   demisi, odvolává vládu a přijímá její 
   demisi,

– svolává zasedání Poslanecké  
   sněmovny,
– rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
– pověřuje vládu, jejíž demisi přijal  
   nebo kterou odvolal, vykonáváním 
   jejích funkcí prozatímně až do  
   jmenování nové vlády,
–  jmenuje soudce Ústavního soudu,  
   jeho předsedu a místopředsedy,
–  jmenuje ze soudců předsedu  
   a místopředsedy Nejvyššího soudu,
– odpouští a zmírňuje tresty uložené 
   soudem a zahlazuje odsouzení,
– má právo vrátit Parlamentu přijatý 
   zákon s výjimkou zákona ústavního,
– podepisuje zákony,
–  jmenuje prezidenta a viceprezidenta 
   Nejvyššího kontrolního úřadu,
–  jmenuje členy Bankovní rady České 
   národní banky,
– zastupuje stát navenek,
– sjednává a ratifikuje mezinárodní  
   smlouvy; sjednávání mezinárodních 
   smluv může přenést na vládu nebo  
   s jejím souhlasem na její jednotlivé  
   členy,
–  je vrchním velitelem ozbrojených sil,
– přijímá vedoucí zastupitelských misí,
– pověřuje a odvolává vedoucí  
   zastupitelských misí,

– vyhlašuje volby do Poslanecké  
   sněmovny a do Senátu,
– jmenuje a povyšuje generály,
– propůjčuje a uděluje státní  
   vyznamenání, nezmocní-li k tomu  
   jiný orgán,
– jmenuje soudce,
– nařizuje, aby se trestní řízení  
   nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby 
   se v něm nepokračovalo,
– má právo udělovat amnestii

Kromě všech výše uvedených pravo-
mocí prezident ale také REPREZENTUJE 
Českou republiku v zahraničí. Je to zá-
stupce nás všech občanů a je tedy tře-
ba, aby měl velmi silný morální kredit 
a dokázal společnost především stme-
lovat, byl ochoten naslouchat názorům 
ostatních a měl velmi silné komunikač-
ní dovednosti. Mysleme na to prosím 
při svém výběru. 

Přeji nám všem šťastnou ruku při výbě-
ru toho nejvhodnějšího kandidáta, kte-
rý bude po následující funkční období 
tváří nás všech.

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

UPOZORNĚNÍ PRO PISATELE
Příspěvky prosím zasílejte výhrad-
ně elektronicky na email redakční 
rady zivotuval@seznam.cz

Termín�uzávěrek�na� 
1.�pololetí�roku�2023:

únorové vydání – uzávěrka 13. 1. 2023
březnové vydání – uzávěrka 13. 2. 2023
dubnové vydání – uzávěrka 17. 3. 2023
květnové vydání – uzávěrka 14. 4. 2023
červnové vydání – uzávěrka 15 . 5.  2023
prázdninové dvojčíslo – uzávěrka 16. 6. 2023

JEDNÁNÍ�ÚVALSKÝCH� 
ZASTUPITELŮ�DNE�24.�11.�2022�
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se po-
druhé v novém složení sešli úvalští za-
stupitelé, kteří byli zvoleni v zářijových 
komunálních volbách. Přítomno bylo 
všech 15 zastupitelek a zastupitelů. 
Starostka města Markéta Rydvalová 
nejprve seznámila přítomné s progra-
mem jednání a následně pohovořila 
o činnosti nově ustavené rady města, 
která se na svých prvních jednáních za-
bývala mimo jiné grafickým zpracová-

ním Života Úval a jeho tiskem, odpado-
vým hospodářstvím města, operačním 
plánem údržby komunikací v zimním 
období a realizací vánočního osvětlení 
ve městě.

Zastupitelé následně jmenovali členy  
a zapisovatele finančního výboru. Ten-
to výbor bude pracovat ve složení: Ing. 
Josef Zach, Václav Buček, Josef Polák, 
Bc. Ondřej Martinovský, Romana Ko-
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mínková, Bc. Jan Angelov Janev, Ing. 
Hana Setničková, Ing. Jana Kytlicová, 
Ing. Hana Opálková a RNDr. Petr Fra-
něk, PhD. Předsedou finančního výbo-
ru byl zvolen již na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva pan Mgr. Jaromír Gloc.

Dále byli jmenováni členové kontrolní-
ho výboru ve složení: Bc. Pavlína Bíno-
vá, Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Ivana 
Šťastná, Mgr. Pavel Arazim, Ph.D., To-
máš Leier, DiS., Ing. Zuzana Netušilo-
vá. Předsedou kontrolního výboru byl 
zvolen již na říjnovém ustavujícím za-
sedání zastupitelstva pan Mgr. Vojtěch 
Dvořáček.

V dalším bodě jednání zastupitelé disku-
tovali o pověřeném zastupiteli pro územ-
ní plán města, kdy stávající pověřený člen 
– Ing. Jan Černý se nemůže z časových dů-
vodů plně věnovat záležitostem nového 
územního plánu. Zastupitelé jmenovali 
pověřenou osobu z řad zastupitelů pro 
pořizování územně plánovací dokumen-
tace města ve volebním období 2022–
2026 (nový územní plán) paní Ing. Hanu 
Kameníkovou, vyjma dokončení změny  
č. 13 územního plánu sídelního útvaru 
Úvaly. Pro dokončení této změny bude 
kompetentní zastupitel pan Ing. Jan  
Černý.

Následně zastupitelé schválili zřízení 
výboru pro investice, výstavbu a územ-
ní plánování. Výbor bude mít 9 členů 
– Ing. Jan Černý, Ing. Jan Plašil, Ing. 
Roman Krásný, Miloslav Kolařík, Ing. 
Renata Perglerová, JUDr. Ing. Petr Pe-
tržílek, Ing. Michal Breda a Jan Havel. 
Předsedkyní výboru byla zvolena Ing. 
Hana Kameníková. Činnost výboru se 
bude soustřeďovat především na pro-
jednávání a změny v zásobníku projek-
tů města, návrhy strategické plánovací 
dokumentace a změny z v územním 
plánování. 

Zastupitelé dále schválili obecně závaz-
nou vyhlášku, která upravuje výši po-

platku za odpady pro rok 2023 na 1056 
Kč za osobu a rok. Oproti roku 2022 
byl poplatek zvýšen o 60 Kč. Osvobo-
zeni jsou děti do 3 let věku, stejně jako  
v předchozích letech.

Zastupitelé schválili Dodatek č. 2 k plá-
novací smlouvě s developerem (RP 
Pražská, s.r.o.) v oblasti budoucího  
obchodního centra na ulici Pražská. Jed-
ná se o závazek společnosti ohledně  
napojení centra na stávající silnici 
I/12, které bude realizováno, jakmile  
developer obdrží všechna potřebná po-
volení.   

Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
směnné smlouvy mezi soukromými 
spoluvlastníky a městem Úvaly na po-
zemky u trafostanice v ulici Riegerova.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zpra-
covanou studii stavebního záměru 
MDDM Úvaly v objektu bývalého ho-
telu Budka, který město zakoupilo  
v roce 2022, a souhlasili se stavebním 
záměrem vybudování nového centra 
MDDM a kulturního sálu. Delší diskuse 
k tomuto bodu se týkala procesu pří-
pravy architektonické studie a různých 
pohledů na využití tohoto objektu. 

Zastupitelé udělili ocenění „Junior 
města Úvaly“ pro rok 2022, které získal  
Vasilij Ploc (14 let), za vynikající výsled-
ky v oblasti sportu. Vasilij dlouhodo-
bě plave za potápěčský klub mláde-
že MODRÁ HVĚZDA Praha, p.s. Plave  
s monoploutví a klasickými ploutvemi, 
zabývá se i rychlostním potápěním. 
Vasilij je absolutním vítězem České-
ho poháru v distančním ploutvovém 
plavání na volné vodě v letech 2017, 
2018, 2019 a 2021 ve své kategorii. Je 
jedenáctinásobný mistr České republi-
ky v ploutvovém plavání a rychlostním 
potápění, získal třikrát český rekord  
v rychlostních tabulkách. Součástí oce-
nění je i finanční odměna ve výši 5000 

Kč. Dalších 5000 Kč bude darováno  
z fondu starostky.

Zastupitelé souhlasili se zrušením ve 
všech usneseních zastupitelstva měs-
ta, kterými byli k podpisu schváleného 
dokumentu jmenovitě pověřeni bývalý 
starosta města Mgr. Petr Borecký a bý-
valý místostarosta města Josef Polák  
a které do skončení jejich mandátu dne 
20. 10. 2022 nepodepsali. Toto usnese-
ní bylo přijato v souvislosti se změnou 
na pozici starosty a místostarosty měs-
ta. Zastupitelé pověřili starostku pod-
pisem těchto dosud nepodepsaných 
schválených dokumentů Zastupitel-
stvem města Úvaly.

Dále úvalští zastupitelé schválili revizi 
veřejnoprávních smluv s okolními ob-
cemi se zavedením inflační doložky tý-
kající se činnosti Městské policie Úvaly, 
která působí v těchto obcích.

Delší diskuse se vedla ohledně mož-
nosti zřízení služby „Senior Taxi“ (zpo-
platněná a městem dotovaná přeprava 
pro seniory) nad rámec již uzavřených 
individuálních smluv občanů v rámci 
pečovatelské služby. Bylo přijato usne-
sení, kde zastupitelé deklarovali vůli 
k zavedení této služby po důkladném 
zmapování její potřeby formou průzku-
mu zájmu mezi občany a uložili starost-
ce města zpracovat jednotlivé varianty 
řešení této služby.   

Zastupitelé v posledním bodě jednání 
jmenovali redakční radu městského 
měsíčníku Život Úval ve složení: Josef 
Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčko-
vá, Mgr. Alena Janurová, Mgr. Milan 
Bednář, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. 
Radek Netušil, Jan Poledník. Redakční 
rada se nově rozrostla o pana Ing. Ale-
še Pilného, Ph.D.

