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Divoká příroda v údolí Králičiny

Zamrzlý vodopád u rybníka Fabrák
2x foto Ing. V. Procházka

V letošním zimním období 
je chladněji než v minulých 
letech. 
Jaro však už brzy přijde.

Led na zamrzlém rybníku Fabrák 
přilákal bruslaře i hokejisty
Foto Ing. Jiří Loskotwww.mestouvaly.cz
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Informace Pečovatelské služby města Úvaly
Vzhledem k tomu, že průzkum spokojenosti uživatelů pečova-
telské služby se spektrem poskytovaných úkonů ukázal zájem 
o rozšíření služeb o zajištění donášky obědů i o sobotách, 
nedělích a svátcích, od 1. 4. 2009 bude tato služba zavedena 
a uživatelé pečovatelské služby ji budou moci využívat. 

 Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Platby za svoz komunálního odpadu
V druhé polovině měsíce  února byly doručeny do všech 
domácností složenky na platbu za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu. Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převo-
dem nebo přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská 276  v úřed-
ních hodinách, tj.:

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

Známky na popelnicové nádoby na rok 2009 jsou k vyzvednutí 
po prokázání provedené platby na odboru správním MěÚ Úvaly. 
Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte 
nás prosím na tel. 281 982 485, 723 040 530. Vzhledem k tomu, 
že ve  smlouvě s poskytovatelem služeb jsou určeny dny svozu, 
ale již ne hodina svozu, popelnicové nádoby, prosím, připravte 
před dům ve svozový den již v ranních hodinách. Tímto opatře-
ním se zamezí případnému nevyvezení nádoby. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Upozornění
V našem městě se rozmohl zlozvyk vylepovat plakáty a ozná-
mení na „cokoliv“. Mnozí podnikatelé, ale i fyzické osoby, vyu-
žívají k propagaci plochy, které k tomuto účelu nejsou určeny, 
a navíc po sobě tuto plochu ani nevyčistí. Město stojí pak velké 
úsilí tyto plakáty odstraňovat. Důrazně upozorňujeme, že je tím 
porušován zákon a MěÚ Úvaly bude toto porušení důsledně 
sankcionovat.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Vítání dětí mezi občany města Úvaly
Dne 19. 2. 2009 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech letos první slavností akt  „Vítání dětí mezi občany 
města Úvaly“. 
Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s matrikářkami správního 
odboru MěÚ Úvaly přivítali 24 nových občánků, kteří se 
narodili v listopadu a prosinci 2008. Poblahopřáli rodičům 
dětí  k radostné události, rodiče převzali pro dítě pamětní list 
a zlatý přívěsek a maminky květinu. Poté se rodiče podepsali 
do pamětní knihy. Milé odpoledne zpříjemnilo vystoupení dětí 
prvních tříd základní školy, kterým děkujeme.  

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Pozvánka na mimořádné 
jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Úvaly, které se koná v úterý  17. 3. 

2009 od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou 
službou. Program jednání bude oznámen 

na úřední desce městského úřadu.
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Zastoupení v institucích krajského 
zastupitelstva
Středočeské zastupitelstvo zřídilo od ledna letošního roku 
výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (dále jen vvvz). 
Za ODS Prahu-východ jsem byla do tohoto výboru nominována, 
nominaci krajské zastupitelstvo schválilo. Vvvz zahájil svoji 
činnost v lednu jako jeden z prvních výborů. Výbor má ve 
své kompetenci vzdělávací systém kraje, předškolní zařízení, 
základní školy, střední školství, vysoké školy a také komplexní  
systém rekvalifikace, včetně volnočasových aktivit mládeže 
v kraji. Výbor by měl připravovat doporučení pro rozhodová-
ní  zastupitelstva kraje v oblasti financování grantové politiky 
dané oblasti, sítě všech druhů školních a předškolních zařízení. 
V jeho kompetenci je také příprava a doporučení v oblasti 
vývoje a koncepce vzdělávacích zařízení ve Středočeském kraji. 
V současné době začíná výbor svoje funkční období. Jeho závě-
ry, které budou přijaty krajským zastupitelstvem, se budu snažit 
plně prosazovat u nás ve městě. Zároveň je však mým úkolem 
prosazovat potřeby našeho města, naší oblasti v této instituci. 
Na stránkách Života Úval Vás budu informovat o získaných 
informacích a postupech.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Stanovisko vedení města k dopisu místního 
sdružení ČSSD zastupitelům města
Zastupitelé města obdrželi 18. února dopis místního sdružení 
ČSSD, z něhož si dovolujeme otisknout část, která se týká další 
výstavby v oblasti Hostína, konkrétně výstavby za budoucí pře-
ložkou silnice I/12. Tato záležitost se v současné době velmi dis-
kutuje a stanovisko ČSSD lze považovat za velmi důležité v tom 
smyslu, aby byli občané informováni o postojích jednotlivých 
politických seskupení, která se angažují v úvalské komunální 
politice. Podstatou dopisu ČSSD je výzva zastupitelům, aby se 
zasadili o neplnění smluvního vztahu, který sami v dubnu 2008 
odsouhlasili. 

Text dopisu ČSSD:
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé města Úvaly,
obracím se na Vás z pověření MO ČSSD Úvaly ze dne 13. 
února 2009 s žádostí, abyste v rámci svého rozhodování brali 
v úvahu též stanovisko sociální demokracie. Jedná se především 
o schvalování územně plánovací dokumentace v rozsahu návr-
hu územní studie určené k realizaci projektu „Úvaly-Hostín“ 
zejména v jeho části „za přeložkou“ a dále o projekt „Regenerace 
historického centra Úval“.
Sociální demokracie v Úvalech považuje z řady důvodů realizaci 
projektu „Úvaly-Hostín“ v jeho části „za přeložkou“ za konfliktní 
a pro město a jeho obyvatele za nevhodnou. Upřednostňujeme 
využití této lokality jakožto skladebnou součást Územního 
systému ekologické stability s umístěním turistických a cyklis-
tických tras.  Na využití tohoto území může být řada názorů, 
přičemž některý z nich může v zastupitelstvu převládnout, a to 
jako demokraté respektujeme. Nemůžeme však připustit, aby 
zastupitelé při svém rozhodování byli nuceni zaujmout stano-
visko, s kterým nesouhlasí jen proto, že neschválení takového 
návrhu je „potrestáno“ smluvními sankcemi. Rádi bychom Vás 
ujistili, že řada ustanovení Smlouvy o spolupráci a poskytová-
ní vzájemné součinnosti uzavřené mezi městem Úvaly a s.r.o. 
Úvaly Development (MEI) ze dne 23.4.2008 je neplatná a zastu-
pitelé ani město nejsou jimi vázáni. Na důkaz toho přikládáme 

některé právní poznámky. Rozhodujte tedy, prosím, dle svého 
čistého vědomí a svědomí.

