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Lesní kaplička u Nových Jiren

Klánovický les a Škvorecká obora 
lákají k vycházkám v každé roční 
době, foto Ing. V. Procházka 
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Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná 

20. 11. 2008 od 18 hodin v sále Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

Výsledky hlasování v Úvalech

Číslo Název strany    Platné hlasy  celkem v %
      
  1 KSČM     180     9,23
  5 STŘEDOČEŠI      36     1,84
  9 Nezáv. starostové pro kraj   120     6,15
18 Strana zelených      88     4,51
27 Národní strana        4     0,20
28 Nejen hasiči a živn. pro kraj    14     0,71
32 Strana zdravého rozumu     17     0,87
35 Koalice pro Středočeský kraj    51     2,61
37 SDŽ-Strana důstojného života      7     0,35
42 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net    15     0,76
47 ODS     889   45,58
48 ČSSD     511   26,20
53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr.    11     0,56
54 Konzervativní koalice       7     0,35
                                                                                                                           (zdroj www.volby.cz)

Poděkování voličům
Volební výsledky v Úvalech i dalších městech okresu Praha – východ se zásadně liší a nejsou, bohužel, v médiích uváděny. 
V našem městě byla volební účast 44,47 %, ODS získala 45,58 % hlasů, ČSSD 26,2 % a KSČM 9.23 % hlasů. Děkuji všem, kteří 
se v tak hojné míře k volbám dostavili a zároveň vyzývám všechny politické partnery, aby bez ohledu na výsledky voleb ze 
svých pozic podporovali nezbytně nutné opravy a rekonstrukce, které naše město potřebuje zrealizovat. Krajské volby totiž 
náš vnitřní miliardový dluh na technické a sociální infrastruktuře nesnížily …                  MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ke krajským volbám
Ráda bych vyjádřila vám všem, vážení a milí občané, poděkování za účast v krajských volbách. Také musím poděkovat všem, 
kteří odevzdali svůj hlas na podporu mé kandidatury nebo podporu strany, za kterou jsem kandidovala. Výsledek krajských 
voleb ve Středočeském kraji v porovnání s výsledkem těchto voleb v našem městě není pro ODS příznivý. Nebudeme se 
vzdávat a spíš nás musí vyburcovat k aktivitám, které přesvědčí okolí, že nám na našem městě, našem kraji a hlavně na naší 
krásné zemi záleží a budeme se snažit pracovat ve prospěch našeho města. Proto pracujme tak, abychom sami „svůj čas 
nepromarnili“. Děkuji a přeji všem mnoho krásných a spokojených dní.                        Ing. Helena Váňová, místostarostka 

Voliči v seznamu 4 407
Vydané obálky  1 960
Volební účast v % 44,47

Odevzdané obálky 1 960
Platné hlasy  1 950
Platné hlasy v %  99,49
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Městský úřad

Zprávy z města

Omluva
Omlouváme se za chybu v minulém čísle Života Úval v člán-
ku Podzimní úklid – informace. V části Harmonogram svozu 
bylo nedopatřením uvedeno u dat 14. a 20. října shodné 
stanoviště číslo 2, přičemž mělo být u data 14. října uve-
deno číslo 12. V původním textu od pana Prokůpka bylo 
očíslování stanovišť správně, k chybě došlo při grafickém 
zpracování. Přestože při korekturách bylo v celém čísle 
provedeno přibližně 220 pravopisných oprav, dalších úprav 
a změn, uvedenou podstatnou chybu se nepodařilo odhalit 
a opravit. Ještě jednou se panu Prokůpkovi a všem občanům, 
kterých se toto nedopatření týkalo, omlouváme a v budouc-
nosti uděláme maximum možného, aby se tato nepříjemná 
věc neopakovala.

za redakční radu Ing. Vladislav Procházka

Doprava v Úvalech
Většina obyvatel našeho městečka si mohla v uplynulých 
měsících povšimnout několika zásadních změn při doprav-
ním značení v silničním provozu. Přibylo zde několik záka-
zových, příkazových a informativních značek, které se starají 
o větší bezpečnosti občanů ve městě. Bohužel někteří řidiči 
nedodržují dopravní předpisy, ať již jde o nejnižší povolenou 

rychlost, nerespektování přechodů pro chodce apod. Větši-
na z nás si myslí, že máme rychlé reflexy, ale dopravním ne-
hodám lze čelit hlavně předvídavostí.
Průměrnému řidiči trvá reakční doba 1,0 sekundy, než 
zareaguje na určitou událost na silnici (viz tabulka). Proto 
je důležité dodržovat předepsanou rychlost a tím lze snížit 
riziko možného vzniku nehody.

 Reakční doba

Rychlost 0,6 sek.  1,0 sek.  1,5 sek.
  Ujetá dráha (v metrech)

10 km/h 2  3  4
50 km/h 8  14  21
60 km/h 10  17  25
90 km/h 15  25  38

Zdroj: www.iBESIP.cz

Mezi nejčastěji nově umístěnými značkami můžete nalézt 
zákazové značky, které snižují rychlost v některých částech 
města na 30 km/h nebo 40 km/h. Do některých obytných 
ulic byla přidána značka zákaz vjezdu nákladních aut.Tato 
značka platí pro nákladní automobily, tahače, návěsy a pří-

prostor bylo odsouhlaseno prodloužení nájemních smluv na 
nebytové prostory u končících nájemních smluv a výměna 
bytu v č.p. 203. Rada města odsouhlasila nový domovní řád 
města platný pro všechny bytové domy města mimo DPS.                              
                                           Ing. Helena Váňová, místostarostka 

V Úvalech jsou skvělé děti
Někteří z nás dospělých si občas povzdechnou: „Ach ta mládež…  
To za našich časů…..“ Ale ono to s tou mládeží asi není tak špat-
né. Měli jsme možnost přesvědčit se o tom a možná by se mohl 
i některý ten dospělý zastydět. Tak tedy, co se vlastně přihodilo. 
Ve středu 15. 10. 2008 přišli dva malí kluci, nebo chcete-li chlap-
ci, na Městský úřad v Úvalech a chtěli mluvit s panem starostou. 
Ten je oba přijal a věřte nevěřte, kluci přinesli peněženku, 
kterou našli, že ji jdou odevzdat. V té peněžence nebylo málo 
peněz a kromě toho v ní bylo několik kreditních karet včetně 
karty pojištění. Peněženku v Úvalech ztratila mladá dánská dáma 
a v současné době již asi je „předmět doličný“ opět u své majitel-
ky. Oběma chlapcům, Milanovi Krobovi z 5.A a Janu Rydrychovi 
ze 3.C, patří dík, obdiv a uznání, ale zajisté si zaslouží pochvalu 
i jejich rodiče. Asi není nutné zdůrazňovat proč. V dnešní době 
se moc takových kladných momentů nevidí, i když  by to měla 
být samozřejmost. Právě proto se Městský úřad v Úvalech rozho-
dl odměnit oba chlapce dárkem. Doufejme, že takových hezkých 
činů budeme moci zaznamenat víc.                    Ing. Eva Kiššová

Informace z říjnového jednání rady města
Jednání rady města se konalo v pondělí 13. října v zasedací 
místnosti MěÚ Úvaly. Radní projednali změnu organizačního 
řádu úřadu, personální změny v poradních orgánech města, v 
komisích rady, spolu s usneseními jednotlivých jednání komisí 
konaných od posledního zasedání rady města. Rada města sou-
hlasila s uzavřením nájemní smlouvy na č.p. 65 a s výstavbou 
restaurace v přízemí jednoho z bytových domů areálu Byty 
Slovany. Dále rada města vyjádřila nesouhlas se záměrem výstav-
by betonárky na pozemcích p.č. 335/5 a 335/9. Doporučila 
zastupitelstvu města ke schválení: bezúplatné převody pozem-
ků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
výpůjčku pozemků v areálu Mateřské školy Kollárova od státu, 
zvýšení financování nákladů na dopravní obslužnost pro rok 
2009. Na základě žádosti p. Maliny odsouhlasila roční pronájem 
zkušebny pro hudební skupinu studentů města. Rada odsouhla-
sila uzavření smluv věcného břemene a dodatku ke smlouvě s 
VRV č. 02-O-1328-1438/08. Žádost o dotaci na opravu kamen-
ného mostku v Králičině – 2. etapa byla radou města odsouhla-
sena k podání. Rada projednala připomínky občanů k projektu 
Horní Úvalák a navrhuje připravit projekt pro rekonstruk-
ci ulice Kožíškova. Rekonstrukce a úpravy náměstí Arnošta 
z Pardubic v Úvalech byly dalším bodem jednání, který rada 
schválila. Dále rada odsouhlasila zadání výběrového řízení na 
koordinátora stavby a technický dozor na akci „Dostavba areálu 
úvalských škol“. Z problematiky správy bytových a nebytových
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Život Úval

Zprávy z města

věsy a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 
3500 kg.

Maximální       Zákaz  
povolená       vjezdu 
rychlost       nákladních 
            automobilů 
        

V některých částech města došlo ke vzniku obytných zón 
s dopravním omezením. Tyto zóny mají zvláštní režim, který 
platí v celé oblasti (všech navazujících ulicích) až po jejich 
ukončení se stejně vypadající značkou s přeškrtnutím.

Obytná   Zóna
zóna    s maximální
   povolenou
   rychlostí 40km/h
 
 

Pro obytnou zónu platí maximální povolená rychlost 20 
km/h a povolení ke stání motorových vozidel je jen na vyzna-
čených parkovacích stáních. Hlavními přínosy zřízení obyt-
ných zón je zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti občanů 
a ochrany majetku, snížení emisí a rozšíření výměry oddecho-
vých a hracích ploch ve vnitroblocích. Zřízení obytných zón 
doprovázené vyčleněním vyznačených parkovacích ploch 
vede v konečném důsledku k navýšení počtu  legálních par-
kovacích míst a k zajištění průjezdu vozidel Integrovaného 

záchranného systému.
(Článek vznikl na základě údajů z www.iBESIP.cz, http://
www.praha11.cz/cs/jizni-město/projekty/doprava-v-klidu-
obytne-zony.html a www.zavolantem.cz/dopravni-znacky)

ČEZ – výzva ke kácení a okleštění 
stromoví a jiných porostů
Město Úvaly bylo požádáno provozovatelem zařízení dis-
tribuční soustavy elektrické energie, společností ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o., o zveřejnění dopisu, který se týká 
informací a upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí 
dotčených rozvodným zařízením a jeho ochranným pásmem 
z hlediska zákonných povinností týkajících se oklešťování 
stromoví (kácení nebo ořez dřevin). 
Tato žádost o informaci byla městu doručena 30. září 2008, 
to znamená v době, kdy již bylo bohužel říjnové vydání 
měsíčníku Život Úval na cestě ke svým čtenářům. 
Tato výzva byla zveřejněna na úřední desce, a i přes pozdní 
doručení je touto formou zveřejněna i na stránkách listo-
padového vydání měsíčníku, a to z důvodu informování co 
největšího počtu vlastníků a uživatelů pozemků. Jedná se 
o následující výzvu:

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
dovolujeme si Vás pořádat o pokácení a okleštění stromoví 
a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU 
OD 1. ŘÍJNA do 15. LISTOPADU.

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, 
zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a sní-
žení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., ener-
getický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění.

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla 
alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného vedení od 
ovocných stromů a 0,3 m u izolovaného vedení od lesních 
a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod 
vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 
1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních 
vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a mini-
mální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů 
a ovocných stromů; 0,5 m u izol. vedení lesních a ostatních 
stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u 
závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním 
ročního přírůstku,
• v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 
m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na 
každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maxi-
mální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 
3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů 
pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování stro-
moví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkč-
nost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ 
Distribuční služby, s.r.o. Pokud nedodržíte uvedený termín, 
provede okleštění, případně odstranění dřevin, společnost 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Upozornění městského úřadu – na základě zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 8, je vlastník 
nebo uživatel dotčené nemovitosti povinen oznámit 
i v tomto případě kácení nebo ořez dřevin písemnou 
formou Odboru životního prostředí a územního plá-
nování MěÚ Úvaly, který je v tomto případě přísluš-
ným orgánem ochrany přírody.

