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Lednovým vydáním časopisu Život Úval 
vstupuje tento měsíčník do 50. roční-
ku. Je to možná neuvěřitelné, ale je 
to skutečnost. Málokterá obec či malé 
město v blízkém i dalekém okolí se může 
pochlubit tím, že u nich vychází místní 
zpravodaj půl století. V říjnu letošního 
roku tomu bude přesně 50 let, kdy se 
úvalským občanům dostalo do rukou 
1. číslo Života Úval.
Myšlenka vydávat v Úvalech místní časo-
pis vznikla začátkem června roku 1959, 
protože bylo nutné pravidelně infor-
movat občany o činnosti a důležitých 
opatřeních Místního národního výbo-
ru. Úkolem nově vznikajícího časopisu 
bylo také uvádět zprávy ze školy, spo-
lečenských organizací, místních výrob-
ních závodů (největšími byly například 
Středočeský průmysl masný, Paramo, 
Hefa - později závod ČKD Trakce, par-
ketárna, Interiér, Benzina, konzervárna 
Fruta), místního zemědělského státního 
statku, zprávy z kultury, sportovních 
organizací a přinášet další zajímavosti 
z minulého i tehdejšího života v Úvalech. 
Proto byl také navržen výstižný název 
Život Úval. Otázka časopisu byla pak 
podrobně prodiskutována na jednáních 
kulturní komise. Prvotní návrh Jana 
Marka podpořili a pomohli uskutečnit 
další členové kulturní komise Adolf 
Štícha a Josef Kotlaba. Vypracovaný 
návrh byl začátkem září 1959 předlo-
žen radě Místního národního výboru 
ke schválení. První číslo z října 1959 
obsahovalo úvodník předsedy národní-
ho výboru Antonína Víška, informace 
z komisí, příspěvek ředitele základní 
devítileté školy Karla Krajníka o životě 
školy, zprávy pro zahrádkáře, kulturní 
okénko včetně programu místního kina. 
Na počátku byl vedoucím redaktorem 
Jan Marek, dalšími členy redakční rady 
byli manželé Kotlabovi, Karel Čapek, 
Adolf Morávek, Adolf Štícha a Jiří Štork. 
Stránky měsíčníku se psaly na psacím 
stroji na tzv. cyklostylové blány a byly roz-
množovány na cyklostylu. Každý výtisk 
měl od 10 do 14 stránek. Prodejní cena 
byla 50 haléřů. Výtisky byly do domác-

ností zpočátku doručovány žáky základ-
ní školy, později je bylo možné zakoupit 
v prodejnách s novinami. Měsíčník si 
velice rychle získal značnou oblibu mezi 
obyvateli Úval. Například v roce 1964 
bylo přes 1 000 odběratelů. V redakční 
radě se postupně vystřídali například 
Václav Dudař, Antonín Novák, Bohumír 
Koníček, Jaroslav Bedrna, prof. Jaromír 
Peřina, Ela Petrželková, Lubomír Bednář, 
Božena Matoušková, Jaroslav Mašín, Vla-
dimír Tvrdík, Antonín Nepovím a další, 
mnoho let výtvarně spolupracovali ak. 
malíř Vladimír Vondráček a ak. soch. 
Miloslava Kaňková.
Nové poměry ve státě po listopadu 1989 
se projevily i ve vydávání Života Úval. 
V roce 1990 se stal vedoucím redakto-
rem PhDr. Stanislav Sedlmajer a členy 
redakční rady PhDr. Lenka Mandová, 
Jitka Pokorná, prom. fil. Miloš Měšťánek 
a Ing. Vladislav Procházka. Částečně se 
změnila obsahová náplň, politické úvod-
níky na titulní straně nahradily fotogra-
fie, které se začaly objevovat ve stále 
větší míře i uvnitř každého čísla. Více 
začaly být využívány možnosti, které 
nabízí tisková technika. Vydavatelem se 
stalo Město Úvaly. Rada města rozhodla, 
že výtisky měsíčníku budou distribuo-
vány do domácností zdarma. Poté, co 
PhDr. Sedlmajer z redakční rady odešel, 
aby se mohl věnovat práci kronikáře, 
převzala od roku 1991 do roku 2000 
funkci vedoucí redaktorky PhDr. Lenka 
Mandová. V redakční radě v minulých 
letech pracovaly: Milena Jakoubková, 
Ing. Jaroslava Šamanová, Mgr. Markéta 
Krčmářová-Licková, Ivana Prchalová 
a Šárka Štorková-Sokolová, Dis. Od roku 
2001 se každé číslo začalo objevovat 
na internetu, od prosince roku 2007 je 
každé číslo tištěno barevně. Tisk pro-
váděla tiskárna Hermes, poté přibližně 
dvanáct let Typol Úvaly.  Na obsahu mají 
značný podíl také pravidelní i nepravi-
delní dopisovatelé, kterých se za uplynu-
lá desetiletí vystřídalo značné množství. 
Náplň měsíčníku nejen že vystihuje jeho 
název, ale současně vytváří paralelní kro-
niku města. Dlouhodobě podává svě-

dectví o životě v Úvalech. Třebaže jsou 
ve starých číslech články a informace 
poplatné tehdejší době, je možné nalézt 
také mnoho zajímavostí, které, kdyby 
Život Úval neexistoval, by jistě upad-
ly v zapomnění. I přesto, že měsíčník 
musí nyní soupeřit s mnohem rychlej-
šími informačními technologiemi, jako 
je například internet, má stále tištěná 
forma nezastupitelné místo. Nikdo si 
ale dnes netroufne odhadnout, jak bude 
vypadat měsíčník Život Úval za 10 či 20 
let. Asi bude vycházet v jiné podobě, ale 
v jaké?
Vážení čtenáři, touhou celého redakční-
ho kolektivu je při vstupu do jubilejního 
50. ročníku Života Úval navázat na dlou-
holetou tradici jeho vydávání a v úzké 
spolupráci se všemi dopisovateli nadá-
le udržovat a zlepšovat informovanost 
občanů o dění ve městě. 

Přejeme vám šťastný a úspěšný nový rok 
2009.

za redakční radu 
Ing. Vladislav Procházka

Život Úval

Městský úřad 
Život Úval již vychází padesát let

Titulní strana prvního čísla Života Úval 
z října roku 1959
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Vážení občané!
Opět se nám rok s rokem sešel a stojíme na prahu roku nové-
ho, jehož pořadové číslo je 2009. Prosím, neberte jako for-
malitu moje přání, aby se Vám v tomto roce dařilo, aby Vám 
sloužilo zdraví a aby se splnily Vaše touhy a přání.
Pro Úvaly to nebude rok jednoduchý a úvodem bych chtěl 
poděkovat všem, kteří svými skutky přispěli k dalšímu rozvoji 
našeho města. Velmi pak děkuji těm, kteří věnovali svůj volný 
čas a energii práci ve prospěch našich úvalských dětí a nácti-
letých: domu dětí a mládeže, rybářům, sokolům, fotbalistům, 
chovatelům, Otevřeným Úvalům, sdružení Nová šance, tenis-
tům, modelářům …
Skončilo staré a v těchto dnech začíná nové; je třeba rekapi-
tulovat i plánovat. Pravděpodobně největším úspěchem roku 
minulého je započetí investiční akce, která do našeho města 
přivede kvalitní pitnou vodu z káranských řadů; tato akce, jejíž 
hodnota činí 50 milionů Kč, úspěšně probíhá a mohla by být 
ukončena přibližně v polovině tohoto roku.
Z akcí „menšího“ rozsahu je určitě na místě jmenovat záchra-
nu objektu na náměstí za sochou Arnošta z Pardubic (na 
rekonstrukci se podařilo získat dotaci 5 milionů Kč) a přemís-
tění stavebního úřadu do nových, rekonstruovaných prostor 
v objektu Multitec (i na tuto akci se podařilo získat pětimilio-
novou dotaci).
Z dotačních prostředků byla v roce 2008 realizována i částeč-
ná rekonstrukce mostku v Králičině a částečně dovybavení 
města dopravními značkami.
Významným mezníkem v historii Úval byl duben 2008, kdy 
byla podepsána smlouva s investorem výstavby v lokalitě 
Hostín a město obdrželo investiční příspěvek ve výši 59 mili-
onů Kč s tím, že v případě realizace celého urbanistického 
projektu obdrží dalších téměř 30 milionů.
Celkově se v tomto volebním období podařilo formou dotací 
a příspěvků investorů získat téměř 110 milionů Kč nad běžný 
rozpočet města, který v základní podobě činí cca 60 milionů Kč.
Občana, který běžně nesleduje kroky vedení města, musí 
v této chvíli, pod tíhou výše uvedených čísel, napadnout násle-
dující otázka: Když existují finanční prostředky, proč se tedy 
nic nedělá s komunikacemi, které jsou v hrůzném stavu? 
Je to tak, že vnitřní dluh města na technické infrastruktuře 
a rozbitých komunikacích činí přibližně jednu miliardu Kč. 
Kde začít tento dluh vyrovnávat?
Prioritou musí být nepochybně pitná voda, dostatečná kapaci-
ta čističky odpadních vod a výstavba kanalizace – tedy to, co 
není „na povrchu“ vidět.
Na komunikace se však v žádném případě nezapomíná. Byla 
dokončena jejich velmi podrobná pasportizace a rozbíhají 
se jednání o řešení situace v jednotlivých lokalitách; i když 
nejsou finanční prostředky na vlastní rekonstrukce, musíme 
mít k dispozici projekty a být připraveni na situaci, kdy se 
objeví dotace či jiný zdroj na realizaci.
Co se tedy chystá na „druhý poločas“ volebního období?
Především je to „balík vodohospodářských projektů“, který 
obsahuje složky týkající se vod odpadních i vody pitné. 
Současná čistička odpadních vod (ČOV), byť nová, je z důvodu 
chybného odhadu imigrace do Úval na hranici svého vytížení, 
což je brzdou dalšího významnějšího dobudování městské 
kanalizační sítě (Úvaly jsou odkanalizovány pouze z poloviny).
Současná a výhledová potřeba pitné vody je v našem městě 
vyšší nežli kapacita současných zdrojů a je třeba zabezpečit 
dostatek vody a v potřebných tlacích. 

