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Vážený čase vánoční!
Už nám zase klepeš na 
dveře i na portmonky. 
Prosím, buď letos 
příjemný a přívětivý, 
dopřej nám, občanům 
Úval, pohodu 
a zdraví. Rozsviť vánoční 
stromečky a rozzáři 
dětské oči radostí.
Ale hlavně, nedopusť, 
aby byl o vánočních 
svátcích kdokoli sám, 
neboť právě ve Tvém čase 
je samota nejtíživější.
O to tě prosí a žádá

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Město Úvaly vyhlásilo výběrové řízení na tyto 
pracovní pozice:
•vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Úvaly
•referent státní správy a samosprávy -  odbor investic 
  a dopravy 
  Bližší informace na www.mestouvaly.cz
      

Důležitá upozornění
Upozorňujeme občany, že ve středu 31. 12. 2008 bude provoz 
na Městském úřadu Úvaly omezen. Provoz bude do 12 hodin 
zajišťovat pouze podatelna - informační centrum.
  
Vzhledem  k organizačním změnám – přestěhování ekonomic-
kého odboru – bude pokladna na MěÚ Úvaly otevřena pouze 
v úřední dny, tj.:
pondělí  7.30 – 12.00 h,    13.00 – 18.00 h,
středa  7.30 – 12.00 h,    13.00 – 17.00 h.

Kvůli vánočním a novoročním svátkům a dovoleným ve firmách, 
které zajišťují přípravu tisku a tisk měsíčníku Život Úval, bude 
lednové vydání zhotoveno a distribuováno čtenářům ve 2. týdnu 
roku 2009 (kolem 10. ledna).

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, 
které se koná ve čtvrtek 18. prosince 2008 od 18 hodin v sále 
Domu s pečovatelskou službou na náměstí Svobody. Program 
jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

Oprava  
informací uvedených v Životě Úval č. 10/2008 v článku
„Město Úvaly má strategický rozvojový plán aneb I komunální 
politika je kompromis“ a omluva za uvedení nepřesných údajů 
o hlasování 
Dne 28. 8. 2008 schválilo zastupitelstvo města verzi 1.3 
Strategického rozvojového plánu města Úvaly.
Jednotliví zastupitelé hlasovali takto:
Pro: Mgr. Borecký, Ing. Černý, p. Kolařík, p. Linhart,  Ing. Netušil, 
pí Novosádová, MUDr. Šťastný, p. Štěpánovský, p. Turan, Ing. 
Váňová
Proti: Ing. Milerová, Ing. Morávek, Mgr. Švejnoha
Zdržel se: Ing. Breda
Nepřítomen: p. Stemberg
Omlouvám se za nepřesné informace uvedené v předminulém 
čísle Života Úval.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Informace z rady města konané 10. 11. 2008
Rada města na svém zasedání projednala a doporučila ke schvá-
lení zastupitelstvu města:

•návrh rozpočtu 2009,
•koupi pozemků Státní statek Jeneč, s.p.,
•bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu
   ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Odsouhlasila:

• zadání výběrového řízení na vyhotovení Generelu odvod-
nění obce Úvaly, projektové a inženýrské činnosti pro akci 
„Dostavba ČOV Úvaly – 2. etapa“, 

• výsledky výběrových řízení – výběr dodavatele na výkon funk-
ce projektového manažera pro přípravu vodohospodářských 
investic města Úvaly,

• dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10-0137-100, Město Úvaly – 
Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti: „Horní Úvalák“,

•návrh na zřízení autobusových zastávek na Slovanech,
•jmenování vedoucích odborů,
• podání žádosti o dotaci – ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ – 2. ročník na 

Středočeský kraj,
• pronájem nebytových prostor Pražská 527, Úvaly, pro prodej-

nu Ivka Dárečky na základě výsledku výběrového řízení,
• výroční zprávy školských zařízení zřizovaných městem, které 

v současné době už jsou k dispozici na jejich webových strán-
kách,

• personální změnu zapisovatele likvidační komise města a také 
odsouhlasila Zápis z likvidační komise 1/2008 ze dne 13. 10. 
2008, vyřazení movitého majetku,

• podání žádosti o dotaci na podporu knihoven z rozpočtu 
Středočeského kraje na rok 2009.
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Projednala:
•přípravu provizorního chodníku z ul. Purkyňova do Hodova,
• předání komunikací lokalita Slovany – Čechoslávie,
• financování dopravní obslužnosti – předběžná informace 
  o kalkulaci pro r. 2009,
• přístavbu pavilonu MŠ Kollárova, související informace 
  k využití pozemků města pro potřebu MŠ,
• informace „Koupaliště, kiosek – občerstvení“,
• požadavky firmy Multitec Bohemia, a.s.,
• dětské hřiště u Horoušánek,
• hasičský dům, garážování nového hasičského zásahového 

vozidla.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

VÝMĚNA OBČAnSKÝCH PRŮKAZŮ
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vyda-
ných do 31. prosince 2003 končí 31. prosince 2008. 

Proč žádat o výměnu občanského průkazu?
Občanský průkaz je základním dokladem totožnosti každého 
občana České republiky staršího 15 let. Držiteli neplatného 
občanského průkazu může být ve správním řízení vyměřena 
pokuta až 10 000,- Kč (jedná se o přestupek).

Koho se žádost o výměnu občanského průkazu týká?
Žádost se týká každého občana staršího 15 let, jehož občanský 
průkaz byl vydán do 31. 12. 2003 a nemá strojově čitelné údaje 
(viz obrázek). Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka 
– občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti 
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstá-
vají nadále platné.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 

Kde se o výměnu občanského průkazu žádá?
Občané z Úval se s žádostí o výměnu můžou obrátit na matriku 
Městského úřadu v Úvalech v úředních dnech: 
v pondělí od 8 do 11.30 hodin a od 12 do 18 hodin, ve středu od 
8 do 11.30 h a od 12 do 17 hodin. Žádost je možné podat také  
na MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské náměstí 
28 nebo na pracovišti Biskupská 7, Praha 1.

Jak se o výměnu žádá?
Na úřadě žadatel vyplní formulář žádosti o vydání nového 

občanského průkazu. K žádosti je potřeba přiložit 1 fotografii 
s rozměry 35 x 45 mm odpovídající současné podobě občana, 
předložit dosavadní občanský průkaz, popřípadě další doklady 
dosvědčující údaje zapisované do občanského průkazu (napří-
klad diplom o dosaženém vzdělání).

Kolik se za výměnu občanského průkazu platí?
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů za 
nový typ průkazu se nevybírá žádný správní poplatek.

Kdy je potřeba žádost podat?
Co nejdříve. Nový občanský průkaz bude vydán do 30 dnů po 
podání žádosti.
Vážení občané, přesvědčte se, zdali vašemu občanskému prů-
kazu nekončí platnost. Bez platného občanského průkazu vám 
například nemůže být vydána doporučená či jiná zásilka na 
poště, není možné uzavřít půjčku, občanský průkaz je součástí 
dokladů řidičů motorových vozidel, je potřebný při přihlašová-
ní k ubytování v hotelích nebo penzionech, občanský průkaz 
potřebujete také při odevzdání kovů nebo nebezpečných odpa-
dů ve sběrně surovin, občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji je možné použít při cestě do států Evropské unie.
Vyměňte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných údajů za 
nový průkaz již nyní!                   

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (na vzoru 
označené červeným rámečkem). Občanské průkazy se stro-
jově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Ukončení akce  
- realizace dopravního značení
Město Úvaly s pomocí přidělené dotace ve výši 400 000,- Kč od 
Středočeského kraje z Fondu dopravně bezpečnostních opatře-
ní zrealizovalo akci „Úvaly – bezpečně do školy“. 
V rámci této akce došlo k instalaci chybějícího dopravního zna-
čení nutného pro současný provoz ve městě, k úpravám přecho-
dů, zklidnění dopravy v centru a v obytných částech města.
Hlavním účelem této akce byla snaha o vyšší dopravní bezpeč-
nost ve městě a narovnání nesprávností v dopravním značení.

Adriana Bednarčíková



FINALKOV, S.R.O.
KOVOVÝROBA - KOVOOBRÁBĚNÍ

Úvaly - Areál PT Servis

Tel.: 737 383 416
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Pečovatelská služba města je v provozu již 
téměř dva roky – rozšiřujeme spektrum posky-
tovaných služeb
Pečovatelská služba města Úvaly zahájila svoji činnost dnem 
1. 1. 2007. Jedná se o terénní službu, která je poskytována ve 
vymezeném čase v Domě s  pečovatelskou službou v Úvalech 
a v domácnostech klientů žijících v Úvalech a spádových obcích 
(Šestajovice, Sibřina, Škvorec, Hradešín, Přišimasy), kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. 
Z počátečního stavu 40 klientů se k dnešnímu dni počet téměř 
zdvojnásobil, neboť se pečovatelská služba dostává rychle do 
povědomí občanů Úval a okolních obcí. Služby zajišťují 3 
kvalifikované pečovatelky, které poskytují služby na základě 
řádně sepsané smlouvy o prováděných úkonech podle zákona 
č. 108/2006 Sb., § 40, odst. 2. V rámci zkvalitňování a rozšiřo-
vání služeb jsou pečovatelky pravidelně proškolovány, o čemž 
svědčí i fakt, že nabízejí i fakultativní služby, jako je trénování 
paměti a pohybové aktivity pro  seniory vsedě. Tyto služby jsou 
poskytovány pouze v Domě s pečovatelskou službou v Úvalech. 
Za povšimnutí stojí i to, že se v objektu DPS poskytují služby, 
jako je pedikúra a kadeřnictví, a od 1. 12. 2008 se rozšiřují služby 
o masáže. Tyto služby jsou prováděny našim klientům na základě 
telefonické dohody s poskytovatelem služby, a to za ceny speci-
ální, které jsou dohodnuté předem zřizovatelem pečovatelské 
služby a jsou nižší než ceny v místě obvyklé, tak aby byly pro 
klienty dostupné. Poskytovány jsou v Domě s pečovatelskou 
službou v Úvalech nebo u klientů v domácnostech, kde je cena 

navýšena o náklady spojené s dopravou. Jakoukoliv informaci 
ohledně pečovatelské služby získáte na MěÚ Úvaly, správní 
odbor, odd. sociální péče, tel.: 281 098 525, 281 091 529 nebo 
v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly, 
tel.: 281 011 632, 607 922 229.

Jana Tesařová,  vedoucí správního odboru

Vysloužilé spotřebiče nepatří do popelnice!
I na městském úřadě v Úvalech lze použít tzv. E-box pro odlo-
žení vadných a mobilních telefonů, holicích strojků, discmanů 
nebo MP3.
Do E-boxu nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, 
úsporné žárovky, baterie. Hlavním cílem vedle usnadnění tří-
dění drobných elektronických předmětů je zvýšení množství 
sebraných malých elektrospotřebičů, které dosti často končí 
v kontejnerech komunálního odpadu. 
Pokud elektrospotřebiče obsahující zdraví škodlivé materiály 
vyhodíte spolu s běžným komunálním odpadem do popelnice, 
nedojde k jejich recyklaci, ale končí na řízené skládce. Tím je 
ohrožována naše příroda, ale také nedochází k recyklaci mate-
riálu, ke které by mělo zpětným odběrem docházet. O projektu 
třídění a recyklace elektrozařízení najdete více informací na 
www.elektrosrot.cz. V nejbližší době se budeme snažit připra-
vit pro vás kontejner na použité baterie a akumulátory, které 
v současnosti můžete odkládat ve sběrném dvoře v Úvalech 
(hostínský statek). 

Ing. Helena Váňová, místostarostka města
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Hasiči budou mít novou hasičskou cisternu
Po dlouhých jednáních se vedení města podařilo získat dotaci 
od ministerstva vnitra na obnovu techniky hasičů ve výši 2,5 
milionu korun. Dále byla podána žádost o dotaci na toto vozidlo 
na úřad Středočeského kraje ve výši jednoho milionu korun. 
Celková pořizovací cena činí asi 5,8 milionu Kč. Na naše město 
by tak měla zbývat částka 2,3 mil. Kč, která bude částečně uhra-
zena z prodeje starého hasičského vozidla a částečně z rozpočtu 
města. V příštím roce bude tedy zakoupen nový hasičský vůz 
– cisterna, který významným způsobem zkvalitní a ulehčí práci 
naší jednotky dobrovolných hasičů. Zároveň bude upraveno 
garážové stání nového vozidla tak, aby odpovídalo jeho potře-
bám.                                                                   Josef Štěpánovský

Dostavba a rekonstrukce 
mateřské školy v Kollárově ulici
Zastupitelstvo města Úvaly schválilo na svém zasedání 2. 10. 
2008 záměr dostavby a rekonstrukce mateřské školy v Kollárově 
ulici. Zatím byla učiněna na dostavbu informativní nabídka 
od firmy Koma Modular Construction, s.r.o., která předložila 
projekt dostavby dvou tříd - v přízemí a v patře s venkovním 
schodištěm. Přístavba by měla být umístěna u současné kuchy-
ně. Firma nabídla pro dostavbu variantu montovaného systému 
buněk. Díky tomuto systému se již nemusejí řešit v objektu 
přípojky na kanalizaci, vodu a plyn. Varianta systému buněk se 

jeví jako ekonomicky nejdostupnější a nejrychleji realizovatelná.
Spolu s touto dostavbou je nutné připravit i rekonstrukci kotel-
ny, komplexní rekonstrukci kuchyně a vnitřní řešení logistiky 
stravy v objektu. Vnitřní dovybavení nových prostor by bylo 
rozloženo do dvou po sobě jdoucích období pro případ, že by 
nebylo vyhověno žádosti o dotaci na tuto akci z krajských ope-
račních programů SROP. 
K zahradě školky bude připojena část městského pozemku, 
aby se zvětšila plocha pro hraní dětí a současně byla splněna 
podmínka pro udělení stavebního povolení.                                 