Bohuslav Prokůpek
 Odbor životního prostředí a územního plánování
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Jak je to s ČOV v Úvalech?
Někteří z vás si možná řeknou, to už tady bylo několikrát, na 
stránkách Života Úval i na veřejných zasedáních. Ale vzhle-
dem k tomu, že Komise pro potřeby městských částí obdr-
žela několik podnětů a dotazů od občanů na provoz ČOV 
v Úvalech, usoudili jsme, že položit pár otázek odborníkům, 
tedy panu Ottovi, nebude na škodu. Jeden z dotazů obča-
nů je, jak se může stát, že ČOV v Úvalech odmítne svozci 
momentální likvidaci odpadů? Jak jsme zjistili od pana Otty, 
existuje pro to několik důvodů.
„ČOV Úvaly, vybudovaná v letech 1997-1999, byla a je 
určena především pro likvidaci odpadních vod přivedených 
stokovou sítí (kanalizací). Aby byla možnost přijímat ome-
zené množství odpadních vod přivážených fekálními vozy 
(ne všichni mají možnost se na kanalizaci připojit), byla 
vybudována i retenční nádrž s objemem 20 m3. Omezení 
objemu retenční nádrže je nutné, protože svážené odpadní 
vody jsou velmi koncentrované a neúměrně zatěžují vlastní 
proces čištění“. Z toho vyplývá, jak řekl pan Otta: „Likvidace 
odpadních vod ze septiků a žump je pouze doplňkovou 
činností zmíněného zařízení, ne povinnost, a některé pro-
vozní stavy čistírny ji za určitých podmínek přímo zaka-
zují (údržba strojního zařízení, čištění nádrží, snížená 
účinnost čistírny). V těchto případech má svozce možnost 
odvozu odpadních vod do čističky např. v Čelákovicích, 
nebo do jiné čističky, se kterou ale musí mít uzavřenou 
smlouvu. VaK Mladá Boleslav má v současné době uza-
vřeny v Úvalech smlouvy se třemi svozci odpadních vod 
a všichni tři mají ve smlouvě zakotveny podmínky, za 
jakých budou odpadní vody k likvidaci přijaty.“
Podle sdělení pana Otty lze do čističky v Úvalech denně při-
jmout až 30 m3 externě dovezených odpadních vod (pokud 
nejsou překážky jiného technického rázu) a tento denní 
objem je rozdělen mezi výše zmíněné 3 svozce. V případě 
překročení denního limitu je nutné použít pro likvidaci 
odpadních vod ze septiků a žump jinou čistírnu odpadních 
vod.
Jak je vidět, vše je o podmínkách a smluvních vztazích, a tak 
se nabízí otázka, proč občané také nemají se svým svozcem 
odpadních vod uzavřenu smlouvu s přesnými podmínkami, 
za jakých jim budou odpadní vody odváženy a kam?

Další dotaz, který komise obdržela, se týká kupónů na svoz 
odpadních vod pro obyvatele Úval, kteří nemají možnost se 
připojit na stávající kanalizační síť. Tito obyvatelé by měli mít 
přednost při odvozu odpadních vod do ČOV před těmi, kteří 
tuto možnost mají a z různých důvodů ji nechtějí využít.
Někteří občané si ovšem stěžují, že svozci od nich tyto kupó-
ny nevybírají přesto, že byly určeny právě k tomu, aby bylo 
možné prokázat, odkud vlastně odpadní vody pocházejí a že 
občan jinou možnost likvidace odpadních vod nemá. 
Na náš dotaz, jak je to tedy s kupóny a jak se kontrolují, nám 
pan Otta odpověděl: „Každý svozce, který přiváží odpadní 
vody do čističky, musí odevzdat vyplněný dodací list odpad-
ní vody, na kterém je uvedeno: 

adresa firmy svozce, 
jeho IČ, DIČ a číslo smlouvy, 
řidič, 
datum a čas dodání, 
odkud odpadní voda je 
a  její množství. 
Zeptali jsme se tedy, zda by byl problém, aby každý svozce 
k tomuto dodacímu listu přiložil i příslušné kupóny od 
občanů, a tím bylo jednoznačně doloženo, odkud odpad 
pochází. 
Pan Otta nám odpověděl, že v tom problém nevidí a že je 
to možné. Tak by tedy kupóny splnily funkci, ke které byly 
určeny, což jistě občané uvítají.
Jako novinku jsme se dozvěděli, že VaK Mladá Boleslav v nej-
bližších týdnech bude disponovat novým fekálním vozem 
a tím by se případně mohla rozšířit oblast těchto služeb pro 
občany v Úvalech. 
Na závěr ještě uvádíme tabulku cen. Cena za výkup odpad-
ních vod od svozců v ČOV je pouze stočné stanovené pro 
danou oblast.

Ceny vodného a stočného 
včetně 9% DPH platné od 1.1.2008

(informace o ceně vodného a stočného v akciové společ-
nosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav pro rok 2008 
z internetových stránek VAK Mladá Boleslav)

Nabízí se ještě jedna otázka pro občany. Proč se ti, kteří mají 
možnost se ke kanalizaci připojit, nepřipojí? Vždyť by byli 
ušetřeni všech výše zmíněných problémů a zajisté by to bylo 
pro ně i finančně výhodnější.

Komise pro potřeby městských částí

Zeptali jsme se za vás...
pana Pavla Otty, vedoucího provozu kanalizací a čistíren odpadních vod, VaK Mladá Boleslav. ?

Nádrže s takovým obsahem se musí ručně čistit. 
Komu z vás by se chtělo? Fakt je, že obsah tohoto typu do 
nádrží nepatří! 

pro oblasti v majetku akciové společnosti (Kč za 1 m3)

vodné stočné

32,00 27,95

pro oblasti v pronájmu akciové společnosti (Kč za 1 m3)
lokalita vodné stočné

Čelákovice 30,92 22,30
Úvaly 28,58 30,83

Loučeň 19,70 -
Mochov 28,72 29,00

Horoušany 28,58 31,23



30. listopadu je první adventní neděle. Stojíme na prahu 
vánoční doby nebo-li otevírá se nám  čas adventu – čas oče-
kávání. Slůvko advent má mnohoznačný význam: pro děti 
znamená nedočkavé očekávání Vánoc, pro dospělé  je to 
signál k většímu vypětí při úklidu a shánění.
Advent kdysi, to byly především roráty. Dnes se mnozí z nás, 
zvláště ti mladí, zeptají: „Co to jsou ty roráty?“ To byla přípra-
va na vánoční svátky po duchovní stránce. A nejen roráty, 
byly to také adventní písně, vyprávění, pro věřící svátosti, 
příprava či stavba betlémů na čestném místě v domě. Prostě 
duchovní příprava, na venkově tato příprava byla často spo-
jována s lidovými zvyky. Po takovéto přípravě se slavily pak 
vlastní vánoční svátky – Narození Ježíše Krista.
Jak vnímáme advent dnes? Především jde o shánění dárků,  
o nervozitu – podaří se mi všechno sehnat, či nepodaří? 
Budou se dárky líbit? A tak se po celý advent nervujeme, 
nakupujeme, sháníme, gruntujeme, jakoby se po celý rok 
neuklízelo, vaříme, pečeme, až přijdou konečně očekávané 
Vánoce. Místo radosti však pociťujeme únavu, někteří jsme 
zklamáni – jen tolik jsem dostal? Někteří projevují nevoli – 
ani to se mi nelíbí a podobně.
Zcela určitě by si každý z nás přál prožít advent v pohodě, 
v klidu, radostně. Proto je tak důležité na nějakou chvíli 
se zastavit, udělat si čas k zamyšlení se nad svým životem, 
svými vztahy k druhým lidem, nad svou vírou, pokud jsme 
věřící, ujasnit si, co je důležité, podstatné, prospěšné.
Vypráví se, že v jednom indickém poutním místě na řece 
Ganze žil kdysi hinduistický kněz, který věřil, že každá 
kapka vody z Gangy je čistá a svatá. Jistý úředník ho chtěl 
v jeho víře zviklat, a tak dal pod mikroskop na sklíčku 
kapku vody z této řeky a vyzval brahmína, aby se podíval, 

jak skutečně vypadá voda z Gangy. Kněz se zděsil, když 
uviděl, co všechno se v kapce vody hemží, kolik obsahuje 
nečistoty.
Něco podobného by měl udělat každý z nás na počátku 
adventního očekávání, vložit pod jakýsi mikroskop celý svůj 
dosavadní život, život, který se pozvolna a nepozorovaně 
stává otroctvím, zajetím ve vlastních zájmech a zálibách, kdy 
zatím mnohé důležitější uniká.
Právě začínající adventní doba poskytuje vhodnou příleži-
tost mnohé si uvědomit a urovnat. Čas, který než abychom 
promarnili sháněním hromady dárků, spíše věnovat svým 
dětem, udělat si pro ně čas, aby věděly, že se o ně zajímáme, 
že máme pro ně pochopení, že si dovedeme s nimi povídat, 
vyjít si na procházku, občas si s nimi i hrát. Aby také manželé 
měli čas vzájemně si pohlédnout do očí a najít v nich lásku a 
připomněli si ideály, se kterými vstupovali do manželského 
života. V tomto čase bychom si měli udělat čas na své staré 
rodiče a prarodiče a vůbec na všechny potřebné.
Pokud to dokážeme, pak můžeme pokojně a radostně proží-
vat advent a následně i Vánoce.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

6

Život Úval

Téma měsíce
Advent - čas očekávání

Názory čtenářů

Vážená redakční rado,
ačkoliv nejsem obvykle přispěvatelem a „věčným stěžo-
vatelem“, příspěvek pana Františka Lajtnera v Životě Úval 
10/2008 mne přinutil reagovat. Pan Lajtner brojí proti 
nepořádku ve městě a chování některých místních oby-
vatel. V tomto s ním souhlasím. Nemohu však ponechat 
bez povšimnutí jeho názor o nových obyvatelích města 
a všem špatném, co do Úval přinesli. Sám jsem jedním z 
nových obyvatel čtvrti Nové Slovany, a proto si dovoluji 
panu Lajtnerovi v jeho pomlouvačné kampani oponovat.  
V celém jeho článku totiž vychází noví obyvatelé Úval jako 
ti, kteří způsobují nepořádek ve městě, jezdí na čtyřkolkách 
a jejich psi kálejí na městská prostranství. Žiji v Úvalech již 2 
roky, stěhoval jsem se na Nové Slovany jako jeden z prvních, 
a proto si dovolím tvrdit, že mnoho mých sousedů již znám 
velmi dobře. Nikdo z mých sousedů nemá čtyřkolku, téměř 
nikdo nemá děti školního věku a ti, kteří mají psy, je chodí 

venčit v této nové čtvrti (s exkrementy se potýkáme také a 
je na slušnosti každého z majitelů, aby si po svém psu uklidil 
nebo si psa nepořizoval). Naopak vidím mnoho obyvatel 
původní zástavby Slovan venčit své psy v okolí mého domu... 
Také pouze v původní úvalské zástavbě je vidět slepice, vraky 
aut, rozpadlé stavby a podobné věci na zahradě, což nepři-
spívá k celkovému příjemnému vzhledu města. Rád bych 
proto pana Lajtnera vyzval, aby se lépe díval po svém okolí 
a nesvaloval všechno špatné na nové obyvatele, protože i 
díky nim může chodit nakupovat do standardního obchodu, 
odvádět odpadní vodu do obecní kanalizace, projít se po 
čtvrti, která má chodníky, město získává více prostředků z 
daní, apod. Po přečtení článku pana Lajtnera jsem dospěl k 
názoru, že se nejedná o konstruktivní kritiku nebo objektivní 
racionální názor, ale spíše o závist a maloměstský komplex. 
 
                                                                              Michal Jursa
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Zajímavosti

Za sv. Prokopem od Šembery k Sázavě 
Další z řady netradičních cestopisů, připravovaných spisovatelem Otomarem Dvořákem 
a fotografkou Marií Holečkovou, zavádí čtenáře do oblasti Pošembeří, Kouřimska 
a Posázaví. Autoři se vydali po stopách sv. Prokopa, nejzáhadnějšího z českých patronů, 
o jehož životě se zachovalo více bájí, než hodnověrných údajů. A zjistili, že nemohou pomi-
nout světcova protihráče - čerta, jenž k němu neoddělitelně patří. Nejen legendární, 20 km 
dlouhý uměle upravený úvoz Čertovy brázdy, rodná Prokopova Chotouň, Sázavský klášter 
či největší hradiště své doby  - Kouřim, kterému stačilo jen málo, aby se stalo hlavním měs-
tem budoucích Čech, ale také tajemné, pověstmi opředené balvany na Klepci, impozantní 
Svatováclavské šance nad Přistoupimí, stará poutní místa Tismice, Hradešín a Škvorec, 
osudné bojiště na Lipské hoře – to všechno jsou stopy v krajině, mezi nimiž autoři nachá-
zejí skrytou síť netušených souvislostí. Vždyť právě říčka Šembera tvořila kdysi významnou 
hranici mezi samostatnými knížectvími Zličanů a Čechů. Řada staroslovanských hradišť, 
soustředěná podél jejího toku (Doubravčice, Tismice, Přistoupim a Klučov), se již koncem 
7. stol. spojila v zárodek prvotního státního útvaru, v jakýsi „Šemberský svaz“, který arche-
olog Radek Tvrdík definuje jako „obranné, správní, hospodářské a patrně i kultovní ústředí 
Slovanů“. Hradiště na Šembeře a jejích přítocích patří k nejstarším slovanským opevněným 
sídlům na českém území! Barvité vyprávění Otomara Dvořáka, postavené na autentických 
zážitcích autorů z navštívených míst, je doplněno desítkami barevných emotivních foto-
grafií Marie Holečkové. Pozoruhodným doslovem knihu obohatil náš přední geolog a filo-
sof Václav Cílek a „terénní mytolog“ Jan Kroča, předmluvou ji opatřil břevnovský převor 
P. Prokop Siostrzonek. Zajímavá je i mapová příloha, zpracovaná malířkou Evou 
Zajícovou.                            