„Balík vodohospodářských projektů“ tedy obsahuje dovybave-
ní současné čističky odpadních vod, vybudování jejího „před-
čištění“ a přípravu výstavby čističky nové, dále pak rekon-
strukci stávajícího hlavního vodovodního řadu, rekonstrukci 
vodojemu Rohožník a výstavbu nového „vodojemu Jih“, který 
konečně zabezpečí plynulou dodávku vody do celých Úval. Do 
konce tohoto volebního období by měla začít realizace prvých 
dvou etap „balíku“ v hodnotě cca 100 milionů Kč. Samozřejmě 
jsou připravovány žádosti o dotace z fondů EU.
Prioritou je, pochopitelně, i dostavba základní školy, neboť 
situace je díky výše zmíněné imigraci nových občanů skuteč-
ně kritická. Zdrojem finančních prostředků k dostavbě však 
může být pouze státní rozpočet, zdroje z EU jsou naprosto 
omezené a tudíž nepoužitelné. Proto došlo ke spojení inici-
ativ přibližně deseti podobně „postižených“ spádových obcí 
a měst v okolí Prahy a záležitost bude řešit i speciálně ustano-
vená pracovní skupina při Svazu měst a obcí.
Intenzivně se připravuje rozšíření kapacity mateřských ško-
lek. Je připraveno několik variant v závislosti na jejich finanč-
ní dostupnosti. V tomto volebním období se rozhodně rozšíří 
kapacita školky v Kollárově ulici, i zde budeme žádat o dotaci 
z fondů EU. Je jasné, že dostupnost této lokality je například ze 
Slovan či z Horoušánek problematická, z ekonomických důvo-
dů však nelze ve vzdálených lokalitách školky budovat.
Pro malé a menší děti se úspěšně budují dětská hřiště, nelze 
než opětovně poděkovat všem, kteří se podíleli na rekonstruk-
ci hřišť v Rašínově ulici a na Slovanech za finanční či jinou 
pomoc. Díky úspěšně provedené směně pozemků by v tomto 
volebním období mohlo vzniknout další dětské hřiště v oblas-
ti Horoušánek.
Dokončovány jsou i projektové práce na rekonstrukce úval-
ských vodotečí a rybníků. Zde úzce spolupracujeme s orga-
nizací „Povodí Labe“. Projektově je k rekonstrukci připraven 
nejkritičtější úsek ohrožující Úvaly při povodňovém nebezpe-
čí, tedy úsek Kalák – Jámy – Fabrák. Bohužel – z finančních 
důvodů musíme při těchto rekonstrukcích postupovat „krok 
za krokem“, nelze se pustit do rekonstrukce všech rybníků 
najednou.
Připravuje se i rozsáhlá rekonstrukce zdravotního střediska, 
o níž Život Úval obsáhle informoval. Tato rekonstrukce by 
měla být započata v tomto – maximálně následujícím roce 
a měla by ji provést soukromá firma, která pak bude poli-
kliniku vést a spravovat. Tento způsob získání finančních 
prostředků na záchranu chátrající budovy (bude se jednat 
o cca 100 milionů Kč) je prakticky jedinou možností, jak tento 
objekt zachránit a jak zabezpečit poskytování zdravotní péče 
na území města v co největším rozsahu a pro co největší počet 
obyvatel.
Další oblastí, kde v blízké budoucnosti musí dojít ke změnám, 
je doprava. Ano, na území města je několik kritických míst, 
kde hrozí bezprostřední riziko dopravních úrazů. Zejména se 
jedná o křižovatku V Setých, o křižovatku „u Penny“, oblast 
horního Úvaláku, o Jirenskou směrem od Horoušánek, o oblast 
před nádražím a tak dále. Při řešení dopravní situace, bohužel, 
opět z důvodů finančních, nelze postupovat jinak než výše 
zmíněným způsobem „krok po kroku“. Koncem minulého 
roku byl zprovozněn chodník ve Škvorecké (cca 500 tisíc Kč) 
a provizorní průchod spojující Hodov s „masnou“ (cca 100 
tisíc Kč). Křižovatka v Setých by měla být v dohledné době 
nahrazena kruhovým objezdem (věc je v kompetenci kraje 
a probíhá stavební řízení) – a kruhový objezd požaduje-
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me vybudovat namísto křižovatky „u Penny“; zde město za 
tímto účelem vykoupilo některé pozemky (cca za 110 tisíc 
Kč). Situace u nádraží bude, bohužel, řešena až v souvislosti 
s rekonstrukcí drážního koridoru. V oblasti horního Úvaláku 
dochází k projektovým pracím, jejichž součástí je vybudování 
chodníku podél Pražské ulice – a pevného retardéru, který by 
nahradil současný „rozebíratelný“.
Zásadním, leč finančně velmi náročným cílem, je vznik měst-
ské policie. Na její rozjezd bychom však potřebovali „volných“ 
10 milionů Kč a dalších několik milionů na udržování jejího 
provozu; z nedostatku finančních prostředků je tento pro-
jekt, byť administrativně již připravený, odsunut na rok 2010. 
S problémem městské policie samozřejmě souvisí i vznik 
kamerového systému. Zdá se, že dojde ke sdružení okolních 
obcí, aby byl vznik městské policie finančně dostupnější. 
Škvorec a Jirny již projevily zájem o spolupráci.
Jednou ze zásadních priorit je i vytváření příležitostí a podmí-
nek pro využívání volného času „náctiletých“. I zde lze vysto-
povat „bílé místo“ na mapě, dluh města vůči dětem. Místo kina 
se prodává nábytek a prostory v Multitecu doposud blokuje 
původní uživatel. Přesto je tato problematika velmi důležitá, 
neboť je velmi tristní, že naše mládež v nepřiměřené míře 
tráví volný čas v restauračních zařízeních. Město v roce 2008 
zakoupilo objekt vedle mostu v Riegerově ulici a zde se při-

pravuje projekt „univerzálního centra pro mládež“. V jednom 
z objektů Multitecu se počítá se vznikem multifunkčního sálu 
s kinem. Je předpoklad, že by se realizace těchto akcí mohla 
uskutečnit v následujících 2-3 letech. Bohužel, v katastrálním 
území Úval město nevlastní prostory, které by bylo možné 
jednoduše a bez námitek v okolí bydlících občanů přetvořit 
v „scatepark“.
Ano, mnohé je rozpracováno a mnohé se ještě v blízké době 
uskuteční. Osobně se domnívám, že městu Úvaly pravdě-
podobně chybí pouze hrad nebo zámek, jinak zde můžeme 
postupem času vybudovat prakticky vše a stát se „nejkrásněj-
ším ouvalem na východ od Prahy“. 
Máme šanci, využijme ji. Bohužel, jinak nežli krok za krokem 
postupovat nelze, vnitřní dluh města je příliš vysoký. Dívejme 
se však do budoucnosti s nadhledem a optimismem, i když – 
jak by snad řekl bývalý prezident Havel, vládne dnes všeobec-
ně „blbá nálada“.
Nenechme se však znechutit „vysokou politikou“ a v roce 
2009 i v letech následujících rozvíjejme možnosti, které se 
v Úvalech nabízejí.
Ještě jednou: Všem občanům Úval přeji, a to z celého srdce, 
hodně zdraví a štěstí v novém roce.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

       

Výše poplatků za odpady v roce 2009
Pro rok 2009, tak jak tomu bylo i v letech minulých, bylo 
zapotřebí v souladu s platnou legislativou schválit na veřej-
ném zasedání zastupitelstva města výši poplatků za odpady, 
která se vypočítává ze skutečných nákladů roku minulého. 
Podle zákona o poplatcích ve znění zákona o odpadech 
nesmí činit roční poplatek více než 500,- Kč na osobu 
a rok. Roční poplatek pro rok 2008 činil 492,- Kč. Skutečné 
náklady na jednoho obyvatele z roku 2007 pro rok 2008 
dosahovaly výše 748,- Kč. Pro rok 2009 ze skutečných 
nákladů z roku 2008 (poslední jeden až dva měsíce  se musí 
dopočítávat) činí skutečné náklady na jednoho obyvatele 
754,- Kč. Rada města návrh výše poplatku projednala na 
svém jednání dne 8.12. 2008 a doporučila zastupitelstvu 
schválit pro rok 2009 poplatek za odpady ve výši 492,- Kč 
na osobu. Prozatím nebyla schválena navrhovaná novela 
zákona, která by obcím umožnila zvednout poplatek až do 
výše 750,- Kč na osobu a rok. Poplatek by měl být dělitelný 
dvěma, aby pololetní poplatky činily vždy částku na celé 
koruny a současně dělitelný dvanácti, aby případné měsíční 
částky byly také na celé koruny.
Při skutečných nákladech za rok 2008 ve výši 754,- Kč 
doplácí město za každého občana částku 262,- Kč, což při 
současném počtu 5 510 obyvatel činí celkovou částku 
1 443 620,- Kč. 

Zastupitelstvo města Úvaly schválilo poplatek za odpady 
pro rok 2009 ve výši 492,- Kč na osobu.

Bohuslav Prokůpek, 
odbor životního prostředí a územního plánování

Informace z prosincového 
jednání rady města
Rada města schválila a doporučila k projednání 
zastupitelstvem města:
• návrh 6. rozpočtového opatření,
• systém přebírání sítí do majetku města, 
• vodohospodářské investice města, 
• výši vodného a stočného pro rok 2009,
• výši poplatků za odpady v roce 2009.

Projednala  a schválila:
• personální obsazení školní rady, 
• smlouvy věcných břemen,
• zápisy z komisí rady města, 
• zprávu o stavu městské knihovny,
• informace o stavu personálního zajištění pečovatelské 
    služby.
 Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Výzva k vysazení nových stromů ve městě
Výzva pro občany města: vysaďme za každý jeden vykácený 
strom dva nové stromy v prostranství města. Výzva je reakcí na 
nutnost obměny lipové aleje, která lemuje přístupovou cestu 
do města k ulici Pražská. 
Vedení města v prosinci obdrželo oznámení Středočeského 
kraje o nutnosti vykácení 17 kusů lip, které do značné míry 
ohrožují bezpečnost příjezdové komunikace.
Vedení ODS Úvaly připravuje v jarních dnech vysazení celkem 
34 nových stromků.
 

 Ing. Helena Váňová, místostarostka města
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Vodohospodářské investice města Úvaly 
v roce 2009
Město Úvaly v současné době připravuje projekty na úseku  
vodohospodářských investic, které jsou v různém stadiu 
rozpracovanosti projektového řízení.
U vodovodní sítě se připravuje rekonstrukce přiváděcího 
a zásobního řadu LT DN 200 v úseku ul. Fibichova – železniční 
trať – vodojem Rohožník, rekonstrukce stávajícího zemního 
vodojemu Rohožník, vytvoření tlakového pásma pro zlepšení 
tlakových poměrů střední části Úval /vymezeno ul. Kollárova-
Švermova-Rašínova a silnicí II/101/, které bude zásobeno 
z ATS Rohožník.
Dále potom přiváděcí řad DN 200 v délce 4 102 m  a výstavba 
vodojemu Úvaly – Jih.
U splaškové kanalizace se prioritně projekčně zajišťuje 
rozšíření a intenzifikace stávající čističky (ČOV), což 
představuje vystrojení dvou dnes už stavebně připravených 
linek a vybudování hrubého předčištění se zajištěním cílové 
kapacity 6000 ekvivalent obyvatelů (EO – měřicí jednotka pro 
kapacitu čističky, je nižší než počet obyvatelů).
Dále je připravena realizace stavby splaškové kanalizace v ul. 
5. května a Slovany 2. Zde byl proveden i výběr dodavatele 
a v současné době je podána žádost o dotaci u ministerstva 
zemědělství. Celkové náklady na tuto stavbu představují část-
ku 31 036 175 Kč.
Rovněž probíhá zpracování projektové dokumentace a její 
projednávání /územní řízení, vodoprávní povolení/ v dalších 
ulicích města - Pražská, Švermova, Šafaříkova, Pod Slovany, ve 
čtvrtích – Radlická, V Setých, V Zálesí, Nad Okrájkem, Horova 
ul. a oblast Na Ztraceném korci. Rovněž je zpracováván 
a projednáván projekt pro ulice – Komenského, Hálkova, část 
Nerudovy a Presslova.
Podle počtu připojovaných obyvatel se počítá i s případným 
zajištěním dostavby ČOV na cílovou kapacitu 10 000 EO, kdy 
předpokládáme zahájení projektové přípravy v roce 2010.
V podstatě se jedná o komplexní projektovou přípravu na 
zajištění vodohospodářské infrastruktury města tak, aby bylo 
možné podat žádosti o dotace z evropských fondů.  Celkové 
finanční náklady na realizaci všech plánovaných akcí jsou 
odhadnuty na částku cca 600 000 000 Kč.

Ilona Reicheltová

Chodníky v Úvalech
Současný stav chodníků ve městě je poměrně dosti často 
kritizován obyvateli. Město si tuto situaci uvědomuje. Je to 
problém, ke kterému se neotáčíme zády. V letošním roce se 
povedlo pro obyvatele města zajistit hned dva zatím provi-
zorní chodníky, kterými bylo odstraněno nebezpečí střetu 
s motorovým vozidlem. Jedná se o chodník ve Škvorecké ulici 
mezi ulicemi U Hostína a Chorvatská. Na přípravě a výstavbě 
se s městem spolupodílela firma Byty Slovany. Druhý chod-
ník v provizorním prostoru byl zprovozněn mezi ulicemi Do 
Hodova a Purkyňova, který umožní pěší průchod obyvatelů 
oblasti Hodov, čímž se lze vyhnout frekventované silnici na 
Jirny. 

