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včetně třeba jejich zvířecích miláčků.  
V některých městech tento projekt využili 
pro vylepšení dětského hřiště, jinde pro 
realizaci vyčleněného místa pro venčení 
psů, jinde zase pro zahuštění města mo-
biliářem pro seniory … tentokrát JE TO 
NA VÁS!!! O projektech, které se budou 
realizovat, rozhodnete opět VY, občané 
našeho města, prostřednictvím hlasová-
ní. Termín pro podávání projektů končí 
už 15. 3. 2023, tak neváhejte a pojďte do 
toho, je to i VAŠE město. Veškeré po-
drobné informace najdete na webu nebo 
FCB města, v tomto čísle Života Úval na 
některé z následujících stránek, a pokud 
byste už opravdu nevěděli jak na to, na-
pište přímo mě, ráda vám pomůžu váš 
projekt „zhmotnit“.

Na závěr bych vás všechny ráda požáda-
la o spolupráci při pátrání po bývalých 
starostech, rychtářích, prostě těch, kteří 
byli v minulosti, a to i hodně daleké, ve 
vedení našeho města. Zapátrejte prosím 
v rámci svých rodinných archivů a vzpo-
mínek, oslovte své známé, zapátrejte 
všude, kde vás napadne a kam až vaše 
možnosti sahají. Ve spolupráci s letopi-
seckou komisí se vedení města snaží se-
stavit co nejkomplexnější přehled všech, 
kteří kdy stáli ve vedení našeho města, 
a to včetně fotografií. Pokud byste měli 
informace, které by nám mohly pomoci 
tento projekt zrealizovat, prosím obra-
cejte se přímo na e-mail: starosta@mes-
touvaly.cz. Předem vám moc děkuji za 
váš čas a energii.

Tak, a to je pro tentokrát vše. A protože 
toho je ještě velmi mnoho, o co bych se  
s vámi ráda podělila, v příštím čísle Ži-
vota Úval uveřejníme termín setkání 
občanů s radou města, kde budete mít 
možnost potkat se s námi a podělit se  
o témata, která vás v našem městě trápí, 
nebo ta, která vám třeba dělají radost.  
V rámci tohoto setkání bych vám také 
ráda představila projekty, které jsou  
v různé fázi svých příprav či realizace, 
protože váš názor mě zajímá!

Ať se vám všem v tom následujícím, už 
tak trochu jarním období daří. 

●  Markéta�Rydvalová, starostka města

Milé Úvalačky, milí 
Úvaláci,
máme za sebou 
nejkratší měsíc to-
hoto roku a já už asi 
stejně jako mnozí  
z vás vyhlížím první 
vlaštovky nadchá-
zejícího jara. Pokud 
bychom mohli mlu-
vit o letošní zimě 
už v minulém čase, 
a já upřímně dou-

fám, že ano, přinesla nám mnoho krásy, 
ale také spoustu starostí. Mnozí z vás 
mě a mé kolegy kontaktujete zejména  
v souvislosti se žalostným stavem komu-
nikací, které za zimu dostaly pořádně za-
brat. Věřte, že o těchto problémech vel-
mi dobře víme a nezavíráme před nimi 
oči, ale oprava či obnova komunikací je 
velmi nákladnou záležitostí se zásadním 
dopadem do rozpočtu města. Nedivte se 
nám tedy, že jsme během zimy většinou 
odmítali vaše žádosti o vyspravení děr  
v komunikacích, tyto opravy a údržba bě-
hem zimních měsíců nedávají příliš smy-
sl, jen vyhazují z naší společné kasy tolik 
potřebné finance. Vždyť doma si určitě 
také během zimy nebudete vyspravovat 
dvůr a počkáte až na vlídnější počasí. Ten 
samý selský rozum se snažíme uplatňo-
vat v rámci plánu údržby a oprav i my,  
a proto využíváme zimních měsíců  
k tomu, abychom se efektivně připra-
vili na dobu, kdy počasí a městská kasa 
umožní jejich realizaci. 

S příchodem jara se blíží zápisy budou-
cích prvňáčků do základních škol. Já sama 
jsem si tímto procesem prošla v loňském 
roce se svým synem a jsem maminkou 
velmi hrdého prvňáčka, kterému každé 
ráno závidím jeho nadšení, s jakým kráčí 
vstříc novým zážitkům. Je až neuvěřitel-
né, jak se během pár měsíců ve škole děti 
naučí to základní, co nás všechny násled-
ně provází celý život. Ať už se naše kro-
ky následně uberou jakýmkoli směrem, 
číst, psát a počítat, tedy základní kámen 
své gramotnosti, získáváme už během 
těch prvních pár měsíců, právě v 1. třídě.  
V letošním roce se dostáváme na samou 
hranici kapacity naší ZŠ Úvaly na náměstí 
Arnošta z Pardubic. Vzhledem k tomu, že 

jsme se společně s vedením školy roz-
hodli, že pro nás není cestou snižování 
kvality výuky na úkor nafukování kapacit, 
přistoupili jsme k omezení množství prv-
ních tříd, které budou v rámci této školy 
otevřeny. Nebylo to vůbec jednoduché 
rozhodnutí, ale já věřím, že pokud je tím 
důvodem právě zachování kvality výuky, 
bude toto rozhodnutí pochopeno i z řad 
rodičů, kterých se tento krok v následu-
jících letech dotkne. Kapacita, kterou 
budeme muset oželet v Úvalech, bude 
nahrazena kapacitou svazkové školy v Jir-
nech, která je velmi dobrou alternativou 
naší úvalské ZŠ a poskytuje dětem plno-
hodnotnou výuku se za mě pro některé 
děti i rodiče velkou přidanou hodnotou 
v podobě velmi osobního přístupu, kte-
rý může nabídnout pouze škola, která 
disponuje takto malou kapacitou, kde  
i paní ředitelka zná jméno každého žáčka 
a jeho rodiče. Využijte určitě dnů otevře-
ných dveří, které obě školy budou v rám-
ci zápisového procesu pořádat, abyste 
měli možnost včas se rozhodnout, která 
varianta je pro vás a zejména pro vaše 
děti ta pravá.

Už o tom víte? Zaregistrovali jste tu zprá-
vu? I my už máme svůj PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET. Pro mnohé věřím, že slovní 
spojení, které může vzbuzovat spoustu 
otázek…ráda bych svou troškou přispěla 
k tomu, že budou všichni Úvaláci vědět, 
co to znamená, a sejde se nám ne třeba 
spousta, ale alespoň pár dobrých nápa-
dů, které podpoří to, že se nám všem  
v našem městě bude víc líbit, lépe žít … 
to je totiž za mě ten pravý důvod toho, 
proč tento projekt už před několika lety 
vznikl a po dlouhých diskuzích se nyní 
probral k životu i v našem městě. ROZ-
HLÉDNI SE, PROMYSLI, PŘIPRAV A PO-
DEJ PROJEKT. To je přesně to, o co tu 
jde. Město ze svého rozpočtu vyčlenilo 
600.000,- Kč, které budou rozděleny na 
projekty, které vzejdou z řad jeho obyva-
tel. Ničeho se NEBOJTE, nechceme po vás 
žádné složité projektování. V rámci jed-
noduchého formuláře pouze popíšete 
pár větami nápad/projekt, který dle va-
šeho názoru může přispět ke zkvalitnění 
života v našem městě. Cílovou skupinou, 
které by měl váš nápad přinést užitek, 
jsou všichni obyvatelé našeho města 

SLOVOSLOVO
STAROSTKYSTAROSTKY



    
3 MĚSTSKÝ�ÚŘADMĚSTSKÝ�ÚŘAD ŽIVOT ÚVAL 3/2023

JEDNÁNÍ�ÚVALSKÝCH�ZASTUPITELŮ�DNE�
2. 2. 2023 
První zasedání úvalských zastupitelů  
v roce 2023 se konalo v sále DPS ve čtvr-
tek 2. února. Na úvod starostka Markéta 
Rydvalová seznámila přítomné se zprá-
vou o činnosti Rady města Úvaly za obdo-
bí od 21. 12. 2022 do 2. 2. 2023. Městská 
rada se v tomto období zabývala mimo 
jiné záměrem postavení pomníku odbo-
je a úpravami veřejnoprávních smluv na 
výkon městské policie v okolních obcích. 

Původně navržený bod jednání - aktuali-
zace zásobníku projektů města Úvaly pro 
roky 2020 až 2024 byl z jednání stažen, 
bude dopracován a připraven na násle-
dující jednání zastupitelstva.

Zastupitelé dále vzali na vědomí podnět 
od pana Jana Brajera, týkající se výběro-
vého řízení na tisk a grafické zpracování 
měsíčníku Život Úval. Pan Brajer požadu-
je, aby byl výboru zastupitelstva zadán 
úkol toto výběrové řízení prověřit. Kon-
trolní výbor tento podnět bude projed-
návat na svém zasedání dne 13. 2. 2023.

Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti 
v rámci dotačního titulu MŠMT – podpo-
ra výukových kapacit základního vzdělá-
vání zřizovaného obcemi a dobrovolný-
mi svazky obcí na akci přístavby ZŠ Úvaly 
(11 tříd, tělocvična, jídelna). Realizace 
projektu svazkové základní školy v oblas-

ti Hostín je závislá na mnoha faktorech. 
Statistiky demografického vývoje ukazu-
jí, že kapacita školy bude tento rok čelit 
hraničním hodnotám, v dalších letech 
se bude situace ještě zhoršovat. V této 
fázi si město nemůže dovolit spoléhat na 
hladký průběh jednání a řízení ohledně 
svazkové školy, jejichž výsledek nemůže 
ovlivnit. Rada města rozhodla o tom, že 
obě varianty řešení nedostatečné kapa-
city ZŠ budou paralelně řešeny formou 
prověření možnosti přístavby ZŠ na vol-
ném prostranství přilehlém k náměstí Ar-
nošta z Pardubic. Jednalo by se o přístav-
bu šesti kmenových tříd po 30 dětech  
a pěti odborných tříd, kýžené tělocvičny, 
jídelny a kuchyně s kapacitou 800 jídel za 
den. Odhadované náklady činí 300 mil. 
Kč bez DPH. MŠMT již vypsalo dotační 
titul pro rekonstrukce a přístavby s pří-
spěvkem až 70 % uznatelných nákladů.  
Rozhodnutí a usnesení zastupitelstva 
spočívá v umožnění podání žádosti a za-
jištění případného financování varianty 
přístavby. Dále však bude město usilovat 
o zajištění podkladů pro podání žádos-
ti o dotaci na svazkovou školu. Termín 
pro podání žádosti o dotaci na přístav-
bu je 28. 2. 2023, dokončení realizace  
v srpnu 2025.