 -ek-

Navýšení kapacity školní družiny
Vzhledem ke stávajícímu nedostatku míst ve školní družině 
zahájilo vedení města formální procesní kroky vedoucí k mož-
nosti navýšit kapacitu školní družiny. Nezbytnou součástí bylo 
vyjádření hygienika k tomuto záměru. V září se podařilo získat 
souhlasné stanovisko a na následujícím jednání zastupitelstva 
byl tento záměr včetně procesních kroků odsouhlasen. Nyní sta-
rosta města podal formální žádost o „změnu kapacity školských 
zařízení“ v rejstříku škol. Tímto krokem by měl být celý proces 
dokončen a kapacita školní družiny v blízké době rozšířena 
o dalších 35 míst. Celkově by tak družinu mohlo využívat až 180 
dětí.

Josef Štěpánovský
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Důležitá telefonní čísla

HASIČI
Požární ochrana: 
tel. 150 nebo 112

Ohlašovna požárů, 
Hasičský dům Úvaly 
tel. 281 981 633 
(nepřetržitě) 
mobil: 606 341 408  

POLICIE ČR
Tísňové volání: 
tel. 158 nebo 112 
Služebna Úvaly: 
tel. 281 981 238 

RyCHLÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 
První pomoc: tel. 
155 nebo 112

PORUCHy SÍTÍ
Poruchy plynu
Poruchy na dodávkách 
zemního plynu: tel. 1239 
(nepřetržitý provoz)
Zákaznická linka: 
tel. 840 113 355 
(v pracovní dny 7-17 h)
e-mail: info@rwe.cz

Poruchy elektrické 
rozvodné sítě
Hlášení poruch: tel. 
840 850 860
Zákaznická linka: 
tel. 840 840 840 
(nepřetržitý provoz)
e-mail: cez@cez.cz

Poruchy vodovodu 
a kanalizace
Hlášení poruch – centrální 
dispečink: tel. 326 721 507, 
326 376 130, 326 376 160
Tel. ústředna: 326 376 111

Poruchy veřejného osvětlení
Hlášení poruch: 
tel.  800 101 109 (volání 
zdarma), tel.: 244 470 800

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Pro dospělé
Kolín, Žižkova 146 - areál 
nemocnice: tel. 321 756 427 
(pondělí až pátek 17.00 
- 22.00; sobota, neděle, 
svátky 8.00 - 22.00 h)

Kostelec nad Černými 
lesy, Kutnohorská 
581: tel. 321 679 777 
(sobota, neděle, svátek 
8.00 - 22.00 h)

Říčany, Komenského 
nám. 1910 – areál ZS: 
tel. 323 601 992 
(pondělí až pátek 17.00 
- 22.00 h; sobota, neděle, 
svátek 8.00 -22.00 h)

Nemocnice Říčany, 
Smiřických 315: tel. 
323 627 520

Poliklinika Černý Most
Generála Janouška 
902, Praha 9 
(bez návštěvní služby)
Pro dospělé: tel. 
281 914 072
Pro děti a dorost: 
tel. 281 912 372

Pro děti a dorost
Kolín, Žižkova 146, areál 
nemocnice - dětské 
oddělení: tel. 321 756 111, 
321 756 410

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, Praha 4
pavilon B1: tel. 261 083 783

Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84, 
Praha 5: tel. 224 433 654

Fakultní nemocnice Na 
Bulovce, Budínova 67/2, 
Praha 8 - hlavní budova:
tel. 266 082 673, 
266 081 111 (ústředna)

Klinika dětského 
a dorostového lékařství, 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze,
Ke Karlovu 2, Praha 2: 
tel. 223 967 776-7

Stomatologická pohotovost
Pohotovost  Mladá 
Boleslav, Laurinova 
333: tel. 326 743 731

Poliklinika Palackého, 
Palackého 5, Praha 1: 
tel. 224 946 981

Lékárenská pohotovost
Kolín - lékárna, Tyršova 
976: tel. 321 722 085

Úst. lék. Fakultní nemocnice 
Na Bulovce, Bulovka 282, 
Praha 8: tel. 283 840 501

Lékárna v Malešicích, 
Plaňanská 1/753, Praha10  
tel. 281 019 258, 
281 019 259

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA V ÚVALECH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALy
Pražská 276, Úvaly
tel. 281 091 526, 
281 091 511
e-mail: sekretariat@
mestouvaly.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
ÚVALy,  
Pražská 1144, Úvaly 

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI 
MUDr. Eva Karásková  
tel. 281 982 869
MUDr. Michaela Maříková 
tel.: 281 982 853
MUDr. Irena Těšíková  
tel. 281 982 250

DĚTŠTÍ A DOROSTOVÍ 
LÉKAŘI 
MUDr. Lenka Jeřábková  
tel. 281 981 493
MUDr. Vladimíra 
Kumprechtová  
tel. 281 982 885

 
ZUBNÍ LÉKAŘI
MUDr. Jiří Mareš  
tel. 281 981 635
MUDr. Vladěna Frolová  
tel. 281 981 635

GyNEKOLOGIE 
MUDr. Hana Ježková
MUDr. Tomáš Semerádt
tel. 281 981 801 

INTERNA  
MUDr. Jiří Hrabálek  
tel. 602 417 532

LÉKÁRNA
Pharm.Dr. Hana Kantorová  
tel. 281 981 423

ŠKOLy
Základní škola, nám. 
Arnošta z Pardubic 8, Úvaly: 
tel. 281 981 946 (ředitel), 
281 981 615 (školní jídelna)
e-mail: zsuvalypv@iol.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 
PRAKTICKÁ ŠKOLA, 
nám. Arnošta z Pardubic, 
Úvaly: tel. 281 981 244
e-mail: zvsprsuvaly@
seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PRAŽSKÁ (MŠ 2), Pražská 
525, Úvaly:  
tel. 281 981 944
e-mail: ms.uvaly@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KOLLÁROVA (MŠ 3), 
Kollárova 1260, Úvaly:  
tel. 281 861 791, 
e-mail: ms.kollarova@
seznam.cz

MĚSTSKÝ DůM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE, Vítězslava 
Nováka 372, Úvaly:  
tel. 281 981 934
e-mail: mddmuvaly@
seznam.cz

POŠTA
Pošta Úvaly, nám. 
Svobody 1452, Úvaly: 
tel. 281 980 005

DOMOV SENIORů
Domov seniorů, nám. 
Svobody 1475, Úvaly: 
tel. 281 980 919
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Téma měsíce
Vánoce

Prožíváme první část doby vánoční, která začala adventem. 
Nad tímto časem přípravy, časem očekávání, jsme se zamýšleli 
v minulém čísle Života Úval. Čas však rychle ubíhá a zanedlouho 
se před námi otevřou ty nejkrásnější svátky roku – Vánoce, na 
které se jistě všichni těšíme, zvláště ti nejmenší, naše děti, vnou-
čata a pravnoučata.
Vánoce se u nás bohužel v řadě rodin staly v posledních letech 
svátkem ryze komerčním. Pro mnohé se vánoční příprava redu-
kuje na nákup co největšího množství jídla a drahých dárků. 
I představa toho, kdo naděluje dárky pod stromeček, bývá často  
u dětí jiná, netradiční. Z košatých reklam stále více dětí ví, že 
dárky nosí Santa Claus, který nahradil Dědu Mráze v minulé 
době. Zapomínáme, že Santa Claus je americký symbol nehodící 
se do našeho prostředí. Náš tradiční Ježíšek ustupuje tomu, co 
není naší tradicí. Českou vánoční tradicí je však Ježíšek s betlé-
mem, který má biblický základ. Biblická zvěst o jeho narození je 
věcně popsána v Lukášově evangeliu a jsou v ní obsaženy všech-
ny nosné prvky vánočního mystéria rozpracované do poloh 
filosofických, historických i uměleckých. Mezi nimi své skrom-
né místo zastává i lidové 
umění a česká vánoční 
tradice.
Vánoční svátky zůstaly 
dodnes nejvýznamnějším 
hlavním svátkem křesťanů. 
Tradiční svět se na tento 
mimořádný čas dlouho 
připravoval. Na venkově 
minulých století se těsně 
před Vánocemi zastavo-
val běžný rytmus života 
a vše směřovalo k vyznění 
budoucích velkých svát-
ků.
Ve výzdobě a vybavení 
všech domácností v tento 
čas hrál významnou roli 
betlém. Některé kraje 
měly výrazné a vlastní 
typy. Byly to často i něko-
lik metrů velké scenerie 
na dřevěných podstavcích 
se speciálně tvarovaným 
papírovým pozadím tvaru skal pokrytých plochým mechem. 
K betlému často náleželo velké množství dílů, které zahrnovaly 
chlév se svatou rodinou a Ježíškem v jesličkách, s volkem a oslí-
kem, andělem i s andělským chórem, s pastýři a dalšími figurka-
mi prvních svědků Božího narození.
K dalším zvykům patřil a patří dodnes vánoční strom, který se 
k nám dostal z Německa v 17. století. O Štědrém večeru na kout-
ním místě stával smrček či jedlička, někde i borovička, vše ověše-
né ovocem, perníčky, pečivem, později i různými ozdobami. Pro 
vánoční strom je charakteristické světlo, neboť světlo obecně je 
výrazným symbolem křesťanských Vánoc jakožto symbol naro-
zení Ježíše Krista – Světlo světa.
Vlastní Vánoce začínaly Štědrým dnem, 24. prosince. Štědrý den 
patří mezi nejvýznamnější dny v roce. Byl a je chápán jako den 
zcela výjimečný, a proto se mu připisovala zvláštní moc. V tento 
den se udržovala řada zvyků modifikovaných místně i časově, 
což se stále drží v některých dnešních rodinách. Prakticky 
všechny úkony dne měly podtext určité výpovědi. Především 
v křesťanských rodinách vlastní příchod Spasitele, oslava jeho 
narození. Samozřejmě významným činitelem byla sama svá-
tečnost času – vánočních hodů. Vlastním počátkem oslav byla 

slavnostní večeře, která tradičně začínala s východem hvězdy. 
Slavnostní jídelníček byl různý podle krajů i sociální vrstvy. Ti 
bohatší porušovali tradiční skladbu večeře a obohacovali ji sou-
dobými jídly, jako ryba na několik způsobů včetně rybí polévky, 
krocana, králíka s omáčkou a řízky. Na stole nechybělo cukroví 
– několik druhů, dříve sedmero druhů, dnes počet druhů stoupl, 
dále jižní ovoce, tradiční punč, lihoviny, káva apod. K hlavnímu 
chodu patřil nákyp s houbami tzv. hubník, speciální pečivo 
a ovoce. Nejvýznamnější z pečiva je dodnes vánočka. Podával se 
i závin s jablky a na závěr večeře cukroví.
Po slavnostní večeři nastal čas k tzv. čarování – hádání budouc-
nosti, např. házením střevíce, rozkrajováním jablek. V průběhu 
20. století se namísto dodržování štědrovečerních obyčejů vžil 
jiný zvyk – nadělování dárků pod stromeček, dárků jako výrazu 
přátelského vztahu, lásky a pozornosti k obdarovanému. V české 
tradici naděluje Ježíšek tajně. Po zazvonění zvonečku přichází 
čas k rozdělování dárků, radost, rodinná pohoda, zpívání, dnes 
spíše poslech vánočních koled s nejznámější vánoční písní 
„Narodil se Kristus Pán“.