Připomínky z řad zastupitelů zazněly  
k rozdělení kompetencí jednotlivých 
členů rady města a k ustanovení jed-
notlivých komisí rady města, vypínání 
veřejného osvětlení v pozdních nočních 
hodinách (mimo zimní pohotovost, kdy 
večer a v noci veřejné osvětlení bude 
svítit bez přerušení, bude docházet  
k vypínání mezi 1:00 a 4:00 hod. ran-
ní). Další připomínky se týkaly svozu 
odpadů ve městě a zajištění veřejné 
autobusové dopravy v roce 2023. Ob-
čané města se dotazovali na zástupce 
občanů v komisích pro městské části. 

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=Fq9mpRv4zl4
Délka jednání: 3:49 hod.

●  Marek�Mahdal,�redakce Života Úval
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PŘÍSTŘEŠEK U ŠKOLNÍ JÍDELNY

Na základě schůzky s paní architektkou 
Amblerovou jsme v kooperaci s OID 
rozjeli přípravu realizace zastřešení  
v prostoru u školní jídelny tak, aby naše 
děti nečekaly na oběd na dešti. Uvědo-
muji si, že to není zdaleka ideální řeše-
ní, a věřte mi, pokud by to bylo zejména 
z finančních důvodů možné, ráda bych 
našim dětem dopřála větší jídelnu tak, 
aby čekání ve venkovních prostorech 
nebylo vůbec nutné. To je ale bohužel 
zatím nereálné, proto věřím, že zastře-
šení prostoru před školní jídelnou, kte-
ré poskytne dětem možnost schovat 
se při čekání na oběd před deštěm, je  
v tuto chvíli tím nejlepším řešením.

Pokud vše půjde podle plánu, moh-
li bychom se dočkat realizace během 
letních prázdnin tak, aby naše děti už 
na podzim nemokly. Do té doby je jim  
k dispozici alespoň provizorní stan, 
pod který se v případě nepřízně počasí 
mohou schovat.

VEŘEJNÉ PREZENTACE

Toto reflektuje mé přesvědčení, že 
většina nedorozumění mezi obyvateli  
a vedením města vzniká z toho důvodu, 
že občané nemají dostatek informací, 
proč se věci v jejich městě dějí právě 
tak, jak se dějí. Za tu krátkou dobu  
v pozici starostky už, myslím, mohu 
říci, že vedení města často nemůže 
rozhodovat pouze podle selského ro-
zumu, že věci často nemají logiku, ale 
že nás někdy drží v kleštích legislativa, 
která bohužel často pokulhává za reál-
nými současnými potřebami obcí a je-
jich obyvatel a kterou je nutno respek-
tovat. Budeme se tedy snažit směrem  
k vám komunikovat tak, abyste měli 
dostatek informací a mohli si udělat 
vlastní názor nejen na základě toho, co 
jste se dozvěděli u kadeřnice, v obcho-
dě nebo od souseda na ulici, ale zejmé-
na na základě faktů a podkladů, které 

jsou opravdu validní a mají hodnotu 
odborného názoru, a abyste tak měli 
šanci lépe porozumět věcem, které se 
v našem městě dějí a občas dle pohle-
du občana až tak úplně smysl nedávají.
A TEĎ PÁR SLOV K VELKÝM INVESTIČ-

NÍM AKCÍM, KTERÉ SE ZAČNOU CO NE-
VIDĚT REALIZOVAT, NEBO JIŽ PROBÍHA-
JÍ…

OPRAVA BUDOVY „A“ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY ÚVALY

Termín realizace: 09/2022–09/2023

Předmětem stavby je oprava stávají-
cího historického objektu budovy Zá-
kladní školy v Úvalech. V plánu je opra-
va omítky na fasádě, nový nátěr fasády 
ve stávajících odstínech, výměna nebo 
oprava oken a dveří, oprava střechy, 
oprava nebo výměna vnitřních dveří, 
výmalba, výměna krytin a další staveb-
ní práce s tímto spojené.

S investicí cca 31 mil. Kč nám význam-
ně pomáhá dotace od MMR ČR.

VODOVODNÍ OBCHVAT JIREN

Jedná se o zcela zásadní projekt celko-
vého osamostatnění a zabezpečení do-
statečné kapacity pitné vody pro naše 
město. 

Termín začátku realizace je plánovaný 
na březen 2023, realizace potrvá cca 12 
měsíců. 

Investice cca 100 mil. Kč je z velké části 
financována z dotace MZ ČR a dalších 
zdrojů. Investorem této akce je Svazek 
obcí Úvalsko – obce Úvaly, Jirny a Ho-
roušany.

Proč je důležité realizovat tuto akci?

Stávající vodovodní přivaděč byl vy-
budován v 90. letech minulého století  
a neodpovídá současným standardům 
a kapacitním požadavkům. Je vybudo-

PROMĚNY�MĚSTA,�KTERÉ�NÁS�ČEKAJÍ
I přesto, že stále ještě vládne paní 
zima, na radnici pro vás chystáme 
řadu projektů, které budete moci už 
během prvních měsíců tohoto roku 
na vlastní kůži zažít, vidět a být jejich 
součástí. Snažíme se v rámci našich vizí  
o budoucím směřování města přemýš-
let nejen o těch velkých akcích, které 
jsou nutné pro zlepšení infrastruktury 
a občanské vybavenosti Úval, ale také 
o těch menších, třeba i neinvestičních 
akcích a projektech, které si my všichni 
obyvatelé našeho města, po tom velmi 
těžkém období, které máme za sebou 
a vzhledem k vývoji událostí stále ještě 
také před sebou, bezpochyby zaslouží-
me.

Dovolím si vám teď představit pár 
projektů, na kterých v současné době  
s kolegy pracujeme a které dle našeho 
názoru přinesou obyvatelům Úval větší 
komfort a sounáležitost s městem, kte-
ré je domovem nás všech….

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – vaše 
šance, jak ovlivnit směr vývoje města, 
které je vaším domovem.

Cílem není jen přerozdělit určité množ-
ství peněz. Jeho hlavním smyslem je 
vtáhnout obyvatele do dialogu o utvá-
ření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké 
jsou možnosti obce i jak se mohou na 
tvoření města podílet. Na straně druhé 
ale také učí radnice způsobu, jak obča-
nům naslouchat a jak s nimi efektivně  
a konstruktivně komunikovat. Důleži-
tou součástí participativního rozpočtu 
jsou veřejná setkání a debaty o návr-
zích, na nichž mohou vzniknout nové 
mezisousedské vztahy i příjemná kon-
struktivní atmosféra v obci.

Začátek tohoto projektu plánujeme již 
na ÚNOR letošního roku. O podrob-
nostech k tomuto projektu vás bude-
me dále informovat prostřednictvím 
všech komunikačních kanálů, které má 
město k dispozici. 
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ván z litinových trubek, které „zarůs-
tají“ −  tím se významně snižuje jeho 
průchodnost.

A TO ZDALEKA NENÍ VŠE, CO NÁS  
V NEJBLIŽŠÍCH MĚSÍCÍCH ČEKÁ, O DAL-
ŠÍCH CHYSTANÝCH PROJEKTECH VÁS 
BUDEME INFORMOVAT V NÁSLEDUJÍ-
CÍCH VYDÁNÍCH ŽIVOTA ÚVAL I PRO-
STŘEDNICTVÍM OSTATNÍCH KOMU-
NIKAČNÍCH KANÁLŮ, KTERÉ MÁME  
K DISPOZICI. JSME TU PRO VÁS!

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

INFORMACE�O�DOTAČNÍCH�
MOŽNOSTECH�V�OPERAČNÍM�
PROGRAMU�TECHNOLOGIE� 
A�APLIKACE�PRO�KONKURENCE-
SCHOPNOST�–�OP�TAK

Jste malý nebo střední podnik?

Máte zájem svůj podnik modernizo-
vat a digitalizovat pořízením nových 
automatizovaných strojů nebo HW  
a SW technologií? 

Pokud ano, v roce 2023 bude možné 
požádat přes MAS Pošembeří o dota-
ci v OP TAK. 

Podpora bude zaměřena:
• na robotizaci, automatizaci a di-
gitalizaci (např. manipulátory, inte-
ligentní sklady = nejedná se o stroje 
sloužící k přímé výrobě nebo opraco-
vání materiálu); 

• HW a SW řešení pro výrobní, mezi-
operační, administrativní a účetní úko-
ny; 
• evidence skladových a materiálových 
zásob, elektronický příjem objedná-
vek apod.,
• tvorba, aktualizace a propojení webo-
vých stránek se skladovým hospo-
dářstvím nebo systémem plánování 
výroby; cloud (úložiště) apod.

Budeme rádi, pokud se na nás obrá-
títe s vašimi nápady a záměry. Kon-
takt: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 
732 725 772 nebo 721 210 662.

… již 10. 12. se zapalovalo Betlémské 
světlo (plamínek zapalovaný každo-
ročně před Vánoci v betlémské jesky-
ni) při ceremoniálu ve Vídni a v neděli 
se převáželo do Brna. Od 17. prosince 
pak skauti 70 kurýrních skupin vlaky 
rozvezli po celé republice. Na fb našich 
skautů jsme se dozvěděli, že budou na 
náměstí 23. 12. od 17.30 do 19.00. Ko-
lik bylo zájemců, se dozvíme na místě  
a pak na fb, opožděně potom s fotogra-
fií až v dalším čísle ŽÚ.

… se znovu ozývají občané, kteří se po-
divují nad oznámením, že se při odpa-
dovém kolečku podle Života Úval biood-
pad nevyváží, a také nad tím, že se svoz 
protáhl do příštího roku. Rádi by slyšeli 
vysvětlení, jak jsou využity poplatky za 
odpady.

…skončilo s prodejem na náměstí Úval-
ské pekařství kvůli energiím a má svůj 
obchod jen v Jiráskově ulici, ovšem pří-
hodně na cestě k vlaku.

…na to konto rozšířil prodej blízký ob-
chod s kuřecím masem o pečivo sladké i 
slané i masný sortiment.

… na webových stránkách města byla  
v den velké chumelenice 12. 12.  infor-
mace:  Nařízení města, kterým se sta-
noví rozsah, způsob a lhůty odstranění 
závad ve schůdnosti chodníků, místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic  
a kterým se vymezují místní komunikace 

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
… 30. 11. kolem sedmé ranní skoro půl 
hodiny houkaly vlaky při průjezdu Úval 
velmi intenzivně a dosud se nepodařilo 
vypátrat proč.