Dále byla schválena nová pravidla pro 
ocenění „Junior města Úvaly“, spočívají-

Situace základního školství, respektive 
jeho kapacit, je v našem městě, stejně 
jako v celém Středočeském kraji velmi 
složitá a je způsobena velkým počtem 
obyvatel, kteří se do této oblasti stěhují. 
To, že se jedná většinou o mladé rodiny, 
které děti již mají, nebo je předpoklad, 
že si je brzy pořídí, už všichni z mnoha 
zdrojů víme. Víme také to, že ti, od koho 
si naši budoucí obyvatelé své bydlení 
kupují, neříkají svým klientům, že se stě-
hují do města, které je na samé hranici 
kapacity školek a škol a další občanské 
vybavenosti. Naše město vykreslují jako 
ideální místo pro život, na což může-
me být na jednu stranu náležitě pyšní, 
na druhou stranu to nám všem přináší 
spoustu komplikací právě v okamžiku, 
kdy potřebujeme své dítě přihlásit do 
školky, školy, nebo nedejbože sháníme 
lékaře. Přístup developerů jen velmi těž-
ko zlomíme, jejich důvody jsou ostatně 
pochopitelné, důsledky však poneseme 
my všichni. Jako zodpovědné vedení 
města se snažíme tuto situaci aktivně 

řešit. Naši předchůdci zahájili přípravu 
výstavby svazkové školy, která by na 
základě výsledků demografické studie 
měla celou situaci vyřešit. Tento projekt 
bohužel prochází mnoha úskalími, která 
nebylo možné z naší strany ovlivnit, ale 
během posledního období se nám ho 
podařilo posunout zase o kousek dál. 
Pokud vše půjde hladce, tato investice 
za cca 1,3 mld. Kč by měla být realizo-
vána během následujících 5 až 6 let.  
O realizaci tohoto projektu rozhodne 
zejména získání či nezískání dotace, do-
hoda s developerem ohledně pozemků 
pro školu a mnoho dalších faktorů, kte-
ré nezávisí čistě na vůli nebo rozhodnutí 
města, proto je její osud stále nejistý. 
To, jestli budeme svazkovou školu re-
alizovat, bude jasné na konci letošního 
roku, kdy je finální termín pro podání 
žádosti o dotaci. Protože ale tento pro-
jekt závisí na mnoha faktorech, které 
město ani svazek obcí nemá šanci úpl-
ně ovlivnit, rozhodli jsme se jít paralel-
ně cestou přípravy projektu dostavby 

ZŠ na náměstí Arnošta z Pardubic, aby-
chom měli jistotu, že kapacita ZŠ pro 
naše děti bude dostatečná. V tuto chvíli 
probíhá příprava projektu tak, abychom  
v případě, že se nepodaří realizovat 
svazkovou školu, měli připravený pro-
jekt, který bude možné obratem rea-
lizovat. Dostavba školy by kromě tříd 
zahrnovala také řešení nedostatečné 
kapacity jídelny a tělocvičnu, která naší 
současné ZŠ tolik chybí. Pokud bychom 
šli touto cestou a vše by se vyvíjelo dob-
ře, mohli bychom nové křídlo ZŠ otevírat 
cca v horizontu 3 let.

Cesta, kterou se nakonec vydáme, tedy 
jestli budeme stavět svazkovou školu  
v oblasti Hostína, nebo jestli budeme 
přistavovat křídlo ke stávající ZŠ na ná-
městí Arnošta z Pardubic, bude jasnější 
už koncem letošního roku. O tom, jak se 
celá situace vyvíjí, vás budeme průběž-
ně informovat. 

●  Markéta�Rydvalová, starostka města

VÝSTAVBA�NEBO�DOSTAVBA�ZŠ?

cí ve zvýšení odměny za získání ocenění  
z 5 000 Kč na 10 000 Kč. 

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí 
žádost společnosti „Úvaly u koupališ-
tě, s.r.o.“, na pořízení změny územního 
plánu zkráceným postupem pro lokalitu 
Z.09 a současně schválilo zahájení jed-
nání o změně č. 14 územního plánu pro 
lokalitu Nad Okrájkem. Důvodem je pro-
pojení stávající zástavby rodinných domů 
mezi ulicemi Nad Koupadlem a Máneso-
vou. Veřejně prospěšná stavba č. 9 – ko-
munikační propojení Nad Koupadlem  
a mezi ulicí Mánesovou bude zachována. 

Zastupitelé také schválili v souladu  
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.  
v platném znění, v maximální možné 
výši odměny (navýšení o 10 %) neu-
volněného člena zastupitelstva tak-
to: místostarosta 42 998 Kč, člen rady  
9 556 Kč, předseda výboru nebo komise  
4 777 Kč, člen výboru nebo komise  
3 981 Kč, zastupitel jinde neuvedený  
2 388 Kč. Zastupitel pan Leier podal pro-
tinávrh, aby částka odměn zůstala na pů-
vodní výši stanovené při ustavujícím jed-
nání zastupitelstva. Toto nebylo přijato.
Rada města na svém jednání dne 
16. 1. 2023 doporučila zastupitelstvu 
schválit návrh navýšit částku měsíč-
ní odměny předsedy přestupkové ko-



mise JUDr. Václava Kyrala o 2.000 Kč, 
tj. na 25.000 Kč měsíčně. Za rok 2021 
bylo evidováno 161 podání, v rámci 
nich řešeno 193 přestupkových pří-
padů, za rok 2022 to bylo 193 podání,  
v rámci nich řešeno 226 přestupkových 
případů.  Nárůst lze opětovně předpo-
kládat i pro rok 2023, což je mimo jiné 
dáno stále rostoucím počtem obyvatel 
ve správním obvodu komise (zejména 
„satelity“ Zlatá, Sibřina, Jirny, Nové Jirny, 
Škvorec, Dobročovice, ale i samotné Úva-
ly), ale také kvalitní činností Městské poli-
cie Úvaly, zejména v oblasti dohledu nad 
dodržováním veřejného pořádku, např. 

neoprávněné zabrání veřejného pro-
stranství parkováním vozidel a znečišťo-
vání veřejného prostranství odkládáním 
odpadů mimo vyhrazená místa.

Zastupitelé také schválili vzor veřejno-
právní smlouvy a vzor dohody o změně 
této veřejnoprávní smlouvy o činnosti 
Městské policie města Úvaly na území 

jiné obce. Důvodem je zejména nut-
nost aktualizace na současné poměry 
vyvolané inflací a dalšími negativními 
vlivy. Hlavní principy této veřejnopráv-
ní smlouvy, kterou město Úvaly uzavírá  
s příslušnou obcí je zejména: sjednání 
ročního počtu hodin, které bude vyko-
návat činnost MP Úvaly v jiné (sousední 
obci) obci, sjednaný počet hodin bude 
vykonávat hlídka o dvou strážnících (lze 
snížit nebo navýšit dle potřeby a účetní 
hodiny se tím poměrně mění). Činnost 
MP Úvaly je vedena jako komplexní dle 
zákona o obecní policii a náhrada nákla-
du je stanovena na rok 2023 na 500 Kč/

hod./strážník, tedy 1000 Kč / hlídka, ad-
ministrativní práce, které s tím souvisí, je 
nutno je vykonávat na služebně 500 Kč/
hod./práce. Umístění zvířete, které MP 
odchytila na území obce 600 Kč/den + 
prokázané veterinární náklady + proká-
zané náklady na převzetí útulkem, pokud 
takové nastanou. Fixní amortizační ná-
klady na obnovu technických prostředků, 

které jsou nad rámec potřeb města, tedy 
zpravidla dalšího motorového vozidla MP 
Úvaly. Celková roční částka bude 200.000 
Kč, z toho na Úvaly připadá 70.000 Kč, 
zbylých 130.000 Kč  se rozpočítá mezi 
obce dle poměru hodin činnosti sjed-
naných ve smlouvě. Je sjednána inflační 
doložka dle výše roční inflace stanovené 
ČSÚ, která bude uplatněna po předcho-
zím oznámení obci. Smlouva je uzavírá-
na na dobu neurčitou se 6 měsíční vý-
povědní lhůtou. Smlouvu nebo dohodu  
o její změně musí vždy odsouhlasit zastu-
pitelstva obou smluvních stran.

Připomínky z řad zastupitelů zazněly  
k vyjednávání o výši úrokové sazby, kte-
rá je aplikována na úvěry města, prů-
jezdnosti a kvality povrchu průjezdní 
ulice Rašínovy. Zmíněn byl i popadaný 
plot na koupališti. Kritika a připomínky 
se také týkaly participativního rozpoč-
tu města, respektive informovanosti 
občanů (prostřednictvím webu města, 
Facebooku města a případně dalších in-
formačních kanálů) a o lhůtách, dokdy 
mohou občané města předkládat své 
návrhy na čerpání.

Podněty z řad občanů zazněly směrem 
k redakční radě Života Úval a termínům 
uzávěrek ve vztahu k výrobě tištěného 
měsíčníku a jeho distribuci ve městě.

Link na jednání: https://www.youtube.
com/watch?v=7k91KWVlL2k

Délka jednání: 1:25 hod.

●  Marek�Mahdal,� 
redakce Života Úval
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 24. 11. 2022 vydalo Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2022, o místním po-
platku za obecní systém odpadového 
hospodářství.  Pro rok 2023 je stanove-
na sazba tohoto místního poplatku na 
1 056,- Kč za rok za osobu přihlášenou 
v Úvalech (děti do tří let jsou od poplat-
ku osvobozeny). Za nemovitost (byt, 
rodinný dům nebo stavba pro individu-
ální rekreaci), ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba, činí sazba místní-
ho poplatku 1 056,- Kč za rok.

Nejpozději do 20. 4. 2023 budou doru-
čeny do všech domácností složenky na 
úhradu  tohoto místního poplatku.

Platbu prosím proveďte nejpozději do 
30. 4. 2023 složenkou, bankovním pře-
vodem nebo přímo v pokladně MěÚ 
Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, II. patro  
v úředních hodinách tj.:

pondělí  7.30 – 12.00   13.00 – 18.00
středa    7.30 – 12.00   13.00 – 17.00 

Upozorňujeme, že již není třeba  
vyzvedávat nálepky a nádoby olepo-
vat.

●  Jitka�Hamouzová,� 
vedoucí odboru správního

MÍSTNÍ�POPLATEK�ZA�OBECNÍ�
SYSTÉM�ODPADOVÉHO� 
HOSPODÁŘSTVÍ�

POZVÁNKAPOZVÁNKA

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

ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
Zveme�občany�na� 
veřejné�zasedání� 

Zastupitelstva�města� 
Úvaly,�které�se�koná� 
ve�čtvrtek�16.�3.�2023� 
od�18.00�hodin�v sále�
Domu�s pečovatelskou�

službou�Úvaly,� 
nám.�Svobody�1570.

