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dů a služeb v našem městě možná není 
zatím tak široká a pestrá, jak bychom si 
všichni přáli, ale ti, kteří tu své živnos-
ti provozují, si zaslouží naši pozornost  
a podporu. Předem děkuji všem, kterým 
není lhostejný osud všech těch, kteří 
svým podnikáním pomáhají udržovat  
a podporovat život a tep našeho města, 
děkuji vám.

Na závěr bych tímto velmi ráda poděkova-
la panu Tomáši Bílkovi, fotbalovému tre-
nérovi našich malých nadějí, který daroval 
městu robustní dřevěný stůl, pro který 
se budeme snažit najít uplatnění v rámci 
městských organizací tak, aby dobře slou-
žil a dělal radost těm, kteří u něj budou 
něco tvořit. Jako starostka našeho města 
jsem moc ráda za každého, kdo podpoří, 
pomůže nebo přiloží ruku k dílu. Tomáši, 
ještě jednou díky, nejen za ten stůl, ale 
hlavně za tvůj čas a práci, kterou těm ma-
lým špuntům jako jejich trenér věnuješ.

A to je pro tento měsíc a tento úvodník 
vše. Ať se vám v následujícím období 
daří, opatrujte se.

●  Markéta�Rydvalová, starostka města

Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci,
první měsíc letošní-
ho roku je za námi, 
a i když paní zima 
doposud nevládla 
příliš pevnou rukou 
a sněhu a mrazu 
jsme si užili jen pár 
dní, určitě svou sílu 
ještě ukáže a do-
přeje všem milovní-
kům zimních spor-

tů a také dětem příležitost si užít zimních 
radovánek naplno.

Největším tématem uplynulého měsíce 
byly pro většinu z nás bezesporu prezi-
dentské volby. První kolo dopadlo bez 
překvapení postupem dvou nejsilnějších 
kandidátů. O jejich kvalitě a předpokla-
dech pro to, aby mohli zastávat čestně 
a odpovědně funkci prezidenta, by-
chom mohli diskutovat hodiny a hodiny.  
V době uzávěrky únorového čísla Života 
Úval nás druhé kolo volby prezidenta te-
prve čekalo, takže zatímco já při psaní to-
hoto článku přemítala a zvažovala, která 
z nabízených variant bude pro naši zemi 

a její obyvatele tou lepší, ve chvíli, kdy 
tento článek čtete, už je jasno, kterým 
směrem se naše země bude po následu-
jících pět let ubírat. Ať už se prezidentem 
naší země stal kterýkoli ze dvou kandidá-
tů, které jsme měli na výběr, doufám, že 
si bude po celou dobu svého funkčního 
období uvědomovat, jaká je jeho úloha  
a role, a zhostí se této funkce s rozumem 
a odpovědností vůči nám všem a také  
s respektem k odkazu a práci lidí, kteří 
naši republiku od jejích počátků budo-
vali a v neposlední řadě také s velkou 
odpovědností k budoucnosti naší země, 
kterou bude svými rozhodnutími a svým 
jednáním ovlivňovat.  Přeji nám všem, 
aby nám náš nový prezident přinesl ze-
jména stabilitu, rozum, odpovědnost  
a empatii do dnešní trochu uspěchané  
a často hodně povrchní doby.

Čeká nás teď určitě nelehké období i po 
ekonomické stránce. Ráda bych apelo-
vala a požádala každého jednoho z nás, 
abychom, pokud máme volbu, podporo-
vali lokální produkty a podnikatele. Pod-
porujme místní podnikatele, bez kterých, 
pokud se jim nebude dařit, bude život  
i pro nás ostatní chudší. Nabídka obcho-

SLOVOSLOVO
STAROSTKYSTAROSTKY

Rozmohl se nám tady takový nešvar a 
ano, dělají ho skoro všichni. Alespoň my 
všichni, kteří se po našem městě pohy-
bujeme v autech. A pokud jste vsázeli na 
parkování, tak to byla trefa do černého. 
V uplynulém období město investovalo 
nemalé finanční prostředky a práci lidí 
do obnovy uliční sítě, náměstí, zeleně, 
atd., to jsme zaznamenali všichni. To, 
čeho si všímám poslední dobou já, je to, 
že si ničíme to, co bylo uděláno z části 
naší bezohledností, uspěchaností a po-
citem, že se pro jednou nic nestane. Ať 
hodí kamenem, kdo je bez viny a nikdy 
nezaparkoval někde, kde by až tak úplně 
neměl….teď už mám ale pocit, že jsme 
se dostali na nějakou hranici a je tře-
ba si říct, jestli je tenhle směr opravdu 
dobře, nebo jestli trochu neubrat z tem-
pa a začít se chovat trochu jinak. Je mi 

jasné, že vám teď hlavou běží spoustu 
argumentů, proč tento problém máme, 
nízkým počtem parkovacích míst počí-
naje a mohli bychom jít přes umístění 
zeleně jako dělící plochy mezi chodníky 
a parkovací zónou dál a dál, argumen-
tů je prostě spousta. To, co se na první 
pohled může zdát jako neškodný malý 
přečin, nás ale v budoucnu může do-
běhnout v podobě nutnosti investic do 
dlažby, která není dimenzována na to, 
aby unesla denní pohyb aut a do které 
bude nutno po určitém čase znovu in-
vestovat a dalších a dalších výdajů, které 
jsou ZBYTEČNÝM VÝDAJEM a který mohl 
posloužit někde jinde a mnohem efek-
tivněji.

V této souvislosti bych všechny také ráda 
požádala, aby při parkování důsledně 

dbali na zachování průjezdu pro vozidla 
IZS, protože v těchto případech jde vět-
šinou o minuty, které mohou způsobit 
nejen nevratné škody na majetku, ale 
hlavně mohou ohrozit to nejcennější, co 
máme, tedy náš život.

Situace s parkováním trápí naše město 
dlouhodobě, ale plány na celkové zlep-
šení situace už má město k dispozici. 
Než se ale vše podaří zrealizovat, je tře-
ba, abychom se my, jako obyvatelé na-
šeho města pokusili svou ohleduplností 
a zodpovědností sami přispět k jejímu 
zlepšení. 

Parkování v našem městě bude věnová-
na zvýšená pozornost i ze strany měst-
ské policie, do jejíž gesce tato problema-
tika spadá. Nejde rozhodně o to škodit  

PARKOVÁNÍ�
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JEDNÁNÍ�ÚVALSKÝCH�ZASTUPITELŮ�DNE�
21. 12. 2022 
Ve středu 21. 12. se naposledy v roce 
2022 sešli úvalští zastupitelé. Starost-
ka zahájila jednání seznámením pří-
tomných s činností městské rady za 
uplynulé období od minulého jednání 
zastupitelstva. Další bod přednesl Mgr. 
Gloc – předseda finančního výboru. 
Seznámil přítomné se zápisem z první-
ho zasedání výboru v tomto volebním 
období. Finanční výbor se zabýval ze-
jména návrhem rozpočtu města na rok 
2023 včetně rozpočtového výhledu do 
roku 2028 a střednědobého rozpočto-
vého výhledu MŠ, ZŠ a MDDM na roky 
2023–2025. 

V navazujícím bodě jednání zastupitelé 
schválili úpravu rozpočtu – rozpočtové 
opatření č. 4/2022 ve výši příjmy a vý-
daje 225 755 837 Kč. 

Nejdůležitějším bodem jednání bylo 
schválení rozpočtu města Úvaly na 
rok 2023 ve výši příjmy a výdaje 257 
942 442 Kč. Poprvé v historii tak měs-
to bude hospodařit s objemem více 
jak čtvrt miliardy Kč. Rozpočet na rok 
2023 je výrazně ovlivněn energetic-

kou krizí a tím vzrůstajícími náklady na 
vše. Při jeho sestavování byl kladen dů-
raz na zajištění všech smluvních závazků 
města v souvislosti s provozem města, 
chodem úřadu, zajištění chodu základ-
ní školy a jídelny, městského domu dětí  
a všech budov mateřské školy. Rozpočet 
se skládá ze 70 % z provozních nákladů  
a 30 % nákladů na investice. Celkový dluh 
města k 1. 1. 2023 činil 125 mil. Kč.

Zastupitelé rovněž vzali na vědomí ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu 
na období 2024 až 2028. Střednědobý 
výhled rozpočtu je nástrojem města 
sloužící k finančnímu plánování rozvo-
je. Sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závaz-
ků zpravidla na 2–5 let následujících 
po roce, na který se sestavuje roční 
rozpočet. Obsahuje souhrnné údaje  
o příjmech a výdajích, o dlouhodobých 
závazcích a pohledávkách a o finanč-
ních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů.

Rovněž byly schváleny návrhy středně-
dobých rozpočtových výhledů na ob-

a prudit, ale o to, vzbudit v nás pocit sou-
náležitosti se svým městem a pocit odpo-
vědnosti za to, jak se každý z nás chová 
k prostředí, v němž žijeme a k ostatním 
lidem, kterým to není lhostejné.

Děkuji vám za pochopení a za to, že po-
každé, než někde necháte auto na mís-

tě, kde byste neměli, vám hlavou ales-
poň proletí myšlenka, že to není dobře, 
protože to je začátek k tomu, aby došlo 
ke změně.

A na závěr ještě jedna malá prosba, to 
že jedete rovně, ne vždy znamená, že 
máte přednost 😊 PŘEDNOST ZPRAVA je 

u nás ve městě hojně využívané řešení 
na našich křižovatkách, takže přibrzdit, 
mrknout vpravo a pak teprve pokračo-
vat, DÍKY!

●  Markéta�Rydvalová, 
starostka města

O třídění odpadu už slyšel každý z nás, 
neustále se rozšiřující barevná škála 
kontejnerů může otevřít spoustu otá-
zek, co do kterého z nich vlastně patří. A 
protože opakování je matka moudrosti, 
přikládáme malý návod, jak si poradit. 
Sešlapat karton a plastovou lahev, 
než je do kontejneru vložíme, něco, co 
také víme všichni, ale každá návštěva 
kontejnerového stání svědčí o tom, že 
ne zdaleka všichni to děláme. Pojďme 
se na to tedy znovu podívat, ať všichni 
víme, jak to dělat správně, tak aby to 
opravdu dávalo smysl.

Každý Čech vyprodukuje v průměru 550 kg 
odpadu ročně a jen necelých 20 kg se zno-
vu recykluje. Kromě toho většina odpadu 
končí na skládkách, kde se z něj využije jen 
opravdu malá část. To je třeba změnit. Jak 
na to? Správným tříděním odpadu.

Věděli jste že: 
Plasty patří mezi nejhůře recyklova-
telné materiály. Jejich rozklad v pří-
rodě trvá několik desetiletí. Proto je 
tak smutné, že jich na zemi najdete 
tolik, když procházíte vesnicí, měs-
tem nebo lesem. Přesto se s nimi dá 
něco dělat. Věděli jste například, že 
ze sebraných plastových lahví může-
te vyrobit koberec?

Skleněné obaly lze recyklovat i něko-
likrát. Použité sklo lze opakovaně po-
užít 15 až 75krát. Sklo je totiž jedním 
z materiálů, které jsou stoprocentně 
recyklovatelné.

Recyklací hliníku lze ušetřit až 95 % 
energie potřebné k jeho výrobě.  
Z recyklovaných plechovek se vyrá-
bějí například i jízdní kola.

Biologicky rozložitelný odpad obvyk-
le tvoří až 40 % komunálního odpa-
du. Nejlepším způsobem třídění je 
jeho likvidace kompostováním. Ve 
většině případů je to však možné 
pouze v obcích, kde je k tomu na za-
hradě dostatek místa. Domácí kom-
postéry jsou v dnešní době už běžně 
dostupné a v některých podobách se 
mohou stát velmi zajímavým desig-
novým kouskem vaší domácnosti.