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Přání do nového roku?
Počátek roku souvisí se zavedeným kalendářem. Od r. 46 př. 
n. l. až do r. 1582 platil juliánský kalendář, upravený císařem 
J. G. Caesarem. Juliánský kalendář se od gregoriánského liší 
tím, že za přestupný rok počítal všechny roky, které byly děli-
telné čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která vznikala, počítá 
gregoriánský kalendář za přestupné jen ty roky na počátku 
století, které jsou dělitelné 400. Již podle juliánského kalen-
dáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii se ale 
zpočátku 1. leden nesvětil, počátkem liturgického roku byl 
advent. Teprve od 17. st. se prosazovalo sjednocování církev-
ního a občanského počátku roku na 1. leden. V Čechách ten 
den dostávali kůroví zpěváci odměnu, hospodář obdarovával 
čeledíny a děvečky, rodiče děti. Farníci dávali výslužku svému 
faráři a přáli mu zdraví a Boží požehnání.
Učitelé posílali vrchnosti a městským zástupcům tzv. minucí 
-  malovaná a veršovaná přáníčka, na které bylo zvykem odpo-
vídat finančním dárkem. V obcích chodila ulicemi koledující 
mládež. Nedělali se nepříjemné práce – věřilo se, že co se 
bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok, nesmělo se sušit 
prádlo, nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. Chodili 
pekařští koledníci a peroutkami ometali za drobné pohoštění 
nebo odměnu prach, někde chodili na koledu i ženy v šátku 
s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazali nepo-
zorného hospodáře. Jako výslužku dostávali pálenku a nějakou 
pochoutku. Většina těchto zvyků byla zapomenuta. 
Jistě jste už na internetu četli řadu úvah, které se zamýšlely 
nad tím, jak a kdy a s kým oslavit Nový rok. Prý, když se cho-
díme dívat na zápasy, zbavujeme se nutnosti zápasit sami se 
sebou. Prý hledáme informace k tomu, abychom si přestali 
všímat novinek okolo nás. Nejen podle teologů je doporučení, 
jak oslavit nový rok jasné: Bavme se naplno, při vědomí všeho, 
co uděláme, abychom si právě mohli uvědomit, že je nutné 
přemýšlet, poznávat a zabývat se.
Základem oslavy Nového roku dnes je setkání celé rodiny 
u bohatého oběda, kde by neměla chybět čočka nebo polév-
ka s drobnou krupicí zv. milionová (aby se člověka držely 
peníze), většinou se podává vepřové. Nepřípustný je zajíc 
či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neuletělo. Po obědě se 
rodina jde projít, navštěvují se výstavy, kulturní představení či 
přátelé. Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posí-
lají blahopřejné novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem 
a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Často se přání 
krásného prožití vánoc a novoroční blahopřání spojuje. Na 
novoročenkách někdy bývá francouzská zkratka P. F. (pour 
féliciter – pro štěstí). První novoročenku, vlastně omluven-
ku s obrázkem, poslal v r. 1827 hrabě Chotek, který pro své 
významné funkce nestačil odpovídat na stále se zvyšující 
množství blahopřání.

zdroj: Redakce Kurzy.cz

Vodné a stočné v Úvalech v roce 2009
Na veřejném zasedání zastupitelstva města 18. 12. 2008 
bylo schváleno pro rok 2009 vodné ve výši 30,29 Kč, stočné 
32,70 Kč, celkem 62,99 Kč s DPH.

Městský úřad
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Život Úval

Nabídka zaměstnání
Odbor správy majetku města Úvaly přijme na pozici do VPS 
dva pracovníky:

Elektrikář s platným oprávněním vyhl. 50/78,1) 

Instalatér  - voda + popř. vítáme i znalost oprav plyn. 2) 
zařízení (topení v bytových i nebytových prosto-
rách).

Informace o platových podmínkách a popis celkové činnosti 
v četě VPS (veřejně prospěšné služby) projednáte s vedou-
cím správy majetku: p. Černý Miroslav osobně, popř. tel. 
723064567.

Odpověď na žádost města o provádění kontroly 
dodržování rychlosti vozidel v Úvalech
Do současné doby byla v obvodě OOP Úvaly prováděna 
pravidelně kontrola dopravních předpisů skupinou silničního 
dohledu. Na komunikaci II/101 od železničního mostu směr 
Jirny bylo prováděno několik měření rychlosti. Další měření 
bylo prováděno ve spolupráci se základní školou, jejíž žáci se 
na měření podíleli. Zde se kontrola prováděla na přechodu 
pro chodce na náměstí u školy.
 V dalších měsících zde bude prováděna dále kontrola rychlos-
ti vozidel a namátkové kontroly dodržování pravidel silniční-
ho provozu tak, aby kontrolou dopravní služby byl rovnoměr-
ně pokryt celý obvod okresu Praha-venkov. Kontroly v obvodě 
OOP Úvaly budou prováděny v rámci kapacitních možností 
dopravního inspektorátu OŘ Praha-venkov. 

npor. Adolf Straka, vedoucí oddělení DI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Okresní ředitelství Praha – venkov

Úvaly se konečně dočkaly košů na psí 
exkrementy
V průběhu měsíce listopadu bylo po městě ve vytipova-
ných lokalitách rozmístěno 10 košů na psí exkrementy. 
Příslušenstvím každého koše je držák na sáčky, které jsou pra-
videlně 1x týdně doplňovány.  Jsme si vědomi, že tento počet 
košů v žádném případě nemůže dostačovat potřebám města 
naší velikosti, proto je plánováno v roce 2009 pokračovat 
v umísťování dalších. Věříme, že výše uvedeným opatřením 
usnadníme držitelům psů úklid po svých miláčcích, který by 
měl být dnes již samozřejmostí.     

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Výzva sportovním a zájmovým organizacím  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 3. 2008 přijalo 
usnesení č. Z – 016/2008, kterým souhlasí s vyčleněním 
finančních prostředků k rozdělení pouze pro sportovní 
a zájmové organizace v Úvalech ve výši 1% z 1. navrženého 
rozpočtu města příslušného roku.
Žádosti o přidělení, podpořené vypracovanými projekty 
a návrhy na jejich využití, je nutno podat na MěÚ Úvaly 
nejpozději do 16. 2. 2009.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru 

Vítání dětí mezi občany města Úvaly
Dne 9. 12. 2008 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou služ-
bou v Úvalech již  čtvrtý slavnostní akt  „Vítání dětí mezi obča-
ny města Úvaly“. 
Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s místostarostkou Ing. 
Helenou Váňovou za účasti matrikářek správního odboru 
přivítali 13 nových občánků, kteří se narodili ve 3. čtvrtletí 
roku 2008. Poblahopřáli rodičům dětí  k radostné události, 
rodiče převzali  pro dítě pamětní list a zlatý přívěsek a mamin-
ky květinu. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy. Milé 
odpoledne zpříjemnilo vystoupení dětí prvních tříd základní 
školy, kterým děkujeme.  
V roce 2008 se do obřadní síně dostavilo 47 malých Úvaláčků 
se svými rodiči.

 Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Předvánoční posezení pro seniory
Dne 10. 12. 2008 se ve svátečně vyzdobeném sálku Domu 
s pečovatelskou službou v Úvalech konalo již tradiční předvá-
noční setkání úvalských seniorů s vedením města. Setkání pro-
běhlo v milé a přátelské atmosféře. Bylo podáváno občerstve-
ní, při poslechu koled byly přítomným předány drobné dárky 
s osobním přáním vedení města, vedoucí správního odboru  
a pracovnic pečovatelské služby. Nezapomněli jsme ani na kli-
enty pečovatelské služby, kteří se nemohli dostavit, těm bylo 
přání vedení města spolu s kytičkou předáno prostřednictvím 
pracovnic pečovatelské služby. 

  Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Městský úřad

Rodiče občánků převzali od místostarostky města pamětní 
list, zlatý přívěsek a květinu

Z prosincového vítání dětí mezi občany města
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Odjezdy a příjezdy vlaků 
Platí od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

Odjezd  Příjezd   Poznámka  Odjezd    Příjezd  Poznámka
z Úval      do Prahy      z Prahy   do Úval
  Mas.nádr.                       Mas.nádr.   

  4:29    4:57   X,23     0:13,Praha,hl.n 00:43        11  
  4:59    5:27   11       4:05   04:33  11
  5:29    5:57         4:45   05:13  X, 37, 6
  5:59    6:27   49       5:15   05:43
  6:18    6:46   X, Sp       5:45   06:13  X  
  6:29    6:57          6:15   06:43  
  6:44    7:16   X       6:45   07:13  
  6:54    7:23   X, Praha hl.n., Sp   7:15   07:43
  6:59    7:27   X, 37,6              7:45   08:13  X
  7:29    7:57          8:15   08:43
  7:59    8:27                             8:45   09:13  
  8:29    8:57          9:15   09:43
  8:59    9:27   49      9:45   10:13  
  9:29    9:57      10:15   10:43
  9:59  10:27                   10:45   11:13  
10:29  10:57      11:15   11:43
10:59  11:27      11:45   12:13  
11:29  11:57      12:15   12:43
11:59  12:27      12:45   13:13  
12:29  12:57      13:15   13:43
12:59  13:27      13:45   14:13  
13:29  13:57      14:15   14:43   
13:59  14:27      14:45   15:13  
14:29  14:57      15:15   15:43 
14:59  15:27      15:45   16:13  
15:29  15:57      16:15   16:43
15:59  16:27      16:45   17:13  
16:29  16:57      17:15   17:43
16:59  17:27      17:45   18:13  10
17:29  17:57      18:15   18:43  
17:59  18:27   16   18:45   19:13  10
18:29  18:57      19:15   19:43  16
18:59  19:27   16   19:45   20:13  10
19:29  19:57   10   20:15   20:43  10
19:59  20:27   10   20:45   21:13  10
20:29  20:57   10   21:15   21:43  10 
20:59  21:27   10   21:45   22:13  10
21:29  21:57   10   22:15   22:43  10
21:59  22:27   10   22:45   23:13  10
22:29  22:57   10   23:15   23:43  14
22:59  23:27   10   
23:29  23:59   10, Praha hl.n.

Vysvětlivky:
 X jede v pracovní dny   10 nejede 24.12.,31.12.  Sp spěšný vlak, nestaví 
 6 jede v sobotu    49 nejede 25.12.    ve všech stanicích
11 nejede 25.12.,1.1.   14 nejede 24.,25.,31.12.,1.1. Praha hl. n.-vlak jede do nebo
16 nejede 24.12.    23 nejede 31.12.    ze stanice Praha - hlavní
37 jede také 1.,8.5.,28.10., 24.12., 17.11.      nádraží
              nejede  27.12.,2. a 9.5.

Přehled neobsahuje všechny údaje, které jsou uvedeny v oficiálním jízdním řádu ČD.



USneSení č. Z – 099/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.  bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení
    města za období od 2. 10. 2008 do 20. 11. 2008 
    (příloha č. 1).

PRO: 11  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 100/08   
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.  schvaluje rozpočet města na rok 2009 v základních 
    předložených ukazatelích
a) celkové běžné provozní výdaje ve výši 52 587 377,- Kč,
     z toho mzdové náklady činí 21 963 777,- Kč,
b) investiční prostředky podle jednotlivých položek 
    a paragrafů a splátky jistin v celkové výši 34 896 800,- Kč,
II. schvaluje rozpočet města na rok 2009 jako vyrovnaný
    (příloha č. 2):
    příjmy  87 484 177,- Kč,
    výdaje  87 484 177,- Kč.

PRO: 11  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 101/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.  ukládá starostovi předložit na příštím zasedání 
    zastupitelstva města rozbor mzdových nákladů roku
    2005 a  rozbor položek nákladů na projektovou přípravu.

PRO: 11  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z –102/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.  bere na vědomí „Studii komplexního řešení dopravy
    města Úvaly“ (příloha č. 3),
II. souhlasí s doplněním materiálu o následující body:

zrušení dopravního značení  „slepé ulice“ Atlasová, 1. 
Horoušánky,
plánované přechody a příčné prahy na II/101 – 2. 
barevné LED diody, optické značení příčných 
prahů,
zřízení přechodu přes vjezd u Penny Marketu,3. 
zahrnutí přechodů u ZŠ a náměstí do studie 4. 
rekonstrukce náměstí,
aplikace vodorovného značení „zákaz zastavení“  5. 
v ul. Smetanova,
doplnění dopravního značení „slepá komunikace“ 6. 
do ul. Hálkova,

III.pověřuje starostu města opětovně přehodnotit návrhy,
     které předala komise pro dopravní obslužnost a výbor
     pro výstavbu.