… facebook je skutečně informační mé-
dium, které zprostředkuje lecjakou čin-
-nost v Úvalech i pro ty, kteří nezvládnou 
projít město každý den. Např. opět  běží 
Hospodský kvíz na Dobrým místě a při-
bývá týmů a členů. A nemyslete, že je to 
jednoduché hádání jako AZ kvíz. Tady se 
ukáže kdo s koho.

… do Velimi 8. 12. dorazil zbrusu nový 
francouzský rychlostní vlak TGV, který 
se bude několik měsíců na zkušebním 
okruhu připravovat na spuštění do pro-
vozu a představení na letních olympij-
ských hrách 2024 v Paříži. Zbrusu nová 
souprava TGV na několik minut včera 
zastavila také na nádraží Praha – Bě-
chovice. Tuto informaci sdílel na fb Jan 
Psota.
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A tak se pořídí: Přístroj pro kvantitativ-
ní měření C-reaktivního proteinu (CRP)  
v plné krvi, séru nebo plazmě... a po-
zóóór, díky přeskočené laťce  se může 
domov seniorů rozšoupnout a pořídit 
ještě tolik potřebná elektrická poloho-
vatelná lůžka a speciální matrace proti 
proleženinám. Tomu se říká nadílka!!! 

Moc děkujeme všem z Keramika hrou 
za nádherné výrobky, kterými přispěli 
do našich stánků!!! Moc děkujeme dě-
tem ze ZŠ Úvaly z 5.C, které si samy  
vymyslely projekt výroby a prodeje 
náramků a přidaly se k našemu týmu 
k podpoře seniorů!!! To chce poklonu 
a minimálně pochvalu ředitele, jste vý-
borné a jsme na vás, milé děti, nesmír-
ně hrdé . Moc děkujeme taky všem, 
co nám pomáhali, a že jich bylo! Jsme 
rády, že vás máme!

A HLAVNĚ DĚKUJEME, ŽE JSTE DORAZI-
LI, DALI SI BUĎ DRINK NEBO SE VYFO-
TILI VE FANTASTICKÉM FOTOKOUTKU 
ANEBO SI OD NÁS NECHALI VÁNOČNĚ 

VYZDOBIT SVÉ DOMOVY. JSTE ÚŽAS-
NÍ!!! OBROVSKÉ DÍKY VÁM.Tak příští 
rok se zase vidíme váš Dolce Gang... 
v duchu Vánoc.

A stánek Vánoce pro chlupáče ve 
spolupráci se spolkem Zachraňme 
koupaliště má na fb … „byl adventní 
trh v Úvalech a my jsme tam také byli. 
Tradičně se stánkem s perníkovou díl-
ničkou jsme vybírali na osamělé pejsky 
a kočičky…“ a iniciátorka Hanka Šťastná 
doplňuje: … „ráda bych všem poděko-
vala za letošní pomoc s přípravou a re-
alizací našeho společného adventního 
snažení. Letos jsem se obávala snad 
více než kdykoliv v letech minulých. Pro 
každého z nás je současný čas těžkou 
dobou a nikdo neví, co dalšího se na 
nás ještě posype. 

Možná ale právě proto si mnoho z nás 
uvědomilo, že tíha těch, ke kterým ne-
byl osud vlídný, je možná větší než ta 
naše. Návštěvnost našeho stánku byla 
obrovská a štědrost lidí výjimečná. 

ADVENTNÍ�DOBROČINNOSTI�NENÍ�NIKDY�
DOST
Nejen že se lidé poměli, děti bavily  
a všichni konzumovali nehmotné du-
chovní i hmotné vánoční dobroty  
s nadšením. Otevřeli svá srdce a přispěli  
u stánků pro  domov důchodců i kou-
sek vedle u stánku Vánoce pro chlu-
páče (tradičně Projekt HOPE – pomoc 
opuštěným zvířatům).

Dolce Gang (Růžová děvčata) na fb 
sdělují: Byly jsme velmi pilné a vy velmi 
štědří. Vzali jste naše stánky útokem  
a my jsme mohly dnes za nás všechny 
předat paní ředitelce a paní vedoucí 
ekonomického úseku Domu seniorů  
v Úvalech krásných 104 000 Kč (slovy 
sto čtyři tisíce). 

stránkách vidíme, že se bez současné-
ho internetového či mobilního spojení 
neobejde pomalu žádná domácnost. Vý-
hodné pro seniory je asi to, že si mohou 
v chytrém telefonu stáhnout aplikaci 
města. Klasický tlačítkový mobil pro se-
niory už nestačí, pak je potřeba mít ales-
poň dobré známé, kteří si vezmou za své 
informovat přátele. Nakonec to pomáhá 
sousedským vztahům a setkávání.

●  Zachytila� 
Alena�Janurová

a chodníky, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost  
a schůdnost odstraňováním sněhu a ná-
ledí pro rok 2022 – 2023, které stanovi-
la rada města na svém zasedání 7. 11. 
2022. 

Týž den 12. 12. byl vydán pokyn starosty 
k zahájení zimní údržby pro rok 2022 – 
2023, jehož znění se nedalo otevřít.

… ze všech uvedených zachycených 
zpráv na sociálních sítích a webových 

Vedení města Úvaly  děkuje rodině Dědinových,  která  městu darovala  vánoční strom. Současně patří poděkování  panu 
Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění jeho přepravy a osazení na místo.  

●  Vedení�města�Úvaly

PODĚKOVÁNÍ
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Pejsci z Projektu Hope Praha nás na 
stánku opět potěšili svojí přítomnos-
tí. Já jsem s napětím očekávala večer  
a konečné počítání, které bylo letos 
opět na několikrát. V průběhu týdne se 
totiž u nás doma ještě leckdo stavoval 
a vyzvedával si něco z věciček, které 
zbyly, a přispíval. V konečném součtu 

Paní Plaňanská možná nevěřila vlast-
ním očím a ona se svými střapatými 
svěřenci vám všem moc děkují. Myslím, 
že se začíná stávat milou tradicí každo-
roční překonání roku minulého…“.

●  �Informaci�předává� 
Alena�Janurová

jsem předávala neprodané výtvory, 
materiální pomoc v podobě kvalitního 
krmení a nepostradatelných uklízecích 
a drogistických prostředků, obřího pe-
líšku s částkou 30 300 Kč. Ta se nám 
zakulatila ještě běžící aukcí na FB, kdy 
k dnešnímu dni se celkem i s odevzda-
nou částkou sešlo úžasných 33 550 Kč. 

Vasilij je členem juniorského reprezen-
tačního týmu ČR a dlouhodobě plave za 
Potapěčský klub mládeže Modrá hvěz-
da Praha, p.s. Mezi jeho největší úspě-
chy patří absolutní vítězství Českého 
poháru v distančním ploutvovém pla-
vání na volné vodě v letech 2017, 2018, 
2019, (2020 – nic se nekonalo), 2021  
a 2022 ve své věkové kategorii. Le-
tos se nominoval do finále Světového 
poháru juniorů (14 až 18 let), které 

se konalo na konci 
října 2022 v Polsku  
v Poznani, a vybo-
joval tam stříbro 
na distanci 400 m  
s monoploutví a bral 
bronz na distanci 
800 m s monoplout-
ví. V roce 2022 re-
prezentoval Českou 
republiku na Mist-
rovství světa na vol-
né vodě ve Viverone 
v Itálii a vybojoval  
8. místo na vzdálenost 
1 km s monoploutví  
v kategorii juniorů. 

Pravidelně se účastní 
plaveckých maratonů 
v Chorvatsku v Pule 
a bere zlato ve své 
věkové kategorii, le-
tos vybojoval stříbro 
i v kategorii dospě-
lých. V roce 2022 re-
prezentoval Českou 
republiku v několi-
ka kolech Světové-
ho poháru v tomto 
sportu, která se ko-

Vasilij Ploc je žákem 9. třídy na ZŠ 
Úvaly. Ocenění Juniora města Úvaly  
v roce 2022 získal za vynikající úspěchy 
v ploutvovém plavání a rychlostním 
potápění. Že tento sport neznáte? Mož-
ná je to tím, že je to zatím neolympijský 
sport, ale je celosvětově rozšířený a je 
součástí Světových her. O jeho zařa-
zení mezi olympijské disciplíny usiluje 
CMAS. V České republice je zastřešen 
Svazem potápěčů ČR.

nala na bazénech v Maďarsku, Itálii  
a Německu.

Vasilij je několikanásobným mistrem 
ČR v roce 2022 a absolutním mis-
trem ČR v roce 2021. Celkově drží  
3 české rekordy v historických tabul-
kách a třetí nejlepší čas celosvěto-
vě ve své věkové kategorii (3. místo  
v žebříčku TOP 10 ALL TIME BOY’s 400 
m SURFACE PERFORMERS).

Co stojí za jeho úspěchy? Láska ke spor-
tu, také dřina od raného dětství (Vasilij 
začal plavat v Japonsku, když mu byl 
rok a půl), spoustu času stráveného 
ve vodě, dobrý trenér, podpora rodiny  
a špetka talentu. Vasilij vstává 3x týd-
ně v 5 ráno a ještě před školou stíhá 
hodinový trénink v bazénu na Šutce  
v Praze. K tomu má ještě 2x týdně od-
polední tréninky a víkendová soustře-
dění či závody v různých městech ČR  
i v zahraničí.

Slavnostního vyhlášení Juniora měs-
ta Úvaly během rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí a převzetí ocenění z 
rukou paní starostky se Vasilij bohužel 
nemohl osobně zúčastnit, protože zá-
vodil na Světovém meetingu mladých 
ploutvařů v maďarském Kecskemetu, 
kde suverenně vítězil v několika dis-
ciplinách a šel příkladem mladším zá-
vodníkům. 

Úvalského ocenění i všech dárků si 
moc váží a přeje všem krásné prožití 
vánočních svátků.

●  Jana�Tesařová,
tajemnice městského úřadu

KDO�JE�LETOŠNÍM�JUNIOREM�MĚSTA�ÚVALY?
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nického oddělení. Vedoucí sekce elek-
trotechniky Pavel Sýkora s Adamem 
Beyerem a Markem Fíkem vytvořili 
venkovní věž napájenou solárním pa-
nelem, která tvarem připomíná praž-
skou Petřínskou rozhlednu. Luboš Je-
řábek a Adam Beyer vytvořili s dětmi 
pomocí 3D tisku drobné figurky. Čer-
nobílé hrátky předmětů a jejich stínů 
ve videopořadu, který se vyznačoval 
nevšedními nápady, realizoval s dětmi 
včetně střihu David Fuxa.