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

městského�úřadu.
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rodiny podobně jako do jiných obcí 
Středočeského kraje.

Ministerstvo rozděluje evropské pení-
ze přes Integrovaný regionální operační 
program. Ten má vyrovnávat rozdíly mezi 
regiony, které dělí podle rozvinutosti do 
tří kategorií. Dotace na rozšiřování ma-
teřských školek byly zaměřené na místa, 
kde jsou kapacity nedostatečné.

Kam se zbylými penězi? Přes půl mili-
ardy korun vymezilo ministerstvo pro 
přechodové regiony. Tam byla výzva 
naplněna z více než sto dvaceti pro-
cent. V případě méně rozvinutých re-
gionů byla částka vyšší, skoro miliarda  
a půl. Více než polovina peněz ale zbyla.

„Tyto prostředky nepropadají. Zhruba 
za měsíc se vyhlásí výzva, kde se zbý-
vající prostředky rozloží do mateřských 
škol, kde byla ta potřeba o něco nižší,“ 
vysvětlil poradce ministra pro místní 
rozvoj Leo Steiner. Ovšem opět v kate-
gorii méně rozvinuté regiony.

„Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se 
zbývající peníze použily do míst, kde 
kapacity nejsou, než znovu opakovat 
výzvu v regionech, kde poptávka tako-
vá není,“ míní radní Středočeského kra-
je pro oblast vzdělávání a sportu Milan 
Vácha (STAN).

●  �Alena�Janurová

ZPRÁVY�V�ČT�1�–�22.�LEDNA�2023
Naše paní starostka vstoupila do vy-
sílání pro Úvaly s ožehavým a velmi 
potřebným tématem. Mezi jinými po-
střehy zaznamenáváme i následující:

Obce kritizují ministerstvo pro místní 
rozvoj za způsob rozdělování evrop-
ských dotací na rozšiřování školek. Po-
dle samospráv resort nepřihlíží k de-
mografickému vývoji regionů. Největší 
zájem o nové kapacity je ve Středočes-
kém kraji. Nejvíc peněz ale mohou zís-
kat jiné regiony, které o ně tolik nestojí.
„Část pozemku za školkou v Úvalech 
u Prahy je vyhrazený pro novou pří-
stavbu. Bude se skládat ze dvou tříd 
a bude zhruba pro čtyřicet osm dětí,“ 
říká starostka Úval Markéta Rydvalová 
(nestr.). Pár desítek míst navíc by obec 

potřebovala už nyní. Proto zažádala 
ministerstvo pro místní rozvoj o dota-
ci. A čeká, jestli ji dostane. „Pokud ne, 
máme opravdu velký problém. Počet 
obyvatel našeho města by se měl v ná-
sledujících deseti letech skoro zdvojná-
sobit,“ poznamenala starostka. Podle 
ní se do Úval stěhují většinou mladé 

EUROPOSLANEC,�POLITOLOG�A�ŘEDITELKA�
ODBORU�ÚŘADU�VLÁDY�PROMLUVILI� 
O�ČESKÉM�PŘEDSEDNICTVÍ�EU
Česká republika půl roku předsedala 
Radě Evropské unie, pravděpodobně 
ale budete znát označení „předsed-
nictví Evropské unie“. Po celou druhou 
polovinu roku 2022 se tak z České re-
publiky stalo centrum dění evropské 
politiky a stali jsme se střelkou evrop-
ského kompasu, skrze který jsme ur-
čovali směr našeho evropského spole-
čenství. 

A bylo naše předsednictví úspěšné? 
Toť otázka, na niž v prostoru Pětaše-
desátky hledali odpověď europosla-
nec Jiří Pospíšil, politolog Reda Ifrah  
a Alice Krutilová, ředitelka Odboru pro 
předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlá-

dy. Debatu moderoval Petr Samec, jenž 
se na činnosti předsednictví podílel  
v pozici „Liaison Officer”, tedy člověka, 
který se staral o zahraniční delegace 
během neformálních rad konajících se 
v Praze. V následujících bodech se mů-
žete seznámit se závěry, které vzešly  
z debaty našich hostů:

•  Česko ukázalo, že dokáže  
   předsednictví zvládnout jak  
   organizačně, tak i obsahově.
•  Podařilo se udržet jednotu EU při 
   rozhodování o sankcích vůči Ruské  
   federaci.
•  Česko získalo v EU respekt a má  
   dobře našlápnuto, pokud si udrží  

   tuto prozápadní a proaktivní  
   trajektorii.
•  Propagace předsednictví k laické  
   veřejnosti mohla být lepší.
•  Úspěch našeho uplynulého  
   předsednictví spočívá i v tom, že 
   se na něm podíleli lidé, kteří se  
   podíleli i na tom v roce 2009.
•  Oproti roku 2009 se mladí lidé  
   o dost více zajímají o aktuální dění  
   a evropské záležitosti.

Poslední bod potvrzuje i zájem žáků 
úvalské školy, pro které jsme připravili 
program za účasti Slavomíra Maňáska 
z Úřadu vlády, který se taktéž podílel 
na českém předsednictví.
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V Pětašedesátce byla pro Úvalačky 
a Úvaláky připravena kromě debaty  

na mohl zastavit a prohlédnout si vy-
stavené materiály o tom, co je to ta Ev-
ropská unie, proč vznikla, jak funguje  
a čím je nám přínosem. 

My v Úvalech její přínos můžeme vidět 
třeba v realizovaných projektech, kte-
ré byly z velké části financované právě  
z programů Evropské unie. Hovořím nyní  
o výstavbě sběrného dvora, výstavby 
MŠ Cukrovar, výstavby výtahu v domě 
s pečovatelskou službou a řadě dalších 
projektů. 

Velké díky patří skupině EPP v Evrop-
ském parlamentu a think-tanku TO-
PAZ, díky jejichž finanční podpoře jsme 
mohli realizovat tuto akci v takto vel-
kém formátu. Nemenší poděkování 
patří úvalským občanům, kteří přišli  
a přispěli do zajímavé diskuse. 

●  �Miloš�Ulrich,
místostarosta města

s hosty i dvoudenní výstava. Kdokoliv 
se tak v pátek 27. nebo sobotu 28. led-

se hlouposti druhých, nejlépe ve spo-
lečnosti dobrých sousedů a přátel.  
K tomu slouží i Úvalský klub důchodců. 

… Mamut ožívá, asi se naklonoval, což 
vítají určitě rodiny s dětmi, na které se 
nedostalo v kroužcích MDDM a ZŠ. Věř-
me, že chvíli potrvá, než se „historicky 
znemožní“ a bude zbourán.

„Rozšiřujeme výběr kroužků pro děti!“ 
píše na fb Lucie: Hobbyhorse, výtvar-
né dílny a spoustu tance. Kurzy se 
nám plní, tak neváhejte a napište nám 
o místo. Chcete super oslavu? Tak 
ty umíme taky,…“ myslíme, že je zno-
vuzrození prospěšné i ostatním věko-
vým kategoriím.

… dochází k výměně zářivek veřej-
ného osvětlení v celých Úvalech. Na 
Slovanech už je výměna v zásadě ho-
tová. Jedná se prý o nové LED žárovky  
o výkonu 13,5 W. Takto bude vymě-
něno cca 1 000 lamp ve městě. Pozná 
se to proto, že už nesvítí oranžovým 
světlem, ale bíle. Určitě kritériem byla 
úspora spotřeby proudu.

… v Husově ulici si někdo udělal par-
koviště částečně i ze záhonku a tím se 
zařadil mezi „ničitele“ městské zeleně, 
která když už tam je, měla by být re-
spektována řidiči i občany. Na levé stra-
ně ulice směrem k náměstí jsou téměř 
všechny záhonky vystaveny obrovské 
zátěži a jsou poničené, třezalka nemá 
šanci se vzchopit a ani zdobit tím, že 
v létě pokvete. Zdupaná vyvolává trpké 
kroucení hlavou a smutek.

… jiný přečin se udál poblíž průtoku 
potoka Výmoly a rybníka Fabrák. Únik 
oleje u schodů je rozježděn, píše občan 
redakci.

… další překvapení ve městě ... už není 
... Co? další trafačka, v Riegerově zmi-
zela a otevírá se jiný pohled na údolíč-
ko ke kanálům s upraveným terénem, 
prý bez zástavby.

… se můžeme těšit, že se prý dočkáme 
na Vánoce otevření obchodního centra 
na Pražské, tedy na Úvaláku. Nebude 
tam Lidl, ale Albert. Tak uvidíme. Kon-

VŠIMLI�JSME�SI,�ŽE�…
… chronicky obvyklé zaměstnání TS 
znamená plýtvání prostředky, což snad 
není každému řidiči jedno. Poražené 
sloupky bolí, ale koho? A dochází i na 
vzrostlé hlohy. Couvání by mohl nepře-
žít, pomůže mu někdo? Vzápětí infor-
muje ředitel TSMÚ: „Hloh špatně zako-
řenil, bude třeba ho vyměnit.“

… také dostáváte podvodné maily??? 
Už jste vyhráli konvici, vrták, vysavač 
a jiné podobné spotřebiče??? Dokon-
ce prý od Tesco či Bauhaus. Nebo jste 
také už vyhráli 20 milionů eur??? Ne??? 
Tak to máte štěstí, že se vám nikdo ne-
snaží napadnout váš počítač či mobil. 
Zajímavá je i nabídka, která přijde do 
mailu ženě a tvrdí, že by si měla léčit 
čistě mužskou nemoc. Z toho je jasné 
i nám seniorům, že takové maily jsou 
lži a zasílané automaticky všem, na 
koho se povede najít nějakou adresu. 
Určitě platí!!! Neotvírat takovou poštu 
a neodpovídat!!! Bohužel nás obtěžují 
všemožné nabídky a náladu nám tím 
nezvednou. Proto buďme nad věcí  
a dokažme těm šmejdům, že na ně umí-
me vyzrát a nepodlehneme. Zasmějme 
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cem února už se rozjede skrývka ze-
miny.

… se stále něco opravuje, v půlce úno-
ra jsou to propadliny v ulici Kožíškově, 
která byla před lety rekonstruována 
jako dlážděná. Na snímku ověřují, proč 
k ní došlo, jaká byla příčina a vzápětí 
výkop likvidují.

●  Zaznamenali:�A.�Janurová,� 
M.�Mahdal�a�A.�Pilný
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Již čtvrtým rokem jsme se přidali k akci města Úvaly a před maso-
pustní veselicí připravili výtvarnou dílnu. Tentokrát všichni nadše-
ně vyráběli koníka na tyči. Děti radostně tvořily s malou pomocí 
rodičů a našich lektorek. 