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

USneSení č. Z – 103/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.     bere na vědomí rezignaci Ing. Josefa Martinovského,
       bytem Pražská 1357, Úvaly
       z Finančního výboru zastupitelstva města, 
II.    volí do Finančního výboru zastupitelstva města 
       Ing. Petra Kunetku, bytem 5. května 826, Úvaly,
III.  volí do Výboru pro výstavbu zastupitelstva města
       Úvaly 

a)  Ing. Josefa Martinovského, bytem Pražská 1357,
     Úvaly,
b)  Ing. Michala Bredu, bytem Alešova 404, Úvaly,
c)  pana Milana Švihlu, bytem Fügnerova 237, Úvaly,
d)  paní Danielu Procházkovou, bytem Smrková 1515
      Úvaly,
e)  Mgr. Jiřího Turka, bytem Šámalova 1242, Úvaly,

IV.   volí do Kontrolního výboru zastupitelstva
Mgr. Jiřího Turka, bytem Šámalova 1242, Úvaly.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

USneSení č. Z – 104/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:

schvaluje zadání veřejné zakázky – „výběrové řízení I. 
na zpracování projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti na akci Dostavba ČOV Úvaly – 2. 
etapa“ formou písemné výzvy min. 5 zájemcům,
pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení II. 
a podpisem písemné výzvy výběrového řízení,
schvaluje členy sloučené komise pro III. 
otevírání obálek a hodnotící komise:

       členové: Ing. Váňová, p. Štěpánovský, 
       Ing. Netušil, Ing. Borecký, p. Linhart,
       náhradníci: MUDr. Šťastný, p. Kolařík, 
       p. Prokůpek, p. Kroutil, Ing. Černý,

pověřuje radu města výběrem nejvhodnější nabídky,IV. 
pověřuje starostu města podpisem V. 
smlouvy s vybraným uchazečem.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 105/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.     bere na vědomí informaci o přístavbě mateřské školy
       Kollárova.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly 
č. Z - 7/2008 ze dne 20. 11. 2008
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USneSení č. Z – 106/08  
USneSení nebylO PřijatO
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.    souhlasí se zaplacením dalších nákladů vzniklých
      v období záměru do odkoupení  areálu  Multitec
      firmy Multitec Bohemia, a. s., ve výši 800 339,- Kč,
   
II.  pověřuje starostu realizací závěrů
      rozhodnutí zastupitelstva.

PRO: 0  PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 107/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.    schvaluje přijetí bezúplatně převáděných pozemků
      na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
      majetkových. Jedná se o pozemky  KN  p.č. 998/7,
      p.č. 1062/2, p.č. 1109/1, p.č. 1498/1, p.č. 2152/4, 
      p.č. 2154/3, p.č. 2862/2, p.č. 3048/4, p.č. 3073/2,
      p.č. 3149/1, p.č. 3153/2, p.č. 3187/1, p.č. 3187/2, 
      p.č. 3211/3, p.č. 3211/4, p.č. 3845/4, p.č. 3867/1,
      p.č. 3867/2, p.č. 3867/3, p.č. 3867/4, p.č. 3867/5,  
      p.č. 3867/7, p.č. 3880/1, p.č. 3989/2, 
      p.č. 3989/3, p.č. 3989/4 a p.č. 3989/5 v k.ú. 
      Úvaly u Prahy, které jsou v katastru nemovitostí 
      vedeny jako komunikace (příloha č. 4),
II.  pověřuje starostu podpisem smlouvy 
      o bezúplatném převodu.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 108/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.    schvaluje přijetí bezúplatně převáděných pozemků
      na město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
      majetkových. Jedná se o pozemek KN p.č. 1500/1
      a p.č. 3870 v k. ú. Úvaly u Prahy, které jsou v katastru
      nemovitostí vedeny jako komunikace (příloha č. 5),
II.  pověřuje starostu podpisem smlouvy 
      o bezúplatném převodu.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 109/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.    schvaluje přijetí bezúplatně převáděného 
      pozemku na město od Úřadu pro zastupování 
      státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek
      KN p.č. 335/2 v k. ú. Úvaly u Prahy, který je v katastru
      nemovitostí veden jako komunikace (příloha č. 6),
II.  pověřuje starostu podpisem smlouvy 
      o bezúplatném převodu.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 110/08  
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.    schvaluje koupi pozemku KN p.č.  318 – trvalý
      travní porost o výměře 333 m2 a pozemku 
      KN p.č. 392 – orná půda o výměře 1590
      m2, oba v k.ú. Úvaly u Prahy od Státního statku
      Jeneč, s.p., za cenu 48 960,- Kč (příloha č. 7),
II.  pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
 
PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 111/08  
Zastupitelstvo  města Úvaly:
I.    bere na vědomí ekonomický rozbor provozu
      Pečovatelské služby města Úvaly (příloha č. 8).

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USneSení č. Z – 112/08  
Zastupitelstvo  města Úvaly:
I.    souhlasí s podáním žádosti  města Úvaly 
      o dotaci na podporu knihoven z rozpočtu 
      Středočeského kraje na rok 2009 ve
      výši 184 130,- Kč (příloha č. 9),
II.   ukládá vedoucí správního odboru zajistit
      kvalifikované podání žádosti města Úvaly 
      o dotaci na podporu knihoven z rozpočtu
      Středočeského kraje na rok 2009,
III. v případě, že dotace bude přidělena, souhlasí 
      s jejím přijetím a pověřuje starostu města 
      k podpisu smlouvy.

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zapsala: Monika Šimáňová

   
Ing. Helena Váňová, místostarostka 
MUDr. Jan Šťastný, starosta
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Blahopřání kronikáře
Na prahu nového roku 2009 bych rád poděkoval všem 
svým spolupracovníkům, jednotlivým úvalským občanům, 
kteří se zajímají o historii a kronikáři svými informacemi 
pomáhají, tak také organizacím, institucím a firmám 
za dosavadní spolupráci a popřál v novém roce všem 
úspěšné kroky v rodinném i profesním životě nejen 
v lednu, ale po celý rok, občanům hodně zdraví a štěstí, ale 
i protistresové odolnosti.                       

Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města

Poděkování paní Kaňkové
Dnes bych velice rád využil stránky Života Úval k upřímnému 
poděkování úvalské umělkyni, akademické sochařce paní 
Miloslavě Kaňkové, která splnila svůj slib daný mi před rokem 
a pro své město Úvaly nezištně vytvořila keramický betlém. 
Ten lze zhlédnout do 15. ledna v Husově kapli Církve česko-
slovenské husitské v Úvalech.
Přeji paní Kaňkové další nápady, tvůrčí sílu a úspěchy, hlavně 
pevné zdraví a ještě jednou nahlas říkám: DĚKUJEME.

Dr. Vítězslav Pokorný, 
kronikář města

Dva oblouky nad Výmolou „budou v suchu“
Klasicistní mostek přes Výmolu, který byl v nedávné době 
prohlášen za nemovitou kulturní památku, se konečně dočkal 
kýžené pozornosti. Před několika týdny zde započaly práce, 
které zajistí jeho ochranu pro další generace. Na opravy mostku 
byla získána dotace z krajského fondu pro opravu památek 
ve výši 260 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že celkové náklady 
vyčíslené na jeho opravu přesahují 1 000 000,- Kč, je z těchto 
peněz financováno pouze položení kvalitní hydroizolace, která 
zajistí chátrající mostní konstrukci proti zatékání srážkové 
vody. V očekávání dalších finančních prostředků tak mostek 
přečká letošní zimu již pod novou „střechou“. 

Mgr. arch. Jiří Jindřich

Odkrytá část mostovky v říjnu 2008

Názory čtenářů 
Zamyšlení do nového roku

Z konce Chorvatské ulice nad rybářskou chatou je na nádraží 
nebo MěÚ, poštu, zdravotní středisko asi dva až dva a půl 
kilometru – 10 až 12 minut chůze mladíka, ale i více než půl 
hodiny pro skoro starého s artritidou. Je dost času se přitom 
rozhlédnout či zamyslet nad výroky spisovatele vloženými 
do úst aktéra jejich románu: „Lidi, vy nejste lidi – vy jste…“ 
To napadne po přechodu hlavní silnice při pohledu na 
okraj chodníku v pokračování Bulharské ulice. Nepěkně 
zdevastovaná, nedávno instalovaná lavička podestlaná 
drobným odpadem některých uživatelů a „náhodně“ 
odloženým domovním odpadem v umělohmotné objemné 
tašce je toho dokladem. 
Za reálného socialismu intenzivně obdělávaný, dnes v tržním 
hospodářství spekulací jen plevelem a náletovými dřevinami 
obsazený pozemek podle chodníku slouží jako jen „náhodné“ 
místo odhozených „či úmyslně se zbavených“ odpadků.
Když maminka tlačící kočárek s miminem nechá bez povšim-
nutí odhodit staršího sourozence obal od tak chutnající 
„Dellisy“, je snad s určitou tolerancí odpustitelné, ale úmyslně 
odhozená plechovka od energetického nápoje a další obaly 
skupinkou teenagerů už méně. Po opatrném upozornění na 
nevhodnost takového chování byl v očích robusního mladíka 
vidět nepříjemný záblesk. „Si to seber“ z úst jiného mladíka 

a „vrať se do hrobu, dědku“ z úst celkem pohledné „náctileté“ 
dívky zaznělo navíc za zády.
Jen těžko si lze představit kdysi nám vštěpovanou úctu k práci 
lidských rukou při pohledu na ve stejnou dobu jako před-
chozí instalovanou pěknou lavičku nad břehem „Fabráku“, 
krátce poté ozdobenou peřím, asfaltem natřeným sedátkem, 
nyní časem a botami teenagerů sedících na opěradle. Jinak 
milé pozvání k posezení ve stínu lípy. Je mnoho hezkých 
zelených míst v šedi domů Úval, která zpříjemňují náš pobyt, 
ale která si mnozí přizpůsobují nevábnými odpady civili-
zace, pohodlí či lenosti – k naší škodě. Chybí nám tam jen 
odpadkový koš na drobný odpad. Proč? Zcizení, vandalské 
poničení a nejvíce záměna za placenou nádobu na domovní 
odpad a tím vysoké, neúnosné náklady na obměnu i udrže-
ní provozuschopnosti. Pohled na takto námi ničená místa 
probouzí vzpomínku na starého, i když přísného, ale milého 
učitele první třídy, který nám vštěpoval nejen vědomosti, ale 
i lásku k vlasti a přírodě, např. při hudební výchově hrou na 
housle písní „Čechy krásné, Čechy mé“ nebo „Krásný vzhled je 
na ten Boží svět“. Zachováme si je i nadále?
Cestou na zdravotní středisko se zamýšlel Loskot. Zamyslíte se 
i vy? Vy, kteří nám tyto „nevábné“ pohledy připravujete?

Jiří Loskot
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Občané Úval určitě řeknou, že jejich Výmola Úvaly protéká,
přičemž několikrát mění svůj směr a své břehy od nepaměti 
vymílá.  S Úvaly má společné i to, že svá staročeská jména 
ztratily současně. Z Ouval se staly Úvaly a z Vejmoly Výmola. 
Z mapy je patrno, že své krásné jméno nese Výmola už někde 
od Babic.
Že tomu tak nebylo vždy, o tom svědčí Vodopisný plán potoka 
„Vejmola“.
Tento archivní dokument z roku 1934 předal letos MěÚ Úvaly 
do Státního okresního archivu ve Zdibech – Přemyšlení.

Kartograficky není právě dokonalý, neboť mu chybí měřítko 
a světová orientace (sever je vpravo).
Dá se však z něho vyčíst leccos zajímavého:
Potok tekl pod jménem Vejmola až před Úvaly po soutoku 
Zelené strouhy a Třebohostického potoka. Výmola měla 
nemalý význam hospodářský, neboť poháněla 7 mlýnů a svojí 
vodou zásobovala 2 cukrovary a 1 konzervárnu. 
Současná platná mapa prokazuje, že Výmola protéká napříč 
celým regionem. 

Ing. Jiří Hásek

Zajímavosti
Čí je Výmola?

Kultura a volný čas

 

Jak jsme prožívali předvánoční čas
Předvánoční čas – pro někoho je obdobím přípravy na jedny 
z nejkrásnějších svátků v roce, pro jiného je naopak spojen 
s nervozitou a představami, co je potřeba všechno stihnout. 
Také záleží na každém z nás, zdali se necháme vtáhnout do 
spárů nákupních center, která se mohutně snaží zlikvidovat 
původní poslání vánočních svátků a vysát finanční obsah 
našich peněženek, nebo se vrátíme k typicky českým tradi-
cím. Je jistě nemálo těch, kteří se snaží vzdorovat amerikani-
zaci Vánoc. Vhodně vybraný kulturní program může přispět 
k předvánoční náladě a k oproštění od každodenních starostí.
Nabídka adventních pořadů v Úvalech byla v závěru roku pes-
trá, stačilo si jen vybrat. Už 28. listopadu byla v podvečer zahá-
jena Vánoční výstava v domě dětí a mládeže, která ukazovala 
práce malých výtvarníků a keramiků z kroužků Evy Šubrtové, Zahájení Vánoční výstavy v MDDM
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Život Úval

Hany Novosádové a Jany Krejsové.
Celkové aranžmá bylo samozřejmě vá-
noční. Přátelské ovzduší při zahájení 
výstavy zvýraznil malý koncert flétnis-
tů z hudebních kroužků domu dětí. 
Návštěvníci výstavy však neobdivovali 
jen dětské práce. V dalších dvou míst-
nostech bylo možné obdivovat například 
originální vánoční vazby Dany Kobrlové, 
křehké výtvory inspirované lidovou 
tvorbou od Jany Kubešové, bylo možné 
zakoupit keramické výrobky Romany 
Zelenkové nebo krásné květinové vazby 
a adventní věnce Olgy Husenské. 