Stanovisko vedení města:
Území za přeložkou se v budoucnosti v žádném případě 1. 
nemůže stát „funkčním územím ekologické stability“, 
neboť se jedná o zónu zatíženou dopravní tepnou  a také 
proto, že se většinou jedná o soukromé pozemky ležící 
mimo katastrální území Úval, na jejichž rozvoj budeme 
mít pouze velmi omezený vliv. Toto území je řadou maji-
telů (vyjma společnosti Úvaly Development, se kterou 
město uzavřelo smlouvu o spolupráci) považováno za 
zónu vhodnou jako „území nerušící výroby“ a vzhledem 
k poloze (blízkost Prahy, bezprostřední blízkost komuni-
kace) zde může vzniknout soustava logistických areálů 
podobného vzhledu jako podél „staré poděbradské“ 
k katastru Jiren. Není pochyb o tom, že „naše“ část by 
dříve nebo později byla do tohoto pásu „nerušící  výro-
by“ včleněna. Žádná politická strana ani žádné zastupi-
telstvo nedokáže dlouhodobě vzdorovat finančně silným 
lobystickým skupinám. 
V návaznosti na bod č. 1 lze dokonce předpokládat, že 2. 
výstavba bytových jednotek za přeložkou umožní aktivně 
blokovat vznik takovýchto „zón nerušící výroby“ v jejím 
bezprostředním okolí, a to i v oblastech mimo katastr 
města Úvaly a tím omezit až eliminovat možnost zneu-
žití této zóny neekologickým a neestetickým způsobem. 
Bytová výstavba a veřejná zeleň jsou jistě příznivějšími 
zónami, než „nerušící výroba“.
Smlouvy se  společností Úvaly – 3. Development jsou zcela 
jednoznačně a v plném rozsahu platné; pracovaly na nich 
celkem tři erudované právní kanceláře, z nichž dvě zastu-
povaly zájmy města. Informace o jejich neplatnosti je 
opravdu mylná. Právní výklad podaný MO ČSSD obsahu-
je i řadu chyb – například ve smyslu práv a kompetencí 
státní správy a veřejné správy.
Podepsání smluv předcházely měsíce jednání a mnoho 4. 
informativních seminářů, kde byli zastupitelé i veřejnost 
podrobně informováni o celé výstavbě  i o té skutečnosti, 
že je investiční záměr společnosti Úvaly – Development 
komplexní, zaměřený na obě oblasti – tedy před i za 
přeložkou. Tuto skutečnost obsahovaly i smlouvy, které 
byly v dubnu 2008 zastupitelstvem schváleny, zastupi-
telstvo tedy potvrdilo výstavbu za přeložkou již v dubnu 
loňského roku.
Smlouvy byly schváleny usnesením zastupitelstva, což 5. 
je, podobně jako komory parlamentu, kolektivní orgán. 
Zastupitelstvo reprezentuje zájmy města, nikoli jednotli-
vých zastupitelů; důsledky vyplývající z neplnění smluv 
ponese město jako celek. Jednotliví zastupitelé mohou, 
samozřejmě, vyslovovat své názory na smlouvy uzavře-
né mezi městem a developerem výstavby, musí však 
respektovat skutečnost, že se jedná o smlouvy schválené 
a platné.
Kterýkoli subjekt měl možnost platnost smluv napadnout 6. 
v průběhu roku 2008, včetně všech občanských sdružení 
města  a  MO ČSSD; nikdo tak neučinil. Napadání smluv 
v době, kdy je potřebné realizovat jejich plnění, kdy bude 
město v případě nesplnění podmínek sankciováno, lze 
považovat za velmi neseriozní akt. 
Zcela důrazně upozorňujeme, že získání částky 80 – 100 7. 
milionů Kč od společnosti Úvaly Development (celková 
částka při splnění smluvních ujednání se ke 100 milio-
nům vyšplhá) bylo jedinou možností, jak získat finanční 
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prostředky na realizaci nezbytně nutných investičních 
akcí. Tvrzení, že lze tyto prostředky získat jiným způso-
bem, například pouze z dotací a z fondů EU, jak napří-
klad zaznělo z úst některých členů občanského sdružení 
Otevřené Úvaly a jak zaznělo v případě přípravy rekon-
strukce rybníků i z úst představitelů ČSSD, není pravdivé 
a je zavádějící. Každá dotace vyžaduje spoluúčast města. 
Na začátku tohoto volebního období město nedispono-
valo žádnými finančními prostředky, které bylo možné 
na spoluúčast použít. Roční rozpočet města činí cca 70 
milionů Kč, současná výše nesplacených úvěrů cca 40 
milionů Kč; tyto údaje jasně vypovídají o finančních 
„možnostech“ města.
Připomínáme, že na to, aby byl v Úvalech vyřešen pro-8. 
blém sociální a technické infrastruktury, bylo by potřeba 
finanční částky ve výši zhruba 1 miliardy Kč.  Předkládaná 
kritika postupu zastupitelstva města při získávání finanč-
ních prostředků by měla jasně, zřetelně a srozumitelně 
deklarovat  způsob, jakým je možné vnitřní dluh snižovat 
a současně významnějším způsobem nezvyšovat finanční 
zadluženost města.
Dále zcela důrazně připomínáme, že na všech setká-9. 
ních a seminářích byl předkládán komplexní investiční 
záměr společnosti, na základě kterého byl smluvní vztah 
posléze uzavřen. Smluvní vztah odsouhlasili zastupi-
telé. Nedodržení tohoto smluvního vztahu bude mít 
pro město důsledky nejenom sankčního charakteru, ale 
dojde i se vší pravděpodobností k zastavení všech veřej-
ně prospěšných staveb před přeložkou, které odsouhlasi-
li zastupitelé schválením urbanistické studie (mimo jiné 
například dvou školek a prvního stupně základní školy).
Naprosto důrazně konstatujeme, že se díky nesplnění 10. 
podmínek daných zastupitelstvem schválenými a plat-
nými smlouvami zastaví práce na přípravě naprosto 
nezbytně nutných investičních akcí, které měly být zapo-
čaty již v tomto volebním období; konkrétně: nedojde 
k rozšíření kapacity čističky odpadních vod, nedojde 
k rekonstrukci vodojemu a vodovodních řadů, nedojde 
k výstavbě nového vodojemu, který měl stabilizovat tlak 
vody v Úvalech, nebude se rozšiřovat kanalizační síť, 
nedojde k podstatnějšímu zvýšení kapacity mateřských 
škol, nedojde k rekonstrukci rybníků, nedojde k podstat-
nější rekonstrukci komunikací,  nedojde k rekonstrukci 
„hasičárny“, nedojde k dalším pro město důležitým inves-
tičním akcím.
Dodáváme, že sportovní a další spolky budou v případě 11. 
zhacení smlouvy se společností Úvaly Development 
finančně saturovány z městského rozpočtu jen naprosto 
minimálně, spíše vůbec.
Upozorňujeme i na tu možnost, že může dojít k situa-12. 
ci, kdy se společnost Úvaly Development, na základě 
neplnění závazků města vzešlých ze smlouvy, kterou 
zastupitelstvo schválilo, vzdá další výstavby a pozemky 
rozprodá; pravděpodobnost, že je odkoupí „cizojazyčná 
komunita“, je velmi vysoká.

Konstatování MO ČSSD, že zastupitelé a město nejsou vázáni 
smlouvami uzavřenými v dubnu 2008 po schválení zastupitel-
stvem je pro město, z hlediska výše uvedených zásadně drastic-
kých dopadů, neuvěřitelně nemorální, neetické, ba dokonce až 
nebezpečné (hrozba soudních sporů).
Nejen zastupitelé, kteří v loňském roce smlouvy podpořili, nýbrž 
všichni zastupitelé by si měli uvědomit, že zákony a smluvní 
vztahy je nutno dodržovat – a to i v případě, že se nám nelíbí.

Zastupitelstvo města v roce 2008 vytvořilo podmínky pro aktiv-
ní a relativně rychlé snížení vnitřního zadlužení našeho města; 
snahy tuto situaci zhatit a dovést město na pokraj krachu jsou 
proto naprosto nepochopitelné.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

     

Městský úřad Úvaly jako pověřený matriční úřad je zapojen do pro-
jektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál). Na odboru správním MěÚ Úvaly mají občané možnost 
získat ověřené výstupy z  informačních systémů veřejné správy, a to 
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstří-
ku a výpisy z rejstříku trestů, od 1.7.2008 lze učinit podání dle § 72 
živnostenského zákona. Od 1.1.2009 lze nově získat výpis bodové-
ho hodnocení osoby, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
a učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků 
ISOH. Ověřený výstup je vydáván na počkání po zaplacení správ-
ního poplatku. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení 
do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného 
rejstříku.  

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

VÝSTUP  Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Co dostanete:
úplný nebo částečný výstup  z listu vlastnictví k nemovitostem či 
parcelám v jakémkoliv katastrálním území v České republice
Co potřebujete znát:
pro hledání výpisu podle listu vlastnictví:  katastrální území a číslo 
listu vlastnictví, pro hledání podle seznamu nemovitostí: katastrální 
území a číslo popisné nebo číslo parcely, pro hledání podle seznamu 
jednotek: katastrální území, popisné číslo domu, ale i přesné číslo 
bytu
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku 
v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete:
platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský 
průkaz nebo cestovní pas) 
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), musí 
předložit svůj platný průkaz totožnosti a  ověřenou plnou moc  žada-
tele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější 
příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození a jméno, příjmení 
a rodné číslo zmocněnce. 
Kolik to bude stát:
50,- Kč za podání žádosti
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VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
Co dostanete:
úplný  výstup  z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku

VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 
Co dostanete:
úplný  výstup  z veřejné části živnostenského rejstříku
Co potřebujete znát:
Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku

PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obec-
ním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního 
místa veřejné správy. Jde o:

ohlášení živnosti •	
ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnosten-•	
ském rejstříku 
žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí•	  
o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:
Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské 
komory je umístěn příslušný formulář.  Tento formulář je třeba 
vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání 
klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jaké-
koliv pracoviště CzechPOINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla 
tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, 
které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Záro-
veň pracovník CzechPOINTu vyplněný formulář vytiskne a ode-
šle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Změna v RŽP 
je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.  
Vyplněním formuláře v tištěné podobě - klient přinese vyplněný 
písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je 
možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Tištěnou 
formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvole-
ný živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Kolik to bude stát:
50,- Kč za přijetí podání + 100,- Kč  až 1000,- Kč dle druhu podání 
(tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je poté mís-
tem CzechPOINT zasílán)

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY
Co dostanete:  
výpis ze  svého bodového konta z Centrálního registru řidičů
Co potřebujete:
 doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo iden-
tifikační doklad cizince) a řidičský průkaz
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba 
předložit úředně ověřenou plnou moc, ve které bude uvedeno 
jméno žadatele, nynější příjmení, rodné číslo a jméno, příjmení, 
rodné číslo zmocněnce, platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku

VÝPIS  ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete: 
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání 
základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku 
Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, 
je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifika-
ce, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím 
řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem 
pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást informačního systé-
mu o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR 
do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní 
kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách, doložili 
je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel 
v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních 
a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze 
seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Co potřebujete znát:
Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku

PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU  MA ISOH („Modul 
Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) 
Od 1. ledna 2009 došlo ke spuštění online systému pro evi-
denci přijatých autovraků vycházející z požadavků záko-
na č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. 
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovra-
kovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno 
přes Czech POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné zís-
kat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové 
údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně 
identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybra-
ných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podni-
katelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných 
autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. 

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:
identifikace provozovatele (nutné znát identifikační číslo orga-•	
nizace)
identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,•	
plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH (plnou •	
moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v pří-
padě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně) 

Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovra-
ky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství. 

Pracovník kontaktního místa může provést: 
registraci a vydání přístupových údajů,•	

změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,•	

vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům. •	

Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Městský úřad
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Veřejné osvětlení v Úvalech – pokračování 
Rekonstrukce osvětlení v podchodu pod tratí
Současný stav osvětlení podchodu pod železniční tratí u závor 
je známý každému občanu města, neboť tvoří propojení mezi 
důležitými městskými částmi. Osvětlení v minulosti prošlo 
několika změnami a úpravami, hlavně v době elektrifikace 
trati. Tehdy byly umístěny dva sloupy se svítidly nad přístupo-
vými schodišti, jejichž torza jsou i dnes viditelná, a ve vlastním 
podchodu byla instalována na stěnách svítidla s kryty. V rámci 
programu zlepšování úrovně veřejného osvětlení bude tento 
způsob osvětlení obnoven při použití současných podstatně 
výkonnějších osvětlovacích prvků. Na místě obou vstupů budou 
umístěny šestimetrové stožáry se svítidly Schreder Sidonia Z1 
50W, osazené výbojkami Master SON-T PIA Plus 50W,  a v pod-
chodu  dvě svítidla Bilux osazená žárovkami. Tato svítidla mají 
ochranu proti krádeži úpravou šroubů a držáků. Napájení bude 
provedeno závěsným kabelem ze stávajícího systému veřejného 
osvětlení  Smetanovy  ulice. Celkové náklady jsou podle nabídky 
společnosti ELTODO určeny na 67 500,- Kč vč. DPH. Uváděná 
úprava bude provedena ještě v letošním roce a znamená opět 
podstatné zlepšení sítě veřejného osvětlení v intravilánu města 
a současně pohledově i věcně zkulturní část obce.
Opětovně bychom chtěli upozornit na jednoduché a bezplatné 
nahlášení  poruchy osvětlení přes  telefonní linku 800 101 109 
nebo přes internetovou stránku www.eltodo.cz, kde je mimo for-
mulář nahlášení zobrazen časový průběh odstranění poruchy.