Decentní osvětlení prostoru galerie 
stovkami malých LED světel podporo-
valo subjektivní vjemy. Příjemnou at-
mosféru při vernisáži vytvořil hrou na 
klavír Ondřej Lesák.

Při pohledu na díla některých profesi-
onálních výtvarníků se zdá, že autoři 
zkoušejí, co divák snese. Při pohledu 
na výtvarné práce v galerii MDDM jsou 
takové obavy zbytečné.

●  Text�a�foto�Vladislav�Procházka

Barvy černá a bílá byly nosným téma-
tem a názvem předvánoční výstavy  
v galerii Městského domu dětí a mlá-
deže v Úvalech. O tom, jak mladí tvůrci,  
a nejen oni, téma zpracovali, bylo mož-
né se přesvědčit na vernisáži v neděli 
11. 12. v podvečerních hodinách.

Černá a bílá byly dominantními barva-
mi výstavy. Jelikož život není černobílý, 
i ostatní barvy se přiměřeně v dílech 
objevily, ale tak, aby nenarušily zvole-
né téma. Práce, které vznikly během tří 
měsíců, ukazují na široký výtvarný zá-
běr estetického oddělení pod vedením 
Ivy Fíkové a kroužků keramiky s lektor-
kami Janou Krejsovou, Elou Krejsovou 
a Annou Merxbauerovou. Figurální 
motivy se střídaly s akvarely, linoryty  
a prostorovou tvorbou. Na výstavě 
bylo možné spatřit i portréty kreslené 
tužkou vytvořené účastníky kurzu do-
spělých a práce kroužku rodičů s dět-
mi, které vede Hana Novosádová.

Nedílnou součástí výstav v MDDM se 
stává ukázka činnosti vědecko-tech-

Vedoucí výtvarných a technických  
kroužků MDDM

Část výstavy Černá a bílá

NEJEN�ČERNÁ�A�BÍLÁ�V�GALERII�MDDM

kých tématech, chodíme se do okolí 
učit poznávat ptáky a čas od času jez-
díme i na výlety za zajímavými druhy 
ptáků. Máte-li doma mladého zájemce  
o přírodu, bude pro něj náš kroužek 
jistě to pravé. Scházíme se každý pátek 
od 14 h do 16 h.  

Na oba kroužky se můžete přihlásit 
přes QR kód nebo na www.mddmuva-
ly.cz. 

5. 12. naše nebeská a pekelná výprava 
s Mikulášem navštívila rodiče s dětmi 
v budově 65 a školku Bulharská. Od-
kaz na fotogalerii najdete na  www.
mddmuvaly.cz/fotogalerie.

Nově pro vás otevíráme Ateliér kresby 
a malby – dospělí. Kurz povede lektor, 
David Fuxa, student plzeňské fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara.  
 
V roce 2021 jste mohli v Úvalech zhléd-
nout jeho autorskou výstavu. Ateliér 
bude jednou týdně ve čtvrtek od 18:30 
do 20:30. Na tento kroužek je možné 
zakoupit dárkový voucher. 

Jarní pololetí je ideální čas na poznává-
ní ptáků a ptáčat. Vítáme všechny nové 
zájemce na druhé pololetí na ornitolo-
gický kroužek. Kroužek vede ornitolog 
Jan Grünwald z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. V rámci kroužku si 
povídáme o zajímavých ornitologic-

Na únor pro vás připravujeme výsta-
vu dřevořezeb pana Frühaufa.

Těšíme se na vás

●  Kolektiv�MDDM

VÍTÁME�VÁS�V�NOVÉM�ROCE�2023
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ze 3.E.  Vánoční repertoár spontánně 
„narušil“ spolek Zachraňme koupali-
ště, kdy 22 amatérských i zkušených 
zpěváků připravilo připomínku k 100. 
výročí rozsvícení první žárovky v úval-
ské domácnosti na Štědrý den v roce 
1922 a na pódiu ještě před rozsvícením 
vánočního stromu rozsvítilo „Tu první“ 
žárovku a sborově zazpívalo Elektrický 
valčík.

Vystoupení Míši Tomešové a všechny 
předchozí ocenili návštěvníci vždy vel-
kým potleskem a město květinou či 
drobnými pamlsky. Program provázely 
výborné moderátorky Anička Rozumo-
vá a Klára Theimerová.

Náměstí se plnilo již od poledních ho-
din, rodiče s dětmi proudili do školy na 
vánoční jarmark, restaurace podávala 

řízky všeho druhu, konzumace dobrot 
začínala a nakonec ještě těsně před 
rozsvícením stromu šly davy s nejmen-
šími i většími potomky od závor i od 
Riegerovky na náměstí, aby po vyhlá-
šení Junior města Úvaly pro rok 2022 
Vasiliji Plocovi mohly sledovat odpočí-
távání paní starostky Markéty Rydvalo-
vé (v premiéře) udělat své áááách či jé-
ééé nad rozsvíceným krásným smrkem 
a dál se radovat do pozdnějších hodin  
i se závěrečným zpěvem sólistů juniorů 
souboru Paleček.

V městském stánku se spotřebovalo 
600 klobás a vypilo výborně ochuce-
ného punče ze 30 litrů alkoholu. Jen 
ve stanu Ježíškovy pošty se vystřídalo 
tolik dětí, že 500 kalendářů za odměnu 
nestačilo a vánoční Ježíškova poštovna 
byla zavalena dětskými přáními. An-
dílci nestačili mávat křidélky při jejich  
plnění. Stánky měla i růžová děvčata 
Dolce Gang, Vánoce pro chlupáče se 
ZK, Lesní školka Dúlek, mateřské ško-
ly… pokud byl někdo opomenut, tak 
nechť se, prosíme, nezlobí.

LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH�A�SPOLEČNÝCH�UDÁLOSTÍ
Advent ve městě 26. 11.
… bylo světlo velké, aleluja… nastala 
doba radostného očekávání příchodu 
Spasitele, duchovní přípravy na Váno-
ce, doba rozjímání a dobročinnosti…

Rozjímání se odehrává nejspíš v kru-
hu rodinném či v duchovních stáncích. 
Po epidemiologickém půstu se dosta-
vil rok veselejšího přístupu očekává-
ní. Od brzkého rána pracovníky TSMÚ 
dvacítka postavených stánků, stanů 
a pódia se plnily. Sortiment byl různý  
a jako vždy je fotograficky zdokumen-
tován pro věky budoucí. Program na 
pódiu byl rozmanitý, obvyklý i neob-
vyklý. Tradičně vystupovaly děti z ma-
teřských škol s roztomilými pásmy, 
zpívaly Sovičky, Berušky, Dráčci, Koníci. 

Berušky v červených pláštěnkách se řa-
dily vzorně už  ve 14 hodin poblíž pódia 
a program běžel jak na drátkách. Pak 
nastupovaly 1., 3., 4., třídy s krásnými 
písničkami proložené sólovým zpěvem 
ukrajinské dvojice – maminka s dcerou 
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Rej čertů – KRAMPUSLAUF měl zpož-
dění? 27. 11.
Jen asi překlep na plakátu, že začne 
řádění v 15 h. Z doslechu vím, že ro-
diče vzali své malé děti na čertovskou 
cestu a pak šli zase domů. Skutečné 
rojení začalo v 17 hodin a nebylo po-
dle očitých svědků tak výpravné jako  
v minulých letech, ale stejně co se týče 
masek hrozivé. Mnoho fotografií doku-
mentovalo na facebooku celé rejdění, 
které končilo na náměstí na pódiu. Ze 

snímku se zdá, že mezi nimi bylo dost 
čertů buď starých plesnivých, nebo 

jemců na přednášce Petra Mečíře o He-
nry Fordovi. Proč nečekaně? Nebyla to 
jen přednáška o zhruba stoleté historii 
průmyslového génia zavádění výrob-
ních linek, ale překladatel a vydavatel 
v jedné osobě nás přenesl do celkem 
blízké budoucnosti umělé inteligence,  
překvapivě aplikoval myšlenky podni-
katele na současnost a rychle se vyvíje-
cí technologie. Prodávaly se knihy Mé 
ideály a Můj život a dílo se slevou.

Vánoční koncert 10. 12.
V 17:17 hodin v sálku DPS zaznělo 
Vánoční oratorium Camille Charles 
Saint-Saënse francouzského skladate-
le období romantismu, který koncem  
19. století navštívil také Prahu. Pade-
sátka návštěvníků přišla na slavnostní 
koncert svátečně adventně naladěna  
a odcházela potěšena. Zpívali a hrá-
li členové Středočeského pěveckého 
sboru spolu s Pražskými pěvci a sboru 
GGG. Dirigoval Stanislav Mistr. Přídav-
kem byly i vánoční barokní koledy a vy-
nikali mladí nadějní sólisté. 

Týden po uzávěrce se sluší dodat utr-
žený lístek z 18. 12. Tradiční Rybova 
Česká mše vánoční, ačkoliv byla v kos-
tele uvedena absolutně bez zkouše-
ní, s menším obsazením, se naprosto 
vydařila a vysloužila všem, kdo zpívali  
a hráli, hluboké uznání a potlesk. Ven-
ku mínus 10 °C.

●  Trhala�A.�Janurová�a�pověření�
přátelé

snad albínů? Nacházela se tu, a očivid-
ně si lebedila baba Jaga, a snad upír či 
doktor Solfernus??? Cestou průvod mí-
jel jen 4 stánky.

Skautský ples 3. 12.
Plesovou sezonu první prosincovou 
sobotu zahájil v Úvalech ples skautů. 
Kapela hned s prvními tóny roztančila 
přítomné. Společenský tanec střídala 
taneční vystoupení skautské mládeže, 
zpívání nebo promítání fotek z táborů 
a skautských víkendových výprav při 
svitu svíček na vánočně vyzdobených 
stolech. Celá tělocvična byla vkusně vy-
zdobena černo-zlato-bíle.