O den později, v sobotu 29. 11., pro-
běhl v základní škole předvánoční 
jarmark, kterému věnujeme pozornost 
v jiném článku. Na neděli 30. listopa-
du připravila Komise pro kulturu Rady 
města Úvaly slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Arnošta 
z Pardubic. Již kolem půl třetí odpoled-
ne přicházeli první zájemci o zhlédnutí 
doprovodného programu. Oslavu zahá-
jila místostarostka města Ing. Váňová. 
Nejprve vystoupily děti ze Základní školy 
Škvorec a křesťanský kroužek Církve 
československé husitské v Úvalech pod 
vedením paní učitelky Mgr. Pokorné. 
Po nich následovalo vystoupení flétnis-
tů pana Nováčka z městského domu 
dětí a mládeže, které vystřídaly děti 
z pěveckého kroužku ze Základní školy 
v Úvalech za klávesového doprovodu 

paní učitelky Landgráfové. Poté vystou-
pil sbor Christi Úvaly s dirigentem Dr. 
Pokorným. Začalo se stmívat a nastal ten 
správný čas pro vydání pokynu k roz-
svícení vánočního stromu. Toho se ujal 
starosta města MUDr. Šťastný, který rov-
něž vyjádřil spokojenost nad průběhem 
celého odpoledne. Na pódiu vedle svítí-
cího vánočního stromu pak vystoupila 
Jindra Dvořáčková s Lubošem Mandou 
v malém recitálu, v němž zazněly šanso-
ny a na závěr koledy. Po celé odpoledne 
za značného zájmu veřejnosti byly ote-
vřeny stánky s občerstvením, které bylo 
nabízeno zcela zdarma. 

V sousedních stáncích bylo možné 
zakoupit i vánoční zboží. Poděkování si 
zaslouží všichni, kteří věnovali svůj volný 
čas na přípravu celého odpoledne: vede-
ní města, pracovníci městského úřadu 
a veřejně prospěšných služeb, členky 
komise pro kulturu, žáci Praktické školy 

Úvaly, pan Novák, jenž zajišťoval ozvu-
čení a další, kteří přispěli ke zdaru této 
společenské akce. Stojí také za zmínku, 
že bezplatné občerstvení ve stáncích 
nebylo hrazeno z rozpočtu města.

V neděli 7. prosince odpoledne kon-
certoval v modlitebně Církve bra-
trské v Pražské ulici komorní sbor 
Christi Úvaly. Sbor, jehož vystoupení 
se stalo součástí předvánočního období 
v Úvalech a okolí, tentokrát předvedl 
několik nově nastudovaných skladeb. 
Kromě toho se představil publiku se 
všemi sólisty. 

Zaposlouchat se do písní v podání sedm-
náctiletého studenta Martina Vydry nebo 
Marty Ženaté bylo nevšedním zážitkem. 
Martě Ženaté patří obdiv. Přesto, že ji 
trápilo nachlazení, odevzdala profesio-
nální pěvecký výkon. Nelze opomenout 
i dalšího sólového zpěváka, osmiletého 

Kultura a volný čas

 

Při zahájení Vánoční výstavy byla 
galerie MDDM zcela zaplněna

Z Vánoční výstavy v MDDM Vystoupení dětí ze Základní školy 
ve Škvorci

Pěvecký sbor ze Základní školy 
v Úvalech

Náměstí se postupně plnilo

Flétnisté z domu dětí

Recitál Jindry Dvořáčkové s Lubošem 
Mandou

Martin Vydra při sólovém vystoupení
6x foto Ing. V. Procházka
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Kultura a volný čas

 

Marka Nádeníčka, jehož dětský, avšak 
bezchybný zpěv vyzněl mile a bezpro-
středně. Sbor Christi působí kompakt-
ním dojmem a intonační jistotou i ve 
vícehlasém provedení. Tomu významně 
napomáhá doprovod na klávesy Mgr. 
Evou Nádeníčkovovou, aranžmá několi-
ka skladeb doplňuje hrou na flétnu Adéla 
Brudnová. Pod cílevědomým vedením 
sbormistra Dr. Vítězslava Pokorného si 
sbor Christi vydobyl během několika 
let významnou pozici v oblasti kultury 
nejen v našem městě, ale i okolních 
obcích.

V sobotu 13. prosince odpoledne pořá-
dal městský dům dětí a mládeže v kultur-
ním sále DPS koncert souboru Musica 
Dolce Vita, který vystupuje ve složení 
Daniela Demuthová, Zbyňka Šolcová 
a Žofie Vokálková. Vystoupení mělo 
prostý název Vánoční koncert, ale více 
by mu slušelo pojmenování Vánoční 

dárek. Byl to dárek pro všechny, kteří si 
rádi poslechnou skladby mistrů klasic-
ké hudby, ať již se jedná o Telemanna, 
Bacha, Cardona, Seelinga nebo také od 
Dominika Josefa Škroupa, Jakuba Jana 
Ryby nebo Adama Václava Michny. 
Hudba, která zní na koncertech již po 
několik staletí, dokáže i nyní oslovit 
vnímavého posluchače. Výběr skladeb 
vhodně dokreslil atmosféru předvánoč-
ní doby. Obecenstvo odměňovalo sóla 
na kouzelnou flétnu Žofie Vokálkové, 
hru na poetickou harfu Zbyňky Šolcové 
a vznešeně zabarvený mezzosoprán 
Daniely Demuthové zaslouženým potles-
kem. Sváteční pohodu umocnilo závě-
rečné pásmo českých a moravských 
koled natolik, že si posluchači vyžádali 
přídavek. Šarm a elegance účinkujících 
se snoubila s jejich hudebním a pěvec-
kým výkonem. Bylo to opravdu krásné.

Na podvečer 18. prosince připravila 
základní škola koncert v úvalském 
kostele s názvem Zazpívejte si 
s námi. Překvapení patří k vánočním 
svátkům a v tomto případě bylo pře-
kvapení několik. Na koncertu zazněly 
nejen tradiční koledy, jak by většina 
návštěvníků očekávala, ale také koledy 
méně známé a dokonce několik svě-
tových evergreenů. Zpěv sboru žáků 

základní školy vyzněl v prostředí kostela 
Zvěstování Páně velice důstojně. Sóla 
zpívali Petr Kosina, Martin Kušta, Anna 
Maturová, Marek Nádeníček, Veronika 
Nováková a Vendula Pechová. Na kos-
telní varhany doprovázel pan František 
Smolík. Více než dvacetičlenný dětský 
sbor doplnili Veronika Smolíková, Petra 
Vondrová, Martin Vydra a Michaela 
Zahradilová, studenti pražské konzerva-
toře. Ti pak v závěru zazpívali několik 
písní z kůru kostela. Z tváří posluchačů 
bylo patrné, že pro všechny byl kon-
cert hlubokým zážitkem a někteří z nich 
neskrývali dojetí. Vystoupení připravila 
a žákovský pěvecký sbor dirigovala paní 
učitelka Landgráfová, a tak už zbývá jen 
dodat: Paní učitelko, děkujeme.

Ing. Vladislav Procházka

Vánoční jarmark ve škole 
z pohledu rodiče
 Poslední listopadovou sobotu, tedy den 
před první adventní nedělí, proběhl 
v základní škole obdobně jako v minulém 
roce předvánoční jarmark. Organizátoři, 
poučeni loňským ročníkem, předešli 
zacpaným chodbám a umístili stánky 
v jednotlivých třídách. Toto řešení sice 
možná některé návštěvníky svádělo 
k prohlídce pouze třídy, ve které se 
nacházely výrobky jejich dětí nebo 
vnuků, nicméně bylo mnohem vhod-
nější a každý si mohl veškerá dílka pro-
hlédnout v klidu a bez davů před i za 
sebou. K vidění, a tudíž i ke koupi, byly 
adventní věnce, svíčky, vánoční závěsné 
ozdoby, výrobky z papíru i látky a nejrůz-
nější drobnosti. Příjemným zpestřením 
bylo i posezení u kávičky a sladkého 
pečiva. Všichni, kteří se na přípravě 
i průběhu této předvánoční akce podí-
leli, si zaslouží poděkování, protože pří-
chozím připravili příjemné odpoledne 
(nebo alespoň jeho část) a většina z nás 
si odnesla kromě dojmů také část vánoč-
ní výzdoby. 

Ing. Jana Horová

Mgr. Eva Nádeníčková s flétnistkou 
Adélou Brudnovou a Markem 
Nádeníčkem

Sólistka sboru Christi Marta Ženatá

Soubor Musica Dolce Vita
foto J. Louda

Komorní sbor Christi Úvaly

Část pěveckého sboru žáků základní 
školy, foto Ing. B. Morávková
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Zprávy z MDDM 
Mistrovství Evropy v Dánsku 2008

 

Komise pro kulturu si tentokrát mnula spokojeně ruce, „to se 
nám to povedlo“ a „to se nám sešlo návštěvníků“. Však to dalo 
práce a shánění a času dost zabralo. Vše klaplo, program i fron-
ty se zvládly a při rozsvícení stromu zaznělo krásné „jéééé“. 
Bylo milé vidět, jak se lidé setkávali a spokojeně spolu hovořili. 
To přece k té krásné době patří.

za Komisi pro kulturu Rady města 
Úvaly Mgr. Alena Janurová

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
společně s Obcí baráčnickou

srdečně zve občany na

IX. městsKý ples,

který se koná 17. ledna 2009 
od 20 hodin v sále sokolovny.

K tanci bude hrát Březovanka
pod vedením p. Vojtěcha.

Bohatá tombola.

Několik posledních vstupenek je možné 
zakoupit v městské knihovně.

Kultura a volný čas 
Advent tmelil Úvaly

 

Pro zahřátí byl připraven horký punč

Rozsvícený vánoční strom, 3x foto Mgr. A. Janurová

Příprava nabízeného cukroví

Ve dnech 8. - 12. 10. 2008 byli členové taneční skupiny 
Rytmus z MDDM Úvaly na Mistrovství HH a EB v Dánsku – 
Kalundborgu. Reprezentovali nás Petr Winzberger EB - junioři 
sóla a Jan Ťoupalík  - EB sóla HVK. Mezi evropskou konkurencí 
se naši tanečníci rozhodně neztratili. 

Honza Ťoupalík si v kategorii dospělých vytančil 11. místo 
a Petr Winzberger v juniorech 13. místo.

Alena Sismilichová
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Okénko knihovny
Malá předvánoční vzpomínka

Knihovnice Městské knihovny v Úvalech pro své stálé malé 
návštěvníky s jejich rodičovským doprovodem a i pro nové, 
kteří u nás ještě nebyli, zahrály amatérské loutkové divadlo 
o princezně, kterou bolely nožičky. Jak čert, jedna ze starožit-
ných loutek, zjistil, měla princezna malé botičky a s Kašpárkem 
to napravili. Bylo to představení pro mrňata, která nechodí do 
školky a měla by se také bavit a poznat hned od útlého věku 
knihovnu. Děti se strašidelných loutek – čerta, vodníka, čaro-
dějnice – nebály, ale některé se s respektem držely dál, když 
si je mohly po představení podržet. Některé z odvážných vám 
představujeme.