Na tyto akce se není potřeba předem hlásit, proto je pro nás vždy 
neznámou, kolik lidí 
nakonec přijde. Le-
tošní ročník se po-
vedl. Rodičů a dětí 
přišlo akorát, koníků 
se vyrobilo 46. Všich-
ni účastníci obdrželi 
svou první placku 
v rámci domečkov-
ské oslavy 35 let od 
založení MDDM. Za 
pět placek z různých 
akcí se můžete těšit 
na závěrečné oslavě 
12. 6. 23 na malý dá-
rek. Další placku jste 
mohli získat na únorové „Noční hře“. 

Pro všechny tvůrce mělo město Úvaly na náměstí připravenou 
sladkou odměnu. Masopust v Úvalech proběhl dne 4. 2. 23. 

●  Za�MDDM�Iva�Fíková
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ristikou nadchnout velké množství dětí  
a podařilo se jim společně ujít skutečně 
stovky kilometrů.

Dnešní Domeček plní stále stejné po-
slání, snaží se prostřednictvím svých 
lektorů nabídnout zábavné a smyslu-
plné využití volného času, zejména pro 
děti a mládež, i když mnoho aktivit na-
bízí i dospělým a seniorům. Naší sna-
hou je každému umožnit zažít radost  
z úspěchu, nadšení pro vybranou akti-
vitu, být pomyslnou spojnicí mezi ško-
lou a rodiči, dětem pomoci rozvinout 
jejich talent a třeba je i nasměřovat na 
správně vybranou pracovní dráhu. Do-
kladem toho, že se nám to daří, jsou ne-
jen čísla přihlášených účastníků kroužků  
(k dnešnímu dni 988), ale zejména ná-
vrat našich dětí jakožto dospělých lek-
torů a také velké množství skvělých lidí  
z mnoha oblastí, kteří Domečkem prošli 
a jejichž úspěšnou dráhu bezesporu po-
mohl nastartovat.

V současnosti považujeme za velký 
úspěch rozvíjející se oddělení techniky, 
které funguje pátým rokem a rychle re-
aguje na veškeré trendy v moderních 
technologiích. Daří se dětem představo-
vat možnosti elektrotechniky, robotiky  
a dalších moderních médií. Rozmach za-
znamenává též hudební sekce, která na-

Na počátku nebylo nic. I tak by mohlo 
začít vyprávění o počátcích volnočaso-
vých aktivit v Úvalech. Na druhou stranu 
mnohé bylo, obrovské odhodlání, chuť 
tvořit, schopnost oslovit a sehnat skvělé 
lidi, nebát se jít do mnohých finančních 
rizik, a tak bych mohla pokračovat dál  
a dál. Všechny tyto potřebné atributy 
se sešly u mojí předchůdkyně Jany Po-
spíšilové a náš Domeček dne 29. února  
v roce 1988 mohl začít fungovat.

V těchto začátcích MDDM navštěvo-
valo 251 dětí v 15 nabízených krouž-
cích. Ve II. pololetí se Domeček pyšnil 
zejména estetickou oblastí kroužků, 
pod vedením právě Jany Pospíšilové  
a Evy Šimůnkové (výtvarné, keramic-
ké, dramatické), začínaly skvělé dívčí 
kluby a šachový kroužek. Od dalšího 
školního roku nastartovala etapa ob-
rovsky úspěšných tanečních kroužků 
Aleny Navrátilové (Sismilichové), která 
zůstala této práci v Domečku, a hlavně 
dětem věrna dodnes. Taneční skupina 
Rytmus Úvaly, kterou Alena založila, sla-
ví tento rok neuvěřitelných 32 let. Dne  
10. 6. 2023 budeme   vzpomínat na ce-
lou tuto éru na taneční akademii, dále 
při výstavě fotografií, pohárů, kostýmů  
a kronik za celé období. V roce 1995 
obohatila Domeček další úžasná žena 
Olča Procházková, která dokázala tu-

bízí profesionální výuku mnoha nástrojů 
na vysoké úrovni. Nejen z těchto důvo-
dů potřebujeme opravdu nutně nové 
prostory, které jak doufáme, získáme po 
rekonstrukci hotelu Budka.

K samotným oslavám, které nás budou 
tímto celým pololetím provázet, již bylo 
zmíněno taneční oddělení, ale chystá-
me mnoho jiného: denní i noční hru, 
workshopy, cyklistické soutěžní pozná-
vání okolí, výstavy a závěrečný koncert. 
Na každé této akci mohou děti sbírat 
tematické placky a každý, kdo se dosta-
ne na vyhlášený počet, bude odměněn  
v závěru oslav dárkem.

Pár osobních slov závěrem. Děkuji  
z celého srdce svému kolektivu stálých 
i externích pracovníků, kteří práci ne-
mají jako místo, kam se zkrátka chodí, 
ale skutečně ze sebe předávají všem 
účastníkům to nejlepší, co mohou. Dě-
kuji všem rodičům, kteří nás podporují 
a své děti nám nadále svěřují do péče. 
Děkuji našemu městu za permanentní 
podporu v mnoha ohledech a všem dal-
ším organizacím za pěknou spolupráci. 
Domečku přeji dalších mnoho let této 
skvělé synergie.

●  Jana�Krejsová

35�LET�DOMEČKU�ANEB�MĚSTSKÝ�DŮM�DĚTÍ�
ÚVALY�SLAVÍ�VÝZNAMNÉ�JUBILEUM

MASOPUST�V�MDDM 
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10.�ROČNÍK�HAPPENINGU�PAMATUJ!,�KTERÝ�
PŘIPOMENE�SMRT�PRVNÍCH�OBĚTÍ�DEPORTACÍ�
ŽIDOVSKÝCH�OBYVATEL�ČESKÝCH�ZEMÍ� 
DO�NĚMECKÝCH�KONCENTRAČNÍCH�TÁBORŮ.�
V noci z 8. na 9. března 1944 bylo  
v plynových komorách koncentračního 
tábora Osvětim – Birkenau zavraždě-
no během jediné noci 3 792 nevinných 
mužů, žen a dětí, následně 10. až 12. 
července téhož roku bylo v průběhu 
dvou nocí stejným způsobem zavraž-
děno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový 
počet obětí z tzv. Terezínského rodin-
ného tábora přesáhl množství 10 000. 
Oběťmi v německých koncentračních 
táborech, zejména právě v Osvětimi – 
Birkenau se v průběhu let 1942 – 1944 
stalo i 24 židovských občanů z Úval. Za-
vraždění muži, ženy a děti se provinili 
jen tím, že se narodili jako Židé.

Proto přijďme společně uctít památku 
těchto židovských obětí a vyslechnout 
mimo jiné tři z písní, které měly na 
rtech oběti této tragické události, když 
šly na smrt, písně plné naděje a touhy 
po životě, jak je historicky doloženo. 
Zazní tak jejich starodávné poselství  
a my tak vyjádříme naši úctu k životům 
nevinných zemřelých a také důvěru, 

že úcta k životu v naší zemi překoná 
jakékoliv projevy nenávisti, xenofobie  
a rasismu. 

Smyslem happeningu Pamatuj! je po-
vzbuzování lidí všech generací k vzá-
jemnosti a k tradičním hodnotám rodi-
ny a přátelství stojících na pravdivém 
pohledu také na naši minulost.

Na shromáždění promluví zástupce ve-
dení města.

Písně SHEMA YISRAEL (vyznání víry), 
HATIKVA (naděje) – tehdy lidová píseň, 
dnes státní hymna Izraele, KDE DO-
MOV MŮJ (česká státní hymna) předne-
se Středočeský pěvecký sbor z Úval. 

Recitaci básní a jména úvalských židov-
ských obětí připomenou žáci Základní 
školy Úvaly.

Tento zpěv a recitace chtějí probudit 
soucit ve zbytku společnosti, která do-
sud přehlížela tuto tragédii s profesio-

nální lhostejností, což se projevovalo 
tím, že se všichni tvářili, jako by se nic 
bývalo nestalo. Neinformovanost a ne-
zájem jsou silnými pomocníky xenofo-
bie a extremismu i podhoubí fašismu. 
Nejedná se nám pouze o připomenu-
tí tragické události, ale o sdělení vize, 
kterou uvedené písně nesou: tradiční 
hodnoty, smysl života, naději, lásku, 
víru a důvěru. A na obecnou otázku: 
Jaké je v českých dějinách místo pro 
„dějiny těch druhých“, nejen po staletí 
zde žijících Židů, odpovídáme: Chce-
me, aby se tragédie holocaustu, až náš 
svět opustí přímí svědci těch dnů hrů-
zy, nikdy nestala pouhou, postupně jen 
do dějin zasunutou událostí, tu a tam 
umělecky připomínanou. Proto bude-
me v Úvalech již tradičně opět na ná-
městí Arnošta z Pardubic, před školní 
jídelnou Základní školy. Věřím, že se 
společně na letošním happeningu se-
tkáme. 

●  Dr.�Vítězslav�Pokorný



od Lubomíra a Miroslavy Krupkových 
skvělý kabát. Velmi trefně design ce-
lokožené vazby vystihuje dvojpólovost 
zaměření knihy.

V další vitríně mě zaujme grafická úpra-
va knihy Franze Kafky Ortel. Opět ruční 
sazba, tisk na ručně čerpaném papíru, 
tentokrát s pěti dřevoryty Ondřeje Bal-
cara, polokožená vazba, bambusová 
dýha a březové dřevo dodávají publi-
kaci naprosto kreativní vzhled, který 
přímo říká – otevři a čti!

Hra s vizuální představou slov tvoří  
u Krupkových významnou roli. Jak jinak 

Skutečnost, že v Úvalech v dílně man-
želů Krupkových vznikají úžasné věci, 
je dávno známá, ale dovolte mi provést 
vás jejich úchvatnou expozicí, kterou 
můžete zhlédnout v Národním muzeu 
v Praze do 23. dubna 2023. 

Lubomír a Miroslava Krupkovi svůj 
originální pohled na svět promítají do 
kreativně ztvárněných knižních vazeb. 
Jejich realizace vede přes vlastní ruč-
ně vyrobený papír, ruční sazbu až po 
závěrečnou nápaditou vazbu, která od-
ráží úžasný nápad s filozofickou myš-
lenkou. 