Přípravu a organizaci plesu zvládla 
mládež, která vesměs ještě studuje. 
Děti, které skautské středisko navště-
vují, své vedoucí ve večerních spole-
čenských šatech ani nemohly poznat. 
Profilové listy skautských vedoucích  
v předsálí i po sále působily jako po-
znávačka pro přítomné rodiče a sym-
patizanty skautingu. Občerstvení ori-
ginálně doplňovaly domácí zákusky  
a slané dobroty. Na akci přijeli i kamarádi 
například z Prahy nebo Českého Brodu  
a prý přijedou zas. Ples se vydařil. Lať-
ka byla nasazena hodně vysoko. Snad 
se můžeme těšit, že skauti z plesu udě-
lají tradiční akci a sejdou se k tanci i zá-
bavě příští rok zase.

Nečekaně zajímavá přednáška 4. 12.
V DPS v 18 hodin se sešlo několik zá-
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PŘEDVÁNOČNÍ�POSEZENÍ�PRO�SENIORY
Tímto titulkem na plakátku nás seniory 
zvalo město a klub na setkání s progra-
mem a pohoštěním. V sálku DPS se nás 
sešlo padesát. Všichni se vítali a byli 
rádi, že se zase vidí. Těšili se, že poznají 
novou paní starostku Markétu Rydva-
lovou, která je mile s úsměvem přiví-
tala a nastínila svoji představu vztahu 
města k seniorům. Vyjádřila úctu k je-
jich celoživotnímu dílu a ocenila snahu 
se ještě sousedsky setkávat, mít pozi-
tivní náladu a přístup k životu. Nabídla 
pomoc při řešení jakéhokoliv podnětu, 
jak přes MěÚ, tak přes třeba Úvalský 
klub důchodců a vyjádřila potěšení 
nad znovuobnovením klubu. Ten před-
stavil svůj program na pololetí a pozval 

přítomné k první schůzce po Novém 
roce. Tradičně pozdravil všechny pan 
místostarosta A. Kimbembe, který se 

pak spolu s ostatními ujal rozdávání 
vánočních závěsů s osobním potřese-
ním rukou a přáním. Vtipné bylo, že při 
svém prvním vystoupení před seniory 

byl druhý místostarosta dotázán, kdo 
že je? Všichni pak ocenili, že osobně 
poznávají pana Miloše Ulricha. Dva zá-
stupci městské policie a zejména člen 
Policie ČR informovali a důsledně va-
rovali seniory před nárůstem nového 
druhu kriminality, který cílí právě na 
zejména nezkušené seniory. Pod ná-
zvem Phishing se skrývají podvodné  
e-maily a sms, které nás naučili policisté 
alespoň rozpoznávat. Prosili, abychom 
byli velmi opatrní a raději volali zbyteč-
ně policii, než se nechali okrást, když 
si nejsme jisti původem zpráv. Rozdá-
vali pak „zábavnou formou poučné“ 
letáky. Všem jsme upřímně zatleskali  
a tím poděkovali za přivítání a i za plné 

stoly výborného občerstvení na vá-
nočně aranžovaných stolech. Nakonec 
došlo na netrpělivě očekávané vystou-
pení nejmenších dětí ze základní školy. 
Nesmírně se líbilo něžně a dojemně 
osobní pásmo, jakoby šitých na tělo 
básniček a písní. Leckomu se zaleskly 
oči. Velké poděkování tedy i šikovným 
prvňáčkům a paním učitelkám. Děti 
rozdaly přáníčka a pak se ukázněně  
v šatně chystaly domů.

Nakonec po spořádání pohoštění jsme 
se rozloučili za doprovodu pana Miláč-
ka u klavíru zazpíváním několika koled.
Úvalský klub důchodců za všechny veli-
ce děkuje za práci s pohoštěním Správ-
nímu odboru a celému MěÚ. Bylo to 
pěkné odpoledne.

●  Alena�Janurová
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Jsou však jen jedny dveře, kterými je 
JEŽÍŠ KRISTUS. Má otevřené paže a vítá 
všechny, i každého sehnutého, obtí-
ženého, zoufalého a nikoho nevyhání. 
Jsou jen jedny dveře k Bohu, jedna ces-
ta k nebeskému Otci. Nikdo k němu ne-
přijde, jedině skrze BOŽÍHO SYNA. 

Aby člověk byl zachráněn a přišel  
k požehnání, musí prostě těmito dveř-
mi vstoupit. Nemusí vykonat dlouhou, 
obtížnou cestu. Stačí jeden krok, aby 
byl uvnitř. Ale tento krok  musí udělat  
každý sám. Víra je vysoce osobní zále-
žitostí. 

Pamatujme, že jednou tyto dveře bu-
dou zavřeny. A kdo se opozdí, zůstane 
stát venku provždy. Jeden krok rozho-
duje o věčném údělu. 

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

KRÁTKÉ�ZAMYŠLENÍ�NAD�BIBLICKÝM�TEXTEM
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, 

bude zachráněn; bude vcházet i vycházet 
a nalezne pastvu.“

(Jan 10,9)

Ježíš Kristus je pro každého člověka 
dveřmi k záchraně. Náš dnešní  verš 
z Janova evangelia obsahuje důležité 
slovo „KDO“. Jen ten, kdo vejde těmito 
dveřmi s vírou, dostane se do okruhu 
křesťanských požehnání. Kdo tento 
krok neudělá, zůstane venku. 

Tyto dveře jsou pro všechny lidi. Je pře-
ce napsáno …Kdo vejde skrze mne,...Ano, 
každý může přijít a vírou v Krista vejít 
do okruhu požehnání. 

Přístup k nabízené milosti je každému 
otevřený. Nikdo, kdo chce přijít, není 
vyloučen. Jak je psáno v epištole Tito-
vi 2,11: „Zjevila se totiž Boží milost, která 
přináší  záchranu všem lidem.“

    

CÍRKEVCÍRKEV
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HLEDÁME�7�STATEČNÝCH� 
Z�BRANDÝSKO-LYSECKA�A�OKOLÍ
Rozvíjíme homesharing ve Středočes-
kém kraji a hledáme 7 statečných, kteří 
se podělí o péči a pomohou rodičům 
dítěte s mentálním postižením objevo-
vat nový svět. 

Do jarní přípravy hledáme zájemce, 
kteří se chtějí stát hostiteli. Pokud 
jste to právě vy, neváhejte se ozvat na 
email homesharing@cpkp.cz nebo na 
telefon 603 946 501. Uvítáme všechny, 
kteří se zajímají o homesharing a chtějí 
se dozvědět něco víc.

Co říká o homesharingu naše hostitel-
ka Soňa:

„Z celého srdce děkujeme (CPKP) za 
odvahu dělat velké kroky a důvěru, že 
homesharing může fungovat.

Když jsme o Járovi slyšeli poprvé, těžce 
jsme naráželi na naše limity. Hned se mi 
v hlavě vybavilo školení, doma se vedla 
dlouhá debata.

A nyní...

Těšíme se na další setkání! Jára je výji-
mečný kluk a máma Monika má náš velký 
respekt.

Hlava mi nebere, jak zvládá chodit do 
práce, starat se o rodinu, dům, zahra-
du,... a ještě vypadat tak dobře. ☺

Samozřejmě největší očekávání bylo, jak 
si spolu kluci sednou.

Ten moment, kdy starostlivej Jára čapnul 
Mikuláše do náruče, společně se začali 
řechtat, byl silnej!

Tohle je přesně „teď a tady“, které jsme 
si přáli.

Děkujeme, děkujeme za vaši práci!!!
Soňa, Michal, Mikuláš“

Budeme se těšit na další milá setkání.

●  Za�tým�Centra�pro�komunitní�práci�
střední�Čechy�Martina�Macurová� 

a�Petra�Štěpová
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SKAUTSKÝ�PLES�2022�V�PODÁNÍ�ROVERŮ� 
A�RANGERS
Na konci kalendářního roku roveři  
a rangers, tedy mladší skautští vedou-
cí, pod záštitou střediskového vede-
ní uspořádali 5. skautský střediskový 
ples. Úvalská sokolovna tak 3. prosince 
2022 opět ožila. 

Celým plesem zúčastněné provázela 
skvělá kapela Gurmania Band. Občer-
stvení, tombola i program byly v režii 
skautských vedoucích. V přestávkách 
kapely tedy probíhaly doprovodné 
aktivity. Dívčí oddíl Safira si připravil 
jednoduchý country taneček, který se 
později naučili i ostatní. Rangers před-
tancovávaly jednoduché známé tance. 
Benjamínci nám ukázali jejich sváteční 
rozcvičku. Došlo i na promítání fotek. 
Safira zazpívala písničku Země Draků 
od úvalské kapely Divokej Bill a dopro-
vodila se na kytaru, cajon a housle.

Hlavním posláním tohoto plesu bylo 
představit roverské společenství, které 
v Úvalech funguje. Celá výzdoba byla 
laděna do zlaté, bílé a černé, neboť 
právě toto jsou barvy roverského kme-
ne Kappa Sigma Eta. Roveři a rangers 

jsou mladší vedoucí, kteří sami často 
vedou schůzky anebo oddíly. Odrostli 
tedy ze skupin, pro které jsou tvořeny 
schůzky a akce. A tak se rozhodli si je 
tvořit sami! Tímto plesem jsme se chtě-
li představit veřejnosti, a tak zde pro-
běhlo promítání propagačního videa 
a také byly po sále rozmístěné medai-
lonky o nás. Co kdo dělá, proč je skaut 
a co je jeho motivací.

Celé akce se zúčastnilo přibližně 200 
osob. Jsme moc vděční všem, kteří nás 
podpořili – materiálně v tombole ane-

bo vlídným slovem po plese. Ples jsme 
si moc užili a těšíme se na další akce 
pro veřejnost, na kterých se s vámi rádi 
uvidíme.

Nakonec bych ráda poděkovala všem 
vedoucím za to, co nezištně a s nadše-
ním dělají, ale také všem zúčastněným, 
bez kterých by ples neproběhl. Děkuje-
me, moc si toho vážíme. 

●  Kristýna�Štafenová�(Kitty), 
oddílová vedoucí  

13. dívčího oddílu Safira
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tu za možnost využití 65 a panu správci 
za ochotu.