Zájem o divadélko byl nečekaný a my jsme musely uspořádat 
jedno představení navíc. To opět podtrhuje náš neustálý pro-
blém s místem pro konání jakýchkoliv akcí v knihovně. Ten 
se projevuje i při větší návštěvnosti v odpoledních hodinách 
naší výpůjční doby. Přesto nadále rády přivítáme každého 

a zejména nového čtenáře a budeme mu poskytovat služby, se 
kterými může být spokojen. 
Pro školní děti jsme připravily „setkání s vánočními zvyky“ 
a zprostředkovaly jim pro někoho již zapomenuté časy a věci. 
Nejvíce se dětem líbilo, když mohly hádat, co představuje roz-
tavený a ve vodě rychle ztuhlý vosk (z bezpečnostních důvodů 
místo cínu nebo olova) a jak daleko dopluje jejich lodička 
z ořechu. A v jablíčku hvězdičku po rozkrojení našel každý.
Předsevzetí do nového roku nemáme, jen přání: hodně návštěv-
níků a mít co nabídnout.

Milé maminky s dětmi, vaše mimořádná výpůjční stře-
da je 28. ledna 2009.

Mnoho zdraví v roce 2009 přejí knihovnice MěK Úvaly

Nebojíme se ani čerta, ani vodníka nebo čarodějnice,
 foto Mgr. A. Janurová

Setkání s vánočními zvyky v městské knihovně, 
foto Mgr. A. Janurová

O čem psal Život Úval před 45 lety
Gratulace

Byv upozorněn na článek „Železný poklad Týnské uličky“ ve 
Večerní Praze ze dne 1. listopadu a článkem „Muzeum výrobků 
našich dědečků“ ve Vysočanském kováku ze dne 6. listopadu t. 
r., rozhodl jsem se tuto pražskou kuriositu podrobněji poznat. 
Ochotně mi byly předloženy dvě knihy podpisů návštěvníků 
a skutečně – návštěvníků z celého světa. Milé bylo číst jejich 
úsudky. Např. „… v kovotepectví zde nalezneme nejvzácnější 
památky“, „…že   historie zde nalezne součást městské archi-
tektury“, že „kouzlo starobylé Prahy se šíří i odtud do celého 
světa“ … atp.  V krámku po slavnostním zazvonění na vás dýchá 
solidnost a zahřívá vás zvláštní teplo poctivosti. Napomáhá 
turistickému ruchu a podporuje zájmy o naše milované město. 
Je jediným obchodem v ČSSR, který v souhlase ÚNV je chrá-
něn památkovým úřadem. Muž, který je nezbytným doplňkem 
této zvláštnosti, je obchodník Ed. Čapek. Narodil se 19. února 
1884 v Třebíči a až do roku 1938 měl domovskou příslušnost 
v Úvalech. Bydlel v č. 175. Měl 8 dětí – 6 dívek a 2 chlapce. Syn 

Mojmír je výtvarným redaktorem v Práci, Anton v Rumburku 
pracovníkem v reklamě RaJ. Na Úvaly má mocné vzpomínky. 
Jeho manželka Helena s dcerou Karlou jsou na zdejším hřbi-
tově pochovány.
Čilý stařec bude v tomto roce slavit osmdesátiny. V krámě, 
který dosud pečlivě opatruje již 54 let, je celý jeho svět. 
Přejeme mu, aby ve zdraví s hrdostí přehlížel své cenné sbírky, 
které pečlivým, mnoho let trvajícím snažením opatřil.
B                                                                  Život Úval č 1/1964

Poznámka redakce:
Krámek starožitníka Eduarda Čapka se nacházel na rohu Týnské ulič-
ky v těsném sousedství s Týnským chrámem pár desítek metrů od 
Staroměstského náměstí. Významně doplňoval historický ráz pražského 
Starého Města. Byl velice populární, zmínka o něm se objevovala i v turis-
tických průvodcích. Krámek už ale dnes na tomto místě neexistuje. Eduard 
Čapek žil v Úvalech v letech 1918 až 1938. Zemřel 19. 1. 1974, je pochován 
na úvalském hřbitově.



16

Život Úval

Školská rada při ZŠ Úvaly
Koncem listopadu a začátkem prosince probíhaly v základní 
škole volby nové školské rady, což je orgán umožňující zákon-
ným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizova-
teli podílet se na správě školy. Zákonné zástupce žáků budou 
ve školské radě zastupovat paní Lenka Hejsková a paní Martina 
Prknová, pedagogické pracovníky paní Renata Chotětická 
a paní Irena Nováková a zřizovatele paní Jana Tesařová a paní 
Radka Branyšová. Podrobnější informace o volbách a kontakty 
na nové členy školské rady naleznete na webových stránkách 
školy www.zsuvaly.cz. Také chceme touto cestou poděkovat 
ostatním kandidátům za projevenou ochotu podílet se na sprá-
vě školy a řešení jejích problémů a všem rodičům, kteří přišli 
k volbám podpořit své kandidáty.

Mgr. Irena Nováková, člen školské rady

Vánoční  jarmark
Dne 29. 11. 2008 se na naší úvalské škole uskutečnil vánoční 
jarmark, na kterém se prodávaly výrobky žáků, zpíval sbor 
a ve čtvrté třídě se odehrálo divadlo. V každé třídě bylo 
několik stánků, které navštívilo mnoho rodičů a příbuzných. 
Prodávaly se všechny možné vánoční výrobky, např. svíčky, 
adventní věnce, kalendáře, ozdobné kolíčky, výběr byl velký. 
Vše se prodalo a peníze budou využity na nákup pomůcek pro 
děti. 

Na ochutnávku tu pro návštěvníky bylo také cukroví, koláče 
a buchty. Okolo druhé hodiny zahráli čtvrťáci vánoční divadlo, 
které mělo velký úspěch, o hodinu později vystoupil pěvecký 
sbor, který zazpíval vánoční koledy. Děkujeme všem, kteří jste 
se přišli podívat, a nejen vám přejeme šťastný nový rok.

 Adéla Sajdlová, 9.C

Napsali o nás 
Posílení vlaků v Praze a okolí o 33%

Školství

 

Linka S1: Mezi Prahou a Úvaly každý den každých 30 minut
Vzhledem k tomu, že i nadále budou pokračovat moderni-
zační práce v úseku Praha-Libeň – Praha-Běchovice, nebylo 
zde možné zvýšit počet vlaků ve špičkách pracovního dne. 
Cestující se však dočkají nových vlaků v ostatních obdobích 
dne a týdne.
Železniční trať Praha – Kolín je v systému Pražské integrované 
dopravy nejzatíženější železniční tratí. Pro zlepšení obsluhy 
východních částí Prahy pojedou od 14. prosince 2008 vlaky 
linky S1 v úseku Praha – Úvaly každou půlhodinu po celý den 
a celý týden. Tedy až na malé výjimky se cestující třeba z cen-
tra Prahy do Klánovic dostanou každou půlhodinu, ať to bude 
v pracovní den dopoledne nebo v sobotu večer. Po půlhodině 
budou vlaky jezdit od časných ranních hodin do 23:15, poté 
pojede ještě jeden vlak krátce po půlnoci.

Posílením vlaků z Prahy do Úval jsme připravili podmínky         
i pro další rozšíření železniční dopravy ve směru Český Brod. 
Železniční doprava ve východní části města je poněkud 
nedoceněná. Přes intenzivní stavební činnost na trati vlaky 
dojedou například z Dolních Počernic do centra Prahy 
za pouhých 18 minut, z Klánovic na Masarykovo nádraží 
za 25 minut. Cestujícím se tak nabízí možnost vyhnout 
se kolonám na Českobrodské ulici, v nichž velmi často 

uváznou i městské autobusové linky. K železniční zastávce 
v Klánovicích jsou proto vedeny i návazné autobusové linky 
napojující na vlaky i Újezd nad Lesy, sídliště Rohožník či 
Koloděje, ale také blízkou obec Šestajovice. Další návazné 
příměstské linky PID přivážejí cestující k vlaku v Úvalech, 
Českém Brodě, Poříčanech a částečně i v Pečkách.
Všechny osobní a spěšné vlaky linky S1 jsou zařazeny v úseku 
Praha – Pečky do Pražské integrované dopravy. Podle jejího 
tarifu lze v těchto vlacích používat příslušné předplatní 
jízdní doklady i jízdenky pro jednotlivou jízdu. Význam tratě 
podtrhuje skutečnost, že na všechny osobní vlaky jsou nasazeny 
moderní elektrické dvoupodlažní jednotky „CityElefant“, které 
nabízejí vysoký komfort i v letních měsících díky klimatizaci 
interiéru.
Další zlepšení dopravy připravil pro cestující na trati Praha 
– Kolín také Středočeský kraj. V úseku Český Brod – Kolín 
objednal v odpolední špičce pracovního dne provoz osob-
ních vlaků každou půlhodinu (dosud zde vlaky jezdily pouze 
jednou za hodinu). Zde bylo vyhověno opakovaným žádostem 
měst a obcí podél trati o navýšení dopravní obslužnosti. 

(vybráno z informačního zpravodaje Pražské integrované 
dopravy)

Výrobky žáků pro vánoční jarmark
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Netradiční soutěž
Dne 14. 11. 2008 se na naší škole konal turnaj v páce, 
zcela nová soutěž pro tento školní rok proběhla od 13 h. 
Turnaj pořádal parlament v čele s paní učitelkou Havelkovou. 
Soutěžící zaplnili jednu celou třídu, ale pokud žáci z jednotli-
vých tříd neměli tým (2 kluci a 2 holky), nemohli se zúčastnit. 
Nakonec v místnosti zbyl tým z 6.B, 9.A, 9.B, 9.C. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích. Do nižší kategorie byly zahrnuty šesté 
a sedmé třídy a do vyšší kategorie patřily osmé a deváté. 
V první kategorii byla pouze 6.B, neměla soupeře, a proto se 
stala ve své kategorii okamžitě vítězem. O druhém vítězi se 
rozhodovalo v následujících minutách. Holky soutěžily proti 
holkám a kluci proti klukům. Každý se vystřídal s každým. 
V místnosti panovalo napětí, spolužáci fandili a účastníky 
přišli podpořit i třídní učitelé. Po napínavém turnaji nakonec 
zvítězila třída 9.C. Bylo to příjemné zpestření školního dne, 
i když se soutěž konala až po vyučování. Doufáme, že se tento 
nevšední turnaj na naší škole udrží a v nadcházejících letech 
se bude každoročně opakovat.     

Kateřina Urbanová, 9. C

Čertoviny
Jako každý rok se 9. ročníky převlékly za čerty, aby mohly 
vystrašit zlobivé děti, kterých tenhle rok bylo málo. Podmínkou 
pro čerty bylo, aby děti nebrečely a aby je nedávali do pytle.
Ráno, v den čertovin, se každá třída sešla ve své učebně a měla 
hodinu na převlékání a zkrášlení. Potom šla každá skupina do 
třídy, ve které na ni čekaly děti z prvního stupně. Každá skupi-
na měla připravený hodinový program. Někteří hráli s dětmi 
hry, skákali v pytlích, zahráli jim scénky, psali jim na tabuli pří-
klady, diktáty apod. Ke konci hodiny děti řekly básničky, říkan-
ky nebo písničky a byly obdarovány dárečky se sladkostmi. Po 
přestávce šli do jiných tříd, každá skupinka měla tři nebo 
čtyři třídy. Potom, co obešli všechny třídy, postrašili všechny 
děti a rozdali balíčky, se vrátili zpět do tříd, aby ze sebe smyli 
všechny krémy, uhlí a ostatní černé přípravky, které na sobě 
měli. Některým to nešlo smýt, tak museli jet domů s černým 
obličejem, někteří  se umýt nesměli, ale museli se ještě více 

nalíčit, protože pokračovali do družin. Myslím si, že tento den 
se velice vydařil a všichni čerti, andílci a Mikulášové si ho urči-
tě užili. Doufám, že i ostatní ročníky, které půjdou ve škole za 
čerty, si to užijí tak jako ty letošní.