Prostředí, ve kterém žijeme, můžeme  
z velké části ovlivnit my sami. Nebuďme 
k němu prosím bezohlední a věnujme 
pozornost tomu, co a kam vyhazujeme, 
děkuji.

●  Markéta�Rydvalová, 
starostka města

TŘÍDĚNÍ�ODPADU

dobí 2023–2025 zřízených příspěvko-
vých organizací města: Mateřská škola 
Úvaly, Městský dům dětí a mládeže 
Úvaly a Základní škola Úvaly.

Zastupitelé vzali na vědomí Pravidla 
participativního rozpočtu a souhlasili 
s vyhlášením prvního ročníku úvalské-
ho participativního rozpočtu ke dni  
1. 2. 2023. Participativní rozpočet bude 
v Úvalech představovat větší míru za-
pojení do rozhodování o rozvoji měs-
ta. Občané tak mohou prostřednictvím 
svých návrhů ovlivnit a rozhodnout  
o tom, do čeho se má v místě jejich by-
dliště z obecního rozpočtu investovat.  
Možnost vyhlášení participativního 
rozpočtu byla na radě města a v zastu-
pitelstvu projednávána již několikrát. 
Jednou z přípravných prací je zajištění 
webových stránek a systému hlasová-
ní. Středočeský kraj zpřístupnil obcím 
platformu pro hlasování, každý správ-
ce si však měl vybrat způsob hlasová-
ní. Vzhledem k tomu, že město nemá 
přístup do rejstříku obyvatel a vzhle-
dem k přísným pravidlům GDPR bylo 
po konzultaci se zastupiteli vybráno 
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hlasování pod vygenerovanými kódy.  
V zóně občana si tak hlasující vygeneruje 
jedinečný číselný kód, prostřednictvím 
kterého bude hlasovat v krajském sys-
tému. Pro občany, kteří se budou chtít 
do hlasování zapojit mimo zónu obča-
na, bude připravena možnost hlasová-
ní prostřednictvím městského úřadu 
– podatelny. Úpravu identity manage-
mentu dostal za úkol správce zóny ob-
čana – Caleum, a.s., dle jejichž vyjádření 
bude generování hlasovacích kódů pro 
ročník 2023 včas připraveno. Zároveň je 
nutné při projednávání participativního 
rozpočtu zmínit, že jeho zavedení bude, 
klást vysoké nároky na zaměstnance 
úřadu. Ze zkušeností obcí, kde byl již 
participativní rozpočet zaveden, vyplý-
vá, že kvalita zpracování projektů neod-
povídá běžnému standardu. Pro účely 
zadávacího řízení je tedy možné předpo-
kládat nutnost zapojení příslušných od-
borů při zpracování technických podmí-
nek a částečný úvazek pro koordinátora 
participativního rozpočtu (možné řešení 
představuje navýšení rozpočtu na ad-
ministrátora Mgr. Kateřinu Pituchovou). 
Kromě samotné alokace participativního 
rozpočtu ve výši 600 tis. Kč je tedy nutné  
v rozpočtu počítat s náklady na případné 
změny hlasovací platformy Středočes-
kého kraje (mimo poskytovaný základ)  
a personálními náklady. Navrhované 
projekty mají minimální hodnotu 20 000 
Kč a maximální 300 000 Kč vč. DPH.

Zastupitelé vzali také na vědomí výroč-
ní zprávy včetně příloh příspěvkové or-
ganizace Technické služby města Úvaly 
za rok 2020 a za rok 2021.

Důležitým bodem jednání s přímým 
dopadem do peněženek obyvatel měs-
ta byl návrh cen vodného a stočného 
ve výši voda pitná: 81,40 Kč včetně DPH 
a voda odpadní: 66,95 Kč včetně DPH. 

Celkem vodné a stočné v roce 2023 
dosáhne výše 148,35 Kč vč. DPH. Na-
výšení ceny oproti roku 2022 je 20,40 
Kč vč. DPH. Technickým službám vzros-
tl náklad díky výraznému nárůstu za 
cenu vody předané od PVK, kde došlo 
k nárůstu o 31% (v nominální hodno-
tě o 4,60 Kč/m3) přesně na 19,60 Kč/
m3 bez DPH. Dalším faktorem pro 
navýšení vodného a stočného opro-
ti roku 2022 je výrazný nárůst energií 
(elektřiny a plyn) jak v roce 2022, tak 
i ve výhledu na rok 2023. Přestože  
v roce 2022 došlo ke zcela výjimečné-
mu nárůstu cen energie, nedošlo ze 
strany TSÚ, p.o., ke zdražení. Ředitel 
TSÚ Jaroslav Špaček pohovořil o detai-
lech cenové tvorby vodného a stočného  
v Úvalech a zodpověděl dotazy zastu-
pitelů. Dále s ohledem na udržitelnost 
dotace se v roce 2023 bude ještě pla-
tit nájemné, které se také promítá do 
kalkulace vodného a stočného. Dalším 
faktorem zvyšování cen je skutečnost, 
že došlo k výraznému navýšení ceny za 
chemikálie. 

Zastupitelé souhlasili se zahájením ří-
zení o pořízení změny č. 13. územního 
plánu sídelního útvaru Úvaly zkráce-
ným postupem. Touto změnou je řeše-
na: 1) Změna způsobu využití pozemku 
č. 2609/7 ze zeleně veřejné na území 
nerušící výroby, za účelem možnosti 
rozšíření stávajícího provozu drobné 
nerušící výroby Jirenská – Klánovická. 
2) Zapracování záměru tzv. Svazkové 
školy na části pozemku č. 3933/1. Změ-
nou bude připravovaný stavební poze-
mek pro školu a související parkoviště 
přeřazen z využití pro všeobecně smí-
šené území a izolační zeleň, do území 
veřejného vybavení, současně též do 
seznamu a výkresu veřejně prospěš-
ných staveb. Dále dojde k vyčlenění 
tohoto připravovaného stavebního po-

zemku z koridoru pro přeložku silnice 
I/12. 
3) Změna způsobu využití pozemků 
č. 2940/1, 2940/2, 2939/1, 2939/2, 
2939/3, 2900/2, 2938 a 2941/2 z úze-
mí nerušící výroby na dopravní plochu, 
za účelem vybudování parkovacího 
systému P+R a případně parkovacího 
domu. Pro daný záměr bude též nová 
plocha zařazena do seznamu a výkresu 
veřejně prospěšných staveb. 4) Změna 
způsobu využití pozemků č. 3233/1, 
3233/4, 3232, 3233/2, 3233/3 a 3233/5 
z plochy pro přírodní nelesní společen-
stva na území sloužící oddechu. Poří-
zení změny územního plánu bude plně 
financováno z rozpočtu města Úvaly. 
Dopad na rozpočet na celkovou změnu 
č. 13: celkem 471 900 Kč, včetně DPH.

Zastupitelé také schválili vyhlášení 
programových dotací pro rok 2023. 
Pro rok 2023 je v rozpočtu plánováno 
k rozdělení pro sportovní a zájmové 
organizace a spolky 1 200 000 Kč. Ne-
investiční podpora – provoz a údržba 
2023 – objem finančních prostředků 
1 000 000 Kč. Neinvestiční podpora –
pořádání jednorázových sportovních, 
kulturních a volnočasových akcí 2023 
– objem finančních prostředků 200 
000 Kč. Diskutovány byly i podmínky 
nutnosti detailnějšího zdůvodnění žá-
dostí a dodání relevantních dat z jed-
notlivých spolků, které žádají o dotaci 
(struktura členské základny, trvalý po-
byt úvalských účastníků v rámci spol-
ků). Zazněly připomínky i k publicitě 
města, jakožto aktivního sponzora jed-
notlivých spolků.

V posledním bodě jednání se zastupi-
telé zabývali návrhem paní Dr. Lenky 
Mandové vybudovat v Úvalech „po-
mník třem odbojům“ na zatím neurče-
ném pozemku města. Zastupitelé vzali 
na vědomí informaci o založení Spolku 
pro postavení pomníku odboje, z. s.,  
a vyslovili souhlas s myšlenkou vybu-
dování tohoto pomníku v Úvalech.

Připomínky z řad zastupitelů zazněly 
k fixaci úrokových sazeb u úvěrů, kte-
ré město aktuálně má, aktualizace zá-
sobníků investičních projektů města, 
rozpočtu technických služeb města, 
vodovodních ztrát v úvalské vodohos-
podářské síti a uzamykání jízdních kol 
v oblasti nádraží.

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

Délka jednání: 4:11 hod.

●  Marek�Mahdal,�redakce Života Úval
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PROGRAMOVÉ�DOTACE�PRO�
ÚVALSKÉ�SPORTOVNÍ,� 
KULTURNÍ�A�ZÁJMOVÉ� 
ORGANIZACE�A�SPOLKY� 
VYHLÁŠENY

POZVÁNKAPOZVÁNKA

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

ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
Zveme�občany�na�veřejné�
zasedání�Zastupitelstva�

města�Úvaly,�které�se�koná� 
ve�čtvrtek�2.�2.�2023� 

od�18.00�hodin�v sále�Domu�
s pečovatelskou�službou�
Úvaly,�nám.�Svobody�1570.

Program�jednání�bude�
oznámen�na�úřední�desce� 

městského�úřadu.

Zastupitelstvo města na svém jed-
nání dne 21. 12. 2022 usnesením č.  
Z-46a/2022 vyhlásilo programové do-
tace pro rok 2023. 

Vyhlášeny byly dva dotační programy:
Neinvestiční podpora – Provoz  
a údržba 2023 
Neinvestiční podpora – Pořádání 
jednorázových sportovních,  
kulturních a volnočasových akcí 
2023

Žádosti lze podávat od 1. 2. 2023 do  
28. 2. 2023. Upozorňujeme, že k žá-
dosti je třeba doložit výroční zprávu, 
zprávu z valné hromady nebo zprávu  
o činnosti za předcházející rok.

Bližší informace a žádosti ke stažení na  
www.mestouvaly.cz/spolky-sdruzeni-
-cirkve/. 

●  Jitka�Hamouzová

4. úvěr (15 mil. Kč), zůstatek ke konci 
roku 2022 bude 13 mil. Kč.
5. úvěr (2,5 mil. Kč), zůstatek ke konci 
roku 2022 bude 2 mil. Kč.
Celkový dluh města ke konci roku 2022 
bude 126 mil. Kč, pokles oproti roku 
2022 o 16 %.

Struktura příjmů:

Město bude hospodařit s předpokláda-
nými celkovými příjmy 247 mil. Kč vč. 
rezervy (vlastní zdroje), z toho daňové 
příjmy činí 165 mil. Kč, nedaňové pří-
jmy 27 mil. Kč, přijaté transfery 29 mil. 
Kč, z toho investiční přijaté dotace činí 
16 mil. Kč, zateplení budovy A základní 
školy a 750 tis. Kč hasičárna.

Struktura výdajů:

Předpokládané celkové výdaje města 
činí 247 mil. Kč.

Běžné výdaje činí 161 mil. Kč, z toho 
osobní náklady 43 mil. Kč, neinvestiční 
výdaje 119 mil. Kč, (materiál 2,3 mil. Kč, 
energie 15,5 mil. Kč, nákup služeb 19 
mil. Kč, opravy a udržování 24 mil. Kč, 
neinvestiční příspěvky 2,5 tis. Kč, ne-
investiční příspěvkovéé organizace 30 
mil. Kč, příspěvky spolkům 1,2 mil. Kč) a 
kapitálové výdaje činí 67 mil. Kč. 