Mgr. Miloslav Oliva

Ze zápisníku policie
Policie upozorňuje: Chraňte si své osobní věci  

Pětapadesátiletá žena z Čelákovic přišla o svou kabelku s osobními 
věcmi. V neděli 5. října krátce po šesté hodině ranní přiběhl zeza-
du k poškozené dosud neznámý pachatel a snažil se jí vytrhnout 
kabelku. Žena si kabelku bránila druhou rukou, přičemž upadla na 
zem. Toho zloděj využil a kabelku ženě odcizil. Nešťastná žena při-
šla nejen o svou kabelku, ale také o doklady, platební kartu, brýle, 
mobilní telefon a peněženku.  
Policisté opakovaně upozorňují občany, aby měli své osobní věci, 
kabelku, peněženky, mobilní telefony apod. neustále pod kont-
rolou. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství 
lidí, například nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, 
sportovní a kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea. Využívají 
nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními 
doklady. Zloději samozřejmě využívají situací, kdy zejména starší 
lidé se pohybují osamoceně. Častým objektem jejich zájmu jsou 
především ženy.
Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. 
Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený 
o chybějících dokladech či peněžence doví často až mnohem 
později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli 
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste 
se nestali obětí kapesních zlodějů?

PENÍZE, DOKLADY, PLATEBNÍ KARTY
Muži, vše důležité noste v náprsních, popřípadě uzavíratelných 
kapsách, nikoliv v zadních kapsách u kalhot.
Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti na vrchu tašek či 
kabelek.

Nenoste své osobní doklady v peněžence.
Nemějte při sobě větší finanční hotovost, využívejte možnosti bez-
hotovostního platebního styku.
Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně 
oddělené od samotné karty.
V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, 
krádež oznamte a kartu zablokujte.

ZAVAZADLA
Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu. 
Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na 
zádech, kam nevidíte. 
Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapí-
nání a zdrhovadla. 
Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále 
na očích. 
Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, 
ani jdete-li jen k baru či na toaletu. 
Pozor dávejte také na osoby, které vám na ulici nabízejí sexuální 
služby. Může to být jen záminka, jak se dostat do vaší těsné blíz-
kosti. 
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni 
mají přehozenou. 
Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluob-
čanům, například při podávání svědectví na policii.

Okresní ředitelství Policie ČR Praha-venkov, 
preventivně-informační skupina

Zajímavosti
Krajinou Čertovy brázdy



Kultura a volný čas

 

Harfistka Zbyňka Šolcová 
koncertovala v Chicagu
Představovat harfistku paní Zbyňku Šolcovou většině čte-
nářů asi nemusím. Již několik let vystupuje se souborem 
Musica Dolce Vita na koncertech po celé republice. Přestože 
je téměř denně na cestách, našla se v jejím  termínově nabi-
tém programu chvilka času na rozhovor.

Paní Šolcová, kdy pro Vás začala po krátkých letních 
prázdninách koncertní sezóna?
Koncertní sezóna tria Musica Dolce Vita začala už poslední 
srpnový den.

Kolik koncertů absolvujete týdně?
Průměrně máme týdně tři koncerty. Většinou se jedná 
o výjezdy mimo Prahu a je to náročné proto, že nejen hraji, ale 
také řídím auto, kterým se na vystoupení dopravujeme. Z Úval 
odjedu do Prahy, tam kolegyně naložím, dojedeme na místo, 
nalezneme místo na zaparkování, vystěhujeme harfu, připra-
víme se na vystoupení. Po něm proběhne totéž, ale v obráce-
ném pořadí. Většinou se vracíme domů pozdě v noci. 

Kromě tria Musica Dolce Vita často hrávám i s mnoha dal-
šími muzikanty, v různých seskupeních nebo také sólově. 
Čas od času vystupuji při různých oficiálních akcích pro 
naši první dámu na Pražském hradě nebo v Lánech. Paní 
Klausová si mě asi oblíbila, volají mi z prezidentské kance-
láře opakovaně.

Jaké pořady nabízí posluchačům soubor Musica Dolce 
Vita?
Máme připraveno několik programů, které se různě obmě-
ňují. Jedná se o program duchovní hudby určený pro hraní 
v kostelech, máme velikonoční a vánoční programy, velice 
úspěšný je pořad s názvem Poetická zastavení proložený 
básněmi. Protože v Úvalech vystupujeme minimálně jeden-
krát ročně, uskutečňujeme většinou premiérové vystoupení 
nového pořadu právě zde.

Nenápadně jste při své skromnosti zamlčela, že jste nedáv-
no koncertovala v zahraničí. Jak k tomu došlo?
V zahraničí jsem hrála sama. Bylo to 23. a 25. září v Chicagu 
ve Spojených státech v souvislosti se zahájením výstavy pod 
názvem Múza očima múz. 

Můžete nám sdělit podrobnosti?
Jednalo se o výstavu, která měla premiéru přibližně před 

rokem ve Státní opeře Praha. Oslovené ženy – fotografky 
měly za úkol mě zobrazit a výsledek záležel na invenci 
a umu každé autorky. Úplnou náhodou získal několik ukázek 
fotografií z této výstavy český generální konzul v Chicagu. 
Fotky se mu zalíbily natolik, že navrhl zopakovat výstavu 
na konzulátu a při této příležitosti pozvat české umělce. 
A došlo k další náhodě. Na všech fotografiích jsem s harfou, 
kterou mám už asi 15 let. Harfa je značky Venus a tyto harfy 
vyrábějí v Chicagu. Zkusili tedy oslovit firmu Venus, zdali by 
bylo možné zapůjčit pro případný koncert nástroj, na který 
bych mohla zahrát. Firma mi ochotně vyšla vstříc. Připravili 
mi bílou perleťovou harfu vyrobenou přímo k tomu účelu. 
Měla jsem dvě vystoupení, jedno při vernisáži výstavy foto-

Vystoupení v Chicagu, hra na perleťovou harfu Vernisáž výstavy „Múza očima múz“ 
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grafií, druhý koncert proběhl v tamním Židovském muzeu. 
Z návštěvy jsem měla velmi dobrý pocit, velice pěkně se 
o mě starali, bylo to příjemné. 

Po návratu do republiky začal opět klasický „kolotoč“ – 
koncerty, starání se o domácnost. Jak to všechno zvládáte?
Člověk nesmí být líný. Mám naštěstí neposednou povahu, 
pořád se musím něčím zabývat. Když mám náhodou některý 
večer volný, tak chodím po domě a říkám si, co budu dělat. 
Asi je to trochu chyba, ale neumím moc odpočívat.

V roce 2005 byla vydána knížka Vašich veršů pod názvem 
City a pocity. Nepochybuji o tom, že máte v zásobě básně, 
které by naplnily nejméně další dvě knížky. Dočkáme se 
vydání nové sbírky veršů?
Z nových básní by se dala sestavit určitě jedna knížka. Její 
vydání ztroskotalo na nedostatku mého času. Stále si říkám, 
že se k náročné přípravě dostanu, až bude méně práce. Ale 
asi nebude. Nové verše jsem si nechala kriticky zhodnotit 
a oslovené osobnosti, mezi nimiž byl i básník Jiří Žáček, 
hodnotily moji tvorbu kladně.

Je pravda, že soubor Musica Dolce Vita chystá vydání CD?
Kompaktní disk máme natočený už od začátku léta. Nyní 
se čeká na definitivní sestříhání nahrávek. Doufám, že na 
některém předvánočním koncertu bychom mohli nové 
cédéčko pokřtít.

Kdy budete se souborem Musica Dolce Vita opět koncerto-
vat v Úvalech?
Všechny čtenáře zvu na náš koncert 13. prosince v galerii 
MDDM. Určitě budeme mít nějaké novinky, přichystáme 
nějaké překvapení a jako vždycky to bude prima.

Paní Šolcová, děkuji za rozhovor.  
Ať se Vám při koncertních vystoupeních daří.

Ing. Vladislav Procházka

Nechali jste si ujít ...
...tradiční taneční Václavské odpoledne 20. září? Nejspíš jste 
udělali chybu. Pan Mirek Kočárník (pozn. pro nové oby-
vatele: nedávno se odstěhovavší známý hudebník a rodák 
z Úval) zahrál pro radost z poslechu i tance spoustu popu-
lárních melodií, které lze považovat nejen starší generací za 
evergreeny. 

Takové odpoledne tradičně pořádá Komise pro kulturu 
Rady města Úvaly, a to v sobotu kolem Velikonoc a svátku 
sv.Václava. Vstupné je dobrovolné a na příchozí čeká malé 
občerstvení. Možná na plakátcích odradilo k větší návštěv-
nosti slovo senior. Ne každý se cítí být seniorem, slovo 
povětšině vnímané jako věk nad 70. Škoda.
Prostě, jako pokaždé to bylo nádherné odpoledne, při 
kterém si zazpívat mohla každá generace. Pan Kočárník 
dokonce přišel s překvapením - pozval i své malé vnučky 
- dvojčata. Děvčata zazpívala „Matyldu“ tak profesionálně 
a s nasazením, že by leckterá superstar mohla závidět. 
Neváhejte prosím a přijďte se pobavit na příští - tentokrát 
„velikonoční“ - taneční odpoledne.

za kulturní komisi Mgr. Alena Janurová 

Kultura a volný čas

 

Nejen senioři si užívali 

U stolů se zpívalo a tleskalo
foto Mgr. Alena Janurová 

Ve firmě VENUS HARPS v Chicagu, 
majitel pan W. Krasicki 
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Výstava připomněla události před 40 lety
Ve dnech 21. až 26. září proběhla v kulturním sálku 
DPS výstava pod názvem Pražské jaro 1968 od nadějí až 
do hořkého konce, kterou pořádal Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí. Záměrem výstavy bylo pamětníkům 
připomenout a mladé generaci přiblížit události, k nimž 
došlo před 40 lety v tehdejším Československu. Panely byly 
zaplněny dokumentárními materiály z bohatého osobního 
archivu pana Jiřího Štorka, který byl hlavním iniciátorem 
a tvůrcem celé expozice. Návštěvníci mohli spatřit na 
ukázkách z novin, časopisů a na fotografiích zásadní 
a zlomové okamžiky, k nimž došlo v krátkém období let 
1967 až 1970 a které měly vliv na další vývoj ve společnosti 
v následujících dvou desetiletích. Výstavu navštívili nejen 
dospělí, ale také žáci 9. tříd úvalské a škvorecké základní 
školy, pro něž byla vhodným doplňkem výuky občanské 
výchovy a dějepisu.      Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Poděkování
Děkujeme úvalské firmě PEKO EXPO SERVIS za zapůjčení 
prosklených vitrín na výstavu Pražské jaro 1968 od nadějí 
až do hořkého konce. Podobně jako v minulých letech, tak 
i nyní, jsme se setkali s maximálně vstřícným jednáním 
a ochotou.

za pořadatele výstavy Ing. Vladislav Procházka

Úvalské šansony
Recitál nazvaný „Návraty“ se konal dne 4. 10. 2008 v DPS. Byl 
to koncert amatérů, ale na úrovni profesionality.
„Úvalská šansoniérka“ Jindra Dvořáčková-Plačková svým pro-
cítěným, intonačně dokonalým, altově zabarveným hlasem 
zpívala písně s vlastním textem s názvy například Divadlo, 
Cesty, Modlitba, Múzy, Letohrad a další. 
Jejich obsah i přednes byly velice přesvědčivé, někdy až 
dojímavé. 
Zpěvačku doprovázel s virtuositou na klávesové nástroje 
bývalý Úvalák Luboš Manda. Sólově ještě zahrál „Pocta J. S. 
Bachovi“ (jeho vlastní skladba) a Bachovu Fugu. Obě skladby 
zahrál technicky i přednesově s obdivuhodnou dokonalostí. 
Oba interpreti předvedli početnému posluchačstvu krásné 
vystoupení a doufáme, že nezůstanou jen u tohoto jediného 
koncertu.