●  Za�ComeBack�Úvaly�Jana�Horová

SVATOMARTINSKÝ�COMEBACK
Ve čtvrtek 17. 11. 2022 se uskutečni-
lo v sále 65 již páté setkání tanečníků 
square dance pořádané úvalským klu-
bem ComeBack. Sjelo se 99 tanečníků  
z 20 klubů z celé republiky – od Ostravy 
přes Český Krumlov až po Karlovy Vary. 
Naprosté většině veřejnosti je tento ta-
neční styl nejspíše zcela neznámý, ale 
tancujeme v pondělní večery v sálku 
DPS a je možné se na nás přijít podí-
vat. Účelem tanečních setkání není sou-
těž ani ceny, ale dobrá nálada, radost  
z pohybu a navazování přátelství (lec-
kdy celoživotních). Moc děkujeme měs-

členům rodu a jeho historii. Největší  
a nejkrásnější zámeckou místností je 
Zlatý sál. Jeho pojmenování je odvoze-
no od unikátních zlacených kožených 
tapet na stěnách, vyrobených v 17. 
století v Belgii. Byli jsme zavedeni do 
knihovny, která měla dvoje tajné dve-

ře. Zakončili jsme kra-
pet promrzlí v kavárně 
zámku a pochutnali si 
na zákuscích, kávě nebo 
čokoládě. Část návštěv-
níků v interiéru zachytil 
náš spoluúčastník.

Úvalský klub důchodců 
– program na rok 2023

Slíbily jsme dát do ŽÚ 
program na nejbližší ob-
dobí a také návrhy mož-
ných dalších zájezdů. 

Připravované zájezdy: 
– únor 2023 – nejspíše 
zámek Radim (autobu-

sem cca 30 min); jaro/léto 2023 – do-
mluvíme se, v úvahu 
přichází zámek a park 
Veltrusy (autobusem 
necelá hodina, ale 
nutno od parkoviště 
ujít cca 1 km pěšky), 
Babiččino údolí (auto-
busem 1,5 hod), San-
tiniho stavby klášter 
Plasy, případně Klad-
ruby ( to už je skoro 2 
hodiny autobusem), 
zámek Křinec u Nym-
burka (autobusem 
cca 30 min).

Ke všem případným 
zájezdům bude vždy 
v předstihu zveřejně-

na pozvánka a podrobnější informace 
v ŽÚ. Také je nutno počítat případně  
s placením nejen vstupného, ale i části 
dopravy, proto budou přihlášky vždy 
závazné. Jsme přístupné i dalším ná-
vrhům v rozumné vzdálenosti od Úval.

V klubu se scházíme každou sudou 
středu od 14 hod v sálku DPS a rády 
přivítáme další zájemce o rozšíření řad 
klubu. Třeba vás uvidíme už v lednu…

– středa 11. ledna – kvíz na téma „Pa-
mátky Čech a Moravy“

– středa 25. ledna – herní odpoledne 
(soutěžní, zábavné, ke kafíčku či čaji)

Program na pololetí bude upřesněn 
na první schůzce v novém roce podle 
vašich nápadů a potřeb – promítání 
filmů, zpívání, vyrábění, předpremiéra 
koncertu či divadla, apod. a zveřejněn 
v ŽÚ.

●  Těší�se�na�vás�Jana�Horová� 
a�Alena�Janurová

ÚVALSKÝ�KLUB�DŮCHODCŮ�HLÁSÍ
Tak se nám činnost klubu docela hezky 
rozjela. Máme za sebou například kvíz 
na téma „Fotky starých Úval“, vyrábění 
ozdobných květináčů, odpoledne s har-
monikou a (nejen) staropražskými pís-
ničkami. K našemu velkému překvape-
ní se během pár dnů naplnila kapacita 

adventního zájezdu do Nechanic, který 
proběhl 30. listopadu a fakt se povedl. 
50 účastníků odjelo od ZŠ přesně na 
minutu, hodina příjemné jízdy utekla  
a už jsme byli přivítáni udržovaným 
parkem a viděli, jak se zájezdy střídaly 
jak na běžícím pásu. Školy, školky, se-
nioři. Přijali nás velmi vlídně, a dokon-
ce dvěma hůře chodícím nosili židličky. 

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven 
v letech 1839–1857 ve stylu romantické 
windsorské gotiky jako reprezentační 
sídlo významného hraběcího rodu Ha-
rrachů. V původních bohatě zdobených 
a vybavených interiérech je prezento-
vána ukázka bydlení šlechty ve druhé 
polovině 19. století. V adventní době  
s vánoční výzdobou. Impozantní Rytíř-
ský sál je věnován nejvýznamnějším 



Na adventní akci města Úvaly „Roz-
svícení vánočního stromečku 2022“, 
vánoční jarmark a vystoupení dětí bu-
deme ještě dlouho a rádi vzpomínat. 

Důkladné přípravy se vyplatily – vše 
„klaplo“ dokonale, atmosféra Vánoc 
byla úžasná, stánek vánočně ozdoben 

z nejoblíbenějších svátků roku. Děti  
i hospodáři čekali na první sníh, hospo-
dyně pekly posvícenskou martinskou 
husu a martinské rohlíky. A my jsme 

nic z toho nevynechali – husy jsme sice 
jen malovali, ale voňavé rohlíčky jsme 
si neodpustili!    
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Předvánoční čas bývá jedním z nej-
krásnějších období v našem škol-
kové školním roce. Sice znamená 
spousty příprav a práce, ale všichni 
se do svých úkolů pouštíme s vánoč-
ním úsměvem na tváři. Ono to není 
žádná legrace, nacvičit vystoupení 
na besídky pro maminky a tatínky, 
do domova seniorů nebo pro všech-
ny Úvaláky při rozsvícení vánočního 
stromečku. Taky je třeba vyrobit 
dárečky pro naše blízké a hlavně si 
tento čas musíme užít!

Než jsme se pustili do vánočního ko-
lotoče, bylo třeba zazimovat zahrady. 
S tou největší na budově Kollárova 
nám přišli o druhé listopadové sobotě 
pomoci rodiče. Sešli jsme se všichni – 
zaměstnanci školky i rodiče, abychom 
společně uklidili zahradu, trošku si 
mákli a popovídali si u čaje a vynikají-
cího perníčku od našich školkových ku-
chařek. Kontejner se plnil rychle a my 
všem moc a moc děkujeme!

Je důležité připomínat si tradice, my 
jsme si s dětmi 11. 11. připomněli 
svátek sv. Martina, který býval jedním 

VÁNOČNÍ�PŘÍPRAVY�VE�ŠKOLCE

ZO SPRCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč a města Úvaly navštívila 
v říjnu letošního roku jižní Moravu, Baťův kanál s projížďkou 
lodí a občerstvením. Ubytovali jsem se v Bzenci, večer jsme 
strávili při poslechu a zpěvu pana Šochmana, kterého jsme 
doprovázeli zpěvem a samozřejmě sklenkou dobrého vína. 

Druhý den jsme navštívili zámek ve Strážnici, zhlédli výstavu 
loutek, lidových hudebních nástrojů a hlavně krojů. 

Poslední zastavení bylo u vinných sklípků v Plži, zde jsme 
nakoupili víno a hlavně ochutnali burčák. Tak zase příští rok.  

●  Zapsala Pilátová

ZO�SPRCH�JIRNY,�ŠESTAJOVICE,�ZELENEČ� 
A�MĚSTA�ÚVALY
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ky, strategie a představivosti. Na přelo-
mu listopadu a prosince u nás proběh-
lo školní kolo šachového přeboru. Bylo 
vybráno osm účastníků, kteří postoupi-
li do okresního kola.

Kdykoli se při tvorbě nového článku 
do Života Úval ohlédneme zpět, co 
se v naší škole dělo, zůstáváme sami 
překvapeni, co všechno se událo, co 
jsme zažili, zvládli, co jsme se nauči-
li a kolik práce za námi je. Pojďte se 
tedy s námi podívat do světa před-
vánoční úvalské základky.

Sportem ku zdraví 

a děti nezapomenutelné. Všem moc 
děkujeme za spolupráci, peněžní pří-
spěvky, dětem za fantastické vystou-
pení, rodičům za podporu a našim 
skvělým „holkám ze školky“ za prodejní 
dovednosti ve stánku! Doufáme, že jste 
si tento den užili stejně jako my.
      
Rádi pomáháme a myslíme na druhé. 
O Vánocích to však platí dvojnásob, 
protože poselstvím Vánoc je i vzájem-
ná náklonnost, vstřícnost a štědrost. 
A proto jsme se letos opět zapojili do 
projektu Krabice od bot (do krabice 
zabalíte pro neznámého chlapce nebo 
dívku dárek) a vyrobili jsme krásné vá-
noční ozdobičky pro babičky a dědečky 
v domově důchodců v Lysé nad Labem. 
Doufáme, že naše dárky udělají adre-
sátům letošní Vánoce krásnější!

Nezapomínáme i na úvalské seniory  
a vánoční vystoupení si pro ně připra-
vily děti ze třídy Rybičky. A co by to bylo 
za Vánoce bez domácího křehkého vá-
nočního cukroví od našich kuchařek.  
A upřímně, ještě týden se jim o pečení 
pro tolik dětí zdálo!

Každoročně do naší školky za dětmi za-
vítá na “inspekci” i Mikuláš s andílkem 
a čertíkem se sladkou nadílkou. Děti 
vždy jen mile pozdraví, nechceme děti 
strašit, naopak, snažíme se, aby si ten-
to den užily beze strachu a s úsměvem! 
Vždyť my ale také v naší školce žádné 
zlobivce nemáme.
    

●  Jana�Hájková,�ředitelka
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„Deváté ročníky vyrazily na jednoden-
ní kurz bruslení. Žáci si vyzkoušeli prů-
pravná cvičení na jízdu vpřed, jízdu 
vzad, překládání a zastavování. Dob-
rovolníci si mohli vyzkoušet své ho-
kejové dovednosti aneb „tref si svého 
učitele“, zatímco jiná parta zájemců 
procvičovala ladné krasobruslařské 
pózy. Den plný sportu, úsměvů, stra-

ZÁKLADKA�S�VÁNOČNÍM�NÁDECHEM��

V naší škole tužíme nejen těla, ale  
i mozkové závity. Spolupracujeme s or-
ganizací Mensa Česká republika a také 
vymýšlíme akce na prověření naší logi-

chu i radostí. Věříme, že si deváťáci 
kurz užili minimálně tak jako my.“ Ice 
team ZŠ Úvaly. 