Je nutno také zmínit splátky jistiny úvě-
ru ve výši 19 mil. Kč a úroků ve výši 3 
mil. Kč.

Hlavní investiční projekty:

Zateplení budovy A základní školy – 32 
mil. Kč.
Rozšíření ČOV – PD – 5,2 mil. Kč. 
Dobudování vodovodu a Sk – PD – 1,6 
mil. Kč.
Propojení vodovodu v Radlické čtvrti – 
1,65 mil. Kč.
Rekonstrukce hasičárny – 13 mil. Kč – 
akce by měla být hotova do konce roku 
2023.

Chtěl bych říci, že jsme k sestavování 
rozpočtu přistupovali maximálně zod-
povědně. Není bohužel možné vyslyšet 
všechna přání. Plánované běžné saldo 
je vyhovující a činí 37 mil. Kč (běžné pří-
jmy mínus běžné výdaje), což je 18,21 % 
(doporučené rozmezí je 15–25 %).

Přeji občanům Úval hodně úspěchů  
a hlavně zdraví do nového roku 2023.

●  �Ing.�Alexis�Kimbembe,
místostarosta města

ROZPOČET�2023�BYL�SCHVÁLEN,�CO�NÁS�ČEKÁ?
Zastupitelstvo města na svém posled-
ním zasedání, které se konalo dne 21. 
prosince 2022, schválilo rozpočet měs-
ta na rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 je jiný než  
v předchozích letech, je radikálně ome-
zený na investice. Hlavním důvodem 
jsou rostoucí ceny energií a ostatních 
služeb. Rozpočet je 73 % provozních vý-
dajů vč. úroků a splátka jistin a zbytek  
27 % jsou investice.

Nepůjdeme cestou rozpočtového pro-
vizoria a budeme komplexně připrave-
ni na méně investiční rozpočet pro rok 
2023 již od 1. ledna. Je tento rozpočet 
jiný od rozpočtů předchozích let? Ano. 
Bude mít omezené možnosti investicí 
do infrastruktury města. 

Důvody jsou:
1) Již započatá rekonstrukce hasičárny, 
tento rok budeme potřebovat téměř 15 
mil. Kč na dokončení stavby.
2) Navýšení mzdových výdajů všem 
pracovníkům o 10 % dle nařízení vlády.
3) Navýšení cen energií a služeb.
4) Splacení jistiny a úroků z úvěrů 20 
mil. Kč. 

Je potřeba říci, že máme pět úvěrů :
1. úvěr (110 mil. Kč), zůstatek ke konci 
roku 2022 bude 12 mil. Kč, splatnost 
tohoto úvěru je leden 2024.
2. revolvingový úvěr (110 mil. Kč), zů-
statek ke konci roku 2022 bude 73 mil. 
Kč.
3. úvěr (30 mil. Kč), zůstatek ke konci 
roku 2022 bude 26 mil. Kč.
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PREZIDENTSKÉ�VOLBY�V�ÚVALECH

  Kandidát                  1. kolo              2. kolo

Příjmení, jméno, tituly          Navrhující  Politická   hlasy            %         hlasy        %

1

2

+4

5

6

+7

8

9

Fischer Pavel

Bašta Jaroslav

Pavel Petr, Ing. M.A.

Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc.

Nerudová Danuše, prof. Ing. Ph.D.

Babiš Andrej, Ing.

Diviš Karel, PhDr.

Hilšer Marek, MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

Poslanci

Občan

Senátoři

Občan

Poslanci

Občan

Senátoři

BEZPP

SPD

BEZPP

BEZPP

BEZPP

ANO

BEZPP

MHS

270 

92 

2 046 

23 

607 

727 

52 

111

6,87

2,34

52,08

0,58

15,45

18,50

1,32

2,82

X

X

0

X

X

0

X

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X

X

Číslo 
 

Navrhující
strana

Politická 
příslušnost

●  �(red)

1. KOLO

2. KOLO
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vaným a trhaným kuřátkem v několi-
ka úpravách. Kdo tam zajde ochutnat  
a zrecenzovat? (tak jsem zašla … nikde  
v poledne žádný zákazník, netočí se ku-
řata na grilu. Je ale možno si telefonicky 
objednat grilované kuře na určitý den  

a hodinu. Úvalský podnikatel nabízí do 
10 minut takové ty plněné moderní chu-
ťovky).

… vánoční strom města už od Tří králů 
nesvítí, ale na úplné odstranění od-
strojeného smrku dochází v den vo-
leb. Je tak zachycen kmen, co je nad-
šen, že splnil svou sváteční povinnost 
(ještě jsem požádala o malý doplněk ve-
selého pahýlu).

… svátek Tří králů se v Úvalech při-
pomněl také 14. 1. od 9 hodin na ná-
městí Arnošta z Pardubic charitativní 
sbírkou pořádanou farností a skauty  
z Úval, pro jejich aktivity je třeba sledo-
vat facebook.

… jsou tu volby 13. 1. v pátek, kdy 
do zákonné doby z medií neustále za-
znívají příspěvky kandidátů, není mezi 
lidmi slyšet žádná debata, koho volit.  
V pátek ve 14 hodin v DPS, volebním 
okrsku č. 1, už stojí chvíli malá fronta, 
která se po otevření okamžitě rozrůstá 
a nabývá… Večer v základní škole ko-
lem 20 h zájem stále trvá. Jednu chvíli  
stála fronta až venku, to je okrsek  
č. 3. Okrsek č. 2. v MDDM má rovněž 
stálý přísun voličů.

●  Zachytila�Alena�Janurová

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
… 16. 12. „došlo k instalaci centrály 
rozvodny optického kabelu pro Úvaly 
v rohu malého parčíku naproti Satjamu 
– viz foto. Kromě oficiálního fotografa 
firmy jsou to jediné fotografie, které 
byly pořízeny, čirou náhodou jsem se 
zrovna podíval z okna a vyběhl tuto 
událost zvěčnit,“ sděluje pan Jelínek. 
Má však výhrady: „Zelený kontejner 
je velmi ošklivý a příliš velký pro dané 
místo, ale ošklivosti prý bude pomože-
no jeho obložením dřevem a obrostlou 
vegetací. Alternativní místo bylo prý 
zvažováno o 100 m dál směrem k ná-
draží v rohu nádražního parkoviště; 
škoda, tam by to bylo určitě esteticky, 
a asi hlavně z dopravního hlediska da-
leko vhodnější. Člověk se diví, na co 
radnice zaměstnává architekty, ale prý 
by bývali museli překládat/prodlužovat 
trubky a kabely od Pařeziny již polo-
žené. Velmi se divím, při rozhodování 
před několika lety byla prý přítomna 
také policie, že nevznesla námitky, ve-
likost kontejneru totiž docela zásadně 
omezuje rozhled vyjíždějících aut ze 
zdola od železničního podjezdu. 

Tohle je na příštích 100 let, v době roz-
hodování tohle bylo jistě lehce prove-
ditelné a za relativně malé peníze, teď 
a ani v budoucnosti to už z praktického 
hlediska prostě nelze…“

…. koncem roku na fb je upoutávka … 
na vlakovém nádraží v Úvalech (Jirás-
kova ulice; u nádražní budovy) se od 
zítřejšího dne otevírá stánek s grilo-

ZPRÁVA�METEOROLOGICKÉ�STANICE�DO� 
ŽIVOTA�ÚVAL�O�POČASÍ�V�ROCE�2022
Rok 2022 patřil mezi průměrné.Srážek 
moc nebylo, sníh napadl až v prosinci, 
v lednu a únoru vydržel jen do druhého 
dne. Nejvyšší srážky byly v červnu.Teď 
trochu podrobněji:

Leden začal deštěm, potom několikrát 
sněžilo,ale sníh hned roztál. 20. ledna 
napadlo 6 cm sněhu, který však vydržel 
jen jeden den. Ke končí měsíce foukal 

silný vítr, na některých místech o síle 
vichřice.

V únoru spadlo srážek jen velmi málo, jed-
nou sněžilo, ale sníh hned roztál. Nebyly 
ani velké mrazy,až koncem měsíce klesala 
teplota pod nulu, převážně v noci. Velmi 
často foukal studený vítr, někdy velmi sil-
ný. Ke konci měsíce bylo přes den poměr-
ně teplo, ale noci byly mrazivé.

Březen byl měsíc plný teplotních extré-
mů. Ve dne stoupaly teploty ke 20 °C  
a v noci srážky byly jen v první půlce 
měsíce a pak až ke konci, celkem pr-
šelo jenom třikrát.Celý měsíc teplo-
ty odpovídaly spíše začátku května.  
V posledních dnech se silně ochladilo 
a teploty vystoupily maximálně na 5°C, 
začalo pršet a později i sněžit.
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První dubnový den sice sněžilo, ale 
sníh hned roztál. Následující dny fou-
kal silný vítr, občas padaly i kroupy  
a vůbec noci byly chladné,místy mrazi-
vé. Teprve ke konci měsíce se trochu 
oteplilo,ale skutečné oteplení přišlo až 
v květnu. Pršelo častěji než v březnu, 
ale srážky nebyly příliš vydatné. 

Srážky v květnu byly velmi malé,v první 
půli pršelo jen jednou, častěji pršelo až 
po 24. květnu, ale srážky nebyly nijak 
výrazné.Dvakrát byla bouřka a foukal 
silný vítr. Bylo poměrně chladno,ke 
konci měsíce se oteplilo.

Téměř po roce spadlo v červnu více než 
100 mm srážek – 142,1 mm (červenec 
2021 – 133,1 mm). V první půlce června 
nebyly deště příliš vydatné, až v období 
24. – 29. 6. spadlo přes 100 mm, byly  
i silné bouřky. Teploty v poslední deká-
dě stoupaly až ke 35 °C.Třikrát po sobě 
napršelo přes 30 mm, tyto hodnoty 
byly nahlášeny Hydrometeorologické-
mu ústavu v Komořanech.

V červenci pršelo méně na začátku měsí-
ce, teploty byly vysoce nadnormální,ně-
kdy i přes 35 °C, občas přerušené bouř-
kami a nepatrným ochlazením.Těsně 
před koncem měsíce přišla silná bouřka.

V první dekádě srpna pršelo jen jed-
nou,v bouřce napršelo 13,8 mm. Od 6. 
do 13. 8. nepršelo vůbec, jen 15. 8. byla 
bouřka bez deště. Ve dnech 19. – 23. 8. 

pršelo každý den, spadlo i 33,5 a 21,8 
mm. Občas byly i tropické teploty, stří-
davě se ochlazovalo a opět oteplovalo.
V září začalo pršet až ve druhé polovi-
ně, pršelo často,ale srážky nebyly příliš 
vydatné. Ke konci měsíce se ochladilo.

Celý říjen bylo teplo,někdy i přes 20 °C, 
srážky byly slabé,jednou spadlo 11,2 
mm, jinak jen 1–3 mm. Ke konci měsíce 
se ochladilo a dělaly se mlhy.

V listopadu byly často mlhy, někdy  
i celý den, poměrně často pršelo, ale 
silný déšť, 27,9 mm, byl jen na začát-
ku měsíce. 18. listopadu napadl 1 cm 
sněhu, ale vydržel jen do druhého dne.
Celý měsíc bylo zataženo a mlhy.

V prosinci napršelo jednou 18,4 mm, 
jinak 1–5 mm. Dne 2. prosince napad-
ly 4 cm sněhu, ten druhý den roztál. 
Hustě sněžit začalo 9. prosince, pak  
i v dalších dnech a sníh se udržel do 22. 
prosince, tedy celkem 13 dnů. Nejvyšší 
vrstva sněhu byla 12 cm. Na Vánoce se 
jako obvykle oteplilo, sníh rychle roztál 
a teploty vystoupily přes 10 °C, na sil-
vestra bylo 15 °C.