Jitka Pokorná

Parkovištěfest 2008
Dne 11. 10. proběhl v klubu Black pes v Klánovicích III. 
ročník Parkovištěfestu. První ročník vznikl pouze jako 
afterparty každoročního srazu veteránů nazvaného Okolo 
Vidrholce. 
V následujícím roce byl festival již plně věnován tématu 
výstavby golfového areálu v Klánovickém lese. Konal se za 
účasti zastupitelů hlavního města Prahy, Úval a Klánovic 
i odborníků na ekologii a životní prostředí. 
Letošní ročník se nesl ve stejném duchu s tím rozdílem, 
že akce byla benefičního charakteru. Výtěžek byl věnován 
nově vznikajícímu občanskému sdružení Klánovický soul 
na další aktivity za zachování celistvosti Klánovického lesa. 
Děkuji všem, kteří benefici podpořili svou účastí, kapelám 
i ostatním, kteří se na akci podíleli, a v neposlední řadě 
sponzorům, bez jejichž příspěvků by toto celé bylo nereali-
zovatelné.

Tomáš Negi Neugebauer

Úvalské notování
„V hudbě život Čechů“, prohlásil v roce 1868 skladatel 
Bedřich Smetana při poklepu na základní kámen Národního 
divadla. Platí tento výrok geniálního skladatele ještě po 
140 letech ve zcela jiné době? Dnešní technické možnosti 
záznamu zvuku téměř nikoho nenutí učit se hrát na hudební 
nástroj ani k tomu, aby si lidé zazpívali. A přitom lahodně 
znějící zpěv je jedním z nejkrásnějších lidských projevů.
Proto vznikl nápad uspořádat regionální přehlídku sólo-
vých zpěváků a souborů pod názvem Úvalské notování. 
První ročník se uskutečnil v sobotu 11. října v kulturním 
sálku DPS.  Pořadatelem bylo město Úvaly pod patrona-
cí Regionu Pošembeří a za finanční pomoci Krajského 
úřadu Středočeského kraje. Na přehlídce vystoupily děti 
z úvalských mateřských školek Pražská a Kollárova, soubor 
Včelička z Mateřské školy ve Škvorci, soubory Broučci ze ZŠ 

Pan Štork (na snímku vpravo) při zahájení výstavy 

Výstavu navštívili a odborný výklad vyslechli žáci ZŠ 
Úvaly a Škvorec 
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Škvorec a Sluníčka ze ZŠ Úvaly, pěvecký kroužek ZŠ Škvorec, 
flétnisté z Městského domu dětí a mládeže v Úvalech 
a Komorní sbor Christi Úvaly. 

Vystoupení dětí z mateřských škol působila mile a bezpro-
středně, účinkující všechno k radosti všech zvládli. U škol-
ních dětí byla patrná maximální soustředěnost, u mnohých 
z nich radost ze zpěvu a snaha o vytvoření co nejlepšího 
dojmu. Několikrát se podařilo do zpěvu zapojit i přítomné 
publikum, které zcela zaplnilo sál. Flétnisté z MDDM jako 
obvykle zaujali hrou na flétny za doprovodu klávesového 

nástroje a zpěvu. Závěr patřil Komornímu sboru Christi, 
který se především zaměřuje na přednes duchovních písní. 
Vystoupení byla nesoutěžní, ale přesto si každý něco odnesl. 

Všichni účinkující obdrželi pamětní list, děti drobné slad-
kosti, dospělí upomínkovou keramiku. Odměny předávala 
místostarostka města paní Ing. Helena Váňová společně 
s předsedkyní Komise pro kulturu Rady města Úvaly paní 
Helenou Novosádovou a paní Alenou Janurovou z komise 
pro kulturu. Koncert navštívila také paní Ing. Zdražilová, 
předsedkyně správní rady Regionu Pošembeří a paní Eva 
Sommerová, zastupující odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Uznání a dík patří 
všem účastníkům, u předškolních dětí také jejich učitelkám, 
které s dětmi v relativně krátké době vystoupení připravily.
První ročník Úvalského notování je za námi. Mohl by být 
základem pro pokračování v dalších letech. Je třeba ho 
zhodnotit a promyslet, co by se dalo zlepšit. Podaří-li se 
především u dětí podchytit a rozvíjet zájem o hudbu a zpěv 
nejen ve škole, ale v rodinách, nemusíme mít obavu, že by 
kdysi pronesená věta Bedřicha Smetany nemohla být platná 
i v současnosti.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka
Fotografie R. Navrátila z Úvalského 

notování naleznete na : www.ghostwood.cz.

Vystoupení mateřské školy Pražská 

Sluníčka ZŠ Úvaly 

Děti z mateřské školy Kollárova 

Komorní sbor Christi Úvaly 

Flétnisté z Městského domu dětí a mládeže Úvaly 
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Manželé Mahlerovi budou opět mezi námi
Víte, co mají společného Gustav Mahler a PhDr. Zdeněk 
Mahler? Víte, že rod Mahlerů v Čechách se táhne již od doby 
Rudolfa II.? 
Nevíte? Pak máte jedinečnou možnost se dozvědět ještě 
daleko víc podrobností z úst toho nejpovolanějšího, přijede 
totiž opět mezi nás čestný občan Úval, pan Zdeněk Mahler 
s manželkou.
Jeho vyprávění jsou vždy, jak víte, poutavá, zajímavá a dozví-
me se mnoho novinek, které obohatí vědomosti jak o ději-
nách, tak o drobných příhodách a událostech, které má pan 
Mahler „vyštudované“ z archivů, dokumentací i pozůstalostí, 
které jsou pro ostatní těžko dostupné.
Ale nejen o svém vzdáleném příbuzném – Gustavu Mahlerovi 
bude řeč, mnozí jistě víte o televizních cyklech o T. G. 
Masarykovi, Svatovítské katedrále, A. Dvořákovi v Americe, 
malíři A. Muchovi, které Zdeněk Mahler vytvořil, ale on 
napsal i pěknou řádku knih, scénáře k úspěšným filmům 
Nebeští jezdci nebo Svatba jako řemen, Božská Ema, Koncert 
na konci léta a další.
Že byl Gustav Mahler již v deseti letech představen jihlavské-
mu publiku jako zázračné dítě, později odchází do Vídně, 
peněz zrovna mnoho neměl, a tak se živil jako divadelní 
dirigent, to všechno a jistě mnohem víc nám prozradí pan 
Zdeněk Mahler.
Setkat se s ním můžete dne 7. listopadu od 18 hodin v domě 
s pečovatelskou službou. Jste srdečně zváni.

Jiří Štork 

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 
ve spolupráci s Komisí pro kulturu Rady města Úvaly

pořádá besedu

MAHLER O MAHLEROVI
Vyprávění čestného občana města Úvaly 

PhDr. Zdeňka Mahlera o hudebním skladateli 
Gustavu Mahlerovi s hudebními ukázkami

Pátek 7. listopadu 2008 v 18 hodin
v kulturním sále Domu s pečovatelskou službou

 na náměstí Svobody v Úvalech

Pocta bratřím Čapkům
V prosinci letošního roku uplyne 70 let od úmrtí Karla 
Čapka, jednoho z našich vynikajících spisovatelů. Společně 
se svým bratrem Josefem patří k nejvýznamnějším umělcům 
20. století. Jejich život jakoby sledoval historii prvních dvace-
ti let Československé republiky - po zdárném rozvoji a úspě-
ších následoval smutný konec. Karel Čapek byl nejen spiso-
vatelem, ale projevil se jako novinář, dramatik, překladatel 
a obránce humanistických hodnot. Jeho politické názory 
a přátelství s T. G. Masarykem byly příčinou, že upadl v nemi-
lost v naší republice nejen v závěru svého života, ale i po 
2. světové válce, především v 50. letech 20. století.
Literární a umělecký odkaz a život bratří Čapků si připo-
meneme na kulturním večeru 16. listopadu v sálku DPS. 
Vystoupí paní Hana Maciuchová a pan Otakar Brousek starší. 
Do Úval tak zavítají dvě opravdové herecké osobnosti. 
Paní Hana Maciuchová již během studia herectví na DAMU 
začala hrát v Divadle za branou, kde získala své první  pro-
fesionální angažmá. V roce 1971 odešla do Vinohradského 
divadla, kterému zůstala věrná až do současnosti. Tvůrci 
filmů byla neoprávněně přehlížena. Výjimkou je životopisné 
drama Člověk proti zkáze, v němž ztvárnila hlavní ženskou 
postavu - manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. 
Popularitu Hany Maciuchové vytvářela televize. Můžeme 
ji spatřit v řadě televizních inscenací, seriálů a pohádek. 
Spolupracuje s filmovým dabingem, velký prostor dostala 
také v Českém rozhlase. V letech 1994 až 2004 vyučovala 
na Pražské konzervatoři. V letošním roce se stala absolutní 
vítězkou televizní ankety TýTý.
Pan Otakar Brousek starší již během svých studií na česko-
brodském gymnáziu zpíval ve smíšeném sboru, hrál v gym-
naziálním orchestru a začal hrát spolu s partou mladých nad-
šených lidí ochotnické divadlo. V roce 1945 byl přijat jako 
herec a inspicient v divadle v Kladně, odkud v roce 1946 
přešel do Studia Národního divadla. Krátce působil ve smí-
chovském Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, poté šest 
let v Divadle E. F. Buriana. Odtud přešel do Vinohradského 
divadla, kde hraje již 50. sezónu. Během své kariéry účinko-

Kultura a volný čas

Pan PhDr. Zdeněk Mahler v Úvalech v roce 2005 
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Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
ve spolupráci 

s Památníkem Karla Čapka ve Strži u Dobříše,
s Městskou knihovnou v Úvalech,

Českým rozhlasem Praha
a za finanční pomoci Komise pro kulturu 

Rady města Úvaly
pořádá kulturní večer

BRATŘI ČAPKOVÉ,

který se koná
v neděli 16. listopadu 2008 od 16 hodin

v kulturním sálku DPS 
na náměstí Svobody v Úvalech.

Ukázky z tvorby bratří Čapků přednesou
paní Hana Maciuchová

a pan Otakar Brousek st.

V pondělí 17. listopadu 2008 bude od 14 do 18 hodin 
v sálku DPS otevřena výstava

 ŽIVOT A DíLO BRATŘí ČAPKů, 

v 15 a v 16 hodin bude promítnut 
videopořad Spisovatel Karel Čapek.

Výstavu bude možné navštívit i v následujících dnech:
 ve středu 19. 11. od 14  do 17 hodin 

(vyhrazeno pro seniory),
v pátek 21. 11. od 15 do 18 hodin,

v sobotu 22. 11. od 14 do 18 hodin (včetně projekce 
videopořadu Spisovatel Karel Čapek v 15 a v 16 hodin).

Vážení spoluobčané,
možná se Vám zdá, že je ještě brzy mluvit o Vánocích, 
ale opak je pravdou. Již 30. listopadu budeme mít první 
adventní neděli. Začne ten krásný adventní čas, kdy děti píší 
Ježíškovi a my dospělí myslíme více než kdy jindy na své 
blízké a na ty, kteří nás potřebují.
Rádi bychom Vás pozvali na úvalské náměstí k rozsvícení 
vánočního stromu, který nám bude ve městě zpříjemňo-

vat předvánoční čas. Rozsvícení vánočního stromu bude 
doprovázeno kulturním programem (vánoční koledy, písně 
a melodie) v podání dětí základní školy, flétniček p. Nováčka 
– MDDM, sboru Christi atd. Jako občerstvení budeme podá-
vat domácí vánočky, cukroví a vánoční punč.
Všichni, kteří s námi chcete rozsvícením vánočního stromu 
zahájit adventní čas v Úvalech, přijďte v neděli 30. 11. 2008 
na náměstí Arnošta z Pardubic před faru v 15.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

Komise pro kulturu Rady města Úvaly 
zve všechny občany Úval a blízkého okolí

nA SLAVnOSTní 
ROzSVícEní 

VánOČníHO STROMU  
na náměstí Arnošta z Pardubic, které se bude 

konat  30. 11. 2008  od 15.00 do 16.30 hodin.
Vystoupí děti ze základní školy, děti z MDDM 
pod vedením p. Nováčka, sbor Christi a další.

Těšíme se na Vaši účast.
                                                                

                                 
  Komise pro kulturu Rady města Úvaly

společně s Obcí baráčnickou Úvaly
srdečně zvou občany na

IX. MěSTSKý PLES,

který se koná 17. 1. 2009 v sále sokolovny.
K tanci bude hrát Březovanka pod

vedením p. Vojtěcha. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude zahájen

1. 12. 2008 v městské knihovně.

VánOČní KOncERTy 
KOMORníHO SBORU cHRISTI 

ÚVALy A jEHO SóLISTů

Na varhany doprovází Mgr. Eva Nádeníčková. 
Řídí Dr. Vítězslav Pokorný.