Ing. Karel Böhm, odbor správy majetku města

Úvaly se konečně dočkaly košů na psí 
exkrementy, ale…
V průběhu měsíce listopadu loňského roku bylo po městě ve 
vytipovaných lokalitách rozmístěno 10 košů na psí exkremen-
ty. Příslušenstvím každého koše je držák na sáčky, které jsou 
pravidelně 1x týdně doplňovány. Je pro nás však zklamáním, že 
na některých místech ve městě hodinu po doplnění zásobníku 
již sáčky chybí. To zcela zřejmě znamená, že je nespotřebovali 
držitelé psů při procházce k účelu, ke kterému jsou určeny, ale 
že je vzaly „nenechavé ruce“.
Jsme si vědomi, že počet košů v žádném případě nemůže 
dostačovat potřebám města naší velikosti, a proto je plánová-

no v roce 2009 pokračovat v umísťování dalších. Pokud však 
koše na psí exkrementy budou kvůli nenechavým občanům 
bez sáčků, nebudou plnit svůj účel, i kdyby jich bylo ve městě 
pětkrát tolik co dosud. Věříme, že výše uvedeným opatřením 
usnadňujeme držitelům psů úklid po svých miláčcích, který by 
měl být dnes již samozřejmostí.    

Jana Tesařová, vedoucí správního odbor

Informace o kvalitě dodávané vody městskou 
vodovodní sítí v roce 2008
Na základě žádosti provozovatele městské vodovodní sítě, 
kterým jsou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., o zve-
řejnění rozborů kvality dodávané vody městským vodovodním 
systémem za rok 2008, uvádíme následující tabulku vypracova-
nou provozovatelem.
Odběrová místa: Úvaly - zdravotní středisko, základní škola, 
prodejna Ovoce a zelenina Pražská 172 a Květinářství v Pražské 
ulici.

Ukazatel Jednotka Rozsah naměřených hodnot Vyhl. č. 252/2004

konduktivita m S/m 77,8 - 85,4 125        MH

pH 6,6-6,8 6,5-9,5   MH

amonné ionty mg/l <0,05-0,81 0,5         MH

dusitany mg/l <0,010-0,41 0,5         NMH

dusičnany mg/l 58-77 50          NMH

chloridy mg/l 47,0-50,4 100        MH

železo mg/l 0,04-0,18 0,2         MH

CHSK Mn mg/l 0,51-1,25 3,0         MH

Suma Ca a Mg mmol/l 2,9-3,3 2 - 3,5    doporuč.

vápník mg/l 103-110 40 - 80   doporuč.

hořčík mg/l 9,0-15,2 20 - 30   doporuč.

mangan mg/l <0,030 0,05        MH

sírany mg/l 170-177 250         MH

Vysvětlivky k některým zkratkám v tabulce: 
MH – mezní hodnota – limitní hodnota ukazatele
NMH – nejvyšší mezní hodnota
CHSK Mn – chemická spotřeba kyslíku – metoda pro sumární 
stanovení organických látek ve vodě

Z tabulky jasně vyplynulo, že dochází k překračování limitu 
dusičnanů v dodávané vodě. To je již dlouhodobá záležitost 
a problém dodávané vody do Úval z jirenského prameniště. 
Proto již v roce 2000 bylo na popud provozovatele přistou-
peno k zadání vypracování studie, která byla podkladem pro 
výběr varianty, kdy by byl celý region Úvalska zásobován kva-
litní vodou. Nakonec byla vybrána varianta zásobování vodou 
z káranského vodovodního přivaděče, který zásobuje nejkvalit-
nější vodou značnou část hlavního města Prahy. Prostřednictvím 
Svazku obcí Úvalsko, jehož je město Úvaly členem, započala 
v roce 2008 s pomocí státní dotace výstavba přivaděče napo-
jeného na káranské řady v obci Zeleneč, který přivede tuto 
vodu do stávající vodovodní sítě obce Jirny, Horoušany a města 
Úvaly.
V druhém pololetí roku 2009 by měla být stavba dokončena 
a zprovozněna. Tím bude naplněna i výjimka hygienika, který 
povolil do konce roku 2009 používání vody s vyšším obsahem 
dusičnanů z jirenského prameniště.
Celé Úvaly nejsou však zásobovány jen z jirenského prameniště, 
a nebudou tudíž ani zásobovány následně káranskou vodou. 
Nová výstavba na Slovanech a Radlická čtvrť jsou  napojeny na 

Současný stav podchodu u železničního přejezdu
foto M. Svoboda
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Úvalský skupinový vodovod (zásobuje Květnici, Dobročovice, 
Škvorec, Tuklaty, Rostoklaty a Břežany II). Jedná se o vodu 
z pražské vodovodní sítě z vodního zdroje Želivka. Tato voda je 
dodávána například do Újezda nad Lesy a vyhovuje normě.

Bohuslav Prokůpek, 
odbor životního prostředí a územního plánování

Oznámení  finančního úřadu
Finanční úřad Praha-východ informuje všechny daňové poplat-

níky, kteří budou za rok 2008 podávat daňové přiznání k dani 
z příjmu  fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných 
veřejností budou pracovníci FÚ přítomni na Městském úřadě 
v Úvalech dne 18. 3. 2009 od 15.00 do 17.00 hodin v přízemí 
hlavní budovy. Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném 
termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si vyřídili své zále-
žitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou občané platně 
podat přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového 
přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet 
složenku pro případné zaplacení daně.

Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru

Městský úřad

Poradna při finanční tísni
Jsme obecně prospěšnou společností poskytující dluho-
vé poradenství. Služby poskytujeme fyzickým osobám 
(nepodnikatelům), které se dostaly do finanční tísně 
v důsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména 
ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).
Poradna poskytuje bezplatně zejména následující služby:
Rady, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti.
Rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již nastala.
Konzultace k oddlužení podle insolventního zákona.
Pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení 
(osobní bankrot).
Konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení.
Služby poradny jsou poskytovány: bezplatně, diskrétně, nezávisle, 
nestranně.

Kontakt:
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Bezplatná zelená linka: 800 722 722 
(V provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h 
a od 13.30h do 17.30h)
Tel.: 222 922 240, Fax: 222 524 198
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
 

Oprava
V článku o Vladimíru Kejřovi v Životě Úval z února letošního 
roku došlo při přepisu k chybě, kterou je nutno opravit. V roce 
1952 na OH v Helsinkách neskončilo naše družstvo gymnastů 
na 1. místě, ale na  7. místě.                                            Jiří Štork

Zprávy z města

Ze zápisníku policie

Policisté vyjeli k domácímu násilí. 
Po důkladném šetření našli v domě pěstírnu 
konopí.
Dne 11. ledna 2009, krátce před čtvrtou hodinou ranní, obdr-
žela hlídka Obvodního oddělení PČR Úvaly zprávu, že v ulici 
U Přeložky dochází k fyzickému napadení mezi otcem 
a synem.
Po příjezdu policistů na místo zjistila, že poraněný osmadvace-
tiletý muž byl v ošetření lékařů a následně převezen na ošet-
ření do nemocnice v Kolíně. Zde mu také byla odebrána krev. 
Policisté hovořili také s matkou zraněného muže, která uvedla, 
že po příjezdu domů s manželem na ně čekal jejich syn. Ten 
jim už delší dobu ničí vybavení domu. Mezi matkou a synem 
došlo ke slovní rozepři právě  ohledně devastování domu. Syn 
matku slovně napadal. To se nelíbilo jeho otci, který svoji ženu 
začal bránit a začal se synem postrkovat, a došlo i k fyzickému 
napadení.  Hlídka provedla v domě šetření, při kterém odhalila 
v zadní místnosti v přízemí domu funkční hydroponní pěstír-
nu rostlin, které vypadaly jako konopí. Na místo byl přivolán 
kriminalistický technik a vyšetřovatel.  Policisté Prahy venkov – 
VÝCHOD se celým případem nadále  zabývají. Jaký trest stihne 
provozovatele pěstírny, rozhodne soud.

Občan Úval byl vnímavý a pozorný. 
Policisté byli rychlí a důslední.
Dne 4. února patnáct minut před půlnocí byla vyslána policejní 
hlídka z Obvodního oddělení Úvaly do ul. Kollárova v Úvalech. 
Zde podle vyjádření oznamovatele přijely dvě mladé osoby 
poškozeným osobním motorovým vozidlem zn. Volvo V70 
stříbrné barvy. Osoby z vozidla vystoupily a pohybovaly se jako 
podnapilé. Odešly směrem do centra Úval. Zhruba po pěti minu-
tách k uvedenému vozidlu přijelo osobní vozidlo, které přivezlo 
osádku vozidla prvního. Ta do Volva nasedla a odjela.
Hlídka byla ve spojení s oznamovatelem celé události. Provedenou 
lustrací  v registru odcizených vozidel bylo zjištěno, že vozidlo 
Volvo je od čtvrtého února 2009  vedeno jako odcizené. Na 
místo nálezu odcizeného vozidla byli přivoláni také policisté 
Pohotovostní motorizované jednotky z Prahy, neboť šetřením 
policistů bylo zjištěno, že uvedené vozidlo nabouralo do jejich 
vozidla. Spoluprací s kriminalisty z Prahy 3 bylo upřesněno, že 
vozidlo je součástí šetření trestného činu útoku na veřejného 
činitele v souvislosti s dopravní nehodou. Vozidlo bylo zajištěno 
a umístěno na záchytném parkovišti policie.                                               

nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tisková mluvčí PČR Praha – venkov
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CHORUS ANGELICUS v Úvalech
Jako každoročně, tak i letos v sobotu 11. 
ledna 2009 uspořádala Církev českoslo-
venská husitská v Úvalech v Husově kapli 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. 
Zcela zaplněná kaple, v níž mezi poslu-
chači usedl i starosta města MUDr. Jan 
Šťastný, letos přivítala ženský pěvecký 
komorní sbor Chorus Angelicus z Kos-
telce nad Černými lesy. Sbor se narodil 
o Vánocích v roce 2000, má 11 členek 
a jeho repertoár převážně tvoří vícehlasé 
latinské skladby. Sbor vede Mgr. Zdeňka 
Čečetková. U nás v Úvalech soubor uvedl 
několik latinských skladeb starých ital-
ských autorů, ale publikum si převážně 
získal vánočními koledami a vánočními 
spirituály. V církvi jsme tak završili letoš-
ní vánoční dobu. Však se již těšíme, co 
zajímavého přinese tříkrálový koncert 
příští rok, ale to je ještě daleko. Vždyť 
nyní před námi stojí jaro s Velikonocemi 
a později léto.