Tak to bylo v roce 2022, nadprůměrné 
teploty zatím trvají.

Na závěr rok 2022 v číslech:

Měsíční srážky:
Leden:   34,2 mm

Únor:  13,0 mm
Březen:  13,0 mm 
Duben:  36,3 mm
Květen:  23,7 mm
Červen:  142,1 mm
Červenec:  56,8 mm
Srpen:  89,4 mm
Září:  49,2 mm
Říjen:  29,7 mm
Listopad:         51,1 mm
Prosinec. 65,1 mm

Rok 2022:  603,6 mm

Nejvyšší měsíční srážky – červen – 
142,1 mm

Nejnižší měsíční srážky – únor a březen 
– 13,0 mm

Nejvyšší denní srážky – 20. 8. – 33,5 mm

Nejvyšší sněhové srážky – 20. 1., 11. 
12., 12. 12. – 6 cm

Nejvyšší sněhová pokrývka – 16. 12. – 
12 cm

Nejvíce dnů beze srážek – březen – 28

Nejméně dnů beze srážek – prosinec – 11

To je všechno k roku 2022.

●  Ing.�Jiří�Veselý

V období 16. – 26. února vždy v časech 
8:10 – 15:40 hod. denní výluky v úse-
ku Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Ji-
zerou. Všechny vlaky v daném období  
a úseku budou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou dle zveřejně-
ného výlukového jízdního řádu.

Trať 232 Praha – Milovice, úsek Pra-
ha - Horní Počernice – Mstětice

Níže je uvedený přehled tratí, na 
kterých jsou plánovány výluky s do-
bou konání delší než 1 týden (uvede-
né termíny je však nutné brát jako 
předběžné).

Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá 
Boleslav hl.n. – Turnov 

V období 16. – 26. února vždy v časech 
8:10 – 15:40 hod. denní výluky v úseku 
Mladá Boleslav hl.n. – Turnov. Všechny 
vlaky v daném období a úseku budou 
nahrazeny náhradní autobusovou do-
pravou dle zveřejněného výlukového 
jízdního řádu. 

Trať 080 Mladá Boleslav hl.n. – Rum-
burk, Mladá Boleslav hl.n. – Bakov 
nad Jizerou

V období 2. února – 21. dubna v úse-
ku Praha - Horní Počernice – Mstětice 
zajištěn provoz pouze po jedné traťové 

koleji. Drobné časové úpravy vlaků li-
nek S2 a S22.

●  Oldřich�Buchetka,�
tiskový mluvčí IDSK

ROZSÁHLEJŠÍ�VÝLUKY�NA�ŽELEZNICI�VE� 
STŘEDOČESKÉM�KRAJI�V�OBDOBÍ�
LEDEN�–�BŘEZEN�2023
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ZIMA�V�ÚVALECH

Nejnižší teplota byla  
v zimě v roce 2021 
-16,9 °C.

●  www.mestouvaly.cz

V letech 1993 a 2010 
bylo nejvíce sněhu:  
35 cm
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nuceného pracovního, později totální-
ho nasazení v Říši za druhé světové vál-
ky. Jednalo se o ročníky 1921–1923, poz-
ději byly povolány ročníky 1918–1920  
a 1924. Nacisté potřebovali otroky 
nejen do zbrojní výroby či k odklíze-
ní trosek, dokonce povolali i výprav-
čí a odborníky z pošt ve vyšším věku. 
Vzpomínáme obětí našich židovských 
spoluobčanů v rámci šoa, dále našich 
rukojmí. 

Legionáři významně přispěli ke vzniku 
samostatného Československa v roce 
1918, odbojáři bojovali  v průběhu 
druhé světové války za znovuobnove-
ní ČSR, vystoupili po roce 1948 někteří 
lidé proti další totalitě, tentokrát ko-
munistické?

Nejznámějšími úvalskými vězni svědo-
mí jsou učitel Bohumil Trnka a PhDr. 
Vladimír Struska. Komunistickým re-
žimem byli postiženi také další lidé. 
Jedná se o s režimem neztotožněné 
vyhnané rolníky z jejich usedlostí nebo  
o propuštěné odborníky ze zaměstnání, 
také o mladé muže v pracovně technic-
kých praporech, často syny legionářů. 
Politicky nepohodlní lidé byli často od-
suzováni za hospodářskou kriminalitu.

V roce 2022 jste iniciovala založení 
„Spolku pro postavení pomníku odbo-
je“. Co má plánovaný pomník v Úva-
lech připomínat?

Odbojáři nám pomohli získat státní 
samostatnost, užívání rodného jazyka 
a kultury a dočasně demokratické svo-
body. Někteří zemřeli v koncentračním 
táboře, na popravišti či v Květnovém 
povstání. Desítky Úvalských bojovaly 
6. 5. 1945 proti Reimannovým hrdloře-
zům, kteří se snažili projet na Prahu, již 
chtěli zničit. Bojovníci je zastavili na 36 
hodin. Nic nesmí být zapomenuto.

Další generace mají nalézt příklady 
morálního čestného chování s daným 
imperativem, že zlu se musí odporovat, 
jinak se staneme jeho součástí.

Kde bude pomník umístěn?

Spolek bude potřebovat pro umístě-
ní pomníku vhodné a důstojné místo 
nejlépe v majetku města. Proto jsme 
se již obrátili na vedení města a jeho 
poradní komise a výbory, zda by to-
muto záměru vyšly vstříc, případně 
nalezly vhodné místo a v případě rea-
lizace podpořily terénní úpravy v rám-

Nejméně šest let se v Úvalech setká-
vají lidé k připomenutí listopadu 1989  
a 1939. Svíčky byly zapalovány a kyti-
ce pokládány na náměstí, pod stožáry 
vlajek nebo v podloubí domu 65 v Rie-
gerově ulici.

Kromě odboje protinacistického a pro-
tikomunistického není v Úvalech vý-
znamně připomínáno hrdinství česko-
slovenských legionářů. Již několik let 
se v Úvalech skládá mozaika fungová-
ní odboje v Úvalech. Podkladem jsou 
vzpomínky pamětníků, jejich potomků 
a písemné záznamy. Dokumentováním 
úvalského dění v kritických letech čes-
kých dějin se zabývá PhDr. Lenka Man-
dová, hledající v českých i zahraničních 
archivech. Iniciovala založení spolku, 
který by v Úvalech zrealizoval „pomník 
odboje“. Odpoví na několik otázek k to-
muto záměru.

Co si v malých Úvalech mohu předsta-
vit pod pojmem odboj?

Odbojem je myšlen odboj protihabs-
burský, protinacistický a protikomuni-
stický s cílem národní samostatnosti  
a občanské svobody.

Ve Velké válce (1. světové válce) bojo-
valo ve Francii, Rusku a Itálii za naši 
samostatnost jen z Úval 95 legionářů 
včetně několika dobrovolníků. Od po-
čátku protektorátu stál v čele úvalské 
pobočky Obrany národa ruský legionář 
Josef Chalupecký, po jeho zatčení fran-
couzský legionář Josef Strnad. Národní 
odboj tehdy spolupracoval s komuni-
stickým odbojem pod vedením členky 
okresního výboru Boženy Šimečkové. 
Vedle zpravodajské činnosti, podpo-
ry perzekvovaných rodin, roznášení 
ilegálních časopisů nebo sabotáží po-
slouchali lidé cizí rozhlas, při prozraze-
ní hrozil koncentrační tábor. Někdy pro 
exekuci stačilo být Čechem.

Úvalští občané byli  v druhé světové 
válce zapojeni také v naší zahranič-
ní armádě. Na západě bojoval Josef 
Chejn, František Hájek a štábní kapitán 
Miloslav Hladík, do armádního sboru 
v SSSR vstupovali volyňští Češi, kteří  
v Úvalech po válce bydleli: desátník Mi-
kuláš Svítek a jeho budoucí žena Emi-
lie, rozená Krejčíková, a Václav Šlégr.

Byli válečným děním postiženi v Úva-
lech i lidé mimo ozbrojený odboj?

Bylo by vhodné vzpomenout i utrpení 

ci možností města. Zastupitelé na ve-
řejném zasedání 21.12.2022 projevili  
s myšlenkou vybudování pomníku od-
boje v Úvalech souhlas.

Postavení navrhujeme v centru měs-
ta, kudy šly boje v Květnovém povstá-
ní 1945, které zastavilo na 36 hodin 
postupující nacistická vojska včetně 
oddílů SS. Vhodným místem by mohl 
být vzniknuvší park u závor v Jiráskově 
ulici na kraji plánovaného dopravního 
terminálu (jižní park), pokud bude po-
zemek od ČD vykoupen. Uvítáme však 
jakoukoliv diskusi na toto téma.

Jak si mám připravovaný pomník před-
stavit?

Vedli jsme jednání s architektem, se so-
chaři a kováři. Přikláníme se k práci ko-
vářské z materiálu corten, který nevy-
žaduje žádnou údržbu. Návrh tří desek 
nestejné velikosti s daty, jmény a infor-
macemi působí velmi moderně. Stožár 
pro českou vlajku by vycházel ze tří pra-
menů (všech tří odbojů) spojených do 
jednoho uzlu a stožáru (symbol repub-
liky). Podoba pomníku není rozhodnutá 
a není to uzavřená záležitost.

Kolik bude výstavba pomníku stát  
a kdy se dá počítat s jeho realizací?

Spolek odhaduje cenu materiálu a prá-
ci v případě uměleckého kováře od 
300 000 do 350 000 Kč (při aktuálních 
cenách). K pokrytí nákladů pomníku  
a jeho instalace bude probíhat veřejná 
sbírka. Přispět lze i pomocí sponzor-
ských darů, grantů z nadací, dotačních 
programů… Ještě před zahájením sbírky 
na pomník přispěli na účet první dárci.

Odhalení pomníku směřujeme k 8. 5. 
2025, kdy proběhnou oslavy 80 let od 
ukončení 2. světové války, záchrany 
českého národa.

Děkuji za informace. Těšíme se na re-
alizaci.

U městského soudu v Praze byl zaregist-
rován Spolek pro postavení pomníku od-
boje, z.s. (IČ 1419644). Účelem založení 
a fungování spolku je realizace pomníku 
ve městě Úvaly pro zachování historické-
ho povědomí regionu, hlavně k vyjádření 
úcty k obětem, připomenutí příkladu obě-
tavého chování českých vlastenců a jejich 
touhy po pravdě a svobodě i za cenu ži-
vota. Pomník by měl přispět ke zkrášlení 
města Úvaly a měl mít význam edukační.

UCTÍME�V�ÚVALECH�ČINNOST�ODBOJE?
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Mezi třemi zakladateli jsou: PhDr. Lenka 
Mandová (historička, zakladatelka Ob-
čanského fóra v Úvalech po listopadu 
1989, dlouholetá šéfredaktorka Života 
Úval, bývalá kronikářka města, autorka 
knih Čsl. legionáři a Úvaly, Od Panenství 
k Divokému západu, pracující v penzi 

Transparentní bankovní účet pro sbírku 
darů na postavení pomníku: 761 438 
7002/5500.