V řadě rodin jak dříve, tak 
i dnes v menším měřítku, 
patří k úplnému závěru 
cesta „na půlnoční“ do kos-
telů, kaplí a modliteben, kde 
se připomíná narození bet-
lémského děťátka – Ježíška 
v jeslích. Tím končí Štědrý 
den, odcházejí staré zvyky 
a otevírají se vlastní vánoční 
hody a jejich hlavní svátek 
Boží Hod vánoční, jenž se 
slavil a slaví v rodinné poho-
dě se slavnostním obědem. 
Křesťané tento den zahajují 
účastí na ranní vánoční slav-
nostní bohoslužbě – mši.
Do slavnostní atmosféry 
zasněžené krajiny pak zazní-
valy hlasy koledníčků a zpě-
váčků obcházejících venkov-
ská stavení, čímž se oteví-
rala třetí část Vánoc – část 
kolední.

Takto dříve lidé prožívali Vánoce. Nikdo se nehádal, nikdo neu-
bližoval. Uklizeno, napečeno, vyzdobený byt či dům a slavnostní 
pokojná nálada, to vše mělo magický dopad na nastávající rok. 
Nikdo s nikým se nezlobil, nehádal. Prožitek Vánoc býval silněj-
ší, lidé měli k sobě blíž. 
   
Zamysleme se nad Vánocemi i dnes v tento vánoční čas. 
   
Kdy jsou vlastně Vánoce?
Když cukroví napečeme a všechny dárky zabalíme,
když uklidíme a byt nebo dům svátečně vyzdobíme.  
Když člověk opuštěný nalezne přítele a necítí se osaměle. 
Když se rodiče už nehádají a svým dětem dost času věnují.
Když se Ježíš v našem srdci narodí a již nemyslíme sami na 
sebe.
Když více lásky dáváme a pokoj v duši máme.                           

POKOJ LIDEM DOBRÉ  VůLE…

Mgr. Jitka Pokorná – farářka CČSH v Úvalech



Kultura a volný čas

 

Výročí vzniku republiky v Úvalech 
Letošní 90. výročí vzniku Československé republiky jsme si 
v Úvalech připomněli 28. října v odpoledních hodinách. V 16 
hodin se shromáždili zástupci města, základní školy, členo-
vé skautského oddílu a někteří občané na náměstí Arnošta 
z Pardubic u pomníku padlých v 1. světové válce, aby uctili 
památku úvalských obětí jednoho z největších válečných kon-
fliktů 20. století. Po projevu pana Bubáka položili starosta města 
MUDr. Šťastný s ředitelem základní školy Mgr. Březkou a zástup-
ci skautského oddílu k pomníku věnce.

O půl hodiny později pro-
běhlo slavnostní znovuod-
halení pamětní desky umís-
těné na skalním bloku v háji 
nad Mlýnským rybníkem. 
Původní deska, která byla 
odhalena 28. října 1928, 
když republika nadšeně sla-
vila 10. výročí vzniku, se 
po 2. světové válce ztrati-
la. Starosta města v projevu 
mimo jiné přečetl jména 

všech úvalských mužů, kteří se z válečného běsnění v letech 
1914 až 1918 domů nevrátili. Žákyně základní školy přednes-
la báseň, komorní sbor Christi Úvaly zazpíval několik písní 
a v závěru českou státní hymnu.
V Úvalech jsme tak skromně přispěli do mozaiky akcí, kterými si 
v letošním roce připomněla celá republika kulaté výročí vzniku 
samostatného československého státu.

Ing. Vladislav Procházka

Dva nedávné kulturní pořady z pohledu mého
Pořad Mahler o Mahlero-
vi byl fascinující díky osob-
nosti PhDr. Zdeňka Mahle-
ra. Jako obvykle pan doktor 
nezklamal a diváci se pou-
tavou formou vyprávění 
dozvěděli spoustu zajíma-
vostí ze života hudebního 
skladatele Gustava Mahle-
ra. Je to pro mě tak trochu 
svátek, když mám v dnešní 
době možnost slyšet pouč-
ný a zároveň vtipný výklad 
podaný v krásné češtině. 
Vzhledem k tomu, že byl 
moderátorem večera zdů-
razněn věk pana Mahlera, 
mnozí z nás si uvědomili, že 

jsou osobnosti, kterým se podařilo jít proti času, zůstat duševně 
mladí  a ještě obohacovat ostatní lidi svou moudrostí. A toho je 
opravdu zapotřebí. Setkání s PhDr. Zdeňkem Mahlerem je vždy 
výjimečný zážitek.

Pořad Bratři Čapkové společně s výstavou Život a dílo bratří 
Čapků patří také mezi zlatý fond kulturních pořadů v Úvalech. 
Vznikl na základě nápadu, který byl dále rozvinut Ing. Vladisla-
vem Procházkou, jenž vizi o kulturním projektu přibližujícím 
život a tvorbu těchto velikánů české kultury dotáhl zdařile do 
konce za pomoci celé řady spolupracovníků a institucí. 

Psát o kultivovaném a krásném slovním projevu paní Hany 
Maciuchové a pana Otakara Brouska by bylo nošení dříví do 
lesa. Zazněla tu opět krásná čeština a kulturně zaměření diváci 
v doslova našlapané dépéesce si přicházeli na své. Výstava byla 
velmi dobře koncipována a díky exponátům z Památníku Karla 
Čapka ve Strži u Dobříše byla rozsáhlá a značně vypovídající.
Nelze než chválit: Ing. Procházku za podíl na scénáři, výběr 
doprovodné hudby, režii, nadšení a ochotu věnovat kultuře pro 
ostatní tolik času, jeho spolupracovníky za pomoc při realizaci 
pořadu a výstavy, paní Janurovou za nápaditou scénu, členky  
kulturní komise, které se vypořádaly se ctí s technickým zabez-
pečením celé rozsáhlé akce, stejně tak Komisi pro kulturu Rady 
města Úvaly za finanční zabezpečení pořadu.
A nyní  trochu kritiky. Je třeba připomenout, že v Úvalech stále 
více chybí sál přibližně pro 100 lidí, ten v DPS je nevyhovující 
a podobným akcím ubírá na kráse, nehledě na nepohodlí divá-
ků. A pak ještě taková drobnost: autoři celého projektu si podle 
mého názoru určitě zasloužili květinu. Poděkoval jim jmenovitě 
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Pan PhDr. Zdeněk Mahler 
vyprávěl 7. 11. 2008 
o Gustavu Mahlerovi,
foto Jiří Štork

Hana Maciuchová a Otakar Brousek 
v pořadu Bratři Čapkové

Na pořadu Bratři Čapkové se kromě účinkujících podíleli: 
paní Mgr. Romana Vorlíčková (výběr literárních ukázek, 
spolupráce na scénáři), pan Dr. Vítězslav Pokorný 
(moderátor, spolupráce na scénáři) a Ing. Vladislav 
Procházka (scénář, výběr průvodní hudby). Na snímku 
je vzadu též paní Mgr. Kristina Váňová, ředitelka 
Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, 
která poskytla materiály pro doprovodnou výstavu.
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alespoň někdo z vedení města? Kulturní akce tohoto typu mají 
vysokou úroveň a nejsou v malých městech jako Úvaly a navíc 
bez grantů či jiné rozsáhlejší finanční podpory běžné a vím, že je 
autoři dělají bez nároku na honorář. Zaslouží si tedy náš obdiv.
                                                                                                 -nnb-

Zajímavosti o výstavě
Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka, kterou poskytl 
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše pro využití 
v Úvalech, je nebo bude otevřena také v Sapporu, Drážďanech, 
Jeně, Ulmu, Norimberku, Berlíně, Bruselu, v České republice 
v Plzni, v Praze, v Písku a v Hradci Králové. 
Výstava v Úvalech byla rozšířena o dodatky věnované nejen 
Karlu Čapkovi, ale též Josefu Čapkovi a Olze Scheinpflugové.

Ing. Vladislav Procházka

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
pořádá zájezd do Kongresového centra Praha

na koncert

ČAJKOVSKIJ GALA

ve čtvrtek 4. 12. 2008 v 19.30 hodin.
Zájemci si mohou zakoupit vstupenky na 

správním odboru městského úřadu.

Vedení města zve úvalské seniory na 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ,  

které se bude konat 
ve středu 10. 12. 2008 od 14 hodin

v sálku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech. 

 

POZVÁNÍ NA KONCERT

BETLÉMSKÉ ZPÍVÁNÍ

Adventní a vánoční písně a koledy zpívá komorní 
pěvecký sbor CHRISTI Úvaly a jeho hosté,  zpěváci sólisté 

 Marta Ženatá, Martin Vydra a Marek Nádeníček. 
Varhany: Mgr. Eva Nádeníčková

Řídí: Dr. Vítězslav Pokorný

Neděle 7. prosince 2008 od 14.30 h
v sále kazatelské stanice Církve bratrské, 

Pražská 477, Úvaly (nad městským úřadem)

Kultura a volný čas

 

Placená inzerce 
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Život Úval

Drakiáda se opravdu vydařila, bylo 
krásné slunečné počasí a těch nádherných 
draků... Letos se jich sešlo okolo 50. V ka-
tegorii dospělých opět přesvědčivě zvítě-
zil Láďa Baše, kategorii dětí jsme rozdělili 
na dvě: draci doma vyrobení a draci kupo-
vaní. V té první zvítězila Maruška Macha-
čová a v kategorii draků kupovaných byl 
nejlepší malý Lukáš Tischer, který pod do-

hledem svého tatínka vedl draka spolehli-
vě k oblakům. Porota to měla opravdu těž-
ké, ale díky leteckým modelářům, pánům 
Janu Kučerovi a Jaroslavu Kopeckému, 
se mohla opřít o odborný názor. Spon-
zor akce firma PEXI, s.r.o., dodala krásné 
ceny, dům dětí sladkosti pro všechny děti, 
úsměvy rozdávalo téměř 150 účastníků, 
a tak zbývá jen dodat - příští rok zase ahoj 
:-))))))
Více fotografií na www.mddmuvaly.cz, 
externí fotogalerie Radka Navrátila.

M-klub s kapelou Untouchable Shadows 
z Prahy byla zdařilá akcička, na které se 
představila kapela Kolektivní halucinace 
z Kladna. Návštěvníci hudebního festivalu 
v Trutnově ví, že tahle kapelka je zajímavá, 
má napadité aranže a skvělé texty. Během 
večera si návštěvníci mohli poslechnout 
poezii frontmana US -Dimiho a kytaristy 
Marka, prohlédnout či zakoupit korálko-
vou bižuterii Veroniky Mrázikové, prostě 
byla pohoda. 

M-klub s kapelou Hegeš představil novou 
zpěvačku, tak trochu jiný projev – hrálo se 
bez aparatury, jen na 2 comba, nicméně 
Hegeš nezklamali. Galerii MDDM zdobily 
zajímavé barevné fotografie z Himálaje a 
krásné černobílé fotky fotografa Marka 
Langa. Příští  klub chystáme až v novém 
roce a chceme pozvat kapelu Keep Flexi. 

Zprávy z MDDM
Co jsme prožívali v MDDM v říjnu a začátkem listopadu...

 
Kultura a volný čas

 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPĚVy
MARTINA VyDRy A JEHO HOSTů

Středa 24. prosince 2008 ve 21.30 hodin
Husova kaple, Pražská 180, Úvaly

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
PŘIPRAVUJE

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Zpívá komorní ženský sbor CHORUS ANGELICUS

SOBOTA 10. LEDNA 2009 V 15 HODIN 
v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly 

Vstupné dobrovolné

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
společně s Obcí baráčnickou

srdečně zve 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.

Sponzor akce: manželé 
Pechovi s dcerou Vendulkou 
a paní ředitelkou MDDM

Vítězný Lukáš Tischer, foto R. Navrátil Untouchable Shadows 

Kolektivní halucinace z Kladna

Hegeš a klubová atmosféra
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Soutěž malých výtvarníčků 
z MK OUVALÁČEK na téma 
podzimní hrátky byla výjimečná 
tím, že každý výtvor z přírodnin byl jiný, 
originální, nápaditý a jejich autorům, ma-
minkám a dětem z MK Ouvaláček, se po-
dařilo využít pestrosti barev a tvarů listů 
a plodů podzimní přírody a přímo nás 
unést do světa fantazie. Vernisáž výstavy 
se vydařila a malí tvůrci obdarovaní puz-
zlemi od sponzora soutěže firmy PEXI, 
s.r.o., a maminky s kytičkami od MDDM 
si prožili pocit oceněných umělců. Tahle 
vernisáž patří díky bezprostřednosti dětí 
mezi nejmilejší.

Dobrodružství čmeláka 
Brundibára, divadelní představení 
Liduščina divadla z Prahy, se všem líbilo, 
dost jsme se nasmáli a velmi potěšující 
je, že se na něm v MDDM sešlo 105 dětí 

a maminek  a 2 tatínci. Už se těšíme 7. 12. 
na další  představení, tentokrát s vánoční 
tematikou nazvané Betlém. 