Do světa dřevěných kouzelných pís-
men nás zavede kniha Manifest život-
ních pocitů a tvůrčích hledání Davida 
Dé Jennifer Bertoni. Vazba působí až 
surrealisticky a ve mně účelně provo-
kuje pocit životního chaosu, ale také 
snahu o řád. Popocházím dál, kde na 
mě přátelsky mrkne kniha Jáma a ky-
vadlo. Neotřele vytvořený nápis autora 
knihy vytváří neskutečnou atmosféru. 
Originalitu dílu dodává ručně čerpaný 
papír s otisky rezavých plechů. Symbol 
rzi má neuvěřitelné umělecké kouzlo. 

Ale to mě už pohlcuje příroda jako ob-
rovská studnice inspirace pro ateliér 
Krupkových. Proplétám se pavučinka-
mi, můj zrak upoutá vosí kniha, která 
má viditelné fragmenty vosího hnízda 
– jak originální propojení přírodního 
motivu s lidskou kulturou!!! Dalším 
dechberoucím nápadem je vazba s vy-
užitím otisků po kůrovci. Kniha tvoří 
jakési pouzdro na myšlenky, které je 
nutno uchovat. I kniha Josefa Váchala 
Šumava umírající a romantická dostala 

zrealizovat název knihy Zemětřesení  
v Chile? Originálně formovaná pada-
jící písmena s vertikálním umístěním 
dodávají knize neskutečný rozměr za-
jímavosti.

Lubomír a Miroslava Krupkovi to s kni-
hami naprosto umí, hýří neskutečnými 
nápady. Dokážou vtisknout vazbám 
myšlenkový rozměr, který je neotře-
lý. Z jejich prací je znatelný lidský um  
a neuvěřitelná energie, kterou do svých 
děl vkládají.

Děkuji Ateliéru Krupka za neskutečný 
umělecký zážitek a přeji jim nekoneč-
nou sílu k další tvorbě.

● Mgr.�et��Mgr.�Markéta�Krčmářová
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Z�ÚVAL�DO�NÁRODNÍHO�MUZEA�ANEB�KNIŽNÍ�
VAZBY�MANŽELŮ�KRUPKOVÝCH�

LÍSTKY�Z�KALENDÁŘE�KULTURNĚ� 
SPOLEČENSKÝCH�AKCÍ…
… tentokrát zasluhují rozsáhlejší popis 
akce, proto má každá svůj vlastní člá-
nek – XXI. městský ples; Beseda s euro-
poslancem Jiřím Pospíšilem; Kašparní; 
Masopust; výstava Dřevořezby Františ-
ka Frühaufa

XXI. městský ples se konal po dvou-
leté nucené covidové pauze. Dvacátý 
jubilejní byl v roce 2020, v malé skulině 
lockdownu všeho. Tehdy již doznala vý-
zdoba barevných změn ve smyslu loga 
města – města v zeleni. Pak se dva roky 
plánovalo a kvůli covidu nekonalo.
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Letos ples dvacátý první v symbolickém 
dnu 21. ledna zahájila starostka města 
Markéta Rydvalová spolu s předsedky-
ní komise pro kulturu a volnočasové 
aktivity Simonou Mašatovou, která pak 
dále uváděla program plesu.

Předtančení s dvěma vstupy standart-
ního a latinskoamerického tance před-
vedl soutěžní pár Karolína Dufková, 
lektorka Taneční školy Artimo se svým 
partnerem Antonínem Švejdou.

Kapela Blue Star hrála hudbu 30. a 40. 
let 20. století. Tento styl hudby někte-
rým účastníkům plesu zcela nevyhovo-
val, ale ani to nebránilo tomu, aby byl 
parket převážně zaplněn a všichni si 
ples užili v dobré náladě. „Napříště se 
vrátíme ke standardní taneční hudbě,“ 
sděluje tajemnice MěÚ Jana Tesařová.

Vstupné 200,- Kč bylo ponecháno ve 
stejné výši jako v minulých letech. 
Vstupenky byly v předprodeji od pro-
since minulého roku. Prodáno bylo 

plnila sál dychtivými v rytmu dupající-
mi v rozverné disko.

V minulosti byly plesy zaznamenávány 
v kronikách, kde místo fotografií do-
kumentoval místní kreslíř atmosféru 
akvarelem vyvedeným přímo v knize 
(viz obrázek). 

● Současnou zachytil pro titulní 
stranu ŽÚ i článek J. T. Vondráček

Co jsme o EU nevěděli a … možná ani 
se nechtěli zeptat 28. 1. 2023 v CVA 65

Téma: Bylo české předsednictví EU 
úspěšné? A jak pomohla EU v Úva-
lech a okolí?

Hosty byli: europoslanec Jiří Pospíšil, 
politolog Reda Ifrah, Alice Krutilová – 
ředitelka Odboru pro předsednictví ČR 
v Radě EU, Úřad vlády, moderoval Petr 
Samec.

Europoslanec Jiří Pospíšil, asi nejoče-
kávanější host dne, se opozdil, zdržel 
se na radnici, ale zasvěceně pohovo-
řil a ve shrnutí besedy ocenil zájem 
studentů v poslední době o besedy. 
Beseda měla jiné uspořádání, stolky, 
židle, občerstvení, přes toto útulnější 

135 vstupenek. Oproti minulým letům 
to byl mírný pokles návštěvnosti (v mi-
nulých letech se prodalo cca 160 a 170 
vstupenek).

Organizaci plesu zajistila předsedky-
ně komise pro kulturu a volnočasové 
aktivity spolu s tajemnicí městského 
úřadu, s výzdobou a přípravou sálu 
jim pomohli nepostradatelní zaměst-
nanci technických služeb a kolegyně 
z městského úřadu a kulturní komise. 
„Nesmím opomenout paní Gabrielu 
Černou – květinová galerie Gabriela, 
která výzdobu aranžovala a dodala na 
naše vyžádání i nové aranžmá z umě-
lých květin,“ dodává tajemnice.

Ještě před půlnocí oba místostaros-
tové vylosovali čísla vstupenek, které 
vyhrály v tombole ceny. Tombola byla 
pestrá, některé ceny i opravdu hodnot-
né: hlavní cenou byly poukázky v hod-
notě 5000 Kč, dále lístky do divadel, 
volných 10 vstupů na koupaliště pro 
dvě osoby, knihy různých žánrů, po-
kojové květiny, dekorativní i praktické 
potřeby pro domácnost, různé sladké  
i slané pochutiny. Nápoje alko i nealko.  
V této souvislosti je třeba zmínit spon-
zory plesu – BS.Property, s.r.o., Na 
dobrým místě, s.r.o., Vinotéka Dobré 
časy, Květinová galerie Gabriela.

Občerstvení zajišťoval pan Roman Mar-
tinák – Na dobrým místě, s.r.o.

Největší přidanou hodnotou účasti na 
akci je setkání obyvatel, sousedů z na-
šeho města. Pro pořadatele je pak od-
měnou, když je o akci zájem a líbí se. 
XXI. městský ples je za námi a věříme, že  
v tradici budeme za podpory vedení měs-
ta pokračovat, přeje si Jana Tesařová.

Postřeh od popůlnočních tanečníků. 
Reprodukovaná hudba spuštěná poté, 
když to orchestr Blue Star ukončil, na-
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zázemí ale málo zájemců (něco přes 
20). Diskuse přeci od návštěvníků byla, 
a dokonce padla vzpomínka na první 
předsednictví – kontroverzní Entropa  
a Evropě to osladíme – kostku cukru do-
praví lžička cvrnknutím do šálku kávy. 
Letošní předsednictví bylo skromněji 
pojato, bez dárků, bez přílišných vydá-
ní, o to snad cennější, že nebylo první 
pokusné, ale zcela zasvěcené pohnuté 
době konfliktu na Ukrajině, energetic-
ké krizi a bezpečnosti v Evropě.  Bylo 
znát, že si většina států uvědomuje, že 
žít v souladu vedle sebe na Zemi lze 
jedině v podobně silných názorových 
blocích, kdy ještě lidstvo neumí řešit 
problémy rozumnou dohodou, ale po-
měřováním sil. 

Na panelech bylo zcela výrazně pre-
zentováno 8 velkých celků, jimiž EU 
pomohla našemu městu se dostat na 
vyšší rovinu vybavenosti (MŠ Cukrovar 

a podporujících rodičů máme v Úva-
lech dost.

Po týdnu v MDDM se lze sejít se známý-
mi i novými řezbami úvalského ama-
térského umělce Františka Frühaufa na 
vernisáži a pak ještě týden následující 
13. – 17. 2. 

Zajímavostí je, že úvalský řezbář tvoří 
jak figurální, tak deskovou plastiku. Kaž- 
dé dílko je s vtipem a příběhem, tak 
můžeme vidět třeba mašinfíru, který si 
ohřívá za jízdy klobásu nad párou ko-
mína staré lokomotivy. Jiné je poslední 
vyřezané – zámek …

● Lístky�dotrhala�A.�Janurová�

a rozšíření MŠ Kollárova, rekonstrukce 
objektu čp. 65 Centra volnočasových 
aktivit, regenerace Nachlingerova par-
ku, pořízení biopopelnic, výstavba výta-
hu a rekonstrukce přízemí DPS, sběrný 
dvůr. Jak bylo na besedě řečeno, naše 
republika je zatím čistým příjemcem 
příspěvků do EU, vyloženo: přijímá-
me víc jako chudší země, než vkládá-
me. Celkem jsme do roku 2017 získali  
o skoro 700 miliard korun více, než ko-
lik jsme do Evropské unie odvedli. Za-
svěcenému výkladu všech přítomných 
poděkovali Simona Mašatová, před-
sedkyně kulturní komise, a místosta-
rosta Miloš Ulrich.

● Sledovala Alena Janurová,  
foto J. T. Vondráček

Masopust – zejména rodinné úval-
ské veselé pochodování 4. února od 
MDDM s dílničkami, Pražskou ulicí, Hu-
sovou na náměstí ke stánkům se sta-
ropražskou kapelou Hašlerka, trdelní-
kem, malováním na obličej, kobližkami 
a nápoji. Možná příští ročník pořáda-
ný opět městem a komisí pro kulturu 
bude hojněji navštívený. Tvořivých dětí 
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JAK�KUSU�DŘEVA�VTISKNOUT�NOVOU�TVÁŘ�
O tom se mohli přesvědčit návštěvníci 
rozsáhlé výstavy dřevořezeb Františ-
ka Frühaufa, která proběhla ve dnech 
12. až 17. února 2023 v galerii MDDM 
v Úvalech. Příchozím se otevřel auto-
rův pohled na svět, který zobrazuje ve 
svých dílech. 

Když v roce 1967 navštívil výstavu li-
dových řezbářů v jedné pražské ga-
lerii, uchvátily ho exponáty natolik, 
že se rozhodl této výtvarné činnosti 
amatérsky věnovat. Zakoupil si kni-
hu o řezbářství, začal se podle ní učit  
a řezbařina se stala jeho celoživotním 
koníčkem. 