● Za�odpovědi�děkuje� 
Lukáš�Rubeš

jako pedagog a průvodkyně), ing. Tomáš 
Bašta (auditor a konzultant, bývalý člen 
redakce Života Úval), ing. Vladislav Pro-
cházka (technik, fotograf, amatérský ba-
datel úvalské historie, přispěvovatel do 
Života Úval a jeho mnohaletý šéfredak-
tor, nyní v penzi).
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větve ve stromě asi ve výšce 7 metrů  
a nebyla schopná slézt níže. Po nasta-
vovacím žebříku se za ní vydal člen jed-
notky, v pořádku ji snesl dolů a předal 
majiteli.

Ve dnech 4. a 12. listopadu úvalští ha-
siči vyjížděli k dopravním nehodám.  
V prvním případě se srazily dva osobní 
automobily v obci Břežany II. a ve dru-
hém došlo k nehodě poblíž Jiren.

K práci úvalských hasičů bohužel pat-
ří i ohledání míst, kde došlo ke střetu 
člověka s vlakem. Jeden takový případ 
se udál v noci 16. listopadu u Tuklat. 
Poté, co členové jednotky nalezli tělo 
oběti, připadla další práce osobám  
s jiným profesním zaměřením.

Odpoledne 19. listopadu byl hlášen 
požár rodinného domu v Jirnech. Oheň 
v prvním podlaží domu se podařilo zli-
kvidovat hasičským jednotkám, které 
dorazily před tou naší.

Další zásahy následovaly až v průběhu 
prosince. 7. prosince zasahovala jed-
notka u dopravní nehody dvou osob-
ních automobilů v Úvalech, která se 
obešla bez zranění. Poté následovaly 
výjezdy ke dvěma ohlášeným požá-
rům rodinných domů, ale nejednalo 
se o komplikované situace. 13. pro-
since po poledni vyjížděla jednotka do 
Rostoklat, kde se v domě objevil dým. 
17. prosince byli hasiči vysláni k požáru  
v Úvalech, kde byly v rodinném domě 
do centrálního vysavače nasáty žhavé 
uhlíky. Naštěstí nedošlo ke vzplanutí.

19. prosince před devátou hodinou 
ráno došlo v Úvalech ke srážce osobní-
ho automobilu a automobilu dopravní 
zdravotní služby, kdy se druhý vůz se 
zraněným řidičem ocitl ve stráni mimo 
vozovku. Úvalští hasiči se podíleli jak 
na transportu zraněného řidiče do vo-
zidla záchranné služby, tak na protipo-
žárních opatřeních na automobilech  
a likvidaci uniklých provozních kapalin. 
Před polednem se hasiči na místo ne-
hody ještě vrátili, aby odstranili popa-
dané stromy a vyprostili havarované 
vozidlo.

Probíhající zima je obdobím častěj-
ších dopravních nehod, u kterých musí 
úvalští hasiči zasahovat. Od polovi-
ny října do konce roku řešila jednot-
ka Sboru dobrovolných hasičů Úva-
ly celkem 18 událostí a jako obvykle 
především s pomocí cisternového 
automobilu na podvozku Tatra Terr-
no. Převážně se tedy jednalo o řeše-
ní následků dopravních nehod, které 
zaměstnaly úvalské hasiče v 7 přípa-
dech. K požárům se vyjíždělo pětkrát, 
přičemž jeden požár byl mimořádný  
a rozsáhlý. Úvalští hasiči vyjížděli rov-
něž k technickým pomocem a podíleli se  
i na dvou mimořádných událostech,  
a to hledání osoby a záchraně zvířete. 

Krátce po půlnoci 18. října se úvalští 
hasiči vydali do Jiren, kde byla hláše-
na dopravní nehoda. Při příjezdu na 
místo už u nehody zasahovali hasiči ze 
Staré Boleslavi a záchranáři, kteří se 
postarali i o zraněnou osobu. Mimo to 
se však nejednalo o závažný případ.

Poté se během 4 dní vyjíždělo třikrát. 
22. října dopoledne byla hlášena dlou-
há olejová skvrna v Dobrovského uli-
ci v Úvalech. Na místě nebyl nalezen 
zdroj a nečistoty byly odstraněny po-
mocí sorbentu. Dva dny poté v podve-
čer se úvalští hasiči podíleli na pátrání 
po pohřešované osobě v okolí Úval,  
a to u rozhledny a pak směrem ke Klá-
novickému lesu. Pátrání bylo naštěstí 
úspěšné. 25. října ráno se úvalští ha-
siči vydali ke Škvorci, kde se nákladní 
automobil dostal mimo vozovku a ob-
rátil se na bok. 

Den poté, tedy 26. října v půl čtvrté od-
poledne, byl ohlášen požár v Doubrav-
čicích. Úvalští hasiči vyjeli se dvěma 
automobily a na místě bylo zjištěno, 
že se jedná o požár hangáru, do kte-
rého vrazilo letadlo. Hasiči se podíleli 
na likvidaci požáru kyvadlovou dopra-
vou vody, zvýšením čerpacího výkonu 
a také na osvětlování místa zásahu. Po 
zabezpečení místa se technicky podíle-
li na vyproštění oběti nehody.

28. října byli úvalští hasiči přivoláni  
k záchraně kočky, která stála na zbytku 

23. prosince úvalští hasiči vyjížděli ke 
dvěma událostem. Nejprve po půlnoci 
do Českého Brodu, kde došlo k požá-
ru předmětů u rodinného domu. Před 
polednem bylo nahlášeno znečištění 
vozovky v Úvalech.

Na Štědrý den ráno bylo třeba z vozov-
ky u výjezdu z Úval směrem na Tlusto-
vousy odstranit padlý strom. Tímto byl 
zásahový maraton úvalských hasičů  
v roce 2022 ukončen.

Souhrnně si úvalští hasiči v uplynu-
lém roce připsali 90 výjezdů, zásahové 
automobily tedy startovaly průměrně 
7,5krát měsíčně. Nejčastěji hasiči vy-
jížděli k požárům, kterých bylo nahlá-
šeno 35. Dopravních nehod řešili 29  
a zbytek připadl na různé situace, nej-
častěji technickou pomoc. Poprvé se 
vyjíždělo 6. ledna a naposledy, jak bylo 
výše zmíněno, 24. prosince. 42 zásahů 
se událo v Úvalech a zbylých 48 tedy 
v různých vzdálenostech od našeho 
města. 

●  �Za�JSDH�Úvaly�Milan�Bednář

VÝJEZDY�ÚVALSKÝCH�HASIČŮ
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LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH�A�SPOLEČNÝCH�UDÁLOSTÍ
8. 1. pořádalo město a komise pro kul-
turu Novoroční koncert v CVA Riege-
rova 65 a pozvaly BELADONA QUAR-
TET.

„Pod tímto názvem se skrývá skvělá 
formace čtyř mladých dam, prezen-
tující rafinovaná aranžmá známých 

Quartet můžete projít celou hudeb-
ní historií od klasiky přes legendární  
jazzové skladby, šansony, ohnivá tan-
ga, líbezné valčíky až k současným 
filmovým hitům. Repertoár kvarteta 
obsahuje téměř 300 skladeb a řadí 
tak soubor k nejflexibilnějším českým 
smyčcovým tělesům. Temperament-
ní projev, virtuozita a strhující rytmy 
v kontrastu s elegancí a půvabem in-

hudebních děl. Všechny hráčky jsou 
absolventkami Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně, vedoucí 
souboru, violoncellistka Pavla Jahodo-
vá pak rovněž Vysoké hudební školy  
v německém Výmaru a na profesionál-
ní brněnské hudební scéně je můžete 
slyšet na koncertech a představeních 
Filharmonie Brno, Národního divadla 
Brno a Městského divadla Brno. Kro-
mě hry v orchestrech se dámy věnu-
jí bohaté komorní činnosti v klasické  
i populární oblasti. 

Kvarteto má od svého založení v roce 
2002 na svém kontě řadu vystoupení 
u nás i v zahraničí a je vyhledávaným 
hostem firemních reprezentativních 
akcí v atraktivních sálech a luxusních 
hotelích. Od roku 2013 spolupracuje 
kvarteto také s legendárním multiin-
strumentalistou Jiřím Stivínem. V po-
dání smyčcového ansámblu Beladona 
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terpretek vás zcela jistě osloví…,“ tolik 
uvádějí webové stránky souboru.

A náš dojem z vystoupení? Téměř dvě 
hodiny skvěle podaných vděčně rády 
hraných a poslouchatelných filmových 
melodií od nejznámějších tvůrců oce-
nilo na padesát návštěvníků.

13. 1. Tříkrálový koncert farního sbo-
rečku a sólistů v kostele Zvěstování 

Páně, kterou v 19 h uspořádala úval-
ská farnost a skauti spolu s tříkrálovou 
sbírkou. Velmi malé i trochu větší děti 
zazpívaly sváteční písně a zahrály části 
skladeb mistrů na varhany i violonce-
llo. Věřili byste, že to byl milý a povzná-
šející koncert?

●  �Do�uzávěrky�trhala� 
Alena�Janurová

K�POSTNÍ�DOBĚ�
Postní doba  neboli půst znamená  
v křesťanství období přípravy na Veli-
konoce. Pro nás začíná tato doba Po-
peleční středou a trvá čtyřicet dní. Půst 
se v křesťanském smyslu netýká  pouze 
zdržení se jídla a abstinence, ale může 
zahrnovat i jiné projevy jako např. ko-
nání dobrých skutků. Účelem postu 
má být soustředěnost věřícího na jeho 
duchovní růst. Má probouzet větší citli-
vost vůči ostatním lidem. Věřící člověk 
by měl pracovat na proměně a obno-
vě svého života. Má obnovit narušené 
vztahy s blízkými lidmi. Měl by se více 

zamýšlet nad svým životem. Post-
ní doba je také obdobím příprav na 

křest. Liturgickou barvou  je barva fi-
alová. Celá doba vrcholí Pašijovým ne-
boli Svatým týdnem, při němž si křesťa-
né připomínají ukřižování Ježíše Krista 
a končí velikonočním triduuem (doba 
tří dnů)  začínající na Zelený čtvrtek, 
kdy si křesťané připomínají poslední 
večeři Ježíše Krista s učedníky.  Pokra-
čuje Velkým pátkem, tzn. ukřižování 
Ježíše Krista a jeho smrt na Kalvárii  
a Bílou sobotou, posledním dnem 
postní doby, kdy Ježíš ležel v hrobě.  
A konečně vrcholí velikonoční nedělí 
jako největší slavností křesťanského 



15CÍRKEVCÍRKEV ŽIVOT ÚVAL 2/2023

    

OKÉNKO�KNIHOVNYOKÉNKO�KNIHOVNY

církevního roku, při níž se slaví Zmrt-
výchvstání Ježíše Krista a vítězství nad 
smrtí a vykoupení celého lidstva.                                                                                                                    

NEDĚLE POSTNÍ DOBY

1. Neděle postní, latinsky INVOCAVIT  
znamená – Povolal mne, lidově Černá

2. Neděle postní, latinsky REMINISCERE 
znamená – Rozpomeň se na své smilo-
vání, lidově Pražná

3. Neděle postní, latinsky OCULI zname-
ná – Mé oči vyhlíží Pána, lidově Kýchavá

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

4. Neděle postní, latinsky LAETARE 
znamená – Raduj se Jeruzaléme, lidově 
Družebná

5. Neděle postní, latinsky JUDICA zna-
mená – Zjednej mi právo, Bože, lidově 
Smrtná

6. Neděle postní, latinsky PALMARUM  
– Květná   (Tato neděle je připomínkou    
slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruza-
léma, kde ho  vítali  palmovými větvemi 
slovy: „Hosana synu Davidovu! Požeh-
naný, který přichází ve jménu Páně!“).

KNIHOVNA�DĚTEM�A�JEJICH�RODINÁM��
V roce 2023 chystáme v knihovně ně-
kolik nových projektů pro děti i celé 
rodiny. 