Seminář pro milovníky lidové 
tvorby  - andílci ze šustí - byl připraven 
v MDDM  3. 11. od 16 do 19 hodin. Lek-
torka Jana Kubešová na něm pracovala 
s dětmi, studentkami, maminkami i babič-
kami. V úžasné atmosféře vznikala v ru-
kách přítomných křehká krása. Na dalším 
semináři budeme tvořit vánoční ozdoby 
ze slámy.

Tábor po xxx letech aneb 
Víkend plný vzpomínek
Nápad sejít se po xxx letech na vzpo-
mínkovém táboře se zrodil při pří-
pravě letního tábora pro školní děti. 
Protože letos slaví náš domeček 

dvacetiny, měl to být dárek těm, kdo  
s námi před lety na tábory jezdili jako děti, 
vedoucí a instruktoři. Jen tak informačně 
jsme se zmínili před několika bývalými 
táborníky a ohlasy na tuto akci nás ubez-
pečily, že zájem bude.
Zafungovaly mobily, internet, článek 
v ŽÚ a hlavně „tichá pošta“ mezi kamarády 
a okamžitě po zveřejnění začali zájem-
ci reagovat. Původně se chtělo zúčastnit 
skoro 50 lidiček, ale nakonec vzhledem 
k pracovním povinnostem a nemoci na 
víkend do Račic zavítalo 31 táborníků 
a pár návštěv na 1 den. Počasí vyšlo jak 
malované, a tak skotačení na kopcích 
kolem rekreační chaty mohlo proběhnout 
podle plánu. Sobotní dopoledne proběh-
lo v duchu hadrákové bitvy o zvířátka  
v „Safari“, odpoledne všichni vyrazili na 
bojovku s luštěním křížovky. Úspěchem 
a výhrou pro všechny byl návrat všech za 
šera zpět a zdolání račických krpálů, které 
snad za těch pár let ještě „povyrostly“.
Sobotní večer patřil karnevalu, masky byly 
opravdu nápadité a všichni se vyřádili tak 
jak před lety, což můžete vidět i na foto-
grafiích Radka Navrátila.
Zbytek času jsme trávili nad kronikami, 
videem a vzpomínkami na táborové chu-
ťovky a smích..., tedy spíš řev se ozý-
val ze všech stran. Hloučky kamarádů 
a kamarádek vzpomínaly a vzpomínaly 
a noci byly dlouhé až do 5 hodin do rána. 
Památkou na naše setkání bude vzpomín-
kový pamětní list a fotky na stránkách 
R. Navrátila – viz odkaz na www.mddmuva-
ly.cz ve fotogalerii.

Jana Pospíšilová

Ten kohout je Matýska , ale strom je 
můj

Můj je tenhle drak 

Lektorka Jana Kubešová se svými 
svěřenci 

Aneta měla ze svých andílků opravdu 
radost

Liduščino divadlo Naši táborníci v Račicích



12

Zprávy z MDDM

 

Výstava dětských prací
Dne 20. 11. 2008 se konala v MDDM Úvaly výstava dětských 
kreseb a prací na téma „Zážitky z prázdnin“. Zároveň proběhlo 
veřejné vyhodnocení výtvarné soutěže, kterého se zúčastnily 
děti z MŠ Pražská, MŠ Kollárova, ZŠ Úvaly, ZŠ praktické Úvaly 
a ZŠ praktické Olešovice.
Mnohé děti se dostavily spolu se svými rodiči a slavnostní pře-
dávání cen vítězům probíhalo v atmosféře radosti dětí i rodičů. 
A hlavně, bylo se na co dívat! Krásné obrázky vytvořené rukou 
i duší dětí zářily sluníčkem a prázdninovou pohodou.
Děkujeme paní ředitelce Janě Pospíšilové i všem ostatním 
v „domečku“ za tuto povzbudivou a zdařilou akci.                E. B.     

ZPRÁVY Z MK OUVALÁČEK

Naši nejmenší umělci 
Díky přístupu vedení MDDM v Úvalech  jsou podchyceny i akti-
vity dětí ve věku od 1 do 3 roků. Celoroční práce Mateřského 
klubu Ouvaláček byla letos v listopadu doplněna již druhým 
ročníkem soutěže Podzimní hrátky. Malí soutěžící zde měli mož-
nost, za přispění rodičů, pohrát si s materiály, které nám posky-

tuje podzimní příroda, a vytvořit  z nich veselé postavičky, dráč-
ky, skřítky, zvířátka i koláže na papíře. Výsledky naší soutěže, 
kde vyhrál každý, kdo se rozhodl něco vytvořit, byly  vystaveny 
od 6. 11. ve výstavním sále MDDM. Všichni malí umělci a jejich 
díla byla odměněna  dárkem od firmy PEXI, s.r.o. Děkujeme 
všem, kteří si najdou čas pro podobné akce, jež pomáhají roz-
víjet fantazii a dětskou tvořivost. Už nyní se těšíme na další 
setkání a jsme rádi, že od ledna příštího roku se rozšíří aktivity 
Mateřského klubu i o dětské malování a tvoření pro nejmenší 
děti, prozatím vždy jednu středu v měsíci.

Dula mezi námi
Že jste ještě toto slovo neslyšeli? 12. listopadu jsme měli možnost 
se seznámit  s obsahem a náplní tohoto slova. Řecké slovo DULA 
označuje  „průvodkyni“, která připravuje budoucí maminky na 
jejich nejkrásnější období těhotenství a následného porodu 
a péči o narozené miminko. Záměrem je maximální podpora 
přirozeného porodu v jakémkoliv prostředí (to i v domácím pro-
středí.) Není to však další stopa alternativní medicíny a nejedná 
se o žádnou náhradu zdravotní péče v těhotenství. Dula, která 
uznává přivedení dítěte na svět jako jeden z klíčových okamžiků 
v životě rodiny a soustřeďuje se na citové potřeby ženy, dítěte 
a ostatních členů rodiny, přispívá k zaplnění mezery v součas-
ném systému péče o rodinu tím, že jí poskytuje emocionální, 
psychickou a specificky lidskou podporu. Hlavní zřetel je kla-
den na dobrou a vyváženou psychiku nastávající maminky, a tím 
i dobrou kondici miminka.

Jak je podobná „služba“ organizována?

V České republice existuje  sdružení Česká asociace dul, které 
zastřešuje tyto aktivity. Dulou se může stát osoba, která projde  
kurzem pořádaným tímto sdružením, splní všechny podmínky, 

získá osvědčení o absolvování kurzu a stává se certifikovanou 
dulou ČAD. Jedná se o službu, která však není hrazena ze zdra-
votního pojištění.
Na prvním setkání, které bylo koncipováno jako beseda, jsme 
měli možnost se i aktivně zapojit do diskuze. Zájem maminek 
nás moc mile překvapil. Již nyní se těšíme na další plánovaná 
setkání s „naší“ dulou, paní Olgou Krajíčkovou.
Kdo má tedy zájem, je vítán opět 10. prosince v 9.00 hodin 
v MDDM v mateřském klubu Ouvaláček.

Jana Baumruková

Předávání cen nejlepším autorům přihlížela 
paní Kaňková, členka hodnotící poroty

Při vyhlášení výsledků výtvarné soutěže bylo v MDDM 
opravdu plno

Beseda s Dulou Olgou Krajíčkovou (1. zleva)
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Život Úval

Okénko knihovny
Máme mezi sebou budoucí novináře?

Zdát by se to mohlo po besedách v knihovně se žáky devátých 
tříd. Zaujmout dnešní -náctileté literárním projevem se jeví jako 
nesnadné, ale povedlo se! Deváťáci, pan učitel i knihovnice si 
besedu na téma „Novinář - tisková zpráva o knihovně“ užili.

Chceme se podělit o ten požitek a uveřejňujeme několik vybra-
ných citátů ze všech velmi zdařilých „tiskových zpráv ze života 
knihovny“ a „tiskové besedy“ věnované představení nových knih 
ve 146leté Městské knihovně v Úvalech.
Fiktivní novináři známých i neznámých médií píší: 
...Požár v knihovně? „Tam hoří!“ ukazuje čtenářka. Hořelo auto 
před okny knihovny. „Nestačil jeden hasicí přístroj,“ vysvětluje 
knihovnice, „musely jsme volat hasiče“. Knihám, kterých je 23 
tisíc, se naštěstí nic nestalo, proto můžeme dnes obdivovat fan-
tastickou knihu Jak věci fungují ... (Čihařová, časopis LUK)
... paní knihovnice nám poskytla interview ...“blíží se výročí brat-
ří Čapků a naše knihovna se také účastní výstavy s knihami, které 
od obou autorů má 
... Slyšeli jste o městské knihovně? Je to malá, skromná, útulná 
budova, ve které si najdete spoustu zajímavých knih (je jich 23 

tisíc) a časopisů. Byla založena roku 1862. Zavítá sem ročně prů-
měrně 9 tisíc návštěvníků ... (Petržílek, Společnost Tentononc)
... Knihovnice jsou smutné, že do knihovny chodí málo dětských 
čtenářů. Uvítají srdečně každého nového čtenáře (Benešovský, 
Saska - Blesk) ...
... „Velká škoda,“ říká paní knihovnice, „že děti čtou méně 
a méně“. A je to pravda. A navíc už ani rodiče nečtou dětem 
pohádky ... Co si čtenáři nejvíc půjčují? Starší čtenářky mají rády 
knihy s dobrým koncem, něco z reality nebo o historii a lásce. 
Starší pánové čtou spíše válečnou literaturu a detektivky. Mladí 
mají rádi tajemno a dobrodružství (Moravcová, Červenková - 
Hromosvod)
... z představených novinek vybírám knihu „Nové nejkrásnější 
divy světa“ a knížky pro nejmenší děti „V ZOO“ a „Zvířátka na 
statku“ ... (Šagiová, Úvalské noviny)
... Knihovna má dokonce svoje internetové stránky a on-line 
katalog, kde si čtenáři po celých 24 hodin mohou knihy najít 
nebo rezervovat. Nejvíce rezervací je na knihu Rok kohouta 
a Kmotr Mrázek (časopis LIK)
... knihovna má za sebou úžasnou historii (Týdeník Úvalská 
Bible)
... v současné době nabízí městská knihovna fantastickou knihu, 
která je drahá a hodnotná, ale úvalští čtenáři si ji zaslouží 
(Šťastná, Urbanová časopis DRINK)
Nejkurióznější zprávou se knihovnicím zdá ta, která vyšla 
v Úvaly News: podle deníku v knihovně vypukl požár, ale knihy 
neshořely, neboť si je nejmenovaný učitel předtím zabukoval 
v on-line katalogu a všechny si vypůjčil. Když o neštěstí uslyšel, 
rozhodl se, že založí novou knihovnu a přestane učit...
No a nenavštivte tuto úžasnou, nadějnými dětmi popisovanou, 
knihovnu!!! 

Knihovnice upozorňují, že v prosinci poslední středa v měsíci 
pro maminky s dětmi odpadá - budou svátky. 
A to znamená, že se městská knihovna v tomto roce loučí, přeje 
všem občanům a zejména svým čtenářům hodně veselých dní 
před Vánocemi i během nich. Vzkazuje - nebojíme se konkuren-
ce knižních dárků pod stromečkem, máme stále co nabídnout.

 Za knihovnice Mgr. Alena Janurová

O čem psal Život Úval před 45 lety
ÚVALY – VÝCHODISKO SILNIC DO VŠECH OKOLNÍCH OBCÍ

Jak již bylo psáno, v r. 1349 je zmínka o cestě z Prahy do 
Biskupského Brodu, později Brodu Českého. Tudy vedla hlavní 
silnice zv. císařská od Prahy. Ta se stala dopravní tepnou. Byla 
tak rušná, že musela být převedena přeložkou státní silnice 
mimo střed Úval.
V r. 1882 v délce 900 m za 2 900 zl. byla postavena silnice z Úval 
k Hostýnu. V r. 1884 se dostavěla do Škvorce, … „takže nyní 
z Ouval až do Škvorce po dobré cestě se jeti může, co ovšem 
dříve nebylo“.
Téhož roku dokončena i silnice do Tlustovous, která se stavěla 
od r. 1883. Tady stál 1 m délkový 2 zlaté 90 krejcarů.
V této době bylo koupeno od p. Jos. Strnada býv. hospodářské 
stavení čp. 7 u kostela pro účely školy za 4 000 zl.
Tohoto roku nabyly platnosti i nové pozemkové knihy, v níž byl 
katastr ouvalský urovnán.