Dr. Vítězslav Pokorný

Beseda o Národním divadle 
Není snad nikoho, kdo by alespoň jed-
nou v životě nenavštívil tuto budovu a nezhlédl 
představení naší nejvýznamnější české divadelní 
scény. Jaké úsilí je však třeba vyvinout, aby si 
divák odnesl umělecký zážitek? Mimořádnou 
příležitost dovědět se více o Národním diva-
dle měli všichni, kteří byli 13. února v sálku 
DPS účastníky besedy s uměleckým ředitelem 
činohry Národního divadla, panem Michalem 
Dočekalem. Zájem o setkání předčil očekávání, 
neboť do sálku přišlo kolem 50 návštěvníků. Pan 
Dočekal  vyprávěl nejen z pohledu ředitele, ale 
také z pohledu režiséra více než 20 představení. 
Bylo možné se dovědět, že soubor Národního 
divadla, který se skládá z činohry, baletu a opery, 
působí také ve Stavovském divadle a v divadle 
Kolowrat. Snaží se udržet vysokou uměleckou 
úroveň divadelních představení vhodným výbě-
rem našich i zahraničních autorů s vědomím, že 
nemůže vyhovět vkusu úplně každého diváka. 
Zárukou kvality je nejen herecký soubor, ale také 

návrh jevištních scén nebo režijní vedení. Při hle-
dání nových pohledů na zpracování hry se mnoh-
dy opouští zažité představy. Pojetí her, často 
i historických, se občas převádí do moderní 
formy nezvyklou volbou kostýmů nebo rekvizit 
a záleží na divákovi, zda tvůrčí záměr přijme, 

nebo odmítne. Pan Dočekal také připravil pásmo 
fotografií o současném činoherním repertoá-
ru, které bylo i jakousi pozvánkou do divadla. 
A  kteří herci mu nyní v divadle nejvíce chybí? 
Především takové osobnosti, kterých si velice 
vážil, jako například Radovan Lukavský nebo 
Boris Rösner. 
Čas vymezený besedě však rychle uběhl 
a nedovolil se věnovat  mnoha dalším zajíma-
vostem z divadelního života nebo vyprávět 
o každodenních starostech o chod činoherního 
tělesa. Přesto však poodhalil mnohé, co bývá 
divákovi ukryto. Beseda s uměleckým ředitelem 
Národního divadla panem Dočekalem byla dopl-
něna výstavou fotografií a autogramů hereček 
a herců Národního divadla z archivu pana Jiřího 
Štorka a publikací, které ukazují na historický 
vývoj Národního divadla od jeho založení až do 
současnosti.

Ocenění práce paní Miloslavy Kaňkové
Kulturního setkání s ředitelem ND bylo využi-
to k ocenění práce akademické sochařky paní 
Miloslavy Kaňkové. Jak již bylo dříve oznámeno, 
paní Kaňková vytvořila před více než rokem 
uměleckou vzpomínku na dnes již neexistující 
hotel U Českého lva, který stával v dolní části 
náměstí Arnošta z Pardubic. V závěru minulého 
roku pak zhotovila keramický betlém. Obě díla 
darovala městu Úvaly. Vedení města ocenilo 
jejich uměleckou úroveň. Paní Kaňková převzala 
od pana starosty MUDr. Šťastného hodnotnou 
fotografickou publikaci a pamětní list města, 
v němž bylo vysloveno uznání a poděkování za 
výtvarná díla věnovaná městu.

Text a foto Ing.Vladislav Procházka

Ženský pěvecký sbor Chorus Angelicus 
z Kostelce n.Č.l. při koncertu v Úvalech

Besedu s ředitelem činohry ND 
připravil a uváděl Ing. Vladimír Kolomý

Pan Dočekal přijímá poděkování 
od starosty města

Sál DPS se při besedě zaplnil

Pan Dočekal při besedě v Úvalech

Akad. soch. Miloslava Kaňková

Paní Kaňková převzala od starosty 
MUDr. Šťastného dar od vedení města
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Komise pro kulturu Rady města  Úvaly  
zve všechny, kteří mají rádi hudební 
produkci pana Mirka Kočárníka, na  

„ HUDEBNÍ ODPOLEDNE S MIRKEM KOČÁRNÍKEM“,

které  se bude konat dne  4. dubna 2009 
v sálku  Domu s pečovatelskou 

službou na náměstí Svobody od 14 do 17 hodin. 
Přijďte si s námi zazpívat, zatančit a nebo  se 
jen zaposlouchat  do melodií dříve narozených.
Malé občerstvení zdarma, vstupné dobrovolné. 

Srdečně Vás všechny zveme.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly

pořádá zájezd do 
Dejvického divadla

na hru

Dračí doupě
ve čtvrtek 19. 3. 2009 v 19.30 hodin.
Zájemci si mohou zakoupit vstupenky 
na správním odboru městského úřadu.

A. Fejtová

Kultura a volný čas

 

Zprávy z MDDM 
 

 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉHO KLUBU OUVALÁČEK PŘI 
MDDM ÚVALY
Ouvaláček pravidelně každé úterý od 9.15 do 10.00 hodin 
a od 10.15 do 11.00 hodin pod vedením paní Magdy Burdové 
a ve čtvrtek od 10.00 do 10.45 hodin pod vedením paní Jany 
Baumrukové organizuje cvičení pro rodiče a děti. Magda 
Burdová v současné době zastupuje Marcelu Floriánkovou, 
která je novopečenou maminkou malého Bořivoje. Tímto jim 
přejeme hodně zdraví a štěstí. 
V říjnu maminky s dětmi vytvářely výrobky z přírodních 
materiálů. V listopadu bylo další setkání u výroby adventních 
věnců. Máme velmi šikovné maminy. Věnce, které si vyrobily, 
byly nádherné. Dětičky v tuto dobu zajímal bazén s kuličkami 
a svačina. V únoru pod dohledem paní Moniky Chomátové děti 
za podpory rodičů tvořily papírové sněhuláky. 
18. března od 9.30 hodin je v MDDM připravena přednáška 
s diskuzí a praktickou ukázkou na téma MASÁŽE MIMINEK 
A MALÝCH DĚTÍ. Vhodné pro miminka od narození a pro děti 
s vrozenými vadami. S sebou si přineste ručník nebo látkovou 
plenku a nepropustnou dětskou podložku pod děťátko. Srdečně 
zve lektorka kurzu Magda Burdová.
Pro budoucí maminky, které se chtějí aktivně připravit na 
porod, zacvičit, naučit se odpočinkové i aktivní polohy, je 
v MDDM každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin těhotenské 
cvičení pod vedením Jany Baumrukové. Pro tyto maminky 
v listopadu a pro velký úspěch i v prosinci byla beseda s dulou 
Olinkou Krajíčkovou. Tyto dvě besedy byly zajímavé, příjemné 
a inspirativní, a tak už se připravují další. Setkání je nejen pro 
budoucí maminky, ale i pro ty, které se rády podělí o zkušenosti 
z období těhotenství, porodu a první péče o kojence. 
25. března od 9.30 hodin vás zveme do MDDM na POVÍDÁNÍ 
S PORODNÍ BÁBOU. Povídat si bude bc. Věra Nováková. 
Připravují se ještě další akce, které vás i vaše děti budou určitě 
zajímat. Sledujte naše internetové stránky mddmuvaly.cz.

Mateřský klub Ouvaláček se na všechny zájemce moc těší. 
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Zprávy z MDDM 
 

 

Zahájili jsme soutěže formací
Naší první soutěží v letošním roce byla scénická soutěž 
v Salesiánském divadle v Praze – Taneční setkání. Soutěž byla 
vysoce hodnotná, výkony souborů zejména z uměleckých škol 
byly obdivuhodné. Účastnily se jí naše skupiny moderního 
tance - přípravka Rytmus s vystoupením „Pastelky“, Rytmus I 
s „ Větříčkem a Vodičkou“, Rytmus II se „Slavností chryzantém“ 
a Rytmus III s choreografiemi „Ze života hmyzu “ a „ Náš muzi-
kál“. Choreografie „Ze života hmyzu“ získala diplom za pestrost 
tance a přesnost interpretace, „Slavnost chryzantém“ za výtvar-
né zpracování a „Pastelky“ za odvahu. 
Na další soutěž, tentokrát v parketovém tanci, se chystalo 76 
tanečníků ze všech pěti souborů moderního tance. Bohužel 
nám nemoci a pobyty na horách udělaly čáru přes rozpočet, 
a tak na pohár do Tišnova u Brna jelo „jen“ čtyřicet dětí. 
Autobusem nás vezl pan Kotál, kterému velmi děkuji za obrov-
skou pomoc při dopravě na Moravu. I když se počet taneč-
níků v přípravce i R I smrskl na 6 dětí ze šestnácti, přesto se 
naše nejmenší děvčata moc snažila a zasloužila si pochvalu. 
Choreografie „Slavnost chryzantém“ TS Rytmus II získala 2. 
místo v parketových kompozicích. Byl to pro děti obrovský 
úspěch, protože získaly první pohár za taneční výkon. Výborně 
zatančila i děvčata z R III, ale dobrých souborů bylo opravdu 
dost, a tak se na nás v juniorech už nedostalo. Nevadí, příště to 
určitě vyjde. Zkušeností bude využito v regionálních soutěžích 
s možností postupu na celostátní soutěže. 