(Michal Hruška, Ladislav Pokorný)



Vánoční jarmark na ZŠ Úvaly 

Láska ke škole prochází žaludkem

Stále je co zlepšovat a my pro naše 
hladové strávníky neustále hledáme 
novou inspiraci, nové dobroty a postu-
py, aby se cestou z jídelny jen olizovali. 
Tentokrát jsme si pozvali odborníka až 
k nám do kuchyně. 

Předvánoční období a příchod zimy 
jsme jako již tradičně zahájili výzdobou 
školy. Náš nápady a energií nabitý DE-
KOtým měl před sebou pořádný kus 
práce – nazdobit zimními motivy celou, 
opakujeme celou, školu. Takže se stří-
halo, lepilo, stříhalo, lepilo a nakonec 
stříhalo a lepilo. A výsledek je fenome-
nální! Na naši zimní školu je radost po-
hledět. 
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„Během prvního adventního víken-
du u příležitosti rozsvícení vánoční-
ho stromu na náměstí se v prosto-
rách školy otevřel vánoční jarmark. 
Děti se moc těšily a s pomocí svých 
třídních učitelek a učitelů nachysta-
ly pestré školní tržiště, kde si každý 
návštěvník mohl užít pohodovou vá-
noční atmosféru. Žáci vytvořili roz-
manité vánoční dekorace, advent-
ní věnce, přáníčka, svícny, betlémy  
a andělíčky, upekli cukroví, vánočky 
a nazdobili perníčky. Vše bylo moc 
hezké a lákavé. Tato akce bývá pěk-
nou příležitostí k setkání žáků, jejich 
rodičů, učitelů, absolventů i široké 
veřejnosti. Děkujeme všem, kteří si 
v předvánočním shonu udělali čas  
a přišli podpořit své děti a kamarády 
a přejeme za celý tým ZŠ Úvaly krás-
né Vánoce.“ (Gabriela Matoušková)

„Naše pozvání přijal šéfkuchař Ví-
tek Kudrna, aby nám trochu poradil  
s méně oblíbenými jídly, jako jsou luš-
těniny a ryby. Mírnou nervozitu z toho, 
co nás vlastně vůbec čeká, okamžitě 
rozptýlil svou pozitivní energií hned 
po svém příchodu. Celý den se kuchyní 
nesl smích, a přestože celé menu pro 
nás znamenalo opravdu hodně práce, 
nakonec jsme si vaření pod jeho vede-
ním užili a dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých rad. Společně jsme dětem 
uvařili lilkovou polévku, jako hlavní 
chod hovězí chilli con carne s chlebem 
nebo grilovaného okouna nilského  
s omáčkou z pečených paprik a rajčat 
s americkým bramborem. Věřím, že si 
děti pochutnaly a užily si oběd stejně 
jako my v kuchyni.“ 

(Petra Bezuchová, 
vedoucí školní jídelny)

Čertoviny

●  Tým�ZŠ�Úvaly

„Začíná čas vánoční a s ním přicházejí 
tradice a zvyky, které jsme již netrpě-
livě vyhlíželi. V pondělí 5. 12. chodili 
po naší škole čerti s Mikulášem a an-
děly. Žáci devátých tříd připravili svým 
mladším kamarádům krásné dopole-
dne. Děti přednášely básničky, plnily 
čertovské úkoly a těšily se z dárečků, 
které pro ně přichystaly jejich paní 
učitelky, a které si přebraly z rukou 
andělů a Mikuláše. Ve třídách i na 
chodbách jsme všichni zažili mnoho 
legrace a mohli si tak užít mimořád-
né chvíle plné očekávání, skotačení  
a nevšedního pekelně-nebeského spo-
lečenství.“ 

(Ivo Mach)
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Ráda bych poděkovala všem závodníkům za výbornou re-
prezentaci nejen naší republiky a našeho klubu, ale i za re-
prezentaci města Úval. A těším se na další sezonu. 😊

●  Mgr.�Jana�Konečná,�předsedkyně Sport Úvaly, z.s.

O prvním prosincovém víkendu se sjeli nejlepší karatis-
té Evropy do švýcarského Winterthuru. Českou republiku 
reprezentovalo 45 závodníků a mezi nimi nechyběli ani 
zástupci úvalského klubu: Richard Vašek, Adam Janík, On-
dřej Charvát, Tomáš Tříska, Kája Kytková, Gábi Mastná, 
Sára Konečná a Pepa Macoun. Od prvního dne byli čeští 
sportovci pokládáni za favority soutěží, čemuž odpovídalo  
i závěrečné hodnocení zemí. Češi získali 17 medailí, z toho  
4 zlaté, 7 stříbrných a 6 bronzových, a zařadili se za Por-
tugalsko na druhé místo v úspěšnosti národů. Tvrdá pří-
prava a vytrvalost v nekonečně dlouhé sezoně se vyplatila 
i úvalským sportovcům. Nejcennější kovy získali Ríša Vašek 
(kata youth 14–15 let) a Ondřej Charvát (kata kadeti 16–17 
let). Stříbrné pozice vybojovali Tomáš Tříska (kata kadeti) 
a Adam Janík (kata youth).  Dále součástí stříbrného týmu 
kumite kadetů byl i Ondřej Charvát. 4. místa často bývají 
hanlivě označována za bramborová, zde však jsou ohodno-
cována medailí. Na skvělé 4. finálové místo dosáhl v kata 
kadetů Ríša Vašek a následně juniorský kata tým ve složení 
Macoun, Tříska a Charvát. 

MISTROVSTVÍ�EVROPY�KARATE�–�6�MEDAILÍ�
PRO�ÚVALY

Tradiční vánoční turnaj karatistického klubu se uskutečnil  
o 3. adventní neděli v házenkářské hale Sokola Úvaly a zú-
častnilo se ho na 60 členů žákovských kategorií. Soutěž byla 
rozdělena do věkových a výkonnostních skupin. Přestože 
pro mnohé účastníky představoval tento závod první veřej-
né vystoupení v karate, musím konstatovat, že se nenechali 
zviklat trémou a podali skvělé výkony. 

Nejcennější zlaté kovy získali: Tomáš Schmidt (kata  
a kumite mini žáci a žákyně bílé pásky), Martinka Abahá-
zi (kumite mini žákyně bílé pásky), Matěj Štefl (kata a ku-
mite mini žáci žluté a oranžové pásky), Robert Vojtěch 
(kata a kumite mladší žáci bílé až oranžové pásky), Ter-
ka Chudivániová (kata starší žáci a žákyně bílé až oran-
žové pásky), Alexandr Štěpanovský (kumite starší žáci  
a žákyně bílé až oranžové pásky), Vojtěch Šebela (kata starší 
žáci a žákyně 6. kyu a výš),  Michal Houška (kumite starší žáci 
6. kyu a výš) a Kája Mládková (kumite starší žákyně 6. kyu  
a výš). 

U mladých karatistů se hodnotí i všestrannost, která se  
v závodě projevuje medailovým úspěchem v kata i v kumi-
te a nazývá se kombinace.  Držiteli letošních kombinací se 
stali: Tomáš Schmidt, Matěj Štefl, Robert Vojtěch a Terezka 
Chudivániová. 

Vánoční atmosféru podtrhávala klubová soudržnost. Celý 
turnaj organizačně podpořilo mnoho našich členů a rodičů.  
Moc vám všem děkuji za pomoc, bez vás by tento turnaj ne-
mohl být zrealizovaný. Poděkování patří také městu Úvaly, 
jehož podpory si velmi vážíme, a jsem moc ráda, že mezi 
nás přišel místostarosta Miloš Ulrich a předávání cen tak 
proběhlo pod záštitou města.

●  Mgr.�Jana�Konečná,�předsedkyně Sport Úvaly, z.s.

VÁNOČNÍ�TURNAJ�KARATE�SPORT�ÚVALY�
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míčkem byl nevídaný – 23 chlapců a 13 
dívek. Účastníci byli rozděleni do tří ka-
tegorií a na pěti stolech bojovali o co nej-
lepší umístění. O talenty nebyla nouze…

Závěr roku 2022 patřil již tradičně vá-
nočním turnajům dospělých a žáků. Do 
redakční uzávěrky nebyly ještě výsledky 
těchto akcí známy.

●  Za�Sportovní�klub�stolního�tenisu�
Úvaly�Karel�Šochman

Aby tradice stolního tenisu byla v našem 
městě zachována, snažíme se poctivě vě-
novat nastupující mladé generaci. Dva-
krát týdně trénujeme naše žáky, z nichž 
ty šikovnější jsme již zařadili i do našich 
dospělých družstev, aby si vyzkoušeli 
svoje „ping umění“ na ostro. Své zku-
šenosti získávají i na různých turnajích  
v rámci okresu.

Náš oddíl rovněž vypomáhal na podzim 
loňského roku s organizací turnaje na Zá-
kladní škole Úvaly. Zájem o hru s malým 

V září loňského roku jsme odstartovali již 
53. sezonu v řadě. S našimi současnými 
čtyřmi družstvy jsme se vrhli do bojů o co 
nejlepší umístění v okresních přeborech 
první, druhé a třetí třídy. Po první části 
soutěží, která skončila koncem prosince, 
si vedou naše týmy s rozdílnými výsledky. 
Družstvo A si oproti loňsku v 1. třídě  po-
horšilo a v tabulce zaujímá zatím 7. místo 
z 10 účastníků. Tým béčka, který startu-
je ve 2. třídě (11 družstev), drží po první 
části soutěže třetí pozici a má nakročeno 
k postupu. Stejnou soutěž jako družstvo 
B hraje i naše céčko. Udržet se v této 
soutěži je cílem tohoto týmu. Prozatímní 
nadějná 7. příčka k tomuto úkolu oprav-
ňuje. Další, v pořadí už naše čtvrté druž-
stvo, které zastupuje Úvaly ve 3. třídě, je 
po první části soutěže na výborném 2. 
místě z dvanácti účastníků. Toto tabulko-
vé umístění je zatím nejlepší, ve kterém 
se tento tým v historii nalézal. A postup 
i tohoto týmu do vyšší třídy není vůbec 
nereálný. Alfou a omegou úspěchů všech 
našich družstev jsou však nejoptimálněj-
ší sestavy, v jakých lze k mistrovským zá-
pasům nastoupit. To se ovšem, bohužel, 
pokaždé zrealizovat nepodaří. 