Adéla Sajdlová, Veronika Krutská, 9.C

Školství

 

Vánoční jarmark ve škole, foto Ing. B. Morávková

Divadelní představení při vánočním jarmarku ve škole,
foto Ing. B. Morávková

Čerti, andílci a Mikulášové před školou, 
foto D. Misárková

Hodně zdraví, pohody a úspěchů

v novém roce

přejí

žáci a učitelé

ZŠ Úvaly
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V lednu vydáme publikaci o drobných 
památkách
V několika posledních číslech Života Úval jste se mohli dočíst 
o aktivitách úvalského Klubu přátel historie spojených s pří-
pravami a vydáním publikace o drobných památkách v regi-
onu. Nyní vám přinášíme několik nových informací včetně 
ukázky z chystané publikace.
Po dobu tří let se autoři zabývali studiem lidových a sakrál-
ních památek, jejich evidencí a měřením nejen v krajině, ale 
i hledáním údajů v dostupné literatuře a archivních prame-
nech za účelem sestavení co nejpřesnější umělecko-historické 
dokumentace každého objektu. Jednalo se především o kříže, 
kapličky, zvoničky, sochy, pamětní desky, pomníky a válečné 
památky. Během těchto prací bylo zdokumentováno celkem 
129 (106 existujících, 23 zaniklých) objektů na celkové ploše 
15 katastrů (23 obcí a místních částí), které se rozkládají ve 
střední části okresu Praha-východ a západní části okresu Kolín. 
Do zájmové oblasti jmenovitě náleží: Břežany II., Doubek, 
Dobročovice, Horoušany, Horoušánky, Hradešín, Jirny, Nové 
Jirny, Květnice, Přišimasy, Horky, Skřivany, Rostoklaty, Nová 
Ves II., Sluštice, Škvorec, Třebohostice, Tismice, Limuzy, 
Tuklaty, Tlustovousy, Úvaly a Zlatá. Přípravy se každým týd-
nem chýlí k závěru. V listopadu 2008 dokončil čtyřčlenný 
autorský tým teoretickou i praktickou textovou část knihy a 1. 
prosince bylo uskutečněno předání veškerých podkladů včet-
ně fotografií, schémat a mapových příloh pražskému studiu 
K.O.H. ke grafickému zpracování a k jazykovým korekturám. 
Ani v současné době autoři nezahálejí a provádí poslední 
porovnávací studie, aby se vyvarovali chyb u každé jednotlivé 
památky. Plánované předání publikace do tisku je předběžně 
navrženo na polovinu ledna 2009, samotné vydání chystáme 

Organizace a spolky

Školství

 

Střípky ze základní školy - prosinec
  4. 12.  návštěva skanzenu Přerov - 1. roč.
  4. 12.   návštěva ZOO – 8.A a 6.B.
  5. 12.  čertoviny
  8. 12.  návštěva kina – 6. a 7. roč.
  9. 12.   Planetárium – 5. roč.
  9. 12.  Láska ano, děti ne – 8.A
10. 12.  návštěva divadla – 3. roč.
11. 12.  beseda s polárníkem V. Sůrou
11. 12.  návštěva ZOO– 6.A a 8.B.
15. 12.   návštěva kina 8. roč.
16. 12.  vánoční besídka v DPS
18. 12.  anglické divadlo – 2. stupeň
18. 12.  vánoční besídka pro důchodce ve škole
18. 12.  vánoční koncert v kostele
19. 12.  vánoční besídky

Základní škola a Praktická škola 
Úvaly – zápis žáků do 1. třídy 
  
Vyhlašujeme zápis žáků pro školní rok 2009/10 na čtvrtek 
22. ledna 2009 v době od 8.30 do 11.30 hodin. 
Zároveň nabízíme rodičům i dětem možnost prohlídky naší 
školy. Přijímáme všechny děti bez ohledu na místo jejich 
trvalého bydliště. 

Těšíme se na Vás ! 

Eva Bubáková, ředitelka školy  
(tel. 281 981 244) 

Socha sv. Prokopa na původním místě u zámku ve Škvorci 
kolem roku 1930
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koncem téhož měsíce v nákladu rentabilních 800 výtisků.
Nyní máte prostřednictvím ŽÚ jedinečnou možnost krátce 
nahlédnout do publikace a začíst se do úryvku z praktické 
části. „Škvorec – socha sv. Prokopa. Před zámkem na ruinách 
středověké budovy zvané Purkrábka stojí barokní pískov-
cová socha sv. Prokopa, podle Mgr. Vladimíra Rišlinka jde 
o dílo pražského sochaře Jana Jiřího Šlanzovského z období 
kolem roku 1735. Ve starší literatuře se uvádí autorem sochy 
škola Matyáše Bernarda Brauna. Dílo mistra Šlanzovského je 
v našem regionu velmi rozšířené. K jeho tvorbě patří vedle sv. 
Prokopa ve Škvorci monumentální mariánský sloup a socha 
sv. Jana Nepomuckého v Kostelci nad Černými lesy, sousoší sv. 
Rodiny v Českém Brodě, socha Panny Marie s Ježíškem před 
farou v Tuklatech, ale i oltáře v úvalském a patrně i tuklatském 
kostele. Socha sv. Prokopa je poprvé vyznačena v mapě vojen-
ského mapování z let 1764-68, kde je znázorněna symbolem 
„dřevěného kříže“. Na podrobné mapě škvoreckého panství 
z let 1772-81 můžeme spatřit původní polohu sochy, která 
stála původně o 50 metrů severněji nad zámeckou zahradou, 
natočena průčelím k jihu. Na bohatě profilovaném podstavci 
je jednoduchý alianční Savojsko-liechtenštejnský znak. Roku 
1795 byla socha obnovena kameníkem, který se podepsal 
vzadu na podstavci iniciálami „F. M.“ a uvedl letopočet obnovy 
„‘795“. Socha byla na dnešní místo přesunuta dle pamětníka 
kolem roku 1940. V té době se majitel Nového zámku (dvora) 
pan Urban ženil a při příležitosti svatby dal pro svou paní 
upravit okolí dvora včetně zámeckých schodů od mostu, 
zahrady u panského rybníka a Purkrábky, kam byla socha 
sv. Prokopa přemístěna. Kolem sochy byly položeny čtverce 
nového trávníku.“
V příštím čísle Života Úval vás budeme informovat, na kte-
rých místech si budete moci publikaci objednat či rezervovat 
a současně vás seznámíme s programem akcí spojených 
s vydáním knihy a její prezentací veřejnosti.

Jan Psota ml., Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

„Společně to jde líp!“
řekli si členové dvou organizací seniorů – místní organizace 
Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., a „staronového“ občan-
ského sdružení Klub důchodců Úvaly. Ekonomicky výhodněji 
a organizačně snadněji pořádat oblíbené poznávací zájezdy, 
které by jinak pro úbytek stárnoucích a mnohými zdravotní-
mi potížemi postižených členů nemohly být uskutečněny. 
Po zkušenosti s jarním společným zájezdem uspořádal STP 
druhý společný zájezd 15. října, vedený předsedkyní př. 
Pščolkovou. Již mimosezonní předem zajištěná prohlídka 
staletého rodového sídla Valdštejnů přinesla 19 účastníkům 
krásný zážitek. Dojmy z precizně udržovaných interiérů, 
vybavených dobovým nábytkem, porcelánem i celostěnnými 
obrazy 17. a 18. století, byly umocněny vysoce fundovaným 
výkladem pohledné mladé průvodkyně Kateřiny v téměř 
dvojnásobném čase běžných prohlídek. Úsměv a informace 
k zajištění oběda s pozvánkou na návštěvu dalších zajímavostí 
areálu zámku byly milým ukončením. Několik desítek metrů 
vzdálená „Zámecká restaurace“ je hodna svého jména - rych-
lost a ochota obsluhy spolu s kvalitou a cenou jídel je na úrov-
ni mnohem vyšší, než jsme zvyklí.

Časová úspora, dobrá nálada i počasí umožnily kratší zastávku 
v Mladé Boleslavi. Část účastníků si prohlédla město v okolí 
automobil. závodů, druhá navštívila podnikové muzeum 
Škody auto. Od dřevěného kola a prvního motocyklu Laurin 
a Klement po poslední model 2008 včetně ukázek monopo-
stů a soutěžních vozů stály za návštěvu. I dobrá kávička od 
řidiče přispěla při návratu k dobré náladě.
V podobném duchu byl i zájezd klubu důchodců 3. pro-
since pod obětavým vedením předsedkyně pí Havlíkové. 
Předvánoční a vánoční expozice ve starých chalupách 
a domcích Skanzenu Polabského muzea v Přerově n. L. byly 
v daném čase těžko dopodrobna prohlédnutelné. Množství sta-
rého nábytku, dobového oblečení, kuchyňského i hospodář-
ského vybavení, vánočky i drobné pečivo, figurální expozice 
dobových zvyků vánočního času, ruční práce i zpracování lnu 
a vlny, sbírka betlémů různé velikosti i provedení – to vše 
útočí na naše smyslové vnímání i vyvolání vzpomínek na 
mládí, kdy mnozí z nás vystavené předměty i užívali. Trochu 
chátrající sbírka zemědělských nástrojů a jednoduchých stro-
jů od 18. století po dobu socialistické kolektivizace byla ukáz-
kou náročnosti práce starých zemědělců. Možností nákupu 
suvenýrů nebo občerstvení byla uzavřena prvá část zájezdu. 
Překvapivý byl dojem při příchodu do areálu malého podni-
ku rodinného, ale moderního typu výroby svíček „RODAS“. 
Prohlídka současně provozované minizoofarmy s mnohými 
druhy zakrslých plemen domácích i části asijských zvířat 
s věnovanou pozorností v podobě pohárku horkého svařáku 
pro zahřátí byly úvodem k vlastní exkurzi. Promítnutá video-
nahrávka výrobního procesu, možnost vlastního obarvení 
a přizdobení věnovaných 2 ks svíček, příprava parafinové-
ho granulátu, vysokotlaké lisování místo zdlouhavého lití, 
nastřelení knotu i konečná úprava na nejmodernějších stro-
jích, poloautomatické nebo i ruční impregnace a zdobení – 
výsledek balírna neb podniková prodejna s možností výběru 
a nákupu za výrobní cenu, včetně parafinových, zdravotně 
schválených zábalů. Těžko se vybíralo z nepřeberného množ-
ství velikostí, tvarů, užitnosti, vůně či zdobení včetně exklu-
zivnosti vzhledu neb polotovaru pro vlastní výrobu sypané 
svíčky v poháru. Informace o přípravě dalších kosmetických 
výrobků, dárek v podobě sáčku koupelové soli a podaná ruka 
s přáním pohody od paní vedoucí byly hezkým a milým ukon-
čením návštěvy. 
Za dobré zážitky obou zájezdů patří jen poděkovat organi-
zátorům i městským zastupitelům za finanční příspěvky na 
kulturní činnost. 

Ze zážitku účastníků zaznamenali Havlíková a Loskot. 

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených 
v ČR, o. s. Úvaly, přeje všem členům do nového roku 
dobrou pohodu, zachování zdraví a hojně úspěchů 
všeho konání.

Za výbor Loskot

Organizace a spolky
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Sport

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

Organizace a spolky

Zájem o výstavu AKVA Úvaly předčil všechna 
očekávání
V sobotu 13. prosince 2008 se Úvaly na několik hodin rozrostly 
o několik set obyvatel. Návštěvníci výstavy AKVA Úvaly, kteří 
přijeli z blízkých i vzdálených míst České republiky, zcela 
zaplnili svými automobily nejen náměstí Arnošta z Pardubic, 
ale i Husovu ulici, prostranství před základní školou a hřiště 
u kostela. Pořadatelé napočítali přes 900 příchozích. Ti byli 
zvědavi na nabídku 58 prodejců, kteří otevřeli v sokolovně 
své stánky s akvarijními rybami, rostlinami, akvaristickými 
pomůckami a literaturou. Nebylo snadné se prodírat davem 
a vybrat ten nejlepší exemplář pro obohacení svého akvária. 
Mnohým návštěvníkům se to podařilo a odnášeli si spokojeně 
domů nový „úlovek“. Narůstající počet zájemců o výstavu 
svědčí o dobré pověsti, kterou za několik let úvalská prodejní 
výstava získala, a zavazuje i do budoucna několik obětavých 
úvalských pořadatelů v čele s panem M. Kolaříkem, předsedou 
Úvalského spolku akvaristů, ke zvládnutí dalšího pokračování 
výstavy AKVA Úvaly v roce 2009.

Ing. Vladislav Procházka

Zimní akce rybářů roku 2009
Výdej povolenek k rybolovu a vyřizování členských záležitostí 
na rok 2009 zahajujeme v sobotu 10. 1. 2009 v klubovně míst-

ní organizace Českého rybářského svazu Úvaly pod Slovany 
od 8.00 do 12.00 hodin. Další možné termíny jsou 19. 1., 
2. 2., 16. 2. a 2. 3. 2009, vždy v pondělí od 17.00 do 18.00 
hodin. Podrobnější informace jsou k dispozici ve vývěsní 
skříňce u nádraží ČD.
V sobotu 7. 2. 2009 ve 20.00 hodin bude v místní soko-
lovně zahájen tradiční Rybářský ples. Objednávka vstu-
penek na ples bude možná na výše uvedených schůzkách, 
případně telefonicky u p. Doskočila na mobilním telefonu č. 
603435234.
Závěrem nám dovolte popřát všem rybářům, ale i úvalským 
občanům, mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v nadcháze-
jícím roce 2009.