Neděle 30. 11. v 17 h v kostele sv. Jiří na Hradešíně
Sobota 6. 12. v 17 h v kostele Matky 

Boží v Praze – Klánovicích
Neděle 7. 12. ve 14.30 h v modlitebně 

Církve bratrské v Úvalech
Sobota 13. 12. v 11 h v sanatoriu TOPAZ, 

ve 14.30 h v evangelickém kostele ve Škvorci

val ve více než 110 celovečerních filmech a televizních seri-
álech, jeho komentář doprovází několik desítek krátkých 
filmů. 
Je to herec s mimořádně kultivovaným projevem.
Vzpomínku na bratry Čapky umocní výstava, která bude 
otevřena od 17. do 22. listopadu v sálku DPS. Výstava je 
připravena ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži 
u Dobříše, s Památníkem národního písemnictví v Praze 
a Městskou knihovnou v Úvalech. Na výstavě bude promítán 
videopořad o Karlu Čapkovi.
 Ing. Vladislav Procházka



Den  Hodina Akce       Garant

31.10. – 2.11.   Víkend v Račicích     A. Sismilichová

3.11.  16-19  Seminář lidové tvorby
    s Janou Kubešovou (poplatek 20 Kč)   J. Pospíšilová

6.11.  17.00  Vernisáž výstavy Podzimní hrátky   O. Procházková
    v MK Ouvaláček  

7.11.  20-23  M-klub s kapelou Hegeš a fotografem   J. Pospíšilová
    Markem Langem (vstup zdarma)

8.11.    Turisťáček na cestách     O. Procházková

11.11.  13.30  Liduščino divadlo pro nejmenší –   J. Pospíšilová
    Dobrodružství čmeláka Brundibára
    (GALERIE MDDM) vstup zdarma

12.11.  9.30  Povídání s dulou – beseda 
o těhotenství a porodu (vstup zdarma)   J. Bamruková

15.11.     Cena TŠ DUHA –Česká Lípa,     A. Sismilichová
    parketová soutěž  

20.11.  17.00  Vyhodnocení soutěžních VV prací   J. Pospíšilová
    a vernisáž výstavy v DPS

20.11.  19.30  Vernisáž výstavy Pevné jádro    J. Pospíšilová
    v Galerii MDDM

22.11.    Pochod Draháňským údolím    O. Procházková

26.11.  9.30  Výroba adventních věnců v Ouvaláčku   O. Procházková
    s Janou a Marcelou

28.11.    Adventní pochod světýlek Český Brod   O. Procházková

28.11.  17.00  Vernisáž výstavy prací dětí       J. Pospíšilová
z výtvarných a keramických kroužků
Evy Šubrtové, Hanky Novosádové  
a Jany Krejsové. 
Ukázky z lidové tvorby J. Kubešové

29.11.  9.30  Seminář – orientální tanec    D. Kobrlová

30.11.    Vystoupení flétnistů P. Nováčka na   P. Nováček
    „Rozsvícení stromečku v Úvalech“

Doufáme, že si některou z nich vyberete a těšíme se na Vás. 
Bližší informace najdete na www.mddmuvaly.cz ,nebo na plakátech.

Hezký podzim Vám přeje Jana Pospíšilová.

14

Život Úval

Zprávy z MDDM 
Vážení příznivci MDDM Úvaly, v listopadu 2008 
jsme pro Vás připravili tyto akce:



15

11/2008

Okénko knihovny
Máme opět nové čtenáře

Zásluhu na růstu počtu našich čtenářů mají každoroč-
ní besedy s žáky úvalských škol. Začínají většinou 
v říjnu, kdy se děti usadí a učitelé si upřesní svůj učeb-
ní záměr. Nabízíme širokou škálu besed pro všechny 
věkové kategorie školáků. Předpokládáme podle ode-
zvy, že úroveň besed je dobrá a nás práce s dětmi těší.  
Nemalý podíl na přílivu nových čtenářů mají i úvalské 
maminky s nejmenšími dětmi. Ty, které k nám začaly chodit 
před časem a jejichž děti dorostly do školkové docházky, 
přešly do normálního půjčovního provozu. Samozřejmě 
včetně dětí. 

Věříme, že i z nich budou od školních lavic naši noví čtená-
ři s vlastní čtenářskou průkazkou. Miminka se rodí a další 
maminky využívají naší zvláštní výpůjční doby právě 
pro ně - vždy v poslední středu v měsíci od 9 do 11 
hodin. Tentokrát se jedná o 26. listopad.

S předstihem oznamujeme, že 3. prosince 2008 uspořádá-
me opět představení našeho amatérského (starožitné-
ho) loutkového divadla pro nejmenší s mikulášskou 
pohádkou jak princeznu bolely nožičky. Představení 
budou od 10.00 a 10.30 hodin v prostorách městské 
knihovny (v případě nezájmu nebo nemoci se nekoná).

za pracovnice městské knihovny Mgr. Alena Janurová
foto Mgr. A. Janurová

Úvalský literární koutek

Bratranec jara

Bratranec jara
po létu přichází,
s moudrostí vlastní
klid a mír roznáší.
Tanečky hojnosti 
se stromy tancuje
a z dobré úrody
s nimi se raduje.

Jak malíř na plátno
barvy své poskládá,
na lístky zlatavé
rumělku přidává.
Prochází krajinou,
útěchu rozdává
a matku přírodu
ke spánku ukládá.

Josef Štěpánovský

Žáci při práci s knihou a informacemi 

Jedna z nejmladších adeptek na čtenáře
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Koupaliště v Úvalech

Článek v Lidové demokracii ze dne 5. září t.r., pojednávající 
o „úvalské přehradě“, vzbudil u nás pochopitelně velkou 
pozornost a příznivou odezvu. Konečně snad se přece 
dostane našim občanům touženého dostačujícího koupaliště, 
takže nebudeme odkázáni jen na Fabrák i Lhoták. Bylo 
by to v pořadí již čtvrté koupaliště v Úvalech. O prvním 
píše kronika takto: „V roku 1894 v měsíci červenci byla 
na ukoupeném pozemku parcele č. 642 p. V. Hladíka, č. 8 
sebranými příspěvky a příspěvkem 50 zl. od obce a 50 zl. 
od živnostenského spolku založena koupelna společná“. 
Předsedou výboru ustanoven farář Vojtěch Šrámek. „Na 
koupelnu vynaloženo 1060 zl., což ve zvláštní pamětní 
knize koupelny zaznamenáno a která u p. předsedy uložena 
byla.“ V r. 1897 se vzdal p. předseda Šrámek předsednictví 
a zároveň vypověděl i obnos 500 zl., který zapůjčil na 
postavení koupelny. Na místo jeho byl zvolen MUDr. 
Kopecký, který též tuto potřebnou částku obci zapůjčil. 
Ale r. 1899 se odstěhoval do Poříčan, jako obvodní lékař. 
Tento obnos nyní zapůjčila spolku ouvalská záložna, která 
byla toho roku založena. Koupelna stávala v místě dnešní 
přeložky stát. silnice pod Slovany. Koupávalo se tam podle 
hodin. V určitou dobu ženy, v jinou zas muži.

Při stálém růstu obce byl pociťován nedostatek prostoru 
ke koupání. Tu se rozhodla T. J. Sokol postavit za přispění 
obce v r. 1927 nové veřejné koupadlo na cukrovarském 
pozemku na škvoreckém potoku u dobročovické silnice. 
Koupaliště krásné o vodní ploše 115/16 m ale muselo být 
vypuštěno po několika letech. Prý se voda prosakovala do 
sklepů sousedních vil. V r. 1939 se obec rozhodla, že na 
potoce Výmola pod Holou Hostýní bude vybudováno kou-
paliště nákladem as 400.000 K. Projekt vypracoval za 10.000 
K ing. Vlad. Chmelík. 21. září 1940 byl zahájen slavnostní 
výkop. Šetřilo se. Aby náklad byl co nejmenší, byla zavedena 
pracovní povinnost pro všechny muže od 18 do 60 let ve 
výši 48 hodin. Za každou neodpracovanou hodinu muselo 
se zaplatit do obecní pokladny 5 K. I účet stav. Lad. Votavy 
za nové koupaliště upravila správní komise na 341.368,72 
K z původně žádaných 401.739.89 K. V r. 1944 zřízena na 
koupališti studna, aby voda v bazénu byla přiměřeně často 
vyměňována. Konečně snad to pravé! Dnes u lesa, který je 
na východ od Prahy jí nejbližší, má být zřízena rekreační 
oblast pro Prahu. Úvalská nádrž má poskytnout příjemný 
pobyt u vody pro 30 000 lidí. Potom i místním občanům 
bude všestranně vyhověno.

B (Život Úval č. 11/1963)

Cestujících, kteří využívají vlaky Pražské integrované dopra-
vy, je stále víc. Důvodů je hned několik. „Lidé se stěhují do 
příměstských částí. Musí dojíždět. Praha je navíc zahlcena 
auty. Cestující je raději nechávají zaparkovaná na okraji Prahy, 
odkud pokračují vlakem nebo městskou dopravou,“ dodává 
mluvčí Ropid Filip Drápal. 
Více cestujících v příměstských vlacích neunikne průvodčím. 
Ti mají kromě běžných povinností totiž dvakrát do roka důle-
žitý úkol. Všechny spočítat.
„Na jaře a na podzim dělají České dráhy průzkum obsazenosti 
vlaků. Každý průvodčí v daný den počítá cestující. Pak se to 
dá všechno dohromady,“ popisuje způsob, jak sčítání probíhá, 
mluvčí Ropidu Filip Drápal.
Naposledy takto s pomyslnou kalkulačkou mezi jednotlivými 
vagóny pobíhali zaměstnanci drah letos v dubnu.
Na žebříčku vytíženosti jednoznačně vede Masarykovo nádra-
ží. Průvodčí tam v průběhu jednoho dne napočítali téměř 
pětatřicet tisíc cestujících, kteří využívali jen vlaky Pražské 
integrované dopravy.
„Na druhém místě je hlavní nádraží s necelými osmnácti 
tisíci lidí, pak Smíchov a Radotín,“ vypočítává Pavel Macků 
z marketingového oddělení Ropidu.
Překvapivě mnoho cestujících využívá i dříve méně frekvento-
vaná nádraží, jako jsou Klánovice nebo Černošice.
„Očekáváme významné posílení na většině linek, které smě-
řují do Prahy. Pokud nám to kapacita tratí dovolí, zkrátíme 

intervaly a vlaky budou jezdit častěji,“ slibuje Drápal. Naráží 
na plánované změny jízdního řádu, které by se měly projevit 
v prosinci. Ropid v budoucnu plánuje také zřízení stanic 
Karlín a Zahradní Město. Blízko nového stadionu Slavie by 
také mohla vzniknout zastávka Eden nebo na trase do Zbraslavi 
a Vraného nad Vltavou zastávka Kačerov. 
V příštích dvou letech se také počítá se zavedením dvou 
linek projíždějících přes hlavní nádraží. První by spojova-
la Lysou nad Labem, Vysočany, Říčany a Strašnice. Druhá 
by vedla z Řevnic přes Černošice a Radotín do Libně, Úval 
a Českého Brodu.                                     (redakčně kráceno)

nejvíce frekventovaná nádraží podle počtu cestujících 
(zdroj: ROPID)

1. Masarykovo nádraží 34 579
2. Hlavní nádraží 17 925
3. Smíchov 9 979
4. Radotín 4 734
5. Úvaly 3 968
6. Libeň 3 937
7. Říčany 3 902
8. Vysočany 3 711
9. Černošice 3 629
10. Vršovice 3 300
11. Klánovice 3 113

Veronika Fejtková (Mladá fronta DNES, 16. 9. 2008)    

Napsali o nás
Malé stanice využívá stále více cestujících
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Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve dnech 9. - 10. 10. měly děti úvalské základní školy 
ředitelské volno. Pedagogický sbor věnoval tento čas 
sebevzdělávání na téma osobnostně-sociální výchova. 
Nebylo to první a výhledově ani poslední školení tohoto 
druhu. Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj 
osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků 
ve škole. Používá praktické prožitkové metody vyučování. 
Je vnímána nejen jako příležitost k rozvíjení osobnosti žáků 
a dobrých mezilidských vztahů ve třídách, ale také jako 
základní podmínka efektivního vyučování. 
Metody a pedagogické postupy, se kterými se zde 
pedagogové seznamují, jsou velmi důležité pro uplatňování 
stávající koncepce školy. 
Je to zároveň i jedna z možností, kdy si učitelé mohou 
vyzkoušet, jaké je to být žáky a valná část aktivit je takto i 

koncipována. Stěžejními pojmy jsou komunikace, spoluprá-
ce,  sebereflexe a řešení problému, tj. věci, se kterými se 
nejen učitelé a žáci setkávají každý den. 

J. Sigmundová

Střípky z naší základní školy

2. - 5. 9.  týden osobnostně - sociální výchovy

3. 9.  návštěva památníku Terezín – 9. roč.

18. 9.   návštěva divadla – 4.B

30. 9.   vítání občánků

1. 10.  návštěva divadla – 5. roč.