R. 1887 byla postavena silnice do Jiren. Od té teprve od r. 1900 
vedla silnice k Horoušánkům. V roce 1901 dostavena silnice od 
Hostýna i k Přišimasům. Předtím však v r. 1888 zbudována silni-
ce do Dobročovic. Žel. most přes splav na této silnici zbudován 
až v r. 1898. Zakoupený téměř deset let, pro spory s p. Viktorem 
Riedlem z Riedensteinu čekal na umístění. Byl železný. Se záru-
kou stál 3 984 zl. 
Do Tuklat postavena silnice až v r. 1907.
Staré pořekadlo mluví o tom, že všechny cesty vedou do Říma. 
My můžeme skutečností dokázat, že z Úval do všech okolních 
vesnic se pohodlně dostaneme dnes vlakem nebo autobusem.
        

(Život Úval č. 12/1963)

Když se v knihovně sejde 22 deváťáků, je jim trochu malá
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Turné všem pro radost
Dvě naše populární rockové kapely Divokej Bill a Tři sestry se 
po čtyřech letech dávají opět dohromady. Obě kapely k sobě 
mají velmi blízko jak po hudební, tak po lidské stránce! Jejich 
poslední společné turné v roce 2004 bylo velmi brzy skoro ve 
všech městech beznadějně vyprodané. V loňském roce spolu 
kapely natočily speciální vánoční CD a letos tedy naplánovaly 
další společné turné, tentokrát po osmi velkých českých a mo- 
ravských městech, Zlín, město rocku, nevyjímaje. Neúnavné Tři 
sestry letos oslavily v plné síle a svěžesti již neuvěřitelné 23. 
narozeniny. Stále hrají svůj specifický hospodský punkrock a 
stále nepožívají drogy, neb jim k veselosti bohatě vystačí alko-
hol. Jsou to stále veselé „holky“ vyloženě k sežrání! Na kontě se 
jim nyní čerstvě skví nový singl nazvaný „Čtvrtá sestra“, který 
byl v rychlosti složen na počest zlaté olympijské medaile oště-
pařky Báry Špotákové, která je jejich velkou fanynkou, takovou 
opravdovou „čtvrtou sestrou“. Sám velký Fanánek pak vydal 
svoji sólovku „Jevany“. Úspěšná úvalská kapela Divokej Bill zas 
letos oslavila 10. narozeniny a stále srší divokou dávkou energie. 
Letošní rok je pak o něco skromnější, co se do počtu živých 
koncertů týče, protože kapela pracuje na novém řadovém 
albu, nicméně pro vás, pro radost, spojila své síly s kamarády 
ze Třech sester a vyráží se poveselit na „Turné pro radost“!                                          

(Pražský deník,  12. 11. 2008) 

Maminka si havárii nepamatuje
Uviděli doutnající auto zapasované ve stromu, nezaváhali ani 
chvíli a spěchali na pomoc. Osmnáctiměsíčnímu Pavlíkovi tak 
zachránili život.
Jiří Formánek z Hradešína na Kolínsku a Josef Stehlík z Prahy 
vytáhli 2. září v Úvalech ze zdemolovaného vraku osmnáctimě-
síčního Pavlíka Šulce a přivedli ho z bezvědomí zpět k životu. 

Za to oba dva převzali od České pojišťovny a policie ocenění 
Gentleman silnic.

„Byl to strašlivý pohled. Za volantem zkrvavená žena a v autose-
dačce dítě, které krvácelo z hlavy. Vytáhli jsme autosedačku ven 
a snažili se uvolnit bezpečností pásy. To se nám nakonec poda-
řilo. Chlapeček byl celý modrý, nedýchal a nebilo mu srdíčko,“ 
vyprávěl Blesku Jiří Formánek. „Až později jsem zjistil, že je to 
malý Pavlík s maminkou. Jsme totiž z jedné vesnice,“ dodal.
Josef Stehlík viděl, že Pavlík je v bezvědomí. „Uvědomil jsem si, 
že je potřeba okamžitě něco udělat. Zmáčkl jsem mu tělíčko. 
Jednou, dvakrát. Najednou začal znovu dýchat. Byl to nádherný 
pocit,“ vzpomíná druhý ze záchranářů.
A co se vlastně tehdy stalo? Prudký náraz do stromu způsobil, že 
Pavlík začal na několika místech krvácet do mozku. V nemocnici 
strávil měsíc a dodnes má následky.
„Pilujeme chůzi a motoriku, ale jeho stav se naštěstí den ode 
dne lepší,“ popsal současnou situaci chlapcův tatínek Pavel Šulc 
(30). „Byl jsem zrovna v Brně, když mi táta volal, co se stalo. Byl 
jsem v šoku. Všem, kteří nám pomohli, moc děkujeme,“ řekl 
a jen těžko skrýval slzy.

Pavlíkova maminka Eva Šulcová (28), která seděla za volantem 
a vracela se od Úval domů do Hradešína, si vůbec nevybavuje, 
co se vlastně stalo. Jak jí později potvrdil řidič náklaďáku, tatru 
předjela, zařadila se zpět do svého jízdního pruhu a najednou 
začala vybočovat ze silnice, až skončila ve stromu. Ji vyprostili 
z auta až hasiči a vyvázla s tržnými ranami na hlavě a pořezaný-
ma nohama.

„Paradoxní je, že jsem zdravotní sestra. Léta zachraňuji zdraví 
druhým. Nikdy bych nevěřila, že se mi může něco podobného 
stát“, řekla maminka malého Pavlíka.

(www.blesk.cz) 

Napsali o nás

Školství

 

Zápis pro školní rok 2009/2010
Zápis do prvních tříd proběhne 16.1.2009 v prostorách základní 
školy. Děti s trvalým bydlištěm v Úvalech budou na zápis pozvány 
na určitou hodinu. Náhradní zápis se bude konat 6. 2. 2008 ( pro 
ty děti, které se z  důvodů nemoci, dovolené nemohou zúčastnit 
prvního termínu zápisu). Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
pořádáme den otevřených dveří „Jak to chodí ve škole“ v úterý 
13. 1. 2008. Děti s rodiči mohou navštívit první a druhé třídy 1. 
a 2. vyučovací hodinu. (7.55 – 8.40 h; 8.50 – 9.35 h). 

Ing. Blanka Morávková, zástupkyně ředitele

Akce školního parlamentu
V týdnu od 20. října do 24. října vyhlásil školní parlament soutěž 
ve sběru starého papíru. Snažíme se tuto akci připravit tak, aby 
nikdo dlouho nečekal. Dohodneme se vždy předem, kdo bude 
vynášet sběr z aut a odebírat jej, kdo bude vážit, kdo bude zapi-

sovat, kdo bude srovnávat a vršit do našeho vestibulu hromady 
krabic a svázaného papíru. Faktem zůstává, že si v tomto týdnu 
po ránu vždy pěkně zacvičíme, rozhýbeme svaly a okysličíme 
hlavičky. Nevadí nám to, protože víme, že si za peníze, které za 
sběr dostaneme, koupíme něco potřebného do školy. Sběr zapi-
sujeme do archů, a tak máme každý den přehled, která třída se 
snaží a která ne. Na 1. stupni nejvíce přinesla třída 3.B – celkem 
1986,5 kg. Na druhém stupni přinesla nejvíce třída 6.B – 4911kg. 
Celkem jsme tento říjnový týden poslali ve třech kontejnerech  
do sběrných surovin 13 tun 463 kg.
Nyní už netrpělivě čekáme na penízky, které nám přijdou. 
Spravedlivě rozdělíme částku pro 1. a 2. stupeň a dohodneme se, 
za co získané peníze letos utratíme.

Děkujeme všem rodičům, babičkám, dědečkům, tetičkám, strýč-
kům, sousedům a známým, pánům učitelům a paním učitelkám, 
kteří nám se sběrem pomáhají. Příští sběr bude v dubnu! 

Mgr. M. Havelková
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Činnostní vyučování
Ve škole můžete slyšet různé zvuky a vnímat různé vůně. 
Nedávno se po chodbách školy linula vůně gulášové polévky 
a čerstvé zeleniny. Zvědavce tato vůně zavedla do školní kuchyň-
ky, kde vařili žáci 1.C. Tématem výuky byla výživa, spolupráce 
a zvyšování pracovních dovedností. V jiné třídě probíhala 
výuka výtvarné výchovy. Děti vytvářely obrázek kočky na střeše. 
Používaly různé výtvarné techniky. Svou práci doprovázely zpě-
vem o kočce. Ve třídě byla pěkná atmosféra. Realizované exkur-
ze, návštěvy divadel, kin, ZOO a výstav jsou nedílnou součástí 
výuky. Žáci sami získávají informace v jiném prostředí. Následně 
v pracovních listech si ověřují, jak informacím porozuměli a 
jak je dovedou využít v praxi. Přinášíme vám několik  fotografií 
z těchto hodin.

Ing. Blanka Morávková, ZŘ

Sběr žaludů a kaštanů
Sběru kaštanů a žaludů se zúčastnilo 21 tříd. Celkem se nasbíralo 
1700,8 kg kaštanů a 77,55 kg žaludů. Nejlepším sběračem se za 
pomoci svojí rodiny stal Tomáš Černý ze třídy 1.C.
Děkujeme všem sběračům a jejich pomocníkům za pomoc.

pí uč. Křížová, pí  Hyblbauerová

Za spoluúčast při sběru patří poděkování též dětem z praktické 
školy v Úvalech. 
Všem zúčastněným malým, velkým, školou povinným 
i odrostlejším moc děkuji.
Zvláštní poděkování za dlouholetou spolupráci a obětavost patří 
paní učitelce Zdence Křížové.
    Hyblbauerová

Archeopark
Dne 16. října 2008 jsme byli v archeoparku ve vesnici Všestary.
Byli jsme tam opět s 6. A, a protože jsme měli ještě volná místa 
v autobuse, tak s námi jeli i nějací žáci ze sedmé třídy. Nejprve 
jsme se koukali na DVD o výstavbě pravěkých vesnic a tvoření 
různých předmětů. Také nám pan lektor vyprávěl o pravěku. 
Poté jsme šli ven, kde byla napodobenina pravěké vesnice ve 
skutečné velikosti. Mohli jsme si zde vyzkoušet mnoho řemesel, 

např. obrušování kamenů, zemědělské práce a jiné. Většinu dětí 
první polovina programu nebavila, ale ta druhá, ve které jsme si 
mohli vyzkoušet různé pravěké práce, nás bavila hodně, a ani se 
nám nechtělo zpět.
Tereza Horová 6. B, Anička Jarkovská 6. B
Karolína Petráňová 6. B

Vaří 1. C

Výtvarná výchova v 1. B, foto Ing. B. Morávková Na návštěvě v archeoparku, foto Mgr. M. Havelková

V archeoparku jsme zkoušeli různá řemesla

Školství
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Toulcův dvůr
Dne 2. října 2008 jsme byli na přírodovědném programu 
v Toulcově dvoře na téma „LES“. Jeli jsme  městskou dopravou. 
Na místě se nám představila paní lektorka. Nejprve nám 
pověděla nějaké informace a na základě těchto informací jsme 
plnili úkoly. Viděli jsme různá domácí zvířata. Také jsme dělali 
v lese různé aktivity. Například jsme poznávali stromy poslepu, 
vyplňovali jsme křížovku atd… Bylo to zábavné a také jsme se 
něco naučili. Paní učitelka získala zkušenost s naší třídou na 
výletě.

Naše první školní divadlo
Konalo se dne 20. října 2008 v úvalské sokolovně. Celé nám to 
vyprávěl pán, který se jmenoval Pěnkava. Měl pomocníka, který 
hrál kata. Bylo to o starověkém mučení. Ukazovali nám různé 
mučící nástroje. Nějací žáci si to mohli vyzkoušet. Divadlo bylo 
zábavné a chvílemi legrační.

Tereza Horová, Anička Jarkovská, Karolína Petráňová

Střípky ze základní školy - listopad

3. - 4.  literární pásmo Foglar, Čapek – 6. až  9. roč.

5.   návštěva divadla – 1. tř.

6.   exkurze do ZOO – 7. A, B, 8. B

11.  návštěva kina – 4., 5. roč. a 2. C

13.  muzeum K. Čapka – 9. roč.

14.  soutěž v páce - Parlament

19. a 21.  návštěva výstavy v DPS – K. Čapek

20.  návštěva divadla – 2. roč., 6.A

20.  návštěva veletrhu středních škol – 8. A a 9. roč.