V počátcích ho inspirovali akademič-
tí malíři – krajináři, především Václav 
František Ulšmíd, který ho odborně 
vedl a také vytvořil mnoho námětů na 
práci. Roku 1985 se František Frühauf 
stal řádným členem amatérských vý-
tvarníků na okrese Praha - východ,  
s nimiž vystavoval svá díla ve Staré Bo-
leslavi. Od roku 2007 se každoročně 
zúčastňuje vánoční výstavy v Betlém-
ské kapli v Praze, samostatné výsta-
vy měl například v roce 2009 v Galerii  
U Zlatého kohouta v Praze 1, v roce 

2016 poprvé v MDDM v Úvalech  
a v roce 2017 v galerii v Pečkách.

Úvalská únorová výstava se vyznačova-
la nejen rozsahem exponátů, ale také 
námětovou pestrostí ze života, přírody, 

vesnické architektury nebo ženského 
těla. Z výtvarných děl je patrná trpě-
livá práce, poctivé řemeslné zpraco-
vání a vyvážená kompozice. František 
Frühauf dává přednost realistickému 
zpracování před abstrakcí. 

Do některých námětů občas vkládá  
i žertovný nadhled. Patří mezi ty, kteří  

SPOLEK PRO POSTAVENÍ  
POMNÍKU ODBOJE ZVE NA 

DVOUHODINOVÉ VYCHÁZKY: 
HISTORICKÝ A MODERNÍ KARLÍN

 1. část v neděli 13. března od 13 h  
(sraz před budovou Karlínského divadla) 

2. část v neděli 2. dubna od 13 h  
(stanice tramvaje Křižíkova)  

Návštěvníci jsou překvapeni pestrou nabídkou  
moderního života v historické klasicistní čtvrti  

rozšířené v době secese. Po povodňové revitalizaci 
vznikly moderní budovy, jež získaly architektonické 

ceny, staré továrny byly věhlasnými architekty  
přebudovány pro účely občanské vybavenosti.  

Bazilika v Tismicích se roku 1863 stala předlohou 
novorománského kostela sv. Cyrila a Metoděje.  

Karlín nabízí mnoho nejen pro milovníky církevní, 
vojenské, historické či moderní architektury,  
ale i pro návštěvníky kavárniček a hospůdek.  

Barokní Invalidovnu a další moderní budovy si  
prohlédneme v 2. části.  

                    
Dobrovolné vstupné pošlete prosím předem  

na konto veřejné sbírky Spolku pro postavení  
pomníku odboje: 761 438 7002/5500. 

Na setkání se těší Lenka Mandová
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CÍRKEVCÍRKEV

v obyčejném dřevě vidí budoucí postavy, 
stromy, chaloupky, zvíře nebo rostlinu. 
Během procesu tvoření, kdy myšlenku  
a ideu přenese do přírodního materiá-
lu, se jeho rukama dlátem rodí krása.

Kdysi mu jeden výtvarník při zhlédnutí 
vytvořeného díla řekl: „Franto, to se ti 
povedlo.“ Po návštěvě úvalské výstavy 
by tento názor jistě zopakoval.

Zahájení výstavy, které proběhlo ve 
zcela zaplněné galerii MDDM, zpří-
jemnil mladý talentovaný hudebník 
Maxmilian Karl Schleps, jenž zahrál na 
klavír skladbu Experience od Ludovica 
Einaudiho. 

●  Text�a�foto�Vladislav�Procházka

EKUMENICKÁ�BOHOSLUŽBA�V�ÚVALECH�
V lednu t. r. se někteří křesťané sešli  
v kostele Zvěstování Páně v Úvalech  
k ekumenické bohoslužbě za jednotu 
křesťanů pod heslem „Učte se činit dob-
ro. Hledejte právo.“ 

Téma Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů pro rok 2023 vybrali a materiály 
připravili křesťané ve Spojených státech 
amerických v Minnesotě, kteří mají osob-
ní zkušenosti s rasismem a devalvací lid-
ských bytostí.  Při sestavování materiálů 

vycházeli z hluboké vnitřní touhy, aby 
jako křesťané ztělesňovali Boží dar jed-
noty, který by řešil a odstranil rozdělení 

bránící nám pochopit a prožívat skuteč-
nost, že všichni patříme Kristu. 

A tak jsme se i my křesťané  v Úva-
lech shromáždili  k modlitbám ve víře, 
abychom posílili jednotu, kterou jako 
křesťané máme, a „otevřeli svá srdce,  
a odvážně hledali bohatství i poklady roz-
manitosti mezi námi.

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

GOSPEL�V�ÚVALECH�
Na konci března se Úvaly rozezní nádher-
nou gospelovou hudbou. 

Přijďte 25. 3. v 17 hodin do „Pětašede-
sátky“ na koncert českého hudebního 
tělesa GOSPEL LIMITED.

Hudební žánr zvaný gospel pravděpo-
dobně není třeba příliš představovat. 
Jen snad ve zkratce zmíním, že je to 
styl, který vychází z duchovní hudby 
černošských otroků, kteří ve společně 
zpívaných písní vyjadřovali své emoce, 
touhu po svobodě a ve zpěvu hovořili 
s Bohem o těžkostech svého života. 
Historie gospelu sahá až do 17. stole-
tí a i dnes je oblíbenou hudbou, jejíž 
vůní a příchutí je především nadšení 
ze zpěvu a radost, která je nezávislá na 
vnějších okolnostech. Pokud ještě stále 
netušíte, co si pod názvem gospel před-
stavit, vzpomeňte si třeba na film Se-
stra v akci a na píseň O Happy Day.
Kvalitní zpěvy hudebního tělesa GOSPEL 

LIMITED si můžete vyhledat na Youtube 
nebo v sekci Media přímo na jejich strán-
kách.

Druhou cestou, jak do Úval o po-
sledním březnovém víkendu  pronik-
ne gospel, bude hudebně zážitkový 
workshop Úvaly zpívají gospel. To je 
příležitost pro všechny z vás, kteří rádi 
zpíváte a s jistou mírou sebereflexe  
o sobě můžete říct, že umíte zpívat. 
Přijďte si o víkendu 25. a 26. března za-
zpívat a pod vedením zkušených sbor-
mistrů GOSPEL LIMITED Václava Třísky 
a Jany Vataščinové nacvičit  několik pís-
ní - těšit se můžete na již zmíněnou pí-
seň O happy day, gospel Lord hold me 
(poslechnout si můžete na Youtube 
v podání Opstand Gospel Choir) a nebo 
na česky zpívaný spirituál Starý příběh 
(Spirituál kvintet). Workshop vyvrcholí  
v neděli společným koncertem se sbo-
rem GOSPEL LIMITED s profesionální ka-
pelou.

Pokud vám takto strávený víkend hra-
je na správnou notu a dává vám smysl, 
můžete se buď přímo hlásit na mail han-
kahoblikova@seznam.cz a po té obdrží-
te bližší informace, a nebo si informace 
nejprve přečtěte na odkaze uvedeného 
QR kódu a teprve potom se přihlaste. 
Workshop je pro ženy i muže od 15 let 

(po konzultaci 
je možné vě-
kovou hranici 
mírně snížit) 
a stojí 500 Kč. 
Veškeré finan-
ce poslouží 
jako odměna 
pro sbormist-
ry a muzikan-
ty.  

●  Hanka�Hoblíková,��������������������������������
Společenství křesťanů Úvaly
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jice Tomáš Černuška a Honza Kučer-
ka obsadila 3. místo a Tomáš Geisler 
a Honza Závorka 1. místo. V kategorii 
jednotlivců nejmladších se na 2. místě 
umístil Filip Kučerka, v kategorii mlad-
ších vybojoval 2. místo Petr Maňas, 
mezi staršími se na 2. místě umístil To-
máš Černuška a na 1. místě Jan Kučerka,  
v dorostu byl na 3. místě Jan Závorka   
a 1. místo obsadil Tomáš Geisler. Na závěr 
soutěžili ve třech dvojicích i naši vedou-
cí, Míra a Jiřík obsadili 2. místo a Klárka  
s Áďou dokonce vyhrály. Pro mnoho 

PRVNÍ�ZÁVODY�MLADÝCH�HASIČŮ�V�NOVÉM�
ROCE
Odbyla sotva půlka měsíce z nové-
ho roku 2023 a my už jsme s dětmi  
z kroužku mladých hasičů jeli soutěžit. 
V sobotu 15. 1. jsme jeli do Nehvizd. 
Konala se tam soutěž v zapojování zá-
kladny na požární útok. 

Soutěžilo 20 dětí z našeho kroužku 
rozdělených do čtyř kategorií jed-
notlivců, zároveň pak dvou družstev  
a dvou dorosteneckých dvojic. Každé-
mu se dařilo různě, důležité bylo zvlád-
nout co nejrychleji oba dva pokusy, 
protože naměřené časy se sčítaly. Za 
družstvo pak každý člen zapojoval 1–2 
spoje a vybíhalo se štafetově. 

Nejnáročnější to měly dvojice v dorostu  
a pak i v dospělých – každý člen zapojil 
jen jeden spoj, vrátil se předat štafetu 
a ani se nevydýchal a už běžel k dal-
šímu spoji, než bylo všechno spojené.  
V soutěži družstev jsme zvítězili, dvo-

GOSPEL  L IM ITED

1 7 : 0 0  |  2 6 . 3 . 2 0 2 3
M Í S T O :  P Ě T A Š E D E S Á T K A

N A  K O N C E R T U  V Y S T O U P Í
 I  Ú Č A S T N Í C I  W O R K S H O P U

Ú V A L Y  Z P Í V A J Í  G O S P E L

koncert

    

ORGANIZACE�A�SPOLKYORGANIZACE�A�SPOLKY
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dopředu téma táborové hry, budeme 
spát ve stanech, hrát plno her, chodit 
na výlety, možná bude i bojovka nebo 
spaní pod širákem. 

Seznam účastníků se nám pomalu plní, 
ale třeba najdeme ještě místo i pro 

tebe nebo vaše dítě. V případě zájmu 
nás kontaktuj/te na mailu: lhtskalice@
gmail.com

●  Alena�Tesařová,
 SDH Úvaly

NABÍDKA�LETNÍHO�HASIČSKÉHO�TÁBORA
V termínu 28. 7. – 6. 8. 2023 se bude 
konat Letní hasičský tábor ve Stříbrné 
Skalici pro všechny kluky a holky ve 
věku 6–18 let. 