1. 10.  exkurze – Toulcův dvůr (EVV) – 6. roč.

9. - 10. 10. školení pedagogického sboru (OSV)

13. 10.  profitesty – 9. roč.

13. - 17. 10. týden proti vandalismu

16. 10.  exkurze – Archeopark – 6. roč.

16. 10.  návštěva divadla – 2. roč.

20. – 24. 10. sběr starého papíru

20. 10.  divadelní představení v sokolovně – 4. – 9. roč.

23. 10.  návštěva areálu Pěnčín – 4.B a 7.B

29. 10.  školení pedagogického sboru (OSV)

Školství

 

Organizace a spolky 
Blíží se „Devadesátka“ … pro Junáka – Středisko br. Jiřího Bubáka

V sobotu 4. dne Měsíce padajícího listí t.r. se sešlo v jedné 
z kluboven úvalského skautingu na dvě desítky oldskautů 
a oldskautek k zavzpomínání na vše krásné, co se na skaut-
ských táborech a výpravách stalo. 
Svolavatelům Jindrovi, Lídě, Romanovi a Vaškovi (podle 
abecedy) se podařilo znovu svolat devítičlennou družinu 
sester a jedenáctku postarších bratrů, vesměs ročníků 1925 
až 1935. 
Čtyři hodiny trvalo vyprávění, hojně promísené zpěvem 
řady skautských i národních písní, jak jinak než při kytaře.
V „osmičkovém“ roce, kdy si naše republika připomíná celou 
řadu významných událostí, se tato říjnová schůzka sešla m.j. 
při příležitosti 89. výročí založení prvého skautského oddílu 
v Úvalech bratry Bohuslavem, Jelínkem a Masákem.

Protože tato prvá skautská základna v Úvalech – při mládí 
jejích zakladatelů prvotní nadšení a čilost později ztrácela, 
o pět let později se zasloužil o založení už trvalých oddílů 
skautů a skautek bratr Bubák. 
V příštím roce tak může dnešní úvalský Junák – Středisko br. 
Jiřího Bubáka slavit devadesát let své činnosti. 
I když tato mimoškolní záliba už tolika generací mládeže 
nejen v Úvalech, ale i v Jirnech, na Hradešíně a v Sibřině 
– zde všude byly založeny další oddíly úvalského střediska – 
byla třikrát násilně umlčena, čtyři klubovny v háji při Pražské 
třídě stále žijí mladým životem. Snad se tedy dočkáme i oslav 
90. výročí od založení skautingu:

Ať i v Úvalech Devadesátka pokračuje!
V. K. s.

Školení pedagogů ZŠ, foto Ing. B. Morávková



Dětské hřiště na Slovanech
V sobotu 18. října ve 13:00 otevřelo sdružení Otevřené Úvaly 
za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky a mnoha 
rodičů s dětmi dětské hřiště na Slovanech. Sice zbývá dodě-
lat oplocení, ale hřiště je dětem již k dispozici. Budeme rádi, 
když Vám a Vašim dětem bude dělat radost co nejdéle. Ještě 
jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli, ať již finančně, 
prací nebo i prostou lidskou podporou.

Za sdružení Otevřené Úvaly Hana Němcová

Deset let hasičem
Rok 2008: desátá jarní soutěž, desátý letní tábor… Letos na 
podzim je tomu již deset let, kdy byl v Úvalech znovu zalo-
žen kroužek mladých hasičů. V té době již někteří z nás znali 
hasičárnu díky svým rodičům - hasičům, věděli něco málo 
o jejich práci a o soutěžích požárního sportu. Avšak pro 
některé z nás se otevíral úplně nový svět dosud neznámých 
věcí, her a soutěží, které jsme se všichni společně vydali 
objevovat. Přes zimu se v hasičárně utvořila parta kamarádů, 
která se díky vedoucím seznámila s disciplínami jarního kola 
hry PLAMEN, které pak na jaře natrénovala a svůj um před-
vedla dokonce v domácím prostředí. Dalo se tehdy dohroma-
dy družstvo kategorie mladších žáků a hned na první soutěži 
slavilo úspěch. V okresním kole se umístilo na druhém místě! 
Soutěž konaná v Úvalech k nám přilákala další příznivce do 
našeho kroužku. Náš první rok v hasičárně byl zakončen prv-
ním letním hasičským táborem ve Stříbrné Skalici. Na ducha 
barona Bartoloměje, kterého jsme zachraňovali, se nedá 
zapomenout! A po prázdninách začal druhý rok. Přibylo 
více členů a do dalšího kola celoroční soutěže jsme mohli 
přihlásit družstva starších i mladších žáků. Poprvé jsme si 
zkusili podzimní kolo soutěže- branný závod, jehož výsledek 
se sčítá s následujícím jarním kolem. Soutěž se opět uskuteč-
nila v Úvalech a nově utvořené družstvo starších obsadilo 
třetí místo. Následující rok (2000) však už začala předlouhá 
šňůra vítězství. Sešla se parta dětí zapálených do požárního 
sportu a vůbec do všeho kolem hasičství, postupem času se 
nakoupilo vše potřebné vybavení a tím se vyřešila i některá 
drobná nedorozumění s pravidly, která nás občas zaskočila 

v krajských kolech a někdy i vyřadila z bojů o lepší místa. 
Ovšem v našem okrese jsme pak každý rok platili za favority 
a  pět let za sebou jsme do krajského kola v kategorii starších 
nepustili jiné družstvo. Kategorie mladších neměla možnost 
postupu, ale hájila přední místa statečně každý rok. Jak léta 
běžela, stávali se z nejstarších z nás dorostenci a dorostenky, 
kteří sice v kategorii smíšeného dorostu neměli právo na 
postup (i když častokrát úspěšně konkurovali čistě chlapec-
kým týmům), ale mohli startovat i jako jednotlivci. A tak se 
díky nim jméno našeho sboru doposud šestkrát (za sedm let 
fungování této kategorie v Úvalech) objevilo na startovní lis-
tině Mistrovství České republiky v požárním sportu. Kromě 
celoročních soutěží jsme však absolvovali také mnoho sou-
těží v požárním útoku - královské disciplíně. Zde jsme také 
nasbírali plno pohárů a diplomů. 
Časy, kdy jsme s desetníky pro štěstí v ponožkách nadšeně 
jezdili na každou soutěž, už dávno minuly, někteří z nás 
z  hasičárny odešli, z jiných se stali dobrovolní hasiči nebo 
vedoucí kroužků pro děti. Dnes, po deseti letech, je hasičár-
na téměř naším druhým domovem,  jsou z nás již buď pracu-
jící občané, nebo ještě studenti.  Posílili jsme družstva dospě-
lých a reprezentujeme celkem úspěšně náš sbor v okresních 
soutěžích a občas i na krajské úrovni.  Na letních táborech ve 
Stříbrné Skalici, které se uskutečňují nepřetržitě každý rok, 
se z nás postupně stali instruktoři a také vedoucí. Pomalu 
se vžíváme do nových rolí, které vyžadují mnohem více 
zodpovědnosti a trpělivosti. Do rolí dobrovolných hasičů, 
jejichž úkol každý zná, a do rolí vedoucích, kteří mají za úkol 
vychovat další generaci, která by snad za deset let mohla být 
podobná té naší. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem vedoucím, 
kteří se podíleli na vedení našeho kroužku, obětovali nám 
svůj volný čas, stmelili z nás kolektiv nerozlučných kama-
rádů, zasvětili nás do svého řemesla a pomohli nám k úspě-
chům v požárním sportu! 

Stálo to za to, děkujeme!
„Odrostenci“ Alča, Klára, Terka, Milan, Petr, Radek, Fanda?

Rybářské závody na LHOTÁKU
O víkendu 27. a 28. září 2008 byly na hospodářském rybníku 
LHOTÁK uspořádány již tradiční závody v lovu ryb udicí. 
V sobotu soutěžili členové kroužku mladých rybářů, v neděli 
pak členové organizace senioři. 
Společné pro oba závody bylo místo konání – rybník 
LHOTÁK, časový interval 7.00 – 12.00 hodin, rozdělení sou-
těže do dvou poločasů a v neposlední řadě i pěkné počasí. 
Soutěžilo se jedním prutem s jedním návazcem. Hodnocen 
byl 1 cm délky ulovené ryby jako 1 bod.
Sobotního klání se účastnilo 16 chlapců a děvčat, uloveno 
bylo 41 ks ryb – převážně kaprů. Nejvíce ulovil a umístil se 
na prvním místě Petr Prchal (209 bodů), druhý byl Martin 
Hlávka (205 bodů) a třetí Samuel Filip (198 bodů). 
Soutěž byla dotována hodnotnými cenami a s nějakou tou 
rybářskou drobností bylo pamatováno na všechny startující.

18

Život Úval

Organizace a spolky



19

V neděli pak byl odstartován závod členů-seniorů za účasti 
25 členů z 55 pozvaných. Uloveno bylo 45 ks ryb, největší 
měřila 56 cm.
Vítězem této kategorie se stal p. Václav Moravec (306 bodů), 
druhý byl p. Jaroslav Hora (184 bodů), na třetím místě 
p. Miroslav Daněk (140 bodů).
Tito první tři závodníci byli odměněni peněžními cenami.
U obou kategorií si každý startující mohl ponechat rybu, 
která dosáhla zákonem stanovenou míru. Během soutěží 
bylo účastníkům připraveno a podáváno z prostředků orga-
nizace rybářů občerstvení. 
U seniorů proběhla po slavnostním obědě a vyhodnocení 
soutěže debata se členy výboru MO. Tématem byly rekon-
strukce rybníků, zarybnění revírů a obecně činnost organi-
zace.

Za výbor MO ČRS  Zbyněk Slavík

Ozvěny úvalského JABKOBRANÍ 2008
V sobotu 4. října proběhl druhý ročník jabkobraní v parku 
před základní školou. Přestože v pátek počasí ještě vypadalo 
velmi nepříznivě, sobota nás odměnila jasnou oblohou a my 
se mohli těšit z příjemného babího léta.

Stánky rozmístěné po obvodu parku nabízely velké množství 
rozličných předmětů a výrobků, jemný calvados (z palírny 
v Tuklatech), jablečný mošt i výborná jablka přímo ze sadu.
Děti i rodiče si mohli zasoutěžit v jablečných disciplínách 
(nejdelší jablečná slupka, pití moštu metrovým brčkem 
atd.), mohli si vyzkoušet, jak se drátuje, tká nebo přede vlna 
z ovčího rouna, nahlédnout do přízemí školy, kde celý den 
probíhala výtvarná soutěž ve výrobě pohlednic (opravdu 
jsme všechny poslali) a obrázků na téma podzim. Celý 
prostor byl vyzdoben různorodými, s citem a nevšedním 
nápadem vytvořenými obrázky, kolážemi a výtvory dětí 
základní školy. Do soutěže se zapojilo 11 třídních kolektivů. 
Pro nejmenší účastníky byl ve stínu lípy připraven cirkus 
FOFR, jehož představení se pro velký úspěch dočkalo tří 

repríz. Velkému zájmu se těšilo vystoupení kouzelníka Petra 
Theimera, který byl stále středem zájmu dětí, čekajících na 
balónková zvířátka.
S úspěchem proběhla také soutěž o nejlepší kulinářský počin, 
kde celkem pět kuchtíků přineslo hotové výrobky z jablek. 
Tuto soutěž velmi obzvlášť kladně hodnotila v odpoledních 
hodinách už značně vyhladovělá porota.