24.   školení pedagogických pracovníků v oblasti OSV

26.  pracovní dílny – příprava na jarmark

29.  „Vánoční jarmark“

Dovolujeme si vás pozvat na vánoční koncert

ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI

Koncert se koná ve čtvrtek 18. prosince 2008

v chrámu Páně v Úvalech od 17.30 hodin.

učitelé a žáci Základní školy Úvaly

Z našich mateřských škol
Jak jsme zamykali zahradu
Stromy a keře na naší školní zahradě začínají rychle ztrácet svou 
barevnou krásu. Vítr, déšť a mlhy jsou jejími denními hosty. Vše 
se začíná chystat k zimnímu spánku. Večery jsou pochmurné 
a nevlídné s výjimkou večera, kdy se naše zahrada rozzářila 
desítkami světélek, která se míhala ve tmě. Tomu, kdo šel náho-
dou kolem, se naskytl nevšední pohled vyvolávající otázku: „Co 
se to v té školce děje?“
To jen skřítek Podzimníček poprosil naše děti o pomoc při 
zamykání školní zahrady. Ten večer si děti přivedly na pomoc 
rodiče a sourozence a chmurný večer se změnil na příjemné 
posezení s přáteli a kamarády. Vyráběli „ kouzelné lucerny “, 
kterými si děti posvítily na překvapení, která pro ně na zahradě 
nachystal skřítek Podzimníček. 
Ve všech pěti třídách vládla příjemná tvořivá nálada. Děti hrdě 
odcházely se svými svítícími výtvory na zahradu, kde na ně čekal 
skřítek a jeho pět překvapení. Večer končil pomyslným zamy-
káním zahrady kouzelným klíčem a odchodem domů. Je moc 
prima vidět tolik rozzářených lucerniček a dětských očí. 

kolektiv MŠ Kollárova

Přejeme všem spoluobčanům příjemné proži-
tí vánočních svátků a mnoho zdraví, pohody 
a klidu v novém roce 2009.

kolektiv MŠ Kollárova

Klidné a radostné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2009 přejí 

děti a kolektiv MŠ Pražská.

Školství
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Postavíme osmou školu v Africe!
V sobotu 18. 10. dopoledne vybírali úvalští skauti na náměstí, 
u Penny Marketu a u řeznictví U Rejhonů příspěvky na veřejnou 
sbírku Postavme školu v Africe (již 5. ročník!), kterou pořádá 
organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Junákem. Občané 
přispívali hojně, a tak se skauti mohou pochlubit, že vybrali 
rovnou částku 6 000 Kč! Tímto DĚKUJEME všem přispěvatelům.
Kdo nás nezastihl, a přesto by ještě rád dodatečně přispěl menší 
částkou, může poslat dárcovskou SMS ve znění DMS Afrika na 
číslo 87777. Cena SMS je 30 Kč, na konto projektu Postavme 
školu v Africe bude přičteno 27 Kč. Více info na www.skolavaf-
rice.cz.                                                                Adéla Skřivanová

Rybářské žně 2008
V desátém měsíci  proběhly v místní organizaci rybářů tradiční 
podzimní výlovy  všech  hospodářských rybníků a nádrží. Začalo 
se v sobotu 4. října výlovem Jámy a jako poslední byl v sobotu 
25. října sloven největší a rozhodující rybník Horní. Všechny  
výlovy byly provedeny sehranou lovící četou  a pomocníky z řad 
členů  organizace rybářů. Každému výlovu předcházela náročná 
příprava i v nočních hodinách před výlovem. Počasí nám přálo 
a malý průtok vody byl v tomto případě výhodou.

Slovilo se:   

V kádích se objevili převážně kapři, dále pak amuři, líni a velké 
množství bílé ryby, hlavně střevličky východní. Slovené ryby 
byly většinou vysazeny do revírů rybářského svazu, zbytek byl 
ponechán jako násada  pro další vegetační období. 
Do revíru Výmola 1 – Fabrák  bylo v říjnu 2008  vysazeno:
z výlovů MO ÚVALy 22,3 q násady ve složení kapr, amur, bílá 
ryba, z výlovů MO SLUŠTICE 6,5 q  násady ve složení kapr, štika.

Výsledky výlovů, i přes některé negativní jevy, stále se zvy-
šující antropogenní  znečištění vod v našem povodí a malý 
průtok vody v chovných zařízeních kvůli trvalému srážkovému 
deficitu, lze považovat za dobré. Dobrý výsledek byl dosažen 
jen díky velké obětavosti hospodářského odboru a výboru 
MO ČRS ÚVALy.                        za MO ČRS Úvaly Zbyněk Slavík

Úvalský spolek akvaristů,

člen Unie akvaristů České republiky
AKVA CZ, pořádá

10. VÁNOČNÍ AKVATRH
V ÚVALECH

Akce se koná v sobotu 13. prosince 2008
v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic

od 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu.

Těšíme se na vaši účast.

Klubová výstava vídeňských králíků
Ve dnech 5. a 6. 12. 2008 se koná v areálu Základní organizace 
Českého svazu chovatelů Úvaly klubová výstava vídeňských krá-
líků. Budou zde vystavena zvířata z celé republiky. 
Výstava bude otevřena v pátek 5. 12. 2008 od 15 do 18 hodin 
a v sobotu 6. 12. 2008 od 8 do 11 hodin. K návštěvě srdeč-
ně zvou členové základní organizace Úvaly a členové klubu.                                  
za ZO Úvaly a klub chovatelů vídeňských králíků jednatel           
ZO Jitka Kotusová 

Jednotka úvalských dobrovolných 
hasičů vyjížděla devětkrát
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly zasahovala v Úvalech 
a okolí  od 15. září u 5 požárů, 3 dopravních nehod a 1 železnič-
ním neštěstí.
28. září před půl osmou večerní se srazily u křižovatky ulic 
Boženy Němcové a Pražské dva osobní automobily. Po příjezdu 
na místo nehody naše jednotka dohlížela na plynulost dopravy 
a po zdokumentování dopravní policií následky nehody odstra-
nila.
Další výjezd se konal téhož dne a přehoupl se až do brzkého rána 
dne následujícího. Krátce před jedenáctou hodinou dopolední 
byl nahlášen požár pole mezi Dobročovicemi a Škvorcem. Po 
příjezdu na místo byl požár rychle lokalizován a následně zlikvi-
dován otočným proudem na nástavbě požárního automobilu.
9. října brzy ráno hořela stodola u čp. 1 v Břežanech. Hasících 
prací se účastnil přes vzdálenost obce i náš sbor. Přičinil se 
především doplňováním vody jednotce z Českého Brodu, která 
dorazila dříve, a rozebíráním ohořelých konstrukcí.
20. října hořelo tentokrát v Úvalech v ulici 28. října. Jednalo 
se jen o menší požár starého dřeva skladovaného na zahradě 
u rodinného domku. Situace byla rychle vyřešena pomocí jed-
noho proudu a po ujištění, že se oheň znovu nevznítí, odjela 
jednotka po necelé hodinové práci na základnu, kam dorazila 
krátce po osmé večerní.
Druhý den, totiž 21. října po dvacáté hodině, vyjížděla jednotka 
k dalšímu požáru. Tentokrát hořelo roští u silnice II/101 na půli 
cesty mezi Úvaly a Škvorcem. Jedním proudem byl oheň rychle 
a lehce zlikvidován.

Vše je připraveno pro výlov

Rybník      Sloveno
JÁMy    65 kg
KALÁK   950 kg
DOLNÍ 1000 kg
TŘECÍ   220 kg
LHOTÁK 2913 kg
HORNÍ 5326 kg

celkem 10474 kg

Manipulace s nádobami plnými ryb není jednoduchá
foto I. Prchalová

Organizace a spolky
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TJ Sokol Úvaly uspěla v grantovém řízení
Vážení čtenáři,
do konce roku 2008 zbývá už jen několik dnů a je tedy ta správ-
ná doba pro krátké bilancování.
V naší tělovýchovné jednotě jsme zvyklí na velmi dobré sportov-
ní výsledky házenkářů, ať už v dětských soutěžích nebo v regio-
nální lize dospělých. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
TJ Sokol provozuje svou činnost v poměrně rozsáhlém kom-
plexu. Před třemi lety jsme zahájili rekonstrukci sokolovny, 
plánovanou na několik let, částečně z vlastních prostředků, 
díky půjčce Města Úvaly, dotacím z okresní organizace a za při-
spění sponzorů. Provedli jsme výměnu střešní krytiny, položili 
jsme novou podlahu v sokolovně, pořídili jsme izolaci stropu, 
došlo k výměně elektrických rozvodů a osvětlení na sále. 
Zrekonstruovali jsme část přístupového schodiště k házenkář-
skému hřišti.
Dalším důležitým krokem v rekonstrukci sokolovny, ke kterému 
nás vedla i velmi důležitá hlediska úspory energií, byla nutnost 
výměny oken a oprava fasády na budově sokolovny. 
Rozhodli jsme se zúčastnit se grantového řízení “Fondu sportu 
a volného času“, které vypsal Středočeský kraj na rok 2008. Na 
základě výsledků grantového řízení byla tělovýchovné jednotě 
Sokol Úvaly přidělena v dubnu 2008 finanční dotace ve výši 190 
000 Kč na realizaci našeho projektu.
V současné době jsou všechny práce skončeny, včetně umístění 
pamětní tabule ve štítu sokolovny, která je zároveň naším podě-
kováním za finanční dotaci ze Středočeského kraje.
Údržba nemovitosti typu naší sokolovny je práce nikdy nekon-
čící, je stále co vylepšovat, abychom vytvářeli v rámci možností 

co nejlepší podmínky nejen pro úvalskou házenou, ale i pro 
všechny ty, kteří mají zájem o aktivní využití volného času, ať už 
se jedná o děti nebo dospělé. Stojí před námi spousta malých 
nutných úkolů, máme ale i velké smělé plány.
Házená v Úvalech oslavila 90 let nepřerušené činnosti a posled-
ní 3 generace házenkářů sní o vybudování sportovní haly. Bylo 
už několik plánů, které z různých důvodů ztroskotaly.
Současný výbor TJ Sokol by chtěl realizovat výstavbu víceúčelo-
vé sportovní haly na pozemcích TJ Sokol v bezprostřední blíz-
kosti stávajícího hřiště. Studie haly zpracovává studio Zdeněk 
Fránek – ARCHITECT ASSOCIATES. Uvědomujeme si, co tako-
vý projekt obnáší, a proto přivítáme každou formu podpory, 
kterou by se mohli Úvaláci podílet na tom, aby se nám všem 
společně podařilo tento sen uskutečnit.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem trenérům a cvičitelům 
za nadšenou práci, kterou po celý rok odvádějí v jednotlivých 
oddílech, všem dospělým i dětským sportovcům hodně zdraví 
a úspěchů. Naše poděkování patří i rodičům dětí ve všech oddí-
lech, kteří je ve sportovních aktivitách podporují.
Pokojné vánoční svátky a do nového roku 2009 přeje Úvalákům 
všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví

Výbor TJ Sokol Úvaly

Podzimní sezona oddílu házené Sokol Úvaly
Muži
Družstvo mužů v sestavě doplněné o příchozí odchovance 
našich žákovských kategorií, kteří hráli jako dorostenci v Praze, 
se umístilo uprostřed tabulky. Stabilně výborný výkon podá-

Další výjezd byl vyhlášen v pátek 24. října během schůzky mla-
dých hasičů. Na křižovatce silnic II/101 (od Jiren) a I/12 se sra-
zily celkem tři automobily. Nikdo nebyl vážněji zraněn a všichni 
účastníci nehody byli v době současného příjezdu naší jednotky 
a záchranné služby mimo vozidla. Jednotka si počínala podle 
obvyklých postupů tak, že odpojila akumulátory vozidel a řídila 
dopravu. Po vyšetření nehody dopravní policií byly odvezeny 
automobily a vyčištěna silnice.
31. října vznikl po osmé hodině ranní oheň pod střechou přístav-
by hospodářské budovy v Purkyňově ulici v Úvalech. Příčinou 
byla zřejmě nedostatečná izolace komínu od střechy. Ještě před 
příjezdem hasičů byl místními použit přenosný hasicí přístroj. 
Jednotka poté přikročila k rozebrání ještě doutnající konstrukce 
a k dohašení. Práce na objektu byla do hodiny a půl hotova.
Následující výjezd se konal až 15. listopadu, kdy byla krátce po 
osmnácté hodině v Úvalech sražena osoba projíždějícím vlakem. 
Sbor byl s dalšími složkami záchranného systému vyslán k jejímu 
hledání.
Příštího dne se v podvečer stala dopravní nehoda dvou osobních 
automobilů na křižovatce silnice I/12 a ulice Škvorecké. Jednotka 
se na místo dostavila až po příjezdu HZS Český Brod a nehodu si 
převzala. Ihned po příjezdu bylo přikročeno k vyčištění vozovky 
od provozních kapalin automobilů a řízení provozu. Po vyšetření 
nehody policií byla vozidla odtažena mimo komunikaci a místo 
důkladně uklizeno.                      za JSDH Úvaly Milan Bednář

V Šestajovicích se pořádala soutěž v požárním 
útoku
V sobotu 18. října v dopoledních hodinách se v Šestajovicích 
konala soutěž v požárním útoku. Náš sbor poslal do boje celkem 
tři družstva, dvě mužská a jedno ženské. Celkem se zúčastnilo 
sedm mužských a čtyři ženská družstva. Nejprve se k soutěži 
připravovali muži. Obvyklé soutěžní družstvo sboru označova-
né písmenem A své předpoklady k vítězství nenaplnilo. Před 
samotnou soutěží prošlo menší reorganizací, jež se projevila 
značně negativně. Přesněji autor tohoto článku se nezvládl 
zdárně vypořádat se svou novou úlohou při obou pokusech. 
Družstvo tak skončilo mimo pořadí se dvěma diskvalifikacemi. 
Na řadu při nápravě reputace úvalského sboru se dostalo druhé 
družstvo, které bylo složeno především ze zkušenějších členů 
sboru. To po povedeném druhém pokusu dokázalo obsadit cel-
kově druhé pořadí s nepatrným odskokem od nejlepšího času 
a dokázalo tak, že úvalští hasiči patří na takovýchto soutěžích 
mezi nejlepší. Nejlépe si však vedly ženy, které svým druhým 
pokusem výrazně uspěly a se suverénně nejlepším časem z obou 
kategorií zvítězily.

za JSDH Úvaly Milan Bednář

Sport
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vá Pavel Martoch v brance, který nás svými zákroky podržel 
v mnoha případech a byl jazýčkem na vahách, zda získáme body, 
či ne. Sestava ke konci podzimní části doznala změn z důvodu 
několika zranění, a tak věkový průměr základní sestavy našeho 
družstva v posledních zápasech „kazil“ pouze brankář. 