Je to k nevíře, ale letos pojedeme už 
na 25. tábor! Tradičně neprozrazujeme 

dětí to byla první soutěž a my doufá-
me, že si ji hlavně užily a příště pojedou 
zas. Děkujeme za podporu rodičům 
našich svěřenců, kteří nám pomohli  
s dopravou a na místě nás podporovali. 

Stále přijímáme nové členy do našeho 
kroužku! 

Můžete přijít každý pátek od 16 hodin 
za námi do hasičárny v Úvalech nebo 
se nám ozvěte na mail: mh.uvaly@
gmail.com

●  Alena�Tesařová,
 SDH Úvaly

s uměleckým zaujetím a každá byla ve-
selým originálem, hodným zveřejnění. 
Tak se tedy podívejme, jak to dopadlo 
a jak se klub bavil.

Při dalším setkání jsme mohli opět tvo-
řit zábavné závěsné keramické dílko 
pro potěšení a ti, kteří už neměli umě-

lecké ambice, mohli hrát scrable. Na 
březen chystáme již avizovaný zájezd 
a 8. 3. MDŽ oslavíme retro herním od-
polednem a o 14 dní později výrobou 
velikonoční ozdoby.  Program můžeme 
změnit, budou-li mít příchozí nějaké 
podnětné nápady pro dobrou náladu. 

●  Alena�Janurová

ÚVALSKÝ�KLUB�DŮCHODCŮ�HLÁSÍ
Scházíme se pravidelně každou sudou 
středu od 14 h v sálku DPS. Tentokrát 
jsme měli v programu poslech operet-
ních melodií, ale společnost dala před-
nost veselejší hudbě – hity 70. a 80. let. 
Kafíčko jako vždy připraveno, všichni 
však přivítali malé překvapení – dvě 

členky klubu upekly vynikající šťavnaté 
dobrůtky. Nápad Jany Horové vyrobit 
abstraktní pohlednici byl přijat všemi  

Únor Členská schůze 17.02.2023
Duben Polsko - Kudowa-Zdrój 05.04.2023
Květen ZOO Liberec, Botanická zahrada 17.05.2023
Červen Maďarsko - Bük hotel Répce Gold - termální lázně 17. - 24.06.2023
Červenec Neratov, dělostřelecká tvrz Hanička 12.07.2023
Srpen Zámeček Bon Repos - Stará Lysá, Přerov skanzen nebo muzeum 03.08.2023
Srpen Sezimovo Ústí - Wellness Hotel MAS*** pobyt 22. - 27.08.2023
Září Zámek Žďár nad Sázavou, Dolní hřbitov - kaple od Santiniho 06.09.2023
Září Hrad Houska, skalní reliefy Drniště 26.09.2023
Říjen Bzenec, Strážnice, Baťův kanál 11. - 12. 10.2023
Listopad Polsko - Kudowa-Zdrój 25.10.2023

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 

Plán akcí na rok 2023
www.spcch.cz/zo-jirnySvaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. - Plán akcí na rok 2023

●  www.spcch.cz/zo-jirny
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do puntíku splněn, Mámám se podařilo 
vykouzlit úsměv na zhruba 150 dětských 
tvářích. A to za veškerou námahu s or-
ganizací stálo!

My, Mámy, děkujeme všem, kdo přišli, 
děkujeme městu i sponzorům a doufá-

me, že i další ročník bude tak povedený. 
Budeme se těšit na viděnou na dalších 
akcích, které chystáme. Pro víc informa-
cí nás sledujte na sociálních sítích.

●  Za�Mámy�v�Úvalech�Markéta�Veselá
Kredit:�Jiří�Vondráček

KAŠPÁRCI�MĚLI�VYPRODÁNO
Konečně to situace dovolila a v sokolov-
ně v Úvalech proběhl po pandemické 
pauze další ročník maškarního plesání  
v režii Mám v Úvalech, neboli KAŠPARNÍ. 
Bylo poznat, že lidem akce chyběla, líst-
ky se v předprodeji vyprodaly rekordní 
rychlostí a ještě pár hodin před zaháje-
ním je mnozí sháněli na bazárku. 

Není se co divit. Na děti i dospělé čekal 
bohatý program. V průběhu odpoled-
ne je pobavil kouzelník i s pomocníkem 
drakem (na focení i hlazení), tanečky  
s kašpárky, motání balónků, různé hry, 
malování na obličej, promenáda v mas-
kách, bohatá tombola a dárečky pro ka-
ždého malého návštěvníka. Nově bylo 
přichystáno i drobné občerstvení a před 
sokolovnou voněl stánek s výbornými 
trdelníky. 

Nálada byla víc než bujará. Na parketu 
to rozjeli princezny, rytíři, různá zvířát-
ka, pohádkové bytosti i superhrdino-
vé. Tancovalo se, smálo se i radovalo  
z hodnotných cen. Cíl KAŠPARNÍHO byl 
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a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. 
Veverka Věruška je učí novým věcem 
a rozvíjí jejich poznání a s beruškou 
Danuškou zkouší netradiční činnosti. 
Metodika projektu vychází z mnohaleté 
praxe cvičitelů a metodický materiál je 
jedním z nejlépe zpracovaných materi-
álů osnov pro tělesnou výchovu a pod-
poruje rámcový vzdělávací program 
předškolního vzdělávání. Nejdůležitější 
na celém projektu je pro nás to, že děti 
baví, hýbou se a mají ze svých výsledků 
radost.    

V našem okolí teď každý posmrkává, 
kašle, je nastydlý – prostě období na-
chlazení a chřipek. Ale jak na ty bacily?! 
Děti ze třídy Sovičky a Žirafky jdou do 
útoku – už znají všechny známé baci-
ly, jako je třeba Rýmovník, Angíňák, 
Krkobol, Bolehlavec, Chřipkonoš. Tyto 
druhy zná málokdo. A jako „odborný 
seminář“ jim posloužilo divadélko s po-
hádkou „Jak si Cizopaska s Bacilkou už 
ani neškrtly“.
  

STŘÍPKY�ZE�ŠKOLKY
Leden byl v naší školce opět plný zá-
žitků a akcí. A nebyla to žádná nuda, 
protože se snažíme vždy dětem nabí-
zet pestrou škálu aktivit a vzděláva-
cích podnětů.

Pohyb je pro zdraví člověka velmi dů-
ležitý a je velmi přínosné s ním začít již 
od útlého věku a budovat v dětem lás-
ku ke sportu a pohybu tak, aby se stal 
přirozenou součástí jejich života. A prá-
vě z tohoto důvodu jsme se přihlásili do 
dlouhodobého projektu léty prověřené 
organizace Sokol pod názvem Se soko-
lem do života. Jedná se o velmi propra-
covaný projekt se spoustou materiálů 
pro pedagogy i děti, pracovních listů, 
diplomů, deníčků pro získávání nálepek 
za zvládnuté aktivity a k tomu všemu 
průvodce a maskot sokolík Pepík a jeho 
parta zvířátek. Každé zvířátko repre-
zentuje jednu z pěti oblastí, do které 
jsou úkoly pro děti rozděleny – s kobyl-
kou Emilkou trénují základní pohybová 
cvičení, s opičkou Haničkou obratnost 
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školním roce ve spolupráci se zkouško-
vým centrem AKCENT IH Prague jsme 
našim žákům nabídli možnost složit 
zkoušky Cambridge English přímo u 
nás ve škole. Mezinárodní certifikáty 
Cambridge English jsou nejuznávanější 
jazykové zkoušky na světě a předsta-
vují oficiální doklad o dosažené úrovni 
angličtiny v souladu se Společenským 
evropským referenčním rámcem pro 
jazyk (CEFR) – mezinárodním standar-
dem pro klasifikaci jazykových schop-
ností. A když tyto zkoušky budou moci 
naši žáci absolvovat na půdě své školy, 

ve známém prostředí, tak to nemůže 
dopadnout špatně! Celou akci má pod 
taktovkou naše kolegyně Olga Fernan-
do, které za organizaci zkoušek moc 
děkujeme. 

Athéno, máme problém! To mě baví!

PŮLKA�ŠKOLNÍHO�ROKU�JE�ZA�NÁMI
Ještě jsme byli pohlceni vánočními 
vzpomínkami a už se přihlásil konec 
prvního pololetí. Takže pár opakova-
cích písemek, přebrat si vysvědčení 
a hurá na pololetní prázdniny, i když 
jen jednodenní. 

Cambridge v Úvalech

Naše škola klade důraz na výuku cizích 
jazyků, zejména angličtiny. Naši žáci 
dosahují v testech výborných výsledků, 
a proto jsme se rozhodli jim dát příle-
žitost „hodit to na papír“! V letošním 

Zdravá vyvážená strava je pro děti klí-
čová. A aby to nebylo jen na mamin-
kách nebo našich kuchařkách, před-
stavili jsme správnou cestu dobrotami 
i dětem, aby se samy orientovaly. Ve 
školce na ně čekal zábavně vzděláva-
cí interaktivní program pro předškolní 
děti na téma zdravé výživy: „Skřítky kr-
mit povoleno“. Hravou formou se děti 
dozvěděly, co, kdy a jak správně jíst, 
aby byly zdravé, plné elánu a energie!

Sladký projektový den pod názvem  
„Poprvé kuchařem“ čekal na děti třídy 
Soviček a Žirafek. Naši malí kuchtíci se 
pod vařečkou zkušeného mistra kucha-
ře pustili do díla a za chvíli byly fantas-
tické banánové muffiny s čokoládou na 
světě. A že byly opravdu vynikající, tak 
se po nich jen zaprášilo.

●  Jana�Hájková,� 
ředitelka 

Ačkoli se zimní olympijské hry konají 
každé čtyři roky, ty školkové pořádáme 
každý rok, protože na takovou parádní 
akci bychom čtyři roky čekat nevydrže-
li! Den plný olympijských disciplín, sou-
těžení, fandění a medailí pro všechny 
malé závodníky.

„Takové výkřiky se nesly městskou 
knihovnou, když jsme se tam vydali 
se šesťáky v hodině českého jazyka 
poznat řecké báje. Dveře se za námi 
zavřely a čekala nás úniková hra. Do
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KMD neboli Klub mladých diváků

Klub mladých diváků je instituce, která 
nabízí žákům 2. stupně základních škol 
divadelní představení v různých praž-
ských divadlech. V současné době tato 
organizace spolupracuje s více než 400 
školami a my jsme samozřejmě jednou 
z nich. Naši žáci mohou navštěvovat 
nejrůznější pražská divadla a divadel-
ní soubory (v nabídce jich je přes 60)  
v přívětivých časech za „pár kaček”  
(v porovnání s běžnou vstupenkou). 
Letos máme dokonce tři skupiny diva-
delních příznivců, takže celkem asi 80 
dětí.  V lednu se naši kulturní nadšenci 
vypravili do Divadla Komedie na před-
stavení Antigona a do Divadla ABC na 
„muzikál ohavné krásy“ Elefantozie.