Naše tradiční každoroční sportov-
ní soustředění jsme v listopadu opět 
uspořádali v šumavském Zdíkově, 
kde nás tentokráte překvapil i prv-
ní sníh. Dvoufázové tréninky v místní 
herně stolního tenisu jsme zakončili 
přátelským zápasem s tamními hráči.  
A nezůstalo jen u sportu, poznali jsme  
v „mezičase“ i krásy šumavské přírody. 

STOLNÍ�TENISTÉ�V�POLOVINĚ�MISTROVSKÝCH�
SOUTĚŽÍ

Naši žáci na turnaji v Čelákovicích. Zleva Filip Kadeřábek, Antonín Koch,  
Andrea Svodobová, Aleš Kebort, Daniel Rozhon

se počet členů, zakládaly se další oddí-
ly, byly pořádány letní tábory. V červnu 
1940 byla dostavěna první klubovna  
v lesíku na Úvaláku. 

Další rozvoj ukončil zákaz činnosti od 
3. 11. 1940 vydaný německými okupač-
ními úřady. Vedoucí včetně Jiřího Bu-
báka projevili vlastenecké cítění a na-
pojili se na odbojovou skupinu ÚVOD. 
V roce 1942 byl Jiří Bubák vyslýchán 
gestapem, ale naštěstí bez následků.  
V závěru války se skauti aktivně zúčast-
nili od 5. 5. 1945 Květnového povstání. 
Jiří Bubák organizoval v letech 1945 až 
1950 znovu obnovené skautské aktivi-
ty a byl zvolen okrskovým velitelem. Do 
střediska se přihlásilo 350 členů. V roce 

Skautská organizace v Úvalech existuje 
od roku 1919.  V současnosti nese ná-
zev Skautské středisko Jiřího Bubáka.

Jiří Bubák se narodil 5. června 1900  
v Hostovlicích v okrese Čáslav. Po ab-
solvování Obchodní akademie v Kolíně 
nastoupil na místo pokladníka ve spo-
řitelně v Českém Brodě. V roce 1924 
byl služebně přeložen do Úval, kde 
zastával funkci vedoucího nově zří-
zené českobrodské filiálky. V Úvalech 
se zapojil do činnosti jednoty Sokol  
a v roce 1924 založil novou skautskou 
organizaci, protože ta, která vznikla  
v roce 1919, rok předtím zanikla. Pod 
jeho vedením se činnost skautingu  
v Úvalech úspěšně rozvíjela. Zvyšoval 

JIŘÍ�BUBÁK,�OBNOVITEL�A�POKRAČOVATEL�
SKAUTSKÉ�ORGANIZACE�V�ÚVALECH
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V�ÚVALECH�SE�ZDRAVĚ� 
A�DLOUHO�ŽIJE

Jedna zimní poznávací pohlednice z Úval 
je ze sbírky pana Klicpery, který ji laskavě 
poskytl k uveřejnění v Životě Úval, aby si 
čtenáři pocvičili paměť i zrak a pokusili 
uhodnout, kde se dodnes místo nachá-
zí. Rok by byl bonusem. Pokud se chcete 
podělit o své znalosti, napište prosím na 
adresu alena.janurova@centrum.cz 

1950 byl skautský oddíl komunistický-
mi orgány násilně rozpuštěn a veškerý 
majetek (klubovna, táborový materiál,  
finanční hotovost) byl převeden do ma-
jetku školy pro potřeby pionýrské orga-
nizace. Vedoucí činovníci byli vyšetřování 
tzv. akčním výborem komunistické strany 
za protistátní činnost. Jiří Bubák byl zba-
ven funkce vedoucího úvalské spořitelny  
a přeložen do Českého Brodu na místo 
pokladníka.

Podle jeho přání byly na jeho rakev 
umístěny skautský klobouk a skautská 
lilie.

Skautské středisko v Úvalech právem 
nese ve svém názvu jméno obětavého 
zakladatele a pokračovatele.

●  Text�Vladislav�Procházka,� 
foto�z�archivu�skautské�organizace

Obnovení skautské činnosti umožnilo 
až politické uvolnění ve společnosti  
v období Pražského jara v roce 1968.  
V krátkém období do roku 1970, kdy 
byl oddíl skautů opět násilně rozpuš-
těn, zastával Jiří Bubák funkce poklad-
níka a revizora účtů oddílu.

Další obnovy činnosti úvalského skaut-
ského oddílu se Jiří Bubák nedožil. Ze-
mřel před čtyřiceti lety 29. ledna 1983. 

POZNÁVÁTE. . . � / �OSOBNÍPOZNÁVÁTE. . . � / �OSOBNÍ

Od srpna 2022 je naše obyvatelka, paní 
Zdena Kašparová nejstarším občanem 
České republiky. Tomto roce 2023 nechť 
oslaví ve zdraví a svěžesti své 110. naro-
zeniny. Budeme jí držet pěsti, aby jí do-
savadní duševní svěžest neopustila. Jak-
mile počasí a její stav dovolí, splní město 
její přání, podívat se do svého rodiště 
do Peček. Celé dosavadní vzácné roky 
žije ve svém domku u Výmoly, kde o ni 
vzorně pečují dcery. Jejich práci asi nedo-
cení nikdo, kdo neví, co znamená se vě-
novat „na plný úvazek“ dlouhé roky péči  
o nejbližšího. Právě proto je maminka jak  
z obrázku.

●  Tajemnice�městského�úřadu� 
Jana�Tesařová�a�kronikářka� 

Alena�Janurová

zaznamenal řadu událostí, které Úvaláky 
po kruté dvacáté století provázely. Svůj 
profesní život prožila v Tesle Hloubětín 
jako kreslička. Je škoda, že nemohla své 
nesporné umělecké vlohy uplatnit jinak. 
„Tento domeček by se měl stát muzeem,“ 
zaznamenal jsem kdysi názor jedněch 
úvalských, kteří měli možnost poznat te-
tinu pohostinnost. Celoživotní přátelství 
ji pojilo s Maruškou Boubínovou a s rodi-
nou Svobodových. Převzala otcův vztah  
k půdě, a tak i polnosti na Vinici a přilehlá 
třešňovka, se staly místem, kam patřila  
a ráda se sem vracela.  

Jsem rád, že jsme s tetou mohli být té-
měř až do konce jejích pozemských dní 
a zajistili jí, že mohla poslední roky dožít 
doma „ve svém muzeu“. Už navždy zů-
stane naše Jarmila, Jarka, Jaruška Man-
dová v našich vzpomínkách.

Za rodinu Mandovu, Tourkovu 
a Mullenovu

Ing. Radko Manda

osud nedopřál založit vlastní rodinu, 
stala se tetou a babičkou pro generace 
dětí vyrostlých v okolí v Chaloupkách. 
Zejména Mullenovi, v těsném soused-
ství, se jí stali druhou rodinou, po více jak 
dvě dekády. Byla člověk, který nedokázal 
nečinně sedět. Byla vychována na dvoře, 
který byl zemědělskou usedlostí, a tam 
se musela otáčet. Protože její otec, strýc 
Karel, neměl syna, musela zastat i tvrdou 
mužskou práci. O svého otce se vzorně 
starala až do konce jeho dlouhého ži-
vota. Byla vychovávána v duchu křes-
ťanských tradic, a proto i úvalský kostel  
s jeho farníky, se stal součástí jejích 
mravních principů. Nikdy si nestěžova-
la, brala svůj úděl takový, jaký byl. Měla 
velmi vyvinutý smysl pro estetiku, kte-
rý ji vedl ruku při velmi vkusném, a při 
tom však neokázalém zařízení starého 
domečku. Cítili jsme se zde všichni velmi 
útulně, s těmi artefakty, z nichž řada by 
mohla vyprávět o osudu úvalských Ro-
senbaumů, Vojtěchovských, faráře Do-
stála a dalších. Z jejího vyprávění jsem 

Byla poslední z předválečné generace 
rozvětvené rodiny úvalských Mandů. 
Odešla tiše 24. listopadu smířena s na-
plněným životem ve věku 92 let. Byť ji 

DŮM�V�CHALOUPKÁCH�OSIŘEL
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Koupím pole, louky ve středních  
Čechách – nabízím min. 100 Kč/m2.  

Tel. 603 442 474

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,  
sbírky starých pohlednic, poštovních  

známek, fotografií, staré obrazy, rybářské 
a myslivecké potřeby apod.  

Tel. 731 489 630

Dne 3. ledna uplyne první smutný a prázdný 
rok, co mě nečekaně a navždy opustil můj 
milovaný syn Jaroslav Procházka (Metal).  
Kdo jste ho znali,  vzpomeňte se mnou.
S láskou v bolavém srdci a slzami v očích 
vzpomíná

Maminka

Dne 31. 1. 2023 by se dožil 100 let náš drahý  
a milovaný tatínek a dědeček, pan Antonín  
Šťovíček. Tatínku, moc Ti děkujeme za Tvoji  
lásku a obětavost, kterou jsi nám po celý svůj 
život dával. Byli jste s maminkou ti nejlepší 
rodiče a prarodiče. Za vaši lásku a péči vám tam 
nahoru posíláme velkou pusu. Tatínku, vždy 
budeme s láskou na Tebe vzpomínat.                       

Tvoje dcery s rodinami

¢

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH
• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH 

CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA  – TEL: +420 608 153 818 

KOMINICTVÍ NĚMEC 
 – čištění, revize, opravy.  

Telefon 775 132 921
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala s.r.o.

Firma:
po – pá  7.30 – 15.30

282 01 Český Brod, Husovo nám. 16
321 662 488, 605 977 191,

773 782 479
e-mail: pohrebnictvi-zizala@seznam.cz

Pohřební ústav
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod  
Nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA Milan Petružálek
 -nonstop-

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

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

Praha 9 – Běchovice • Český Brod 

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

www.sute-pisky.cz
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