Výbor MO ČRS  Úvaly

Pozvánka na výstavu svazu chovatelů
Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly pořádá ve 
dnech 31. 1. a 1. 2. 2009 tradiční zimní výstavu králíků, holubů 
a drůbeže, spojenou s okresní výstavou holubů. Výstava bude 
otevřena v sobotu 31. 1. 2009 od 8 do 15 hodin a v neděli 1. 2. 
2009 od 8 do 11 hodin. 
K návštěvě srdečně zvou členové ČSCH Úvaly. 
                            

za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová

SK ÚVALY POŘÁDÁ V 
SOBOTU 31. LEDNA 2009 

NA HŘIŠTI S UMĚLOU TRÁVOU 
ROZMĚRU 65X35 metrů

ZIMNÍ TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ 

ÚČAST 8 MUŽSTEV – 6 HRÁČŮ 
+ BRANKÁŘ  - SYSTÉM KAŽDÝ 
S KAŽDÝM - HRACÍ DOBA 15 
min. - STARTOVNÉ 1500,- Kč  
-  ZAČÁTEK TURNAJE V 8.00 

HODIN – PŘIHLÁŠKY DO 26. 1.  

p. Krutský 602 384 790, 
p. Kopač 602 970 098, 

p. Linhart 606 715 909 nebo 
e-mail stavebniny@krutsky.cz   

!!! OBČERSTVENÍ PO CELÝ 
DEN ZAJIŠTĚNO !!!
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Církev 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

VÁS ZVE NA

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT.
Zpívá komorní ženský sbor

CHORUS ANGELICUS.

SOBOTA 10. LEDNA 2009 V 15 HODIN

v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly

Vstupné dobrovolné

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Pozvání do Husovy kaple – leden 2009:

Neděle 4. a 11. 1. v 9 hodin  Liturgická bohoslužba 
                                                       se svátostí Večeře Páně
Neděle 18. 1. v 9 hodin    Společné modlitby
Neděle 25. 1. v 15 hodin   Songová bohoslužba

Kroužek Křesťanské výchovy hrou pro děti  - pondělí 
a úterý v 15.30 hodin

Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, 
mobil: 605920773, 
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz                

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Historie 

Výročí měsíce 
Zvýšený zájem úvalských občanů o politické dění po 
listopadových událostech v roce 1989 se projevil mimo 
jiné jejich aktivním zapojením do procesu vzniku okresní 
organizace Občanského fóra, založené v lednu 1990.
Koordinační výbor Občanského fóra v Úvalech uspořádal 
12. ledna 1990 v kulturním domě významný diskusní večer. Při 
tomto setkání byla znovu projednávána potřeba rekonstrukce 
městské rady, z jejíchž třinácti členů zůstávali ve funkci pouze 
čtyři občané. Podobný vývoj postihl také funkce poslanců 
městského národního výboru, z nichž jedenáct na počátku 
roku složilo své mandáty. 
Nepříznivou situaci v obecní samosprávě se podařilo vyřešit 
až na plenárním zasedání městského národního výboru 
28. února 1990, kde byli do pléna kooptováni noví poslanci 
a členové rady. Zároveň došlo ke zvolení nového předsedy (od 
r. 1992 starosty) ing. Ivana Černého, místopředsedy Dr. Miloše 
Němce a tajemnice Jany Tůmové.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Z historie sportovního klubu SK Úvaly
30. března 2009 uplyne 90 let ode dne, kdy bylo ustanoveno 
„Komité pro založení Sportovního klubu v Ouvalech“. Tím 
byly vytvořeny základy budoucího “Sportovního klubu 
Ouvaly“, v němž se zprvu hrál především fotbal. Sborník 
vydaný v roce 1939 pod názvem „Dvacet let S. K. Úvaly“ 
popisuje historii, zajímavosti i humorné okamžiky.

V Pečkách pro chuť

Brzy po zahájení činnosti vyjednali jsme si zápas s věhlasným 
mužstvem na Kolínsku, s S. K. Pečky. Celou neděli lilo jako 
z konve, takže hřiště soupeřovo bylo úplně rozbahněno. 
Protože hřiště Peček bylo na svahu od brány k bráně, byla 
v dolejší brance ohromná louže. Aby smůla byla úplná, hrály 
Pečky v první půli z kopce, takže náš Fráňa Süss stál v louži. 
V poločase jsme prohrávali 0 : 4. Některý z nás to brankáři 
vyčítal, Franta se však jen trpce pousmál a pohotově odvětil: 
„To pouštím pro chuť, aby útočníci dali nějakou branku.“ 
Nebohý Franta Süss byl ještě dlouho terčem vtipů, často se na 
něj pokřikovalo: „Pro chuť!“.

V tomto zápase na začátku druhé půle byla proti nám naříze-
na jedenáctimetrovka. Tu přistoupil k brankáři Franta Kalina 
a s klidem odebral Fráňovi brankářský dres, a že prý tu desítku 
chytí. Bylo nám to jedno, protože se nic neriskovalo. Fráňa 
nebyl ve své kůži, čili dalo se počítat s tím, že ji stejně nechytí. 
Desítka byla nádherně kopnuta, Franta Kalina se po ní nádher-
ně vrhl, ale nebylo možno ji chytit. Protože však ukázal naděj-
ný styl, nechali jsme ho v brance až do konce zápasu. V tomto 
zápase už nic nepustil a stal se naším novým brankářem. Tak 
jsme objevili nový talent „pláničkovského“ umění.

Z historického sborníku S. K. Úvaly 
vybral ing. Vladislav Procházka.



Život Úval

Úvalská vařečka
Slané pečivo k vínu

Vážení čtenáři, připravila jsem pro Vás dva recepty na slané 
chuťovky, které nejsou náročné na přípravu a hodí se ke 
každé slavnostní příležitosti.

SLANÉ TROJHRÁNKY S NIVOU
Potřebujete: 0,5 listového těsta
  10 dkg nivy
  5 dkg šunky
  0,5 červené papriky
  1 vejce
  hrubá sůl, kmín, sezamová semínka

Postup:
Z těsta vyválíme silnější plát, který rádýlkem rozkrájíme 
na 20 čtverců. Doprostřed každého čtverce dáme kopeček 
náplně, okraje potřeme vodou, přehneme a vytvarujeme 
trojhránek. Přeneseme na plech vyložený pečicím papírem, 
potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme hrubou solí, kmí-
nem či sezamem a při 200°C pečeme do růžova.
Náplň: nivu, šunku a papriku nakrájíme na malé kostičky a 
dobře promícháme.

ŠPENÁTOVÉ ŠNEKY
Potřebujete: 0,5 listového těsta
  30 dkg listového mraženého špenátu
  1 vejce
  1 cibule
  2 stroužky česneku, sůl, 
  trochu strouhanky, olej, vejce na potření, 
  hrubá sůl, kmín, sezam

Postup:
Nejprve si připravte špenátovou náplň. Na oleji zpěňte 
cibulku, přidejte špenát a nechte vydusit, poté vmíchejte 
vejce, ochuťte solí a česnekem, případně přidejte trochu 
strouhanky na zahuštění. Dejte vychladnout.
Těsto rozválejte na silnější obdélník, potřete špenátovou 
náplní a zarolujte. Vzniklou roládu rozkrájejte asi na 2 cm 
roládky, přeneste na plech vyložený pečicím papírem, 
potřete vejcem a posypejte solí, kmínem či sezamem. Při 
200°C upečte do růžova. Oba druhy pečiva můžeme podá-
vat teplé i studené.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce
foto S. Vorlíčková

Vítáme nové spoluobčánky
Adéla Novotná   Raisova 1189
Matěj Raptoš   Srbská 795
Anežka Daňková   Dobrovského 522
Martin Svítek   Guth-Jarkovského 488
Linda Čížková   Jirenská 1471
Antonín Brožek                      Kmochova 1424
Ondřej Řezníček   Slovenská 1692
Pavel Strnad   Ruská 1244
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Lednová životní jubilea
70 let Josef Gális  Nerudova 301
 Josef Svoboda  Guth-Jarkovského 864
 Helena Šnyrchová Ruská 344
 Josef Hrůza  Vítězslava Nováka 373
75 let Marie Vondrová  Janáčkova 1131
 Luboš Kohoutek  Chorvatská 1136
80 let Miroslav Martínek Osadní E143
 Jiřina Vokounová nám. Svobody 1570
81 let Bohumil Racek  Škvorecká 1147
 Božena Balvínová Bratří Čapků 1138
 Olga Segerová  nám. Svobody 1570
 Miloslava Krawczuková U Kaberny 894
82 let Jaruška Krejčová  Hálkova 22
84 let Alena Nováčková Tylova 568
 Anna Gajdůšková nám. Svobody 1475
 Jiří Zbejval  Tylova 507
85 let Zdeňka Tučková  nám. Arnošta z Pardubic 20
 Klementina Zelenková Čelakovského 493  
86 let Emilie Mašatová  nám. Svobody 1475
 Bohumila Hálová Čechova 173
87 let Josef Šintler  Švermova 811
95 let Darina Písačková nám. Svobody 1475
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Vlasta Hlaváčková  Fibichova 1281
Marie Ryšánková  Vrchlického 538
Božena Kubátová  5. května 64
Helena Palicsková  Táboritská 1432
Josef Ludvík   Srbská 814
Jaroslav Kramář   Štefánikova 291
Oldřiška Boháčová                         Grégrova 1225
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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Hledám podnájem jedné 
místnosti v Úvalech. 
Abstinent, nekuřák.
733 111 996

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

Družstevní garáž na 
Homolce ve spodní 
řadě prodám nebo 
dlouhodobě pronajmu. 
E-mail: sedmikraska@
seznam.cz 

PRODEJ ŠTĚŇAT 
NĚMECKÉHO OVČÁKA 
S PRŮKAZEM PŮVODU

Matka a otec mají složeny 
zkoušky z výkonu.
ZVV1-2, IPO1-3, 
STOPAŘSKÉ SPECIÁLKY,
účastníci mistrovství 
ČR, CACITU.
DDK 0/0, štěňata 
mají předpoklad 
pracovních vloh.
Barva černá, odběr 
18. 1. 2009.
brettan@seznam.cz,
tel. 604308059

 Osobní

Vše krásné k životnímu jubileu tatínka, dědečka, pradědečka Mirka Martínka 
přejí manželka, syn s manželkou, vnuk s manželkou, pravnučka Nikolka a vnučka s přítelem.

Poděkování
Děkuji všem sousedům za pomoc těžce postiženému manželovi. Zvláště děkuji panu Josefu Potěšilovi za nezištnou pomoc 
kdykoliv, bez ohledu na své soukromí.

Helena Kramářová, manželka

Dne 29. 1. 2009 se dožívají 60 let společného života naši rodiče Marie a Miroslav Švábovi. Do dalších spokojených let 
přejeme pevné zdravíčko.

dcery Míla a Marcela s rodinami

Inzerce

1/2009
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PŘIJMEME
PRODAVAČKU

DO MALÉ FIRMY V ÚVALECH.
POTRAVINY, CUKRÁRNA, BAR - KÁVA

DLOUHODOBÝ VZTAH
VŠESTRANNOST

TEL.: 731 818 490

K r e j č o v s k é  s l u ž b y

Jana Maňhalová
Březí 146

251 01 Říčany
Telefon: 606 486 910

Dámské zakázkové krejčovství•	
Opravy a úpravy oděvů•	
Konstrukce a modelace střihů•	
Možnost výběru látky dle vzorníku•	
Šití na Overloku•	

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ 
včetně vlastního sociálního zázemí 

o celkové ploše 110 m2  v Úvalech, 

téměř v centru, s možností rozšíření 

i o skladové prostory.
Kontaktní telefon : 602 947 461  





Advokátní kancelář Trnka & Burdová 
se sídlem v Praze má nyní nově zřízené 
detašované pracoviště advokátní kance-
láře, 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 občanského, rodinného, obchodního, 
správního a trestního. V případě zájmu o 
využití služeb naší advokátní 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