Pro malé velké čtenáře, i pro ty, kte-
ří možná ještě svou cestu ke knížkám 
hledají, jsme přichystaly celoroční hra-
vou čtenářskou výzvu. Pojďte s námi 
zábavným způsobem objevovat nové 
příběhy i zapomenuté hr-
diny. Na začátek moc ne-
potřebujete, stačí přijít do 
knihovny a vyzvednout si 
hrací kartu. 
Kartu tvoří celkem dvacet 
osm políček, uspořádaných 
do tvaru pyramidy. Úkolem 
hráče je projít políčky tak, 
aby cesta spojila všechny 
tři strany pyramidy. Kudy 
půjdete, je na vás. Na ka-
ždém políčku je uvedena 
podmínka, kterou musí spl-
ňovat knížka, kterou máte 
přečíst. Za jednu knížku 
můžete získat jen jedno 
políčko, i kdyby se třeba 
hodila i k jinému tématu. 
Víc než polovina z knížek, 
které si vyberete, musí být 
z naší knihovny. Přečtení 
knížky ověříme několika 
jednoduchými otázkami. 
Za úspěšně a poctivě vypl-
něnou kartičku odměníme 
každého čtenáře malým 
dárkem. Všechny odevzda-
né hrací karty půjdou na 
konci roku do slosování  
o knižní dárek. 

Od konce loňského roku 
se mohou v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do 
života setkávat v knihovně 

rodiče s dětmi od 1 roku do 4 let. Patří 
jim vždy jeden pátek v měsíci. I letos si 
budeme hrát s knížkami, povídat, zpí-
vat, hýbat se a tvořit. Termín setkání 
najdete vždy na webových stránkách 
knihovny.  

Připravujeme také novou bojovou hru, 
která účastníky provede po zajímavých 

místech Úval. Bude plná úkolů, šifer  
a hádanek a na jejím konci najdete pře-
kvapení. Nyní hledáme skupinu 10–15 
starších dětí a dospívajících (tak od  
8. třídy), kteří by se chtěli podílet na vy-
tváření obsahu hry. Chcete se přidat? 
Zastavte se v knihovně, povíme vám 
víc.

●  Knihovnice�MěK�Úvaly
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ly tři naše mikulášské party dospělých 
po Úvalech, aby potěšily i další úval-
ské děti. V pátek 9. 12. jsme vyrazili na 
vánoční výlet do Chval na zámek, kde 
jsme si prohlédli výstavu „Sladké Váno-
ce“. A nakonec v pátek 16. 12. jsme si 
uspořádali vánoční besídku, která mi-
nulé dva roky nebyla. Tradičně jsme se 
vrátili k oblíbeným hrám „Na hamouna“ 

a „Židličky“ a také se mezi sebou poda-
rovali. Den před Štědrým dnem už pra-
videlná schůzka nebyla, ale přímo na 
Štědrý den se vedoucí kroužku a další 
členové sboru sešli na tradiční “svařák”, 
aby si popřáli hezké svátky. 

●  Alena�Tesařová,
 SDH Úvaly

KROUŽEK�MLADÝCH�HASIČŮ�V�ADVENTNÍM�
ČASE
V závěru loňského roku jsme se s dětmi 
z kroužku trochu odchýlili od sportov-
ní stránky. Na začátku adventu jsme 
vyráběli vánoční přáníčka pro babičky  
a dědečky z úvalského domova důchod-
ců. První prosincový pátek nás navštívili 
Mikuláš, čerti a anděl. Za básničku nebo 
písničku dostaly všechny děti balíček  
s dobrotami. Následující pondělí chodi-

(originální nahrávka);  
3. 5. májové zpívání při harmonice; 
17. 5. vědomostní kvíz na téma české 
filmy nebo filmové pohádky; 
31. 5. hádací hra Kdo jsem? 
V červnu Mistrovství v Člověče, ne-
zlob se.

Scházíme se vždy v sudou středu  
v sálku DPS ve 14 hodin a dobrá ná-
lada, káva nebo čaj,  jsou samozřej-
mostí. 

V tomto čísle ŽÚ je uveřejněn plakátek 

na zájezd v pátek 17.3. do Radimi, ně-
kolik zájemců se už přihlásilo (téměř 
dvacet), tak prosím neváhejte a brzy se 
ozvěte v závazné přihlášce, kde bere-
me na vědomí, že tentokrát si budeme 
hradit autobus sami. 

Na příjezdu na místo si propočteme 
cenu za autobus na jednoho účastníka 
a namístě vybereme. Vstupné si hradí 
každý sám. 

●  Alena�Janurová,� 
předsedkyně ÚKD

ÚVALSKÝ�KLUB�DŮCHODCŮ�HLÁSÍ
Po svátcích první setkání zájemců  
o provětrání malých šedých buněk 
mozkových se neslo na vlně známých 
AZ a hospodských kvízů, které vzrost-
ly v oblibě. Náš kvíz vedla zkušená  
a mladší podporovatelka klubu Jana 
Horová. 

Pět kol kvízu se týkalo českých pamá-
tek se vztahem k filmům a dvaadvacet 
soutěžících členů požaduje další po-
dobnou akci. 

Nástin programu na toto pololetí, 
navrhujeme a očekáváme další ná-
měty:

25. 1. herní odpoledne – soutěžní, zá-
bavné vyprávění ke kafíčku a čaji, kdo 
se podělí o vzpomínky?;  
8. 2. hudební odpoledne – reproduko-
vané melodie z operet;
22. 2. umělecké odpoledne – tvorba 
závěsu či jiné ozdoby z modelovací 
hmoty, která zatuhne, nožík s sebou;  
8. 3. herní odpoledne – vzpomínka 
na hry z dětství pro zaznamenání do 
kroniky Hoří, přihořívá, Mlsná kozo, 
řemesla; 
22. 3. velikonoční ozdoba; 
5. 4. jarní a velikonoční zvyky, pranos-
tiky, zaniklá řemesla; 
19. 4. Werich Fimfárum dle výběru 
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něco dobrého na zub, bylo jejich nadšení 
pro sbírku řádově větší.

A zde je jeden ze silnějších momentů, 
který si odnáším z celé akce já. Nejde jen 
o to, že se koná sbírka pro dobrou věc 
a že děti se učí komunikovat s ostatními 
a překonávat ostych někoho oslovit, ale 
že všichni zúčastnění (Benjamínci, starší 
skauti i všichni dárci) si přirozeně osvo-
jují či prohlubují schopnost pomáhat 
druhým v nouzi. Nemyslím si, že by tato 
vlastnost v naší společnosti nebyla, což 
dokazují sbírky na pomoc lidem u nás i ve 
světě při nejrůznější neštěstích, ale těší 
mne, že se i díky Tříkrálové sbírce tato 
ochota pomáhat posiluje už i v dětech od 
útlého věku. Dalším světlým okamžikem 
sbírky byl i fakt, že nejedni kolemjdoucí 

darující si koledníky na ulici sami našli.

Závěr pro všechny malé krále byl opět 
na náměstí, tentokráte na faře, kde se 
úspěšně sešly zapečetěné pokladničky. 
Milé dámy v čele s paní farářkou dětem 
připravily čaj na zahřátí a vykouzlily další 
úsměvy na tvářích díky domácímu výbor-
nému koláči.

Všem účastníkům celé akce patří obdiv 
a veliký dík. Nejen že místo sobotního 
ranního přispávání v postelích vyrazí do 
chladnějšího počasí postávat a zpívat na 
ulici před jednotlivými domy, ale hlavně 
za onu ochotu pomáhat druhým.

●  Aleš�Pilný

NEJEN�TŘÍKRÁLOVÁ�SBÍRKA�Z�POHLEDU� 
RODIČE�BENJAMÍNKŮ
V sobotu 14. ledna proběhla v Úvalech 
Tříkrálová sbírka organizovaná společ-
ně Skautem Úvaly a Římskokatolickou 
farností Úvaly. Jako rodiče nejmladších 
skautů, tzv. Benjamínků, jsme doprová-
zeli naše děti uličkami města a měli tak 
možnost bezprostředně prožít s nimi 
tuto dobročinnou událost. Přípravy za-
čaly již o několik dní dříve, kdy si děti ve 
skautské klubovně samy vyráběly tříkrá-
lové koruny, které zdobily dle své fan-
tazie nejrůznějšími kresbami, třpytkami  
a barevnými papíry.

Příjemná byla již cesta z domova na 
náměstí, kdy kolemjdoucím děti v kos-
týmech vykouzlí pozdravení a nejeden 
úsměv na tváři. Je zvláštní, jak taková ma-
ličkost, jako je úsměv zcela neznámého 
člověka, dokáže potěšit. Škoda jen, že ta-
kových potěšení si i my dospělí vzájemně 
nedopřáváme častěji.

Setkání všech mladších i starších králů se 
ráno událo na náměstí, kde se rozdělili 
do skupinek a vydali se do jednotlivých 
částí Úval. Každá skupinka měla s sebou 
zapečetěnou pokladničku, kam mohli 
přispět jak kolemjdoucí, tak i lidé z do-
movů, kde koledníci zazvonili. Příjemným 
překvapením byla vstřícnost lidí, kteří ko-
ledníkům otevřeli. Bylo hezké pozorovat, 
jak si zpívající koledníky prohlíží, rádi jim 
přispěli do kasičky a z celého setkání od-
cházeli s úsměvem na tváři. A když děti 
dostali u jednoho domu v Chaloupkách 

telkou Janou. 
Jdou spolu 
na výlet, jdou  
k ní domů, 
hrají hry, spo-
lečně vaří, 
staví z kostek 
.... cokoliv, co 
je oba baví. 
Rodiče Marti-
na si na chvíli 
odpočinou. 

Po roce a půl práce máme skupinu 
hostitelů, kteří se těší na čas strávený 
s dětmi, jako je Martin. Čas tráví podle 
společné domluvy a zažívají mnoho 
nečekaného, překvapivého a radost-
ného. Každé setkání pečlivě naplánují, 
přestože je nakonec většinou všechno 
jinak. Buď prší, je zima nebo někdo má 
rýmu. 

Jak vám představit, co se v homesha-
ringu děje? Těžko, ale možná pomůže 
pár vět od našich dětí, pečujících rodi-
čů a hostitelů. 

„Mami, už jdi, tady máš mobil, batoh, 
jdi…Karolína je moje.“ 

„Honza si pomalu zvyká i na další členy 
rodiny, respektive manžela – tentokrát se 
už neschovával, pozdravil ho. Vypadá to, 
že se pomalu osměluje. Nebude to dlou-
ho trvat a bude tu jako doma.“

„Zdravíme do CPKP, vše probíhá perfekt-
ně, zasílám pár fotek. Pouštěli jsme dro-
na. Standovi jsem kompletovala kostým 
na Mikuláše, byl nadšený... a každou ná-
vštěvu nám hraje na kytaru.“

„Setkání bylo pro nás jako požehnání! 
Naši hostitelé jsou neuvěřitelní, připravili 

NA�SVĚTĚ�NEJSME�SAMI
Na světě opravdu nejsme sami a vět-
šina z nás si to uvědomuje a různým 
způsobem pomáhá či se zapojuje do 
místního dění. Možností je mnoho a je 
na každém z nás, kdy a jak se zapojíme. 

Naše komunita je tu pro ty, kteří pečují 
o své blízké. Rodiče a sourozence dětí 
se zdravotním postižením, a také pro 
ty, kteří pečují o své stárnoucí rodiče 
a jiné blízké. Díky naší pomoci snad i 
oni vědí, že tu nejsou sami a mají v naší 
společnosti své místo a oporu. Jak po-
máháme? Různě, ale dnes se vám chce-
me trochu pochlubit. 