Nedokázali jsme udržet domácí neporazitelnost zejména 
v důsledku herních výpadků v druhé půli, přivezli jsme však 
body ze hřišť soupeřů v Kolíně a Mělníce. Děkujeme divákům za 
jejich podporu a těšíme se, že přijdete fandit i na jarní zápasy.

Tabulka po podzimní části je následující:
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Kutná Hora 9 7 1 1 247:189 15

2 Mladá Boleslav 9 7 0 2 244:228 14

3 Vršovice 9 6 0 3 223:158 12

4 Chodov B 9 5 2 2 228:201 12

5 Libčice 9 5 1 3 210:193 11

6 Úvaly 9 4 1 4 197:186 9

7 Zruč n. S. 9 3 1 5 199:209 7

8 Železný Brod 8 2 1 5 162:212 5

9 Kolín B 9 1 0 8 183:268 2

10 Mělník 8 0 1 7 140:189 1

Starší žáci (r. 1994, 1995)
Starší žáci si po přechodu do vyšší kategorie zpočátku zvykali na 
fyzicky náročnější házenou. Ke konci podzimní části se soupe-
řům již vyrovnali a po polovině soutěže jim patří 4. místo.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Zruč n. S. 18 16 1 1 361:191 33

2 Kobylisy 18 14 2 2 337:247 30

3 Kutná Hora 18 10 2 6 319:253 22

4 Úvaly 18 9 0 9 240:259 18

5 Mladá Boleslav 18 6 2 10 255:321 14

6 Mělník 18 2 1 15 177:311 5

7 Příbram 18 2 0 16 203:310 4

Mladší žáci (r. 1996, 1997)
Mladší žáci hrají dvě soutěže. Ve Středočeském kraji jim patří 2. 
místo a stejně tak v Pražském přeboru.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Zruč n. S. 20 20 0 0 421:91 40

2 Úvaly 20 16 0 4 322:133 32

3 Kutná Hora 18 10 0 8 204:198 20

4 Příbram 19 7 1 11 173:248 15

5 Bělá p. B. 19 3 1 15 98:294 7

6 Kolín 20 1 0 19 71:325 2

   Pořadí    Tým    Z    V    R    P    Skóre    Body 

   1.    Sokol Vršovice    12    11    1    0    262:94    23 

   2.    Sokol Úvaly    12    10    1    1    218:105    21 

   3.    TJ Chodov    12    7    0    5    182:167    14 

   4.    Dukla 6    12    4    1    7    135:168    9 

   5.    Lokomotiva Vršovice    12    4    1    7    174:216    9 

   6.    Dukla 4    11    3    0    8    120:182    6 

   7.    Sokol Kobylisy    11    0    0    11    95:254    0 

Mini žáci (r. 1998, 1999)
Mini žáci ve své kategorii nemají oficiální soutěž a hrají po celý 
rok přátelské turnaje. 

Přípravka (r. 2000 a mladší)
V přípravce se děti učí základním pohybovým návykům a na 
házenou zatím mají dost času.

Shrnutí 
Úvalské házené se opět začíná dařit. Především v práci s mládeží 
začínáme slavit úspěchy. Pokud by se našli trenéři, rodiče, býva-
lí házenkáři, kteří by chtěli oddílu pomoci jakýmkoli způsobem, 
rádi je mezi sebou uvítáme. Více informací na www.hazena-uva-
ly.cz nebo rovnou přijďte na házenkářské hřiště.

za TJ Sokol Úvaly Jiří Dráb a Richard Saidl

Sport

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  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

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ

SK ÚVALy POŘÁDÁ 
V  SOBOTU 20. PROSINCE 2008 
NA HŘIŠTI O ROZMĚRECH 65X35 

METRů S UMĚLOU TRÁVOU

VÁNOČNÍ TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ 

ÚČAST 8 MUŽSTEV – 6 HRÁČů + BRANKÁŘ   
SySTÉM KAŽDÝ S KAŽDÝM 

 HRACÍ DOBA 15 min. 
 STARTOVNÉ 1 500,- Kč 

  ZAČÁTEK TURNAJE V 8.00 HODIN  
PŘIHLÁŠKy DO 16. 12.  p. Krutský 

602 384 790, p. Kopač 602 970 098, 
p. Linhart 606 715 909 nebo e-mail 

stavebniny@krutsky.cz   
!!! OBČERSTVENÍ Z GRILU A UDÍRNy  

PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO !!!
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Neděle  7. 12. 9 h  Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně 

Středa  10. 12. 16.30 h  Klub volné chvíle aneb Posezení u kávy 

Neděle  14. 12. 9 h  Přímluvné modlitby 

Neděle  21. 12. 9 h   Bohoslužba s koledami

Středa  24. 12. 21.30 h  Štědrý večer  - ŠTĚDROVEČERNÍ ZPĚVY MARTINA VYDRY A JEHO HOSTŮ

Čtvrtek   25. 12. 9 h  Hod Boží vánoční - Vánoční bohoslužba

Neděle  28. 12. 15 h  Bohoslužba se svátostí POKÁNÍ

Základy křesťanství hrou pro mladší děti:  2. 12. v 15.30 a v 16.30 h

Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI:  pondělí a čtvrtek od 17.30 h 

Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil: 605920773, e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz, 
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Církev 
PROSINCOVÉ POZVÁNÍ 
DO HUSOVY KAPLE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ÚVALECH

SK ÚVALY A HOSPODA “U KÁŠI“ POŘÁDÁ
V SOBOTU 7. ÚNORA 2009 OD 15.00 HODIN 
V HOSPODĚ “U KÁŠI“ NA FOTBALOVÉM  HŘIŠTI     

II. TURNAJ V ŠIPKÁCH 
PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE – MUŽE I ŽENY

501-SINGLE OUT NA DVĚ VÍTĚZNÉ HRY, 
PĚT AUTOMATŮ

ODMĚNY PRO ŠEST NEJLEPŠÍCH, 
NEJLEPŠÍ ŽENU, PRVNÍ BINGO 

A NEJVYŠŠÍ ZAVŘENÍ 

STARTOVNÉ 100,- Kč

!! OBČERSTVENÍ Z GRILU A UDÍRNY ZAJIŠTĚNO !!!

Registrace na tel. 606 894 920 
p. Kroupa, 602 384 790 

p. Krutský, nebo na místě 7. 2. 14.00 – 15.00 hodin

SOBOTA 21. BŘEZNA 2009 
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ  

KARNEVAL FOTBALISTŮ 
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 12. LEDNA 
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., 

REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER

PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ 
V SOBOTU 21. 3. OD 18.30 HODIN

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ
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Historie 
O úvalském gotickém kostele

Historiografie 18. století, která fakta běžně domýšlela a neověřo-
vala, přisoudila úvalskému kostelu počátek v gotické kapli, která 
byla založena v roce 1342 Arnoštem z Pardubic. Je to vcelku 
romantická a nikoli pravdivá konstrukce, která vycházela z před-
pokladu, že rod prvního pražského arcibiskupa pocházel z dnes 
úvalského Hostína. Kdy a kým byl kostel skutečně založen, není 
známo a tak tomu bude pravděpodobně i nadále.
První jistá zmínka o filiálním kostele v Úvalech se váže až k roku 
1385, ale postaven byl nejspíše o desítky let 
dříve v gotickém stylu. V roce 1359 se píše 
o jistém knězi jménem Jakub Matěj z Úval, který 
byl vyslán k duchovní správě do Jabkenice, 
což je vesnice poblíž Mladé Boleslavi. Tato 
zmínka přitom nedokazuje, že v Úvalech byl 
kostel nebo dokonce fara. Jakub Matěj mohl 
z Úval pouze pocházet.
Dnešnímu barokně vyhlížejícímu farnímu 
kostelu Zvěstování Páně nepředcházela jen 
malá kaple, ale gotický kostel, který byl v prv-
ním čtvrtletí osmnáctého století přestavěn. 
K popisu původního kostela je třeba se vrátit 
do let trýznivé třicetileté války, která se Úval 
značně dotýkala až do svého konce v roce 
1648. Přinesla totiž městečku značné zpust-
nutí a těžko se lze domnívat, že se řádění 
armád vyhnulo kostelu. Poměrně podrobné 
zprávy o Úvalech i místním kostelu se objevují 
v roce 1631. Tehdy byl filiální kostel zasvěcen 
Zvěstování blahoslavené Panny Marie a patřil 
pod tuklatskou farnost, která byla po dlouhé husitské době nově 
spravována katolickým knězem. Městečko bylo asi z poloviny 
pusté, ale gotický kostel pravděpodobně příliš poškozen ještě 
nebyl. V jeho věži byly zavěšeny tři zvony a jedním z nich byl 
nepochybně Caspar, Melchior, Baltazar, který je ve věži kostela 
zavěšen dodnes. Tento zvon je tedy dobře zachovalou památkou 
z původního kostela. Nejtěžší doba válečných útrap přišla až 

v roce 1639. Z tohoto roku jsou záznamy nebo se tradují pověsti 
o vypálení nejen blízkých vsí, ale požárem utrpěl i zámek ve 
Škvorci. Ani Úvaly jistě nezůstaly zkrátka a popelem lehla další 
stavení a kostel jistě bez následku tento rok nepřestál.
Další zpráva o kostele se objevuje v roce 1677. Kostel byl jedno-
lodní se sakristií a kruchtou. Věž stále stála, ale jeden zvon byl 
ztracen. Kostel byl zřejmě opravován, jelikož se výslovně píše 
o umístění nového pěkného oltáře. O přímých škodách na stav-

bě kostela nejsou žádné zprávy, a to ani v roce 
1700, kdy znovu podával farář hlášení o církev-
ních stavbách ve svém území. 
Další zprávy pocházejí až z doby opravy kostela 
a zapsány jsou v tuklatské farní kronice. V roce 
1715 prý věnoval tuklatský farář Jakub Pečený 
na opravu úvalského kostela dosti vysokou 
sumu 2000 zlatých. Například nájem za užívání 
velkého Dolejšího panského hostince činil 123 
zlatých ročně. Zajímavé je, že v kronice se píše 
zásadně jen o opravě, nikoli o stavbě nového 
kostela. Oprava měla být hotova podle kro-
niky v roce 1717. Naproti tomu úvalská farní 
kronika, která byla ale založena o mnoho let 
později, mluví o stavbě v roce 1724. Přesnější 
informace budou zřejmě v kronice tuklatské, 
jelikož neinformovala o událostech s mnoha-
letým odstupem. Pro rok 1717 mluví i zápis 
na hlavním oltáři kostela, kde se píše, že oltář 
malovaný v roce 1720 daroval Jiřík Doubrava. 
Do roku 1720 byl tedy v kostele umístěn oltář, 

o kterém se píše v roce 1677, ale jelikož nevyhovoval nové sta-
vební úpravě, byl záhy vyměněn.
Do jaké míry se oprava dotkla původního gotického kostela, 
který byl nejspíše poškozen za třicetileté války, je možné zjis-
tit jen z praktického detailního průzkumu stavby. Kostel je na 
první pohled barokní, ale jeho půdorysná dispozice může být 
i gotická.                                                              Milan Bednář

Úvalské kalendárium - prosinec
1. 12. 1930
Bylo provedeno sčítání lidu. Úvaly 
měly 709 očíslovaných domů a žilo 
zde celkem 4 347 obyvatel.