Všem návštěvníkům, kteří podpořili naši snahu o zavedení 
nové úvalské tradice tím, že se přišli podívat, zasoutěžit 
nebo si za dobrovolný příspěvek odnesli některý výrobek 
vytvořený vlastníma rukama našich členů, děkujeme. 
Vřelý dík také všem členům našeho občanského sdružení, 
vedení i učitelům ZŠ za skvělý přístup a poskytnutí prostor 
a v neposlední řadě městskému úřadu za vstřícnost, spolu-
práci i finanční podporu.

za občanské sdružení Nová šance – za rozvoj Úval
Jana Horová a Martina Bedrnová

foto Nová šance

Organizace a spolky

Výrobky dětí

Představení cirkusu Fofr

Výrobky z dílny Nová šance
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR POSÁZAVÍ 
Dne 27. 9. 2008 se uskutečnil další ročník tradičního závo-
du Úvaly - Český Šternberk - Úvaly. Pořadateli závodu se 
opět podařilo (po roční pauze) objednat příjemné slunné 
počasí. Trať byla výborně značena, na většině trasy se skvěl 
nově položený asfalt, takže podmínky pro cyklistiku byly 
prakticky ideální. Na trochu menší účasti se bohužel prav-
děpodobně projevila termínová kolize s probíhajícím MS 
v silniční cyklistice v Itálii a také to, že někteří borci, jak 
prohlásili, nechtějí hazardovat se svým jménem. Zřejmě se 

šetří na závody typu Tour de France. Skupina deseti borců 
kategorie „A“ se vydala na trať přesně hodinu po „béčkařích“ 
(viz foto ze startu).  Tato skupinka „A“ se roztrhala (jako 
už tradičně) hned na prvním kopci v Přišimasech, v čele 
zůstala šestice cyklistů, ze které jeden opravoval a druhý 
mu pomáhal a to je připravilo o lepší umístění. Čtveřice, 
která zůstala za touto čelní skupinou, jela společně až do 
Chocerad, v kopci na Ostředek už jel dále každý za sebe. Do 
kopce ve Šternberku už najížděl v čele závodu hlavní favorit 
a mnohonásobný vítěz předešlých ročníků Libor Janoušek 
společně s Herdou těsně následován předloňským vítězem 
Pavlem Kutmanem (viz přiložené foto). Kutmanovi na 
konci Jevanského údolí došlo a byl předjet O. Teplým. Další 
borci již jeli svoje tempo, ať již ve dvojici nebo sólo jízdu (to 
platí pro A-tým). V Ratajském kopci utrhl Janoušek Herdu  

a nikým neohrožován si dojel pro vítězství, a to zcela zaslou-
ženě, stejně většinu závodu tahal špici.
V 10 hodin odstartoval B-team v počtu 8 statečných. První 
dělení bylo již pod kopcem na Přišimasy. Odjíždí Kubera 
a Svoboda, dále před Hradešínem odpadají ze šestičlenné 
skupiny (Brčoun) Tesař a Labounek – kvůli defektu. 
K dalšímu dělení dochází ve stoupání na Ostředek, totálně 
odpadá (Berni) O. Bernreiter a později vzdá. Selix odjíždí 
Bláhovi se Zelenkou v doprovodu dvou borců jedoucích 
mimo závod - J. Hrouda a R. Kubín. Dále papírák Bláha 
v kopci ze Šternberka odjíždí Zelenkovi, jemu se ho už nepo-
daří dostihnout stíhací jízdou á la ,,Cancellara“ v Jevanském 
údolí. Selix dostihuje a předjíždí v Třemošnici Svobodu, na 
Kuberu už mu síly nestačí.

Za zmínku stojí ještě 3. místo O. Teplého v celkovém pořadí 
a nestárnoucího O. Bakose – vítěz kategorii nad 50 let a 3. 
místo nad 40 let. Na závěr přeji všem amatérským cyklistům 
více odvahy postavit se na start. Ještě děkuji pořadatelům za 
hladký průběh závodu a rovněž sponzorům www.batohy.
net a cyklosportu ORG Říčany za krásné ceny.
Autoři článku: J. Mašín (nejedná se o kontroverzní postavu 
našich dějin) a M. Zelenka (ředitel závodu)

Sport

Hromadný start závodu

Čelo závodu v kopci u Šternberku

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů „veteránů“
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Nohejbal a Úvaly
Dne 3. 10. 2008 proběhl v areálu koupaliště již třetí ročník 
nohejbalového turnaje trojic. Sešlo se zde celkem jedenáct 
trojic, a tak se zvolil systém hry každý s každým. Počasí se 
vcelku vydařilo. Hrálo se až do pozdních odpoledních hodin 
a byly zde vidět některé opravdu dobré zápasy mezi jednot-

livými trojkami. Byly zde týmy z Prahy, Přišimas, Benešova, 
Třebohostic a vítězové minulého ročníku z Církvic. SK 
Úvaly mělo zastoupení dvěma trojkami, a to ve složení 
Havel, Petrák, Vedral, druhá trojka Kloss, Polák, Kovář. První 

trojka se umístila na hezkém třetím místě, druhá pak obsadi-
la šestou příčku. Na druhém místě skončila trojka z Přišimas 
a absolutní jedničkou tentokrát byla trojka z Prahy, která 
po celý turnaj nezaznamenala jedinou prohru. Všichni si 
odnesli nějakou tu cenu a vítězové k dárkovému koši navíc 
obdrželi nohejbalový balón. Celý turnaj skončil okolo 18. 
hodiny a všichni odcházeli s dobrým pocitem, že udělali 
něco pro své zdraví. Doufejme, že příští ročník se povede 
stejně dobře jako ten letošní a že i přibude nějaký ten fanou-
šek, který se přijde jenom podívat a fandit. 

Pavel Polák, SK nohejbal Úvaly

HUSOVA KAPLE - Duchovní služby v listopadu
 
Neděle 2. 11. Vzpomínková bohoslužba -  9 h  /DUŠIČKY/

Neděle 9. 11. Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně - 9 h

Neděle 16. 11. Přímluvné modlitby - 9 h

Neděle 23. 11. Songová bohoslužba pro mladší i starší - 15 h

Neděle 30. 11. Bohoslužba k zahájení ADVENTU - 9 h

Středa 12. 11. Klub volné chvíle aneb posezení u kávy - 16.30 h

Základy křesťanství hrou pro mladší děti: pondělí v 16 h, pro starší děti: úterý v 16 h

Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI: pondělí a čtvrtek od 18 h 

Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180 – Úvaly, mobil 605920773 

                                                                            Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Církev 
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

 SOBOTA 13. PROSINCE 2008 OD 
20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

VánOČní PLES  FOTBALISTů 
K TANCI A POSLECHU HRAJE GAMBIT 

DANY JAGEROVÉ 
BOHATÁ TOMBOLA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 3. LISTOPADU 
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., 

REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ 

V SOBOTU 13. 12. OD 18.30 HODIN

Jedna z mnohých hezkých nohejbalových akcí
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Pamětní kámen v lese slaví výročí
Již tomu bude 110 let, co byl poblíž Úval v Klánovickém lese 
u jižní strany železniční tratě postaven mohutný kámen pro 
Jana II. z Lichtenštejnu, který vlastnil škvorecký velkostatek. 
12. listopadu roku 1898 vládl totiž už 40 let a na oslavu toho-
to výročí se pořádaly mnohé bohoslužby a slavnosti. Také se 
na vybraných místech v lesích zasadily řady dubů a k nim 
byly posléze postaveny pamětní kameny. Takových kamenů 
se nalézá na území bývalých panství Kostelec nad Černými 
lesy, Škvorec a Uhříněves několik, podobně je tomu v pan-
stvích na Moravě.
Kámen u Úval byl i s duby vsazen do země, podle dobového 
tisku, přesně na datum výročí. Vyryt na něj byl latinský nápis: 
„Princ Joan Quergetum ad 40 ann Regim Jubil 12 Nov 1898“, 
což v překladu znamená „Dubiny knížete Jana k 40. výročí 
vlády, 12. listopadu 1898.“ Tyto kameny byly dárkem knížeti 
od jeho úředníků. Když byl ale kníže provázen po černokos-
telecku k podobným oslavným kamenům, vyjádřil se o nich 
nechvalně. Prý mu připadaly jako vlastní náhrobky.
Dlouhá doba jeho vládnutí nebyla jediným důvodem ke stav-
bě památných kamenů. Lichtenštejnové byli zpravidla dob-
rými hospodáři, ale o Janovi II. se vyslovil jednou ředitel 
jeho četných statků, že knížete nemine bankrot. Byl totiž 
neobyčejně vstřícný k prosbám o příspěvky k rozmanitým, 
a nejen dobročinným účelům. Měl však z čeho rozdávat, 
zdědil nejrozsáhlejší statky v Českém království. Pověst dob-
rosrdečného muže si však získal až po dlouhé době svého 
vládnutí, často totiž záleželo na vůli knížecího zástupce a ten 
nemusel být zdaleka tak vstřícný. Češi navíc vnímali knížete 
zprvu s apatií jako Němce.
To, že byly kameny odhalovány v lesích, také není náhodou. 
Kníže Jan II., jak to bylo u Lichtenštejnů zvykem, si velice 
zakládal na lesnictví a chovu zvěře. Sám vystudoval Vysokou 

školu zemědělskou ve Vídni a důsledky jeho správy jsou 
v našich lesích dosud patrné. Za Jana II.už neupravené hvoz-
dy náležely minulosti, divoká příroda byla srovnána do růz-
nosměrných linií, lesy byly promyšleně rozděleny na sekce 
a každou sekci označoval žulový sloupek s příslušným čís-
lem. Pečlivě se vyměřovaly a zřizovaly lesní cesty.
Při 50. jubileu vlády knížete v roce 1908 byl na kámen v lese 
vytesán další nápis: „AD 50 ANN REGIM JUBIL. 12. NOV. 
1908.“ Tedy v překladu „50 let vlády 12. listopadu 1908.“ 
Ačkoli kníže mohl oslavit ještě další dvě desetiletí, žádný 
další záznam na kameni není. V listopadu roku 1918 bylo 
krátce po vzniku Československé republiky a slavit výročí 
vlády knížete, který žije tou dobou v rakouských Valticích, 
nepřipadalo v úvahu. V roce 1928 už přišel kníže díky 
pozemkové reformě o většinu majetku a o Češích nechtěl 
ani slyšet.
Jan II. z Lichtenštejnu byl nejdéle vládnoucím monarchou 
v dějinách Evropy, předčil i „nesmrtelného“ císaře Františka 
Josefa I. Zemřel za třeskuté zimy 11. února roku 1929 v nedo-
žitých 89 letech ve svém sídle ve Valticích. V našem kraji se 
na něj dlouho vzpomínalo jako na dobrotivého muže. 

Milan Bednář

1. 11. 1918
V Úvalech na náměstí se shromáždily 
tři stovky vojáků a legionářů, kteří 
se slavnostně přihlásili pod prapory 
branné moci mladé Československé 
republiky.

1. 11. 1918
Úvalským nádražím projížděli do Prahy 
slovenští poslanci Dr. Derer, Dr. Hodža 
a Houdek. Na nádraží se shromáždilo 
mnoho úvalských občanů a zdravili 
je. Uvítací řeč přednesl starosta obce 
František Kaplan, za uvítání poděkoval 
Dr. Derer.

1. 11. 1924 
Na úvalském náměstí byl slavnostně 

odhalen pomník obětem první světové 
války. Slavnostní odhalení se na úval-
ském náměstí uskutečnilo za účasti 
zástupců města, legionářů, válečných 
poškozenců a velkého počtu místních 
obyvatel. Pravidelné veřejné oslavy 
u pomníku doprovázely také různá 
výročí, mezi nimiž bylo nejoblíbeněj-
ší vyhlášení samostatné republiky, 
upálení Mistra Jana Husa a podob-
ně. Zhotovením pomníku, navržené-
ho pardubickým stavitelem Zahálkou, 
byla pověřena firma Aloise Formánka 
z Českého Brodu. Jména 26 úval-
ských občanů padlých a nezvěstných 
v 1. světové válce: Balej J., Chlapec 
Vlasta, Eliáš Václav, Červinka František, 
Fajt Josef, Fořt Josef, Kopáček Josef, 

Kušta František, Kučera František, 
Kadeřábek Jindřich, Kosík Bohouš, 
Kosík Jan, Nouzovský Jan, Neuman 
Václav, Lorenc Josef, Procházka Josef, 
Rozhon Antonín, Samec Vojtěch, Šimon 
Ladislav, Štamberský Jan, Šulc Hugo, 
Týbl Vilém, Veselý František, Veselý 
Bohouš, Vojáček Václav, Vavřina Josef.

10. 11. 1918 
Za velké účasti občanů se konaly v kos-
tele Zvěstování Páně děkovné boho-
služby za vyhlášení Československé 
republiky.

10. 11. 1918
Z Úval se vraceli zpět do vlasti první 
ruští váleční zajatci.

Úvalské kalendárium - listopad

Pamětní kámen 
pobývá v lese již 
110 let. 
Foto Jan Psota ml.
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10. 11. 1961
V Úvalech byl postaven první dvou-
patrový družstevní dům s byty pro 12 
rodin. Je postaven na zahradě dřívěj-
šího statku Josefa Šťastného. Každý 
byt se skládá z kuchyně, 3 pokojů 
a příslušenství.

18. 11. 1959 
V Úvalech se konala zakládající schůze 
Stavebního bytového družstva občanů 
Úvaly.

19. 11. 1532
Jindřich Škvorecký z Klinštejna prodá-
vá svému strýci Zikmundovi ze Smiřic 
za 7 tisíc kop grošů celé škvorecké pan-
ství. Náleželo k němu: Škvorec (hrad 
i městečko), polovice Úval, Květnice, 
Přišimasy, Dobročovice a nájmy 
v Tuklatech, Břežanech, Mrzkách, 
Radešíně a Vrátkově.

19. 11. 1894
Východně od městečka byl zkolaudo-
ván nový hřbitov.

23. 11. 1962
V Úvalech se poprvé rozsvítily na 
nových stožárech výbojky veřejného 
osvětlení v Husově ulici a na náměstí.