Pomoci, kterou v tuto chvíli rozvíjíme, 
se říká homesharing. Jak probíhá?

Jednou až dvakrát za měsíc, na pár ho-
din, se např. desetiletý Martin se zdra-
votním postižením potká se svojí hosti-
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ZO�SPCCH
Náš poslední výlet v prosinci 2022 jsme zakončili vánoč-
ně a přitom utužováním zdraví. Vyjeli jsme si do Krušných 
hor, kde jsme si dali na horské chatě náš poslední společný 
oběd. Dole v naší nížině nebyl sníh a zde již kralovala zima, 
bylo hezké se rozhlédnout kolem a vidět vše zasněžené. 

Potom jsme již přejeli do Altenbergu, kde jsme se stavěli pro 
drobný nákup.

Nedaleko Altenbergu v okolních lesích se nachází ortope-
dická klinika a zde byl důvod naší cesty – termální bazény.  
Jsou zde dva větší s vířivkami a jeden plavecký a jedna malá 
vířivka. Bylo nádherné dívat se z vody na zasněžené okolí. 
Co nám kazilo dojem, bylo, že jsme očekávali větší teplotu 
vody i vzduchu. 

Domů jsme se vraceli již setmělou krajinou a vánoční atmo-
sféra na nás vykukovala z ozdobených stromů a oken domů. 

●  Zapsala�Eva�Pilátová

ZO  SPCCH   Jirny, Šestajovice, Zeleneč a město Úvaly
zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat

dne 17. 2. 2023 v 15,00 hod.  
Místo konání: Kulturní dům Jirny.

Program: zpráva o činnosti ZO SPCCH za rok 2022, zpráva
o hospodaření organizace, plán práce na rok 2023

bojovku! Krása nebeská. Opět a opět: DĚ-
KUJEME!! Jsme dojatí!“

„První setkání u našich hostitelů …. nád-
hera, vše vřelé a hladké jako medové po-
hlazení. Byli jsme tam oba, celou dobu. 
Syn probádal horolezeckou stěnu a se-
znamoval se s pejskem. Prohlédl si celý 
dům a po přečtení všech deníčků zakot-

vil v hostinském pokoji. My dospělí jsme 
vděční.“

Chcete nabídnout svůj čas a sdílet ho  
s „našimi“ dětmi? Ozvěte se. 

●  Martina�Macurová,� 
Petra�Štěpová�a�Renata�Baxová,�

homesharing@cpkp.cz

Velké nadšení u dětí vyvolal sníh, kte-
rý nám příroda na chvilku dopřála.  
V půlce prosince napadlo dost, aby-
chom vyrazili na “svah” (myšleno kope-
ček u školky :-)) a postavili si parádního 
sněhuláka. 

VÁNOČNÍ�OHLÉDNUTÍ�ZE�ŠKOLKY
Vánoční čas ve školce utekl jako 
voda a my se dnes můžeme ohlížet 
za všemi zážitky, které jsme spo-
lečně prožili. Nebylo jich málo, byly 
jednoduše kouzelné a nezapome-
nutelné, a to především díky dětem  
a jejich rozzářeným očím.

V půlce prosince navštívily děti ze třídy 
Koníci a Dráčci výstavu betlémů na Karl-
štejně. K vidění toho nebylo málo, vidě-
li jsme betlémy vyřezávané ze dřeva, 
z vosku, perníku, cukru nebo i chleba. 
Velký úspěch měly u dětí i mechanické 
betlémy, které mohly samy spustit.

    

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ
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VSTUP�SVAZKOVÉ�ZŠ�POVÝMOLÍ�DO�NOVÉHO�
ROKU�S�NOVÝMI�KROUŽKY
Novoroční nadílka ve Svazkové základní 
škole Povýmolí proběhla 3. ledna 2023. 
Jelikož nám před Vánoci skolil většinu 
žactva zákeřný moribundus, Ježíšek ne-
měl šanci doručit pod stromeček dáreč-
ky před Vánoci. O to větší radost našich 
žáčků byla, když po příchodu do školy 
po Novém roce našli pod stromečkem 
hromadu dárečků. Ježíšek byl štědrý  
a nadělil nám krásné nové hračky, hry 
do školní družiny a mnoho nových po-
můcek, se kterými bude učení ještě vět-
ší zábava.

A když jsme se vrátili zahřát do útrob 
školky, čekala na děti na budově Bul-
harská veselá vánoční pohádka plná 
písniček, vánočních tradic a milého hu-
moru „Jak Barča s Ančou chytaly kapra“.

Velmi krásnou událostí bývají vánoč-
ní besídky. Podvečer, kdy se sejdeme 
s rodiči, děti se pochlubí nacvičeným 
vystoupením, rodiče se baví, dojímají 
a společně vánočně posedíme u kávy, 
čaje a cukroví.

Takovým malým vrcholem Vánoc bývá 
ve školce vánoční Štědrý den pro děti 
ve třídě. Byl stromeček, dárečky, vá-
nočka, cukroví, knedlíčková polévka, 
řízeček, koledy a nepopsatelná kouzel-

ná vánoční atmosféra. Děti byly úžasné  
a jejich spokojené a šťastné úsměvy 
byly pro nás největším dárkem. 

Zakončení Vánoc si spojujeme se svát-
kem Tří králů a my jsme si takový tří-
králový den také uspořádali. A protože 
i období Tří králů bylo na lidové zvyky a 
tradice opravdu bohaté, některé jsme 
si připomněli. Zazpívali jsme si tříkrá-
lové písničky, naučili se význam tohoto 
dne, jména králů a hlavně si vytvořili 
korunu.

●  Jana�Hájková,�ředitelka 
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Další novinkou v naší svazkové škole je 
nabídka odpoledních kroužků pro naše 
žáky i děti z okolí, které budou spuště-
ny od února 2023.

V nabídce kroužků jsou Logohrátky, 
Kreativní výtvarná dílnička, Stimulační 
program Maxík a Baletní školička. Více 
informací o kroužcích naleznete na na-
šich webových stránkách www.zspovy-
moli.cz nebo na našem facebooku.

●  XXXXXXXXX

kyně se mění v posly Vánoc a roznášejí 
žákům i zaměstnancům dárečky a přá-
ní krásných Vánoc!

ÚVALSKÁ�ZÁKLADKA�A�JEJÍ�VSTUP�DO�ROKU�
2023
Předvánoční období bylo ve škole 
moc fajn, užili si ho učitelé i žáci. 
Všichni jsme se mohli trošku více od-
vázat a užívat si sváteční atmosféru.

Výuka během celého roku frčí na plné 
obrátky, nemáme resty a občas si mů-
žeme dovolit trošku ubrat a udělat si 
vánoční výlet nebo vánoční den ve 
třídě s žáky. A právě v takový den se 
z naší školy stává jeden velký vánoční 
dům. Ředitel a jeho sympatické zástup-
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ně malé zařízení, schopna a připra-
vena nabídnout dětem kvalitní výuku 
se vším všudy včetně kvalitního stra-
vování. Je to tedy ideální varianta pro 

ty, kteří hledají pro své děti prostředí 
menšího kolektivu. V tomto školním 
zařízení budeme v následujícím škol-
ním roce otevírat 1 třídu. 

Nezapomínáme ani na soukromá škol-
ská zařízení, a proto bych vás také 
ráda upozornila na ZŠ Heuréka, která 
v našem městě dlouhodobě působí.

Umístění dítěte do ZŠ je pro každé dítě 
i rodiče důležitým milníkem v jejich ži-
votech, proto připravujeme ve spolu-
práci s jednotlivými školskými zaříze-
ními „Dny otevřených dveří“, v rámci 
kterých budete mít možnost navštívit 
jednotlivá zařízení a udělat si obrázek 
o tom, která cesta bude pro vás a vaše 
dítě ta nejlepší. O jejich termínech, 
stejně tak jako o termínech zápisů bu-
dete informováni v následujících týd-
nech. 

●  Markéta�Rydvalová,  
starostka města

S blížícím se jarem přicházejí zápisy 
dětí do 1. tříd základních škol. V našem 
městě mají občané k dispozici několik 
variant, kam své děti mohou umístit. 
Na náměstí Arnošta z Pardubic sto-
jí naše největší ZŠ, jejíž kapacita není 
nekonečná, a proto je třeba při jejím 
plánování přihlížet zejména k zacho-
vání kvality výuky, kterou se daří rok 
od roku zvyšovat a tento trend je třeba 
udržet. Pro školní rok 2023/2024 bude 
vzhledem k uvedeným argumentům 
ZŠ Úvaly otevírat 4 první třídy. 

Další variantou pro rodiče je svazková 
ZŠ v Jirnech, která je schopna nabíd-
nout svým žákům a rodičům vzhledem 
ke své velikosti individuální přístup na 
úrovni některých soukromých škol-
ských zařízení, což může být pro mno-
hé velkým bonusem. Jirenská svazková 
škola je i přes to, že se jedná o poměr-

ZÁPIS�DO�1.�TŘÍD��

Vánoční prázdniny byly třeba, protože 
do nového roku vstupujeme se smělý-
mi plány. V plném běhu je příprava dal-
ší nové PC učebny a také rekonstrukce 
zázemí tělocvičny. Máme před sebou 
ale ještě jednu mnohem větší výzvu. 
Jak jsme se již “chlubili” dříve, podařilo 
se nám získat významnou dotaci na re-
konstrukci budovy A, a tak se pouštíme 
společně s městem Úvaly do práce.

Áčko jako ze škatulky

Naši základní školu v současnosti na-
vštěvuje téměř 950 dětí. Patří tak  
k největším školám v okolí. Její prostory  
v budově A – historická budova smě-
rem k náměstí – už dávno nevyhovují 

současným trendům a nárokům. 
Tato budova byla postavena již v roce 
1912 a dnes je zde umístěno 8 tříd, 
učitelský kabinet, čítárna a školní po-
radenské pracoviště. Je tedy jednou 
z nejstarších budov našeho školního 
komplexu, taková stoletá stařenka, a 
její stav tomu bohužel odpovídá. 

Od dubna 2023 budeme postupně 
podle potřeb stavby přesouvat třídy 
a žáci dotčených tříd se budou stěho-
vat v rámci školy, případně do objek-
tu “CVA 65”. Veškeré změny budeme 
plánovat s ohledem na to, aby nedošlo  
k narušení kvality výuky. Žáci se budou 
dál učit, jen v jiné třídě, než jsou zvyklí. 
 
Dále plánujeme po projednání s MŠMT 
zkrácení současného školního roku 
pro všechny žáky o týden, u 9. ročníku 
pravděpodobně i o něco déle. Zároveň 
předpokládáme prodloužení letních 
prázdnin o týden do září 2023. Pro 
mladší děti bude po tuto dobu zajištěn 
celodenní provoz školní družiny.
 
Bližší informace o přesných organizač-
ních změnách a všech termínech bu-
deme zákonným zástupcům sdělovat 
průběžně dle aktuálního průběhu stav-
by, a to vždy v dostatečném předstihu. 
 
Uvědomujeme si, že se jedná o vý-
znamný zásah, takto velký rozsah pra-
cí však vyžaduje delší časový horizont, 
a my proto prosíme všechny zákonné 
zástupce o shovívavost, pochopení  
a spolupráci. 

Výsledkem bude moderní budova a zá-
zemí pro naše děti, protože si krásné 
 a nové třídy a školu zaslouží. 

Tak nám držte palce, ať to dopadne! 