Za vysvědčení vzpomínku

Ovoce do škol

Věděli jste, že naše škola již více než 10 let 
frčí v projektu Ovoce a zelenina do škol? 
Naši žáci jsou tak pravidelně - díky Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fon-
du – zdarma zásobováni vitamíny lákavě 
zabalenými v přírodních obalech, jako 
jsou například hrušky, banány, krájené 
mrkvičky, papriky a také krásná jablíčka 
z regionální produkce. Letos bohužel bez 
účasti druhého stupně, nicméně věříme, 
že v příštích letech budeme moci opět 
uspokojit chuťové buňky i starších dětí. 

Navštívit naši školu můžete i každý pátek 
večer při oblíbeném seriálu Kukačky, kte-
rý se u nás velkou měrou natáčel. Podí-
vejte se a třeba poznáte i nějakého zná-
mého, který si zahrál v komparzu. Hlavní 
role prý bude až příště!

Zdroj www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

●  Tým�ZŠ�Úval

EU a české předsednictví

poslední chvíle jsme nevěděli, jestli 
otevřeme tajemnou schránku. Když 
ale všechny skupiny spojily síly, na-
konec se nám to podařilo. Děkujeme 
bohyni Athéně (paní Katce Werkman) 
za vtažení do světa plného knih  
a příběhů.“ 
(Alice Javůrková a skupina C63)

„Naposledy jsme s žáky byli v lednu na 
muzikálu Elefantazie v divadle ABC. 
Název zní exoticky, ale mnozí z vás 
jistě znají příběh sloního muže Jose-
pha Merricka – například ze starého 
stejnojmenného filmu. Dětem se líbil 
nejen samotný příběh, ale i herecké 
obsazení, protože jednu z hlavních 
rolí hrál Tomáš Klus. Myslíte, že naše 
výjezdy jsou jen pouhá zábava? Tak 
to není. Je to i příležitost seznámit se 
s divadelním prostředím, v praxi si vy-
zkoušet společenské chování a utužit 
přátelství společným zážitkem. Každá 
skupina jede čtyřikrát do roka. Ta naše 
se už těší na příští představení – Tajný 
deník Adriana Molea – které nás čeká 
na začátku dubna v Divadle v Dlouhé.”  
(Milena Jakoubková)

„Zástupci školního parlamentu i ně-
kteří další žáci z vyšších ročníků se 
poslední lednový pátek zúčastnili 
besedy o českém předsednictví, EU  
a jejím fungování i konkrétním do-
padu na život lidí v ČR i konkrétně 
Úvalech, kterou s nimi vedl pan Sla-
vomír Maňásek z Úřadu vlády. Soudě 
podle řady zvídavých dotazů měla 
tato beseda mezi žáky velký ohlas. 
Za zprostředkování děkujeme Miloši 
Ulrichovi.“ 
(Milada Boháčková)

„Jaké bylo dětství prapradědečků  
a prababiček? Kde trávili volná odpo-
ledne a jaké měli doma povinnosti? 
Byly jejich hry podobné těm našim? 
Co si nosili v taškách do školy a jak se 
úvalské školy od té doby proměnily? 
Nejen o tom nám poslední lednový 
den vyprávěl pan Miroslav Martínek. 
Na zvídavé i všetečné otázky našel 
náš 94letý “prvňáček” trefné odpovědi  
a ochotně se rozdělil o své vzpomínky. 
Moc děkujeme. Na webu školy si mů-
žete přečíst víc. Třeba k čemu sloužil 
kalamář, jak se hrála čára nebo z jaké 
kůry se udělá ta nejlepší lodička.“ 
(Jana Baumruková a prvňáčci ZŠ Úvaly)
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besídce. Prvňáčci předvedli téměř půl-
hodinový program složený z básniček, 
tanečků a písní, za živého doprovodu 
třídní paní učitelky Horské (klavír) a paní 
ředitelky Nilsson Marečkové (ukulele). 

Na vysvědčení prvňáčků samozřejmě 
zářily samé jedničky a my doufáme, že  

i v příštím pololetí a následujících roč-
nících se našim žákům bude tak hezky 
dařit. ●  Michaela�Nilsson�Marečková 

PRVNÍ�POLOLETÍ�VE�SVAZKOVÉ�ZÁKLADNÍ�
ŠKOLE�POVÝMOLÍ
Den 31. ledna 2023 byl velkým dnem ne-
jen pro naše malé prvňáčky, kteří dostá-
vali své první pololetní vysvědčení, ale 
také pro celou Svazkovou základní školu 
Povýmolí. 

Byl to totiž den vydání historicky první-
ho vysvědčení školy vůbec. 

Slavnostní předání vysvědčení proběhlo 
za přítomnosti hojné účasti rodičů a blíz-
kých příbuzných na odpolední pololetní 



    

Vítáme nové spoluobčánky

Nikola�Ženíšková

Přejeme, aby vyrostla ve zdravého a šťast-
ného občana našeho města.
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🌸
BŘEZEN�2023

Již nelze zveřejňovat v „Životě Úval“ jména 
narozených dětí, životní jubilea a jména 
zemřelých v rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je možné pouze 
s  písemným souhlasem dotčené osoby, 
případně jejího zákonného zástupce. 

V  případě zájmu o zveřejnění se obraťte 
na správní odbor MěÚ Úvaly, na email 
marie.cerna@mestouvaly.cz nebo tel.  
281 091 528, mobil 723 929 928. 

●  Marie�Černá,�matrikářka

    

SPOLEČENSKÁ�KRONIKASPOLEČENSKÁ�KRONIKA

POZNÁVÁTE. . .�POZNÁVÁTE. . .�
Tato pohlednice má vztah k minulé otázce/hádance Poznává-
te … v únorovém Životě Úval. V Husově ulici jste jistě poznali 
objekt, kde je dnes lékárna,  a viděli jste, že býval v domě čp.  
307 i Pohřební ústav. Dnešní snímek téhož objektu byl pořízen  
o pár let dříve, kdy ještě ulice nebyla vydlážděná, ale hlo-
hy již vysázené. Prý se v té době jmenovala ulice Nádraž-
ní, máte někdo jiný poznatek? Rádi bychom mapovali dál  
a hlouběji osudy jednotlivých domů – čísel popisných. Bu-
deme proto vyzývat opět a stále dokola pamětníky ke spo-
lupráci. Bylo by pěkné vytvořit wiki Úvaly, a to zejména ve 
spolupráci se stránkami uvaly.cz. Pomohlo by to zaplnit 
mezery v historii města a také podpořit sounáležitost bytí 
v úvalské občanské společnosti našeho rozrůstajícího se  
a mládnoucího města.

●  Na�spolupráci�se�dál�těší�alena.janurova@centrum.cz

    

OSOBNÍOSOBNÍ

Děti, které mají zájem a dostatečné 
schopnosti, hrají v závodních druž-
stvech. V kategoriích MINI TENIS (6–7 
let), BABY TENIS (8–9 let), MLADŠÍ ŽÁCI 
(10–12 let) a STARŠÍ 
ŽÁCI (13–14 let).

V létě pořádáme 
pro děti příměstské 
tenisové kempy, 
kterých se mohou 
účastnit i úplní za-
čátečníci. Děti si 
osvojí základy teni-
su, zahrají si zápasy 
a vyzkouší si i další 
míčové sporty. 

Trénujeme i dospě-
lé hráče, jak pokro-
čilé, tak začáteční-
ky. 

S tenisem se dá začít v každém věku!

Těšíme se na vás!
●  Jitka�Martinovská

ZAČÍNÁME�V�DUBNU!
V polovině dubna 
se rozjede jarní te-
nisová sezona. Tě-
šíme se na všechny 
hráče, kteří se po 
zimě určitě také 
nemohou dočkat, 
až vyběhnou na te-
nisové kurty. 

Otevíráme také tréninky pro začá-
tečníky jakéhokoli věku. Ti se mo-
hou nyní hlásit, abychom jim nabídli 
ukázkovou lekci zdarma.

Trénujeme děti od 4 let. Tréninky jsou 
vedené zábavnou formou s využitím 
dětských raket, odlehčených míčů  
a řady dalších pomůcek. Lekce jsou 
zaměřené na rozvoj všeobecných po-
hybových dovedností a práci s raketou  
a míčem. 

Děkuji všem za blahopřání k 87. narozeninám. Jaroslav Babčan



• SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

• REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

• REALIZACE A KONTROLY SPALINOVÝCH 
CEST

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: +420 608 153 818 
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Výdejna balených jídel na adrese:  
Úvaly, Jirenská 2193, bližší info:  

www.aquaanna.wbs.cz
Tel.: 602 385 051, 724 095 065

KOMINICTVÍ NĚMEC 
 – čištění, revize, opravy.  

Telefon 775 132 921

Prodej novostavby cihlového domu 4+kk, podlahová  
plocha 105 m2, pozemek 345 m2 v Třebohosticích jen  
5 minut od hranice Prahy, mezi městy Říčany a Úvaly,  

cena 6.943.000 Kč, cena bez DPH 6.037.391Kč pro firmy,  
plátce DPH. Klidná lokalita poblíž lesa.  

Obývací pokoj s kuchyní, 2 pokoje, půdní místnost,  
koupelna, 2x WC. Využijte dočasně zvýhodněné ceny, než 

ceny domů po stagnaci opět půjdou nahoru.  
Kuchyňská linka se spotřebiči zdarma jako bonus.  

Při zájmu volejte 777934809.

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 koutem, kuchyňská linka se spotřebiči  
zdarma jako bonus.  

Při zájmu volejte 777934809.

Prodám garáž v Maroldově ulici, 
Úvaly tel.: 733 744 365

Prodám pozemek s chatou,  
Osadní ul. Úvaly

Tel.: 733 744 365

Pro naše klienty se schváleným  
financováním sháníme nemovitosti  

v této lokalitě.  
Stačí sms, zavolám zpět.

Tereza Kárníková, 722 017 892
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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

Petružálek a synové, s.r.o.
Odvoz stavebního odpadu, sutě, zeminy
Písky, štěrky, recyklát, tříděná zemina

Zemní a výkopové práce
Praha 9 – Běchovice / Český Brod 

mobil: 603 242 142 
info@sute-pisky.cz 
www.sute-pisky.cz

KOUPÍM HUDEBNÍ
A FILMOVÉ NOSIČE
VHS, DVD, CD, LP

POHLEDNICE, KNIHY
A JINÉ SBĚRATELSKÉ  

PŘEDMĚTY
Telefon: 704 142 317
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