Alena Sismilichová

Karneval na obloze se opravdu vydařil
Takovou návštěvnost jsme na dětském karnevale ještě nezažili. 
Snad tradice, výborná kapela Kolegové či  kvalitní propagace 
a úvalská sokolovna praskala ve švech. Nevěříte? Podívejte se 
na www.mddmuvaly.cz a ve fotogalerii  najdete 240 fotografií, 
které vás přesvědčí, že masek bylo přes 200 a jedna hezčí než 
druhá. Měli jsme velkou radost z toho, že i někteří dospělá-
ci přišli jako  Krteček, Pepek námořník, babička z pohádky 
o Karkulce, Pipi apod.
Porota to opravdu neměla lehké, protože krásných, ale 
i technicky dokonalých masek bylo  tentokrát opravdu hodně. 
Oceněno jich bylo 67 a všichni ti, co nevyhráli, si odnášeli 
domů alespoň drobnost. A na závěr karnevalu ještě dětem 
zakouzlil klaun Renďa s úžasnou  pomocnicí Kačenkou. Během 
celého odpoledne  krásně hrála country kapela Kolegové 

a  jak  by řekly naše děti: „Byl to mazec, ale úžasnej!!!!“ Zkrátka, 
hvězdy noční oblohy - Iva, Olča, Jana, Eva, Míša, Alena, Kačka 
a Michalka se měly co otáčet, jo a náš fotograf Radek málem 
zavařil foťák. Tak ať se vám jeho dokumentární snímky líbí 
a hezký den jako z pohádky vám přeje Jana.
P.S. A s kapelou Kolegové se sejdeme opět na 
ČARODĚJNICÍCH.

1. místo v kategorii do 3 let patřilo tomuhle nádhernému 
ďábelskému stvoření
V kategorii do 6 let zcela jednoznačně zvítězil pilot a jeho 
stroj d 

TS Rytmus II na soutěži v Tišnově Japonka (zde bohužel bez úžasného deštníčku) byla první v 
kategorii do 12 let 
Kačenka Theimerová je prostě šikulka a v tuto chvíli hráli 
Kolegové jen pro ni, foto R. Navrátil
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Okénko knihovny

Co se nás (ne)týká, a mohlo by 

Kniha mého srdce - příležitost pro knihovny. Česká televize 
připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých 
knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého 
srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel 
České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla BBC 
v roce 2003 pod názvem „The Big Read“ (www.bbc.co.uk/bigread). 

Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních 
a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti 
o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, 
autorů, politiků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě 
i milovaným knihám. Cílem není pouze hledání nejoblíbenější 
knihy, ale především široce pojatá popularizace četby a činnosti 
knihoven. 
Tolik informace uvedená na internetu Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků (SKIP ČR). K tomu se nelze nepřihlásit. Ano, 
to se nás týká a držíme akci palce, protože se průzkum odehraje 
doma u čtenářů a v běžných půjčovních hodinách naší městské 
knihovny. Podpoříme pořad KMS umístěním loga v knihovně 
a v našich pravidelně měnících se Aktualitách na našich webových 
stránkách. Nabídneme čtenářům možnost hlasovat prostřednic-
tvím internetu a pokud, jak slibuje, Česká televize vydá propagační 
materiály, využijeme je. Podobnou akci jste čtenáři zažili v roce 
2004, kdy SKIP hledal bez podpory velkých médií nejčtenější 
knihu pod názvem „Moje kniha“ (www.mojekniha.cz). Knihovny 
získaly tehdy více než 93 tisíc hlasů pro nejčtenější knihy.
SKIP předpokládá, že letos budou moci knihovny využít těsné 
spolupráce s televizí a rozhlasem a své služby, vzdělávací a kulturní 
aktivity provázat s jednotlivými pořady. A to už se nás tak netýká, ač 
by mohlo. Opět starý problém místa a technického zázemí. Těžko 
uspořádáme Týden čtení (9. - 15. 3.). Doporučujeme, čtěte prosím 
doma a v duchu nás podpořte. A Noc s Andersenem (3. 4.), tolik 
oblíbená akce pro děti, kterou jsme za podpory městského úřadu 
uspořádaly v městské knihovně jen jednou před 4 lety a na kterou 
děti vzpomínají, i ty odrostlé? Ptají se, zda se bude opakovat? Nelze! 
Ještě, že místní škola dětem přání plní.

„Knihy jsou pro mě součástí mého života, a tudíž i srdce,” říká 
paní Vyšatová. Foto Mgr. A. Janurová
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Okénko knihovny

Co se nás ani vás již netýká? Letos nebude vyhlášen Březen - měsíc 
internetu, loňský 11. ročník byl poslední. Podpora nejspíš už není 
nutná, internet nás lidi převálcuje. Nebo se nedáme?
Zkusila jsem předběžné hlasování formou rozhovoru s dlouholetou 
čtenářkou střední generace paní Vyšatovou. „Těžko se volí kniha 
mého srdce,“ říká čtenářka po delším uvažování a procházení kni-
hovnou. „S věkem se mi záliby mění, dřív jsem byla na detektivky, 
nyní mě baví literatura faktu,“ dodává. Přesto se k některým knihám 
ráda vrací, ale už s jiným pohledem. „Knihy jsou pro mě součástí 
mého života, a tudíž i srdce,“ přiznává paní Vyšatová. Vzpomíná 
však na jednu knihu, kterou si u nás před lety vypůjčila a pak ji 
za dost těžkých podmínek sehnala pro sebe a své přátele, a vrací 
se stále k jejímu obsahu. Jedná se o publikaci Hanka Wesselmana: 
Spiritwalker - Poselství z budoucnosti (1995).

za knihovnice MěK v Úvalech Mgr. A. Janurová

Emeritní knihkupec Vráťa Ebr je člověk akce
Ze zhruba 200 mediálních záznamů o našem březnovém hostu 
v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech stačí většinou cito-
vat titulky, aby si člověk udělal první obrázek o veskrze originální 
osobnosti. V článcích pak hlouběji poznáte rozmanitého, citlivého 
člověka. Cituji z několikaletých záznamů a překvapeně zjišťuji, že 
se většina článků objevuje v Příbramském deníku. Dozvíme se, jaký 
vztah má host k této oblasti? Posuďte nyní sami, co cítíte.
Divil by se Arbes? Knihkupec Vráťa Ebr je dovádivý tvor. Dokázal 
už mnohokrát svolat slavné lidi pod prapor recese a srandy …. 
(Nedělní Blesk v roce 1999). 
Knihkupec Ebr je ke knížkám něžný barbar (Právo 2002) … 
„Tužkou si totiž po straně zatrhávám to, co mě zaujme…“. Kromě 
knihkupčiny, pokračuje Právo, se věnuje velkému koníčku. Řadu 
let si vystřihuje z novin a časopisů různé citáty, úvahy a zajímavosti. 
Své objevy v poslední době shrnuje do knížek (…třeba František 
Kožík četl knížky zásadně s hodinkami, měřil například, za jak 
dlouho přečte Jiráska …). Sám nejraději čte české autory. Začalo 
to Ladou, Štorchem na základní škole, pokračovalo Seifertem, 
Kellnerem ad. Váží si fejetonisty Rudolfa Křesťana, který podle 
Ebrových záznamů předhonil v počtu fejetonů Jana Nerudu. Na 
třetím místě uvádí Ivanku Devátou s fejetony z obyčejného života. 
Deník Právo dále uvádí, že knihkupec miluje poezii a těší ho, že lidé 
žijící v zajetí mobilů a počítačů nepřestávají číst. Sám je knížkám 
propadlý. Je hrdý na to, že byl u zrodu Klubu přátel poezie. V mládí 
se Vráťa, jak mu říkají přátelé, zamiloval do knížek a divadla. Brzy 
dostal pod stromeček loutkové divadlo, byl nadšeným členem 
dramatického kroužku. Nacvičoval hru o Klementu Gottwaldovi, 
dostal titulní roli, ale protože nebyl pionýr, zakázali mu vystoupit. 
Podal přihlášku na AMU, ale neuspěl. Na divadlo ale nezapomněl 
a jako knihkupec se mu věnoval amatérsky celá léta…
Hodináře nápad udělat pro radnici kuriózní prdlačky neopustil 
(Příbramský deník 2004) … Hodinář Miloš Dvořák, přítel Vráti 
Ebra, mu předal k narozeninám hodiny, ve kterých kukačku nahra-
dil jistou částí lidského těla …Byl (pozn. obdarovaný Ebr) jimi nad-
šen a velmi je popularizoval…
Ebr pověsil knihkupectví na hřebík (Příbramský deník 2004) … 
s knihkupectvím skončil. Definitivně. …“ Knihkupcem jsem od 
roku 1957. Celé jsem to vzdal, konkurence byla veliká. Myslel 
jsem, že když opustím Smíchov, dá se to ustát, ale nepodařilo se 
… s knihami se ale nerozloučím … chci pokračovat s klubovými 
večery. Věřím, že se u knížek budeme scházet také při Ebrovinách 
v Sedlčanech …“.
Na Ebrovinách bude Horníčkovo víno (Příbramský deník 2005) 
… vypravěčské žezlo přijal Vráťa Ebr. Hosty Ebrovin byla celá řada 
významných osobností.
Ebr na Častoboři píše bonmoty (Příbramský deník 2005) … „Dávám 
přednost stanu před ubytováním v chatičkách. V chatce nemám 
tolik klidu na psaní …“.

Anketa Týdeník Televize (2006) … Kdy jste se před televizní obra-
zovkou opravdu skvěle pobavil? … Vráťa Ebr: „V noci na druhém 
programu při záznamech z parlamentu se bavím upřímně a spoleh-
livě. Ani silvestrovská estráda tohle nepřekoná.“
Recesista Ebr chce na Častoboři v květnu oslavit Vánoce a přiví-
tat Nový rok (Příbramský deník 2007) …Proč? Možná nám skvělý 
vypravěč prozradí něco o setkání s přáteli na vltavském břehu – 
motto znělo: „I dospělí si mohou hrát“.
Hradečáci rozumějí vtipu a nadsázce ( Hradecký deník 2008) … spi-
sovatel Vráťa Ebr bude hostem druhého Knihobraní v hradeckém 
muzeu …
Posledním titulkem se vracím do roku 2002. 
Šedesátník Ebr rozkrojí dort se zpožděním (deník Střední Čechy 
2002) …zde se dozvíme, že bombastickou oslavu nechystá. „Narodil 
jsem se patrně 20. října 1942,“ říká tentokrát bez nadsázky 
knihkupec Ebr. O svém narození ve věznici na Pankráci v době 
Heydrichiády moc nemluví. Maminka byla sestrou atentátníka 
Valčíka. Ji i tatínka popravili nacisté v Mauthausenu. V převratném 
roce 1945 bezdětní manželé Ebrovi malého Vráťu adoptovali. Byl 
velmi milován a jak říká, rozmazlován.
Vráťa Ebr nemá vlastní internetové stránky, ale celkem vyčerpáva-
jící zpověď naleznete na adrese www.certnakoze.cz (dotazoval se 
Jan Dobiáš).
Pan Ebr se od března 2008 stal patronem obnovené obecní knihov-
ny v nedalekých Přišimasech.
Zkuste prosím odhadnout, o co přijdete, když nenavštívíte „Posezení 
s Vráťou Ebrem“. Večer bude podbarven hudebním doprovodem 
pana Emanuela Jankovského a jeho žáka Martina Šochmana.
V kalendáři si prosím označte: 20. března 2009, 18 hodin, místo 
konání sálek domu s pečovatelskou službou – jako datum s nejvyšší 
důležitostí. 
Posezení bude spojeno s prodejem knížek Vráti Ebra a samozřejmě 
autogramiádou.
Srdečně vás zve pořádající Komise pro kulturu Rady města Úvaly.

Podle záznamů z časopisů, deníků a internetu zpracovala 
Mgr. Alena Janurová, foto internet

Pozvánka na páteční podvečerní

“Posezení s Vráťo u Ebrem”
20. 3. 2009 v 18 hodin v sálku DPS

s hudebním doprovodem pana Emanuela 
Jankovského a jeho žáka Martina Šochmana

(prodejní výstavka knih a autogramiáda)
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Život Úval

Napsali o nás 
Žhář zapálil 240 tun slámy, škoda dosáhla na bezmála půl milionu

V neděli 11. 1. v ranních hodinách bylo anonymně na tísňovou linku oznámeno, že u obce Přišimasy hoří sláma. Policisté na místě 
zjistili, že neznámý pachatel zapálil stoh 240 tun balíkové slámy. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Českého Brodu a dob-
rovolní hasiči z Úval. Po dohodě s majitelem se nechal stoh dohořet. Úvalští dobrovolní hasiči nad požářištěm dozorovali přibližně 
do poledních hodin. Poté na místo jezdili každé dvě hodiny. Akciové společnosti z Kutné Hory tak vznikla hmotná škoda ve výši 
430 tisíc korun. Pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na jeden rok. (zeh)

(Kolínský deník, 13. 1. 2009)    

O čem psal Život Úval před 45 lety
Z minulosti Úval

Místní pobočka Čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů v Úvalech svou 
činností v ulicích města, vysazováním ovocného a okrasného 
stromoví, vyhlašováním soutěže na květinové výzdoby oken 
a předzahrádek i jinými pracemi pro veřejnost je od roku 1935 
pokračovatelem kdysi tzv. spolku štěpařského.
Původně v roce 1877 byl v Ouvalech založen spolek štěpařský. 
Tento spolek byl prakticky v té době duchovním jádrem Ouval. 
V kronice čteme: „Krajina kol městyse Ouval, jindy skoro pustá, 
vyjma lesů knížecích, na ovocné stromy chudá, počala nabývati 
jiné tvářnosti a ladu. První práce spolku započala vysazováním 
ovocných stromů, višní, na holém vrchu počínaje od Vinice ku 
mlýnu Sýkorovému… .“ 
Tehdy bylo ve spolku 12 zakládajících členů, přispívajících 10 
a 6 činných, z nichž byl zvolen prvním předsedou Karel Sýkora. 
Hned v prvním roce byla zřízena vedle potoka Výmoly na obec-
ním pozemku, spolku darovaném, školka. Již v roce 1878 byly 
vysázeny na náměstí ku okrase lípy, ale ve skalnatém terénu se 
jim nedařilo a později byly většinou nahrazeny akátem. V roce 
1879 byl založen na pozemku nad školkou Císařský sad. Tam 
byly vysázeny hrušně. V roce 1880 bylo vysázeno na náměstí 
dalších 15 lip. V roce 1882 byla vysázena na obecním pozem-
ku višňovka. Každým rokem se někde něco vysazovalo, takže 
v roce 1884 obdržel spolek od zemědělské rady pochvalné 
uznání: „… jelikož spolek Váš v celé  bezestromé krajině od 
Prahy k Českému Brodu jediným jest, jenž si ovocnictví v prav-
dě hledí…“.
Rok 1887 byl rokem desetiletého výročí spolku. Za tu dobu bylo 
vysázeno 8 000 smrčků, 6 000 borovic, 1 000 modřínů, 2 000 
bříz, 4 000 akátů, 1 500 jasanů, 200 lip, 7 300 jiných stromů, 100 
jabloní, 109 hrušní, 447 višní, 152 švestek a 82 různých druhů 
ovocných. Ve školce se nejlépe dařilo hrušním.
V roce 1892 byla věnována největší péče a píle Rudolfovu háji, 
aby „… obecenstvo z podniku spolku požitku zábavy bralo…“. 

Po Jubilejní výstavě v Praze byl za 80 zlatých zakoupen  pavilon. 
Z domluvené ceny za pavilon slevil majitel 10 zlatých, avšak celé 
zařízení a postavení stálo spolek více než 180 zlatých.
Ač sám spolek neměl peníze, zaslal v roce 1893 Občanské bese-
dě v Liběchově, kde byl tento obranný český spolek ohrožen 
zuřivými Němci, podporu 10 zlatých. Podle našeho spolku byl 
zřízen spolek v Mochově, ve Škvorci, v Českém Brodě, později 
v Horoušanech a Ondřejově. V uvedeném roce byla stráň u p. 
Sýkory vysázena břízkami a do stráně za p. Netušilem byly dány 
akáty. Podél potoka u obecní louky k cihelně byla dána košíkář-
ská vrba a v roce 1894 byla část Holé Hostýně osázena višněmi, 
ač předtím krásný les dubový tam býval. V roce 1895 byly podél 
silnice ku Praze až k myslivně lípy a akáty, kolem zdí na hřbitově 
lípy, na hřbitově samém akáty a túje. Spolek patřil mezi zakláda-
jící členy muzea v Českém Brodě.
Zajímavý v historii spolku je rok 1898. Byla konána slavnost 
Palackého k uctění jeho narozenin a háj Na Hrobce byl nazván 
Hájem Palackého. 
Jak rok za rokem plyne, členové spolku vysazují stromky na 
různých místech, až v roce 1900 znovu čteme: „Tu, kde stávala 
na dosti málo širší mezi hrušeň nebo podél cesty sad, z něhož 
zazníval libý zpěv ptactva, tu, kde jindy stávala starověká košatá 
lípa, poskytující i pocestnému občerstvení libého stínu, nezříš 
ani pařez. Meze u polí na nejmenší pruh rozorány, v zahradě tu 
a tam ovocné stromy vykáceny…“.
V roce 1904 se objevuje následující zpráva: „Přičiněním praž-
ského univ. profesora dr. Jana Jarníka byl v roce 1904 založen 
v Praze Svaz českých spolků okrašlovacích. Byli jsme vyzváni ke 
svazu přistoupiti a data o svém spolku podati.“  Vlastenecký spo-
lek štěpařský, organizátor všch kulturních podniků v Ouvalech, 
končí. Od tohoto roku pak čteme jen o spolku štěpařském 
a okrašlovacím, později jen okrašlovacím.

 B (redakčně kráceno) Život Úval č. 3/1964

Čs. červený kříž
Místní skupina Československého červeného kříže konala 
dne 19. ledna 1964 výroční členskou schůzi v hotelu Sport 
v Úvalech. Skupina vstoupila do nového roku s 280 členy a 63 
dobrovolnými dárci krve. Okresní výbor ČsČK Praha-východ 
nám stanovil plán na rok 1963: nábor nových členů, získání 
dobrovolných dárců krve, proškolování členů zdravotnické 
družiny a zdravotních hlídek, školení žactva k získání vědomos-
tí BPZO I. a II. stupně. Dále uložil zajišťovat zdravotní služby 
při všech akcích ve městě, vypomáhat při jarním úklidu, spolu-
pracovat se složkami NF MNV, školou a závodními skupinami 
ČsČK a zajišťovat úkoly ve zdravotnické osvětě.

Sport
Tělocvičná jednota Slavoj Úvaly hodnotila dne 28. ledna 1964 
na výroční členské schůzi práci za uplynulý rok. Úkoly, které si 
jednota na počátku roku 1963 stanovila, byly úspěšně splněny 
a mnohé překročeny. Všechny oddíly dosáhly ve sportovní 
činnosti pěkných výsledků. Nejlépe si vedly oddíly tenisu, 
házené a kopané, které si v soutěžích vybojovaly velmi čest-
ných úspěchů. Závazek jednoty na odpracování 2 000 hodin na 
úpravách a zlepšení sportovních zařízení a na úkolech MNV byl 
překročen. Splněny a překročeny byly i další úkoly jako splnění 
podmínek BPPOV, nábor členstva a další.
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Zápis do 1. tříd
6. února proběhl náhradní zápis do 1. tříd. Pro rok 2009/2010 
přišlo k zápisu 90 dětí. Z toho 10 rodičů požádalo o odklad 
povinné školní docházky o jeden rok a 80 dětí může nastoupit 
do školy. Dětí s trvalým bydlištěm v Úvalech a ve spádových 
obcích je 76.

Ing. Blanka Morávková

Šachový turnaj
Dne 29. ledna 2009 uspořádal školní parlament šachový turnaj. 
Na tuto královskou hru si ale udělaly čas pouze třídy 6.B, 9.B 
a 9.C. I když byla malá účast, ti, kteří přišli, si dobře zahráli. 
O odborný dozor jsme požádali Dana Chrousta ze 4.B, který šachy 
hraje závodně. Za účast a vítězství obdržely třídy cenné body do 
celoškolní soutěže. Vyhrála třída 9.C, která vyslala do boje Járu 
Čápa a Honzu Stehlíka.                                                 Parlament

Turnaj ve florbalu 
Ve čtvrtek 5.2. jsme brzy ráno vyrazili na turnaj ve florbalu, 
který se konal v Čelákovicích. Celkem nás jelo devět, a to čtyři 
z 9.C, tři z 9.A a dva z 8.B. Za doprovodu pana učitele Mareše 
jsme se autobusem dopravili do haly v Čelákovicích. 
Byli jsme zařazeni do dvou skupin, a to skupiny A a B. My jsme 
byli skupina B. Soupeřili jsme se třemi týmy. S velkým nasaze-
ním jsme dva týmy porazili, ale na třetí tým Říčany jsme neměli 
sílu, byli lepší než my. Postoupili jsme do druhé skupiny, kde 
včetně nás byly 4 týmy. Byli jsme velmi rádi, že jsme se dostali 
až sem, ale soupeře jsme přecenili. Po velkém úsilí a vyčerpání 
jsme se v druhé skupině umístili na posledním místě, což v cel-
kovém hodnocení znamenalo čtvrté místo. 
Všichni jsme ale s umístěním byli spokojeni a s pocitem vítěz-
ství se vraceli domů.

Ondřej Matějka

ZŠ Úvaly 
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu 
Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti 
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu 
je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také 

zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií 
v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými 
nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. Každý 
žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče 
(například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, 
drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) 
a vybité baterie. 
Naši žáci se mohou zapojit také do soutěží, výtvarných či 
fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace 
odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat. Za 
nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné 
úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit 
různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog 
odměn a další informace o projektu jsou vám k dispozici na 
www.recyklohrani.cz. 
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma 
vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte 
je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem 
pomůžete získat body na nákup odměn.

Mgr. Irena Nováková

Střípky z naší základní školy - únor

5.  účast na florbalovém turnaji

6.   náhradní zápis

7.-14.  ozdravný pobyt 5.B

14.-21.  ozdravný pobyt 1.A a 2.B

14.-21.  lyžařský výcvik  - 7. ročník

18.  návštěva divadla 3. A,B,C

19.  vítání občánků

25.  návštěva divadla KMD

Základní škola v Úvalech (www.zsuvaly.cz) hledá učitele 
II. stupně na zástup za mateřskou dovolenou pro výuku 
přírodopisu a chemie. Nástup možný ihned.
Kontakty:  zsuvalypv@iol.cz

  281981946, 281981974, 777629619

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola Úvaly, Pražská 525,
ředitelka Jaroslava Hejnicová,

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260,
ředitelka Šárka Trojánková, 
pořádají „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“  pro rodičovskou veřej-
nost s dětmi
24. března 2009 
dopoledne   10.00 hodin – 11.30 hodin,
odpoledne   15.00 hodin – 16.30 hodin. 
Tento den si můžete prohlédnout mateřské školy a zároveň si 
vyzvednout  žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.
Rodiče,  kterým z vážných důvodů tento termín nevyhovuje, 
mohou mateřské školy navštívit po telefonické dohodě (tel. 
281 981 944, 281 981 678) v jiné dny v odpoledních hodinách 
před termínem zápisu. 

Školní šachový turnaj, foto Ing. B. Morávková
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
se koná  26. března 2009  od 13.00 hodin do 17.00 hodin 
v mateřských školách. Tento den odevzdáte vyplněné žádosti 
o přijetí dítěte do mateřské školy. Termín zápisu podání přihlá-
šek je závazný. Při přijímání dětí do mateřských škol v Úvalech 
se již od roku 2004 používají kritéria pro přijímání dětí. Z důvo-
du stále se zvyšujícího zájmu o umístění dětí do mateřských 
škol, které mají omezenou kapacitu, bylo navrženo stávající kri-
téria upravit a doplnit o bodové ohodnocení. Návrh kritérií byl 
zpracován ve spolupráci s ředitelkami obou mateřských škol, 
projednán komisí pro rozvoj školství, radou města a následně 
schválen zastupitelstvem města dne 19. 2. 2009. 
Cílem města je přijetím nových kritérií předcházet stížnostem 
rodičů, jejichž žádostem o přijetí nebylo vyhověno. Závěrem 
je však nutno konstatovat, že konečné rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí dítěte vydává ve správním řízení výhradně  ředitel pří-
slušného školského zařízení v souladu se školským zákonem.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách v Úvalech
Ředitelé předškolních zařízení stanoví v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky 
č. 43/2006 Sb., ve spolupráci se zřizovatelem následující kri-
téria, podle kterých bude postupováno při stanovení pořadí 
přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí (splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ, tj. 
k 1. 9. kalendářního roku):
Přijaty budou všechny děti, které jsou v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky nebo mají/budou mít 
odloženou povinnou školní docházku a mají trvalé bydliště 
v Úvalech.

Na zbývající volná místa budou děti přijaty podle těchto bodo-
vých kritérií:

Oba rodiče a dítě mají trvalý pobyt v Úvalech
(nebo se jedná o rodiče samoživitele s trvalým pobytem 
v Úvalech) + 6 bodů
Pouze jeden rodič má trvalý pobyt v Úvalech + 3 body
Žádný z rodičů nemá trvalý pobyt v Úvalech -  6 bodů
Dítě, jehož oba rodiče (případně rodič samoživitel) jsou v pra-
covním  či jiném  obdobném poměru nebo studující denního 
studia + 5 bodů
Dítě dovrší/dovršilo 3 roky věku k 31. 8. běžného roku + 5 bodů
Dítě je přihlášeno k docházce do MŠ celý rok, celoměsíčně, 
celodenně + 4 body
Dítě, jehož rodiče nepobírají rodičovský příspěvek + 2 body
Dítě u loňského zápisu splnilo kritéria, nebylo přijato a nena-
vštěvuje druhou MŠ + 1 bod  
Dítě splňuje kritéria a sourozenec již školku navštěvuje + 1 bod        
Mimořádné rodinné důvody (*)  + 2 body          
                     
(*) Mimořádnými rodinnými důvody se rozumí prokazatelné 
důvody např. závažné dlouhodobé onemocnění rodiče, mentál-
ně či fyzicky postižený sourozenec apod.

Při stejném počtu bodů je rozhodující věk dítěte. 

Pokud nebudou stačit ani předcházející  kritéria, rozhodne los. 
V případě, že přijaté dítě bude z MŠ odhlášeno nebo nezahájí 
bez jakékoli reakce ze strany rodičů do 15. září pravidelnou 
docházku, nastupuje na jeho místo dítě s nejvyšším dosaženým 
počtem bodů, které nebylo přijato.Pořadí přijatých a nepřija-
tých dětí, včetně bodových zisků bude vyvěšeno na webových 
stránkách města, webových stránkách MŠ a nástěnce příslušné 
mateřské školy.
Tato kritéria schválilo zastupitelstvo města Úvaly na svém jed-
nání dne 19. 2. 2009.

Jana Tesařová,  vedoucí správního odboru 

Upozorňujeme rodiče, že byly nově vytvořeny interneto-
vé stránky pro MŠ Kolárova www.mskollarova.ic.cz, kde 
lze nalézt bližší informace o školce včetně zápisu.

MŠ Kolárova

Organizace a spolky
Zpráva z výroční valné hromady SDH Úvaly

V pátek 23. ledna se v hostinci „U Káši“ konala výroční valná 
hromada SDH Úvaly. Na schůzi se bilancoval uplynulý rok 
a stanovily se cíle do roku nového. Na valnou hromadu se 
dostavil poměrně vysoký počet hostů z okolních dobrovolných 
sborů. Zúčastnili se i zástupci HZS, okresního sdružení hasičů 
Praha-východ a starosta města. Po zahájení a přivítání hostů se 
přistoupilo k přednášení výroční zprávy. Z té je vhodné uvést, 
že výjezdová jednotka sboru zasahovala v minulém roce celkem 
při 37 událostech, což bylo o 15 výjezdů méně než loni. 20 zása-
hů obsáhly různě obtížné likvidace požárů. Pětkrát se vyjíždělo 
k dopravním nehodám a taktéž pětkrát k odstranění živelných 
pohrom. Zbývajících 7 případů bylo různého a odlišného 
charakteru. Množství odpracovaného času si vyžádala údržba 

výstroje a techniky. Družstva žen i mužů využívala příležitostí 
k fyzické přípravě formou soutěže v disciplínách požárního 
sportu i jiných. O dosažených výsledcích jsme čtenáře tohoto 
měsíčníku informovali v průběhu roku. Velkého úspěchu se 
dočkalo družstvo žen, které zajistilo sboru po třech letech účast 
na krajské soutěži. Vyzdvihnout můžeme i úspěch na okrskové 
soutěži v Přišimasech, kde se muži i ženy umístili na prvních 
místech. Další významná část činnosti některých členů sboru 
spočívá v přípravě a výchově mladých hasičů, jejichž družstva 
dosahují při soutěžích dobrých výsledků. Ani v tomto sledova-
ném roce nechyběla naše účast na mistrovství republiky. Na 
soutěže se mladí hasiči připravovali na tradičních pátečních 
schůzkách. Na přelomu letních prázdninových měsíců se konal 

Život Úval
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jubilejní desátý ročník letního tábora ve Stříbrné Skalici. Podle 
zprávy revizora účtu bylo hospodaření sboru za uplynulý rok 
v pořádku.
Dík patří vedení města za nemalou finanční podporu, která 
dopomohla k nákupu nového soutěžního i výjezdového vyba-
vení a opravě stávajícího. Sbor čítal na konci roku celkem 65 
členů a z toho bylo 30 mužů, 10 žen a 25 mladých hasičů včetně 
dorostu.
Výbor sboru se od minulého roku nezměnil a je v následujícím 
složení: starostou M. Šindelář, náměstkem starosty a strojní-
kem J. Ryneš, velitelem K. Klíma, jednatelem a kronikářem 
M. Bednář, hospodářem V. Klímová, vedoucím mládeže a refe-
rentem prevence a výchovné činnosti Z. Lehovcová. Dalšími 
členy výboru bez určené funkce jsou R. Šindelář, P. Rytina ml. 
a F. Ernest.
K závěru valné hromady byly vybrány úkoly na nový rok, mezi 
něž patří například získání dalších nových členů především 
do kolektivu mladých hasičů a zlepšení spolupráce s HZS 
a okolními dobrovolnými sbory. Hlavní úkoly však spočívají 
v dovybavení výjezdové jednotky věcnými prostředky požární 
ochrany, k čemuž se nadějně vykročilo v uplynulém roce. Za 
vydatné spolupráce s vedením města se podařilo získat dota-
ce na nákup nového vozu, který se do výjezdů zapojí v druhé 
polovině letošního roku. Po 11 letech tak dojde k modernizaci 
výjezdových prostředků vozem, který navíc za sebou nebude 
mít čtvrt století dlouhou službu v jiných sborech. V souvislosti 
s získáním nového vozu dojde k nutným stavebním úpravám 
hasičské zbrojnice, která byla původně vystavěna pro stříkačky 
s koňským potahem.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Pozvánka na výroční členskou schůzi rybářů
Místní organizace Českého rybářského svazu Úvaly zve 
členy na výroční členskou schůzi, která se koná 25. břez-
na 2009 od 18.00 hodin v sále DPS na náměstí Svobody 
v Úvalech.
Program: 
zprávy, závěrka za rok 2008, rozpočet na rok 2009, 
diskuse a usnesení.

Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY. 
za výbor místní organizace ČRS Zbyněk Slavík

Pozvánka na výroční členskou schůzi 
MO Svazu tělesně postižených
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, 
o. s. Úvaly, zve členy na výroční členskou schůzi, která se koná 
v sobotu 28. března 2009 ve 14.00 hodin ve společenské míst-
nosti hotelu Budka u nádraží ČD.               za výbor Jiří  Loskot

Sahadža jóga v Úvalech
Sahadža jóga je rozšířená na všech kontinentech, praktikují ji 
milióny lidí a vy si ji můžete vyzkoušet teď i v Úvalech. Každý 
pátek počínaje 6.3. v době od 19.00 h začíná kurz  Sahadža jógy 
v Kožíškově ulici č. 511, kde se nově otevírá Centrum Sahadža 
jógy. Centrum je blízko domova seniorů. Další informace zís-
káte na internetové adrese www.sahadzajoga.info nebo na tel. 
721 777 627. Programy jsou vhodné pro každého, nemusíte mít 
speciální oblečení nebo obuv a vstupné je zdarma. 

Sport 

SK ÚVALY POŘÁDÁ V  SOBOTU 
7. BŘEZNA 2009 

NA HŘIŠTI S UMĚLOU TRÁVOU 
ROZMĚRU 65X35 metrů

TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ MUŽŮ

ÚČAST 10 MUŽSTEV – 6 HRÁČŮ 
+ BRANKÁŘ – HRACÍ DOBA 15 min.   

STARTOVNÉ 1200,- Kč   
ZAČÁTEK TURNAJE V 8.00 HODIN 

  PŘIHLÁŠKY DO 3. 3. 2009  
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 !!!

SOBOTA 21. BŘEZNA  2009 
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ  

KARNEVAL FOTBALISTŮ 

HRAJE  GAMBIT
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK 

ODMĚNA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
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

SK ÚVALY POŘÁDÁ  
28. 3. – 29. 3. 2009 

NA HŘIŠTI S UMĚLOU TRÁVOU 

TURNAJ MINIPŘÍPRAVEK 
(nar. 2000 a ml.) V KOPANÉ 

O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA ÚVAL

ZA ÚČASTI OSMI MUŽSTEV, CENY 
PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ

!!! PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE 
NEJMLADŠÍ FOTBALISTY !!!

!!! OBČERSTVENÍ PO OBA DNY 
ZAJIŠTĚNO !!!
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Sport 
Rozhovor s Václavem Kopačem, předsedou fotbalového klubu SK Úvaly

Jak byste zhodnotil Vaše začátky ve 
funkci předsedy úvalského fotbalového 
klubu, ve kterém působíte již 10 let?
Předsedou klubu jsem se stal v roce 1999, 
když jsme slavili 80 let založení SK Úvaly. 
Tehdy bylo zvoleno úplně nové vedení, od 
kterého jsem dostal důvěru stanout v jeho 
čele. Mužstvo mužů hrálo druhou nejnižší 
soutěž, dorost byl zrušen a žáci hráli pouze 
okresní soutěž. Na úvalském hřišti nechtěl 
nikdo ze soupeřů hrát, naše škvára byla 
pověstná po celém kraji. Ve starých šatnách 
se hráči báli pomalu převlékat a o okolí are-
álu nemá cenu ani mluvit. Naštěstí se tehdy 
našlo několik nadšenců, kteří chtěli tuto 
nevábnou situaci změnit a úvalský fotbal 
posunout na místo, kam patří. Samozřejmě 
jsem měl nějakou představu, jak by se měl 
fotbal v Úvalech dál ubírat, ale pokladna 
byla prázdná a žádný štědrý sponzor jako 
v jiných klubech na obzoru nebyl.

Povedlo se Vám realizovat vše, co jste si 
představoval, nebo máte v tomto ohledu 
ještě nějaké nedostatky? 
Tak jako všude jinde se hodně věcí povedlo, 
ale samozřejmě v nějakých úkolech máme 
pořád ještě značné rezervy.

Předpokládám, že mezi ty povedené 
věci počítáte budování areálu a několi-
kanásobný postup mužů?
Ano, rekonstrukce areálu mě hodně těší. 
Základem byla kompletní rekonstrukce 
hlavního hřiště včetně automatické závla-
hy, kterou se podařilo dokončit v roce 
2001. V návaznosti na to proběhla výstavba 
nových šaten a sociálního zařízení v roce 
2005. Po sportovní stránce je to samozřej-
mě postup „A“mužů. Z III. třídy v roce 1999 
se nám podařilo postoupit v roce 2006 
až do krajského přeboru. To si myslím, 
že je ohromný úspěch, srovnatelný pouze 
s působením mužů v první polovině šede-

sátých let minulého století v tehdejší třetí 
nejvyšší soutěži v republice. Dále jsem byl 
nadšen z postupu žáků do krajských soutě-
ží, i když bohužel jen nakrátko. A co mě těší 
neustále, je pohled na rozrůstající se člen-
skou základnu. Dnes v našem klubu působí 
fotbalová školka, minipřípravka, přípravka, 
žáci, dorost, muži „A“ , muži “B“ a stará 
garda. Členská základna má 420 členů.

A již Vámi zmíněné rezervy?
Značné rezervy máme v kvalitě realizačních 
týmů u mládeže. Dnes nestačí, aby u jednot-
livých mužstev byl pouze jeden trenér. Ti 
nejmladší potřebují trenéry alespoň tři, aby 
už od raného fotbalovém věku neustále na 
tréninku pracovali s míčem a trenér měl čas 
je  usměrňovat. Když se na tréninku sejde 
dvacet malých fotbalistů a jeden trenér, tak 
samozřejmě tréninková jednotka ztrácí na 
kvalitě. Tím zároveň apeluji na příznivce 
fotbalu, rodiče žáčků nebo bývalé fotbalis-
ty:  Kdo chce u mládeže pomoci, ať přijde. 
V tomto ohledu jsou dveře vždy otevřené.

Jak probíhá spolupráce s úvalskou ško-
lou?
Myslím si, že se školou máme velice dobré 
vztahy. V součinnosti s vedením školy se 
nám podařilo v loňském roce uspořádat 
celodenní turnaj ve fotbale pro všechny 
třídy a doufám, že na to navážeme i v roce 
letošním. Do budoucna se chceme s vede-
ním školy domluvit o možnosti využívá-
ní našich sportovišť žáky školy například 
v rámci výuky tělocviku. Naše   nejmladší 
přípravky naopak využívají možnost proná-
jmu školní tělocvičny pro zimní přípravu. 

Spolupracujete v Úvalech i s ostatními 
sportovními organizacemi, nebo každá 
organizace hraje sama za sebe?
Tak nejblíže nám je tenisový klub, s kterým 
sdílíme jeden areál. Momentálně probíhá 

s vedením tenistů spolupráce při rekon-
strukci areálu a do budoucna předpoklá-
dám, že se kluby tímto ještě více přiblíží. 
Se Sokolem je to horší, ale věřím, že i to se 
vyřeší. A oddíl nohejbalu a stolního tenisu 
působí jako přidružený člen našeho klubu.

Kdo jde kolem fotbalového areálu 
v Pařezině, nemůže si nepovšimnout 
velkého stavebního ruchu. Jaké máte 
stavební záměry?
V loňském roce se nám podařilo dosáhnout 
na dotace z fondů EU. Náš projekt se skládá 
z výstavby hřiště na fotbal s umělou trávou 
a osvětlením, tenisového kurtu s umělou 
trávou a dvou víceúčelových  hřišť s umě-
lým povrchem na nohejbal, volejbal a bas-
ketbal. Veškerá sportoviště jsou určena 
nejenom pro členy klubu, ale i pro širokou 
úvalskou veřejnost. V nejbližší budoucnosti 
chceme pokračovat s výstavbou klubovny, 
dětského hřiště a sezonní nafukovací haly 
na tenis. Na tomto místě bych chtěl zmínit 
i podporu vedení města Úvaly, které nám 