●  Tým�ZŠ�Úvaly

Výčet prací, které nás v rámci rekon-
strukce čekají, je dlouhý. Budou vy-
měněna všechna okna a dveře, bude 
realizována nová fasáda, zpevněny 
podlahy, položeny povrchy ve všech 
místnostech, rozvedena elektroinsta-
lace včetně datových sítí a osvětlení 
prostor budovy, instalovány zařizovací 
předměty na WC i ve třídách a dojde  
k částečné opravě sklepů a střechy.
 
Celkové náklady akce budou v před-
pokládaném finančním objemu pře-
sahovat 30 mil. Kč, což bude částečně 
hrazeno z dotace. Hlavní část rekon-
strukce bude probíhat postupně od 
února do září 2023, největší množství 
prací směřujeme samozřejmě na letní 
prázdniny 2023.
 
Jak je zřejmé, jedná se o opravdu roz-
sáhlou rekonstrukci, která bude vyža-
dovat i zásahy do běžného provozu 
školy a hlavně “života” kmenových tříd 
na této budově.
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Ve dnech 7. – 9. ledna se v Houšťce ko-
nal přebor Středočeského kraje v tenise 
mladších žáků. 

První místo ve čtyřhře získali Tobiáš Mar-
tinovský z TC Úvaly se svým spoluhráčem 
z TK Neridé Patrikem Poddaným. Tobi-
áš Martinovský obsadil rovněž 3. místo  
v jednotlivcích.

Tobiášovi gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchů v další tenisové kariéře

●  Michal�Březina,�TC Úvaly

ÚVALY�MAJÍ�KRAJSKÉHO�PŘEBORNÍKA� 
V�TENISE
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věsku v pasáži Lucerna a hledali jsme 
zpěváka, tak jsme objevili i Mirka Pa-
točku se zajímavým hlasem a nakonec 
i basáka Bohumila Petráka. Ten nosil, 
co ho znám, dlouhé vlasy. 

Začátkem roku 1980 se kapela přestě-
hovala za vydatné pomoci paní Alžběty 
Kotlabové, tehdy vedla Osvětovou be-
sedu a skupiny musely mít zřizovatele, 
která si nás vzala pod svá křídla. 

Začalo se zkoušet ve sklepě KD Marie 
Majerové. V ustálené sestavě: Pavel 
Hrachovec – bicí, Karel Kubeška – kyta-
ra, zpěv, Karel Heller – kytara, Bohumil 
Petrák – basa, Mirek Patočka – sólový 
zpěv, se pilně zkoušelo a začaly se rý-
sovat první koncerty kapely už pod ná-
zvem KROKET. Repertoár tvořily sklad-

ÚVALSKÉ�HUDEBNÍ�SKUPINY�-�KROKET
V loňském roce v rámci nahrávání roz-
hovorů s pamětníky z Úval došlo i na 
jednu krátce působící kapelu v minu-
losti. Rocková skupina Kroket vznikla  
v polovině roku 1979. 

Zakládajícím členem byl bubeník Pavel 
Hrachovec, který angažoval dva své 
kamarády kytaristy, Josefa Šintlera a 
Karla Hellera. Pracovní název kapely 
byl Tora Tora.

Pavel Hrachovec říká: „S Pepíkem jsme 
se dali dohromady, když jsme chodili 
po burzách a sháněli desky. To jsme 
dostali i občas naloženo obuchem od 
policajtů na záda. První zkoušky pro-
běhly v suterénu úvalské základní ško-
ly, kde Šintlerovi školničili, tedy jakási 
protekce. Karla jsme sehnali přes vý-
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POZNÁVÁTE. . .POZNÁVÁTE. . .
Poněkud méně kvalitní sken fotografie z 
města vám ale přesto předkládáme jako 
dost snadnou hádanku, kde a kdy to je 
fotografováno a co je v místech nyní. 

Třeba by bylo zajímavé se dozvědět, 
jaké obchody zde byly dřív i poté. Jednu 
drobnost k této fotografii, kterou zapůj-
čila čtenářka, lze sdělit. Hlohy byly prý  
v této ulici zasázeny v roce 1924. 

by spíše tvrdé oblasti rocku, blues  
a první vlastní písně.

V době celkem tuhého komunismu byl 
docela problém zajistit koncerty. Na 
domácí scéně nám moc „pšenka ne-
kvetla“, tak se vyjíždělo mimo (Slaný, 
Rakovník, kluby Praha, vesnické tanco-
vačky, Škvorec – 300 lidí, atd.). 

Až jednou se ledy v Úvalech prolomi-
ly za pomoci paní Kotlabové a někdy  

někteří se chtěli hudbou živit. Po něko-
lika měsících nejasností kapela ukonči-
la činnost…“

Celý záznam psaného i nahrávky au-
dio rozhovoru s panem Hrachovcem 
je uložen v archivu městských kronik 
s jeho souhlasem i pro poskytnutí do 
Života Úval.

●  Zachovala�Alena�Janurová,� 
kronikářka

v roce 1982 jsme v Úvalech pořádali 
dva ročníky „Rockové vánoce“ a „Rocko-
vé rokování“ v KD za účasti šesti kapel., 
např. TAM, ta jediná hraje dodnes.

O prázdninách se hrálo na místních 
asfaltových tenisových kurtech, kde 
jsou dnes fotbalové kabiny. To už hrál 
se skupinou místo Karla Hellera Franta 
Sahula. 

V roce 1984 emigroval Mirek Patočka, 

Máte-li k hádance nějaké poznatky, 
sdělte je prosím v podatelně nebo  
na adresu alena.janurova@centrum.cz  

V minulém čísle ŽÚ byla pohlednice 
ulice Dvořákovy od viaduktu směrem 
k lomu vlevo do Riegerovy a vpravo  
do tehdy patrně Žižkovy, nyní  
5. května. 

Několik čtenářů se ozvalo, někdo tápal, 
ale máme i zodpovědný poznatek, že to 
musí být v době, kdy ještě nestála Ne-
tušilova vila na rohu a nebyla odstřele-
na skála, tedy odhad zní – zhruba rok 
1920. 

Děkujeme za poslání odpovědí.

●  Alena�Janurová 
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paní Zbejvalové – byl členem amatér-
ského orchestru ČVUT, kde hrál přes 
dvacet let na housle. Přivedl ho tam 
kamarád Ing. Kovář z Úval. 

Později se rád setkával s bývalými ko-
legy na jejich koncertech). Koncerty 
vážné hudby dokázaly pohladit duši 
mnoha lidí. 

Do pozdního věku cestoval s manžel-
kou po Čechách a poznával krásy naší 
vlasti. Bude mi chybět a asi nejen já na 
něj budu vzpomínat jako na vzácného 
a noblesního „pana magistra“, který 
celý svůj život pomáhal a léčil…“

●  Alena�Janurová,� 
kronikářka

POTKÁVALA�JSEM�PANA�PHMR.�JIŘÍHO� 
ZBEJVALA�…�
Ve věku nedožitých, ale úctyhodných 
98 let odešel zase jeden z úvalských 
občanů, který celý svůj profesní život 
věnoval práci pro úvalské občany jako 
prodloužená ruka místních lékařů, 
jako lékárník, který svému oboru za-
světil vše. 

Byl velmi mírumilovný a oblíbený v ko-
lektivu, jak dokládají i kroniky lékárny 
a i v důchodovém věku nezištně pomá-
hal v nové lékárně otevřené v dobu-
dovaném zdravotním středisku, které 
pomáhal jako stavbu v akci Z  občan  
v roce 1979 realizovat (na fotografii byl 
zachycen panem J. Rajnyšem). 

Pracoval od roku 1954 ve znárodněné 
lékárně v čp. 31 v Husově ulici, kde je 
dnes zlatnictví. Tehdejší lékárna byla 
otevřena v roce 1920 magistrem Ha-
vlíčkem dříve, než se ve městě objevili 
lékaři. 

Její vybavení, které přetrvalo věky  
a odpovídalo ve své době nejmoder-
nějším požadavkům ve zdravotnictví, 
bylo dokonce částečně zachráněno. 
Obchodní místnost, vybavená dřevě-
ným ostěním se zásuvkami na léky, 
slouží dodnes obchodu zlatnictví. Prá-
vě zde si lze představit, jak pan magis-
tr Jiří Zbejval fungoval se svým kolek-
tivem. 

Patřil k aktivním členům ČSČK, byl také 
členem turistického spolku v Českém 
Brodě. Pocházel z úvalské rodiny, kte-
rá se věnovala i spolku chovatelů drob-
ných hospodářských zvířat a sportovní 
a společenské úspěchy byly také pod-
míněny její podporou spolu s oběta-
vou prací mnoha dalších činovníků.

Ke vzpomínce se připojuje PharmDr. 
Hana Kantorová: „Pan magistr Zbejval 
– jméno, které patří neodmyslitelně 
muži, který žil a pracoval v Úvalech. 
Když jsem do lékárny v Úvalech na-
stoupila, byl pan magistr již v důcho-
du. Přesto kdykoliv jsem potřebovala 
poradit nebo pomoci, rád vždy přišel 
a pomohl radou i vysvětlením jakéko-
liv otázky týkající se lékárenství. Kdy-
koliv šel kolem lékárny, nezapomněl 
se zastavit a chvilku popovídat. Často 
jsem ho potkávala, jak jede s houslemi 
do Prahy hrát do souboru (poznámka 



 

• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH 
CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 

Rozměry a ceny inzerce pro časopis Život Úval

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

1/2 strany
90x262 mm

1/2 strany
190x128 mm

1/4 strany
90x128 mm

1/3 strany
59x262 mm

1/3 strany
190x87 mm

1/8 strany
90x61 mm

Rozměry inzertních stran: šířka x výška v milimetrech

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

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

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

zvýraznění	rámečkem						+	50	%
tučný	nadpis	 				+	30	%

Řádková	inzerce:

	Ceny	jsou	uvedeny	bez	21%	DPH.
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Hodinový manžel
Montáž nábytku
Tel. 722 785 389
Martin Houdek

KOMINICTVÍ NĚMEC 
 – čištění, revize, opravy.  

Telefon 775 132 921

Prodej novostavby moderního bytu 1+kk v 3. podlaží  
cihlového domu, podlahová plocha 22,2 m2 v Třebohosticích 
jen 5 minut od hranice Prahy, byt dokončen a zkolaudován 
v roce 2022, byt v záruce, cena 1.978.000 Kč, cena bez DPH 

1.720.000 Kč pro firmy, plátce DPH. 
Jiné nové cihlové byty 1+kk kolem Prahy jsou za cca 3-5 mil. 

Kč. Využijte dočasné zvýhodněné ceny, než ceny bytů po 
stagnaci opět půjdou nahoru.  

Výhodná investice – možnost pronájmu za 9-10.000 Kč/měs. 
Obývací pokoj s kuchyní, koupelna s WC a sprchovým kou-

tem, kuchyňská linka se spotřebiči zdarma jako bonus. 
Při zájmu volejte 777934809.
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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

Pavel Gilar – práce ve výškách
rizikové kácení, práce z lana na domech,
zastřihávání popínavých rostlin, opravy  
zateplení, tmelení spár, okapů, údržba  

dřevěných částí domů apod.

pavelgilar@seznam.cz 

777 141 971

Albra distribuce učebnic hledá řidiče skupiny B.
Dobrá komunikační schopnost, fyzická zdatnost 

pro rozvoz učebnic na školy.
Spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita. 

Auto Fiat Ducato, Iveco.
Pozice je vhodná pro osoby se zdravotním  

postižením 1.–3. st., možnost zajistit bydlení.
Nástup možný ihned.

Tel.: 606313051
e-mail: petrdupal@seznam.cz
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