2. 12. 1989 
Po „sametové revoluci“ bylo v Úvalech 
založeno Občanské fórum. V bytě 
Mandových v Čechově ulici se 2. 
prosince sešlo několik občanů, aby 
„zvážilo politickou situaci a probu-
dilo v lidech zájem o věci veřejné“. 
Občanské fórum bylo ještě založeno 
v nářaďovně sokolovny. Obě skupiny 
se ve stejný den v Praze zaregistrovaly 
a po krátké době se rozhodly spolu-
pracovat. Ze sto padesáti sympatizu-
jících občanů byl ve městě zvolen 
koordinační výbor Občanského fóra 
ve složení: Ing. Radko Manda, Ing. 
Petr Tesař, Ing. Oldřich Kovář, Ing. 
Ivan Černý, JUDr. Miroslav Šipovič, 
MUDr. Roman Procházka, Miroslav 
Manda starší, Josef Mestek, Ing. Jan 
Pergler, PhDr. Stanislav Sedlmajer, 
PhDr. Lenka Mandová, Ing. Václav 
Tůma, Ivana Budařová, Eduard Ťupa, 

Petr Pazourek, z nichž první tři vystu-
povali jako mluvčí Občanského fóra 
v Úvalech. 

4. 12. 1959
Schválením rady ONV v Českém 
Brodě bylo v Úvalech potvrzeno zalo-
žení Stavebního bytového družstva 
občanů. 

11. 12. 1995
Zastupitelstvo města schválilo vůbec 
první Územní plán sídelního útvaru 
Úvaly, jehož zpracovatelem v letech 
1993-1994 byl Ateliér D+ - ing. arch. 
Durdík Praha.

12. 12. 1837
„Obětoval obci ouvalské z pouhé lásky 
na věčnou památku slovutný pan 
Jan Šámal, zdejší obyvatel a přitom 
pekařský mistr, držitel čísla 13, pět 
střílecích moždířů a jeden kancionál 
k nábožnému zpěvu.“

17. 12. 2002
Byl slavnostně otevřen Dům s pečova-
telskou službou v Úvalech.

19. 12. 1968 
Středočeský krajský národní výbor 
rozhodl s účinností od 1. 1. 1969 
zřídit Městský národní výbor a město 
Úvaly. 

19. 12. 1989
Mluvčí úvalského Občanského fóra se 
sešli s představiteli městského národ-
ního výboru – předsedou Jaroslavem 
Piknerem, místopředsedou Ludvíkem 
Haužvicem a tajemnicí Pavlou 
Chabrovou. Mluvčí OF vyjádřili vede-
ní obce nedůvěru, poněvadž se jed-
nalo o nomenklaturní kádry, komu-
nisty, kteří byli zvoleni v nesvobod-
ných volbách. OF konkrétně žádalo 
odstoupení předsedy MěNV Piknera 
a aby v rekonstruované radě MěNV 
bylo respektováno rozložení politic-
kých sil ve společnosti s přihlédnutím 
k odbornosti kandidátů, dále žáda-
lo, aby MěNV vyvodil důsledky ze 
změny Ústavy ČSSR po vyškrtnutí čl. 
4 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti 
a aby místní KSČ nezasahovala do 
působnosti MěNV. OF rovněž žádalo 

předání archivu kádrových materiálů 
občanům. Kontrola městského národ-
ního výboru měla být zajištěna nový-
mi členy rady a jednotlivých komisí, 
předsedou, či dalšími dvěma místo-
předsedy.

24. 12. 1922
Po nákladné elektrizaci města se za 
okny úvalských domácností rozsvítily 
první elektrické žárovky. 

31. 12. 1807
Obecní hospodaření v Úvalech konči-
lo vždy značným dluhem. Proto Josef 
Braun, vrchní ze Škvorce a František 
Kramer, kancelářský, provedli revi-
zi, aby učinili nápravu. Petr Dufek, 
rychtář, Josef Procházka, konšel a oba 
členové výboru Antonín Pardubský, 
hostinský a Václav Hladík museli spo-
lečně zaplatit propitých 105 zlatých.

Dr. Vítězslav Pokorný, 
kronikář města

Úvalský kostel na konci 19. stol.
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Úvalská vařečka
Vánoční cukroví

Milí čtenáři,
chtěla bych Vám popřát krásné prožití vánočních svátků 
a příjemnou, ničím nerušenou vánoční pohodu. Aby 
atmosféra Vánoc byla dokonalá, nesmí na Vašem slav-
nostním stole chybět krásně voňavé domácí cukroví. 
Vanilkové rohlíčky, linecká kolečka či vosí hnízda, to je 
klasika, kterou jistě zná každá hospodyňka. Připravila 
jsem si pro Vás tedy něco nového, co možná ještě nezná-
te.

STŘÍKANÉ ROHLÍČKY
Potřebujete: 250 g mletých oříšků
  250 g moučkového cukru
  2 vejce

 50 g   polohrubé mouky
 50 g   strouhanky

Postup:
Z uvedených surovin vypracujte těsto, vyválejte silnější plát 
(asi 0,5 cm), formičkou vykrájejte rohlíčky a přeneste na 
plech vyložený pečicím papírem.
Při teplotě 200°C upečte do růžova.
Na vychladlé rohlíčky nastříkejte zdobicím sáčkem krém, 
dejte do chladničky  ztuhnout a poté máčejte v čokoládové 
polevě.

Příprava krému:
Z 250 ml mléka a 2 lžic maizeny (případně 1 vanilkového 
pudinku) uvařte hustou kaši, nechte vystydnout a poté zašle-
hejte 250 g másla a 20 g moučkového cukru.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

Stříkané rohlíčky, foto S. Vorlíčková 

TÉMA NA LEDEN: SLANÉ PEČIVO K VÍNU

Vítáme nové spoluobčánky
Karolína Jenešová  Česká 1669
Martin Kobrle    Hodov 459
Karolína Trapková  Alešova 220
David Beneš   Slovinská 756
Žofie Lachmanová  Škvorecká 725
Martin Bauer   nám. Svobody 1573
Filip Jursa    Polská 1642
Daniel Doležal   Nerudova 124
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Prosincová životní jubilea
70 let Miloslava Fiedlerová 28. října 729
75 let  Eva Jirovská  Jirenská 974
 Bedřich Beránek  Sukova 717
 Růžena Poživilová Pražská 958
80 let  Marie Kováříková nám. Svobody 1570
 Milan Netušil  Ruská 464
81 let Miloslava Kaňková Štefánikova 302
 Anežka Pachtová  Klánovická 931
 Helena Krůtová  Pražská 1023
 Josef Kattauer  Škvorecká 33
82 let Jaroslav Víšek  Dobrovského  667
 Josef Navrátil  Jungmannova 796 
 Jarmila Šlemrová  Kollárova 743
83 let Jiří Kejř   Vojanova 179
 Vladimír Kazda  Nerudova 1195
84 let Olga Kuklová  Husova 32
 Věra Říhová  nám. Svobody 1475
 Věra Vacková  Jungmannova 785
85 let Jarmila Hrachovcová Klostermannova 762
 Miroslava Veleková Prokopa Velikého 1224
86 let Růžena Palánová  Ruská 603
89 let Janina Jarochová  5. května 66
90 let Tomáš Vondráček Jiráskova 656
92 let Anna Vernerová  nám. Svobody 1570
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Marie Pšeničková  nám. Svobody 1475
Jan Žebro   Janáčkova 1071
Miroslav Kotland   Vítězslava Nováka 649
Helena Klossová   Maroldova 480
Věra Vančurová   Táboritská 610
Květuše Krušinová  Raisova 1189
Miluše Štafenová   Kollárova 1174
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice 
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správ-
ním 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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Život Úval

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

Koupím pole, louky, 
zahrady, Tel.: 381 251 974

Hledáme paní nebo slečnu 
na pravidelné, každodenní 
a celodenní hlídání holčičky 
ve věku 10 měsíců u nás 
doma, v Újezdě nad Lesy. 
Nástup od ledna nebo února 
2009. Nabízíme a očekáváme, 
slušné a příjemné jednání. 
Uvítáme dlouhodobou 
spolupráci. Zkušenosti 
s dětmi či pedagogické 
vzdělání výhodou, ale 
není podmínkou. 

Kontakt: hraj@seznam.cz 
nebo telefon 602 312 562.

Prodám zem. usedlost 
10 km východně od Prahy, 
celková plocha 4 300 m2, 
zastavěná plocha 900 m2, byt, 
kanceláře, skladové prostory. 
Možnost podnikání 
i chov koní. 
Plyn, voda, el. energie, 
cena 9 mil. Kč.
Původní vlastník – 
tel.: 723 480 734

Hledám podnájem garsonky 
1+1 Úvaly a okolí. Cena do 
7 000,- Kč, nejlépe od ledna 
2009. Tel.: 733 111 996

Nabídka zaměstnání
Základní škola v Úvalech 
(www.zsuvaly.cz) hledá 
vychovatelku do 
školní družiny.
Kontakty: zsuvalypv@iol.cz
281 981 946, 281 981 974, 
777 629 619

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

 Osobní

Dne 17. 11. 2008 by se dožil 80 let manžel, tatínek, dědeček, strýc, tchán pan Miloslav Vlasák, rodák z Úval.
Nezemřel jsi, v našich srdcích zůstáváš.

Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

 
Vzpomínka
Dne 9. prosince 2008 by se dožil 80 let soused Jiří Vrána. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Byl příkladným 
baráčnickým činovníkem. Pořádal zájezdy nejen po naší republice, ale i do zahraničí. Byly to zájezdy poznávací, ale i pobytové 
u moře. Pracoval nejen v baráčnické obci, ale byl hlavně velký sportovec, sportovec tělem i duší. Fotbalu zasvětil celý svůj 
život. Čest jeho památce!

za konšelstvo OB Úvaly Hana Černá

Inzerce

Hledám paní na 
úklid domácnosti.
Tel.: 603 340 729
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Student konzervatoře 

a gymnázia nabízí hodiny 

klavíru a matematiky.

Tel.: 602 319 356

NEZÁVISLÉ 
FINANČNÍ KONZULTACE

Libuše Divišová

Otakara Březiny 692
250 82  Úvaly
Radlická 3 
150 00  Praha 5

Telefon
281 981 872
773 484 326

- Hypotéky
- Stavební spoření
- Penzijní připojištění
- Majetkové pojištění
- Úrazové pojištění
- Životní pojištění
- Povinné ručení
- Havarijní pojištění
- Investice
- Revize stávajících sluv





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

Soukromá Základní 
škola s rozšířenou 

výukou jazyků Magic Hill, 
Žižkova 233, Říčany 

přijímá žáky 
pro školní rok 2009/2010

Nabízíme individuální přístup 
k dětem, respektujeme osobnost  
každého žáka. Počet žáků ve třídě 
je maximálně 15.
Ve výuce považujeme za priorit-
ní smysluplnost a důraz na rozvoj 
dovedností žáků důležitých pro 
budoucí studium a život.
Vytváříme dvojjazyčné prostředí, 
výuka anglického jazyka již od 1. 
třídy je výhradně vedená rodilými 
mluvčími.
Důležitý pro nás je nedirektivní pří-
stup k dětem, používáme moderní 
metody výuky, budujeme příjemné 
prostředí školy rodinného typu.

Více informací na www.magic-hill.cz 
Pro termín přijímacího pohovoru nebo 

sjednání návštěvy školy kontaktujte:  
00420 602 176 833,  info@magic-hill.cz

•

•

•

•



Advokátní kancelář Trnka & Burdová se 
sídlem v Praze má nyní nově zřízené deta-
šované pracoviště Advokátní kanceláře, a to 
v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic 
č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po 
a st 8.30 - 18.30 hod, út a čt 8.30 - 16.30 hod 
a v pá 8.30 - 12.30 hod.  

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu 
ve všech oblastech práva, zejména práva občan-
ského, rodinného, obchodního, správního a trest-
ního. V případě zájmu o využití služeb naší Advo-
kátní kanceláře nás prosím kontaktujte na tel. 
číslech 281 860 709, 281 861 895, 281 862 278, 
GSM 773 144 001, e-mailem  office@aktb.cz  nebo 
faxem na 281 860 770. Bližší info naleznete na 
www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

PRONÁJEM/PRODEJ 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
V BYTOVÝCH DOMECH 

V ÚVALECH – NA SLOVANECH

Prodej/pronájem nebytových prostor 
v nových již obývaných bytových domech 
lokality Slovany. Vhodné pro drobné podni-
kání. Výměry prostor jsou od 29 m2. 

Telefon: 281 983 093, www.byty-slovany.cz, 
e-mail: bytyslovany@seznam.cz



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