24. 11. 1916
Pro válečné účely byly zabaveny dva 
zvony z úvalského kostela. Původně 
měly být odevzdány tři zvony, ale na 
přímluvu faráře pátera Aloise Dostála 
byl ponechán vedle zvonu Kašpar 
i nejmenší zvon umíráček Jan. Tak byl 
zabaven vůbec největší úvalský zvon 
Maria z roku 1868, pořízený ze sbírek, 
vážící 227 kg, v průměru měřící 75 cm, 
s nápisem: „Milostivým darem Jeho 
Veličenstva krále českého Františka 
Josefa a příspěvky osadníků ulit tento 
zvon ke cti Rodičky Boží r. 1868 v slé-
várně dcery Karla Bellmanna Anny 
v Praze“. Druhým zabaveným zvonem 
byla Barbora z roku 1851, vážící 40 kg 
a měřící v průměru 38 cm, tzv. poled-
ník. Oba zvony vážily 267 kg a bylo za 
ně obdrženo 1 068 korun. Jejich osud 
postihl i přes určité oddálení zvon Jan 
v lednu 1918.

24. 11. 1918 
Poprvé od vzniku samostatné 
Československé republiky se v Úvalech 
sešlo obecní zastupitelstvo. Na svém 
zasedání také jmenovalo čestným 
občanem spisovatele Aloise Jiráska 
a ocenilo tak skutečnost, že jeho romá-
ny byly v první světové válce posilou 
a pobídkou mnohým klesajícím. Čestné 
občanství bylo také uděleno Václavu 
Klofáčovi, předsedovi Strany národně 
sociální, a JUDr. Karlu Kramářovi, prv-
nímu ministerskému předsedovi ČSR.

24. 11. 1990
V Úvalech se konaly první svobodné 
volby do městského zastupitelstva po 
„Sametové revoluci“. V 17 členném 
zastupitelstvu města deset mandátů 
získali zástupci Občanského fóra, čtyři 
nezávislí kandidáti. Zástupci lidovců, 
zelených a komunistů obdrželi po jed-
nom mandátu.

26. 11. 2004
V tento den byla veřejnosti poprvé ofi-
ciálně představena publikace ÚVALY 
V PRŮBĚHU STALETÍ, kterou vyda-
lo město Úvaly v nákladu 2000 ks. 
Vedoucím pracovní skupiny byl Ing. 
Vladislav Procházka a redaktorem 
Dr. Vítězslav Pokorný. Knihu vytiskla 
Tiskárna Nové Město, s.r.o. Součástí 
komponovaného kulturního progra-
mu bylo předání čestného občanství 
města PhDr. Zdeňku Mahlerovi.

28. 11. 1639
Probíhala třicetiletá válka a Úvaly 
byly vypáleny švédskými vojáky pod 
velením generála Banéra. Přes Úvaly 
a okolní vesnice se několikrát přehnala 
vojska Sasů, Švédů a císařských, která 
bez rozdílu drancovala domy a vraž-
dila bezbranné obyvatele. Ti, kteří se 
zachránili, prchali do lesů, kde se celá 
léta skrývali před jistou smrtí. 

30. 11. 1844 
Byla dokončena stavba úvalského deví-
tiobloukového železničního viaduktu 
známého lidově jako „Devět kanálů“. 
Stavba byla provedena za pouhých osm 
měsíců (15. dubna až 30. listopadu 

1844). Úvalský viadukt patřil v té době 
mezi pozoruhodné stavby na celé trase 
tehdejší trati. Most je zděný z pískov-
cových a žulových kvádrů. Oblouky 
mostu jsou půlkruhové, rozpětí jed-
noho je přibližně 9 metrů. Výška je 
13 metrů. Most je v horní části dlouhý 
přibližně 135 m, není přímý, ale je 
veden do mírného oblouku. Parapet 
mostu je betonový a je opatřen kovo-
vým zábradlím. 

30. 11. 1947
V Praze se účastnilo tehdejší úvalské 
ligové družstvo v české házené historic-
ky prvního utkání v mezinárodní háze-
né o sedmi hráčích v Československu.

listopad 1918
Podle výkazu obyvatel pro obecní apro-
vizaci žilo v Úvalech 2792 obyvatelů.

listopad 1989
Nevelká vzdálenost revolučně naladě-
né Prahy umožnila mnoha úvalským 
občanům účastnit se demonstrací 
na Václavském náměstí na podporu 
demokratických změn v zemi v rámci 
tzv. sametové revoluce, po Úvalech 
byly tajně vylepovány plakáty, z Prahy 
byly přiváženy tiskoviny, jako např. 
Informační servis, InFórum, progra-
mové zásady Občanského fóra apod. 

listopad 1998
V Hasičském domě v Úvalech byl zalo-
žen kroužek mladých hasičů.

Dr. Vítězslav Pokorný, 
kronikář města

Jeden ze čtyř nápisů na úvalském po-
mníku padlých v 1. světové válce
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Život Úval

Úvalská vařečka
Jablečné koláče

MŘÍŽKOVÝ KOLÁČ S JABLKY

Potřebujete : 
Těsto:  50 dkg polohrubé mouky
  20 dkg tuku ( másla )
  20 dkg cukru 
  2   vejce
  ½  prášku do pečiva
  trochu mléka

Náplň :   jablka, vanilkový cukr, skořice, 
  mandlové lupínky
               1 vejce na potření koláče, drobenka

Postup : 
Z uvedených surovin vypracujeme těsto a rozdělíme je na 
dvě části. Z první části vyválíme placku a přeneseme na 
vymazaný plech. Poklademe strouhanými jablky a posy-
peme vanilkovým cukrem a skořicí. Z druhé části těsta 
vyválíme proužky a vytvoříme na těstu mřížky. Potřeme 
vejcem, posypeme drobenkou a mandlovými lupínky 
a dáme péct. Pečeme asi půl hodiny. Vychladlý koláč 
pocukrujeme a můžeme podávat.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

foto S. Vorlíčková

TÉMA NA PROSINEC: VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Vítáme nové spoluobčánky
Jan Žák    Na Ztraceném korci 1456
Ella Exnerová   Klánovická 1312
Nikola Straková    U Hostína 1777
Ema Mikulová   U Hostína 1777
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Listopadová životní jubilea
70 let Josef Žatecký  Jiráskova 211
 Ladislav Rovný  Nerudova 191
75 let Miloslava Martínková Osadní E143
80 let Marie Novosádová Zálesí 1161
81 let Stanislava Kubů  Havlíčkova 163
 Marie Bradová  Klostermannova 1108
82 let Ladislav Rothschild U Starého koupadla 1345
 Jaroslav Horálek Wolkerova 380
 Jiří Balvín  Bratří Čapků 1138
 Jiří Roubíček  U Starého koupadla 932
83 let Marie Zemanová Jiráskova 198
 Žofie Merglová  nám. Svobody 1475
 Vlasta Roubíčková U Starého koupadla 932  
 Věra Šťastná  Na Spojce 1038
 Božena Havránková nám. Svobody 1475
84 let Jaroslava Chmelová U Obory 1354
85 let Milada Pavlíková Sovova 968
 Růžena Brajerová Vojanova 264
87 let Věra Kobrová  U Horoušánek 472
 Františka Kučerová nám. Svobody 851
89 let Marie Duková  Tyršova 151
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Leopoldina Lupínková  Chorvatská 1077
Vlasta Andrlová   Nerudova 143
Hanička Klestilová  Alešova 430
Jindřiška Truksová  Otokara Březiny 593
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společen-
ské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto sku-
tečnost nahlásí na správním odboru MěÚ Úvaly, 
tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo mobil 723 929 
928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud 
nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí 
v Životě Úval uváděna.

Marie Černá, matrikářka

Společenská
kronika
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Vyměním 1+1, Pha 4-
Lhotka, 43 m2, majitel BDV, 
Reg. nájemné – možnost 
odkoupení do os. vlast. 
nejlépe Úvaly a okolí.
Tel.: 604 404 321

ANGLIČTINA 
V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
T: 774 106 514
Příprava na FCE

OCEŇOVÁNÍ – ODHADY
v oboru motorových 
vozidel, technologických 
zařízení, strojů, 
autoopravárenství
JAROMÍR TESAŘ
Soudní znalec 
a koncesovaný odhadce
Maroldova 1322, 
250 82 Úvaly
Tel. 723561803, 281982085

Hledám šikovného 
důchodce pro dlouhodobou 
pomoc a údržbu velké 
zahrady – hlavně sekání trávy 
a obrývání stromů a keřů.
Výhodou je vlastní bubnová 
sekačka na trávu. Zahrada 
se nachází ve Skřivanech. 
Tel.: 605 231 880

Prodám parcelu cca 1.000 
m2 v ulici 5. května v Úvalech.
Tel.: 773 635 187

Hledám šikovnou paní na 
úklid domácnosti rodinného 
domu ve Škvorci cca 1x 
týdně. Tel.: 774 060 200

ZDARMA zajistím 
prodej a pronájem Vašeho 
pozemku, bytu, domu. 
Právní servis ZDARMA 
a serióznost samozřejmostí.
Tel.: 774 969 441

Nabízím práce 

mikrorypadlem.

mobil: 603 512 134

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH I VÍŘIVÝCH

JOSEF TÁBORSKÝ

Praha – Újezd nad Lesy
Žichlínská 1670
Tel.: 281 970 947
 602 949 765

 Osobní

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 13. 11. to bude 1 rok, kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček pan Pavel 
Lavrenčík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.                                                                  Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Dne 14. 11. 2008 oslaví naši rodiče, Hana a Ladislav Drexlerovi, diamantovou svatbu. Přejeme jim další společné roky v lásce a poro-
zumění.                                                                                                                                                                 Za celou rodinu přejí děti.

Vše krásné k životnímu jubileu maminky, babičky a prababičky Miloslavy Martínkové přejí manžel, syn s manželkou, vnuk s manžel-
kou, pravnučka Nikolka, vnučka s přítelem.

Inzerce





AUTODOPRAVA
HOVORKA - HRADEŠÍN

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE 

DOPRAVA

PRODEJ:
písků, štěrků, zeminy, 

sutních a betonových recyklátů

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ  8.00 – 18.00
SO – NE  dle dohody

Tel.: 602 326 785
e-mail: objednavky@autodoprava-hovorka.cz

www.autodoprava-hovorka.cz

Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o. 
v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice:

- Junior Developer 
  (Zkušenosti alespoň   s jedním z jazyků: 
  Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost SQL, 
  UML, IDEF4, Linux výhodou)
- Vedoucí provozu
- Účetní /Asistentka účetní
- Osvětlovač
- Zvukař
- Řidič skupiny „C“ 
  (vnitrostátní  nebo mezinárodní doprava)
- Prodavač  světelné a zvukové techniky
- Servisní technik (elektro)

Své CV zasílejte na:
e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz
Tel.: +420 773 900 023

CVIČENÍ S LENKOU
Zvu Vás na kvalitní hodiny zaměřené na spalování tuků
a posilování problematických partií.
Aerobní bloky, které jsou důležité na nastartování 
spalování tuků, jsou jednoduché a posilování velice účinné.
Nyní nově zpracována posilovací hodina tj. každou středu.
Celá hodina probíhá za pomocí stepů (aerobní stupínek),
čímž je cvičení zajímavější a účinnější.  

PO :19,00-20,00 AEROBIK MIX 
     20,00-21,00 AEROBIK MIX 

ST :19,00-20,00 POWER STEP
     20,00-21,00 POWER STEP

TĚLOCVIČNA ZŠ ÚVALY - VCHOD POD BUDOVOU
lenka@krutsky.cz  mob.:606 348 765
Těším se na Vás každé pondělí a středu. Cena 40,-Kč/60min
LENKA KRUTSKÁ PROFI INSTRUKTOR II.STUPNĚ
ČŠA HELENY JARKOVSKÉ



MUSIC BAR FLASH
ÚVALY

(BÝVALÁ HOMOLKA)

22. 11. 2008

KONCERT

HUDEBNÍ SKUPINY

VERONA

OD 21 HODIN

TEL.: 603 934 058



Pohřební ústav 
Pavel Kos

nabízí tyto služby

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více 
než 20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho 
přání, kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru. 
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo 
emailem. Komu svěříte důstojný odchod vašeho 
blízkého záleží jen na vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 
nonstop linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz 
www.pohrebnisluzbykos.cz





J I Ř Í  H O V O R K A
!! NOVĚ OTEVŘENO – HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS
osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy

- prodej disků

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma 

SERVIS
osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů

- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků

- diagnostika vozidel
- laserová geometrie

- seřizování světel
- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK

- prodej akumulátorů, náhradních dílů
klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů

vč. nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ  DOBA:

PO – PÁ 8.00 – 18.00 hodin, SO 8.00 – 15.00 hodin

Objednávky: 
Tel. 602 313 343, 602 326 785, tel./fax. 315 810 272

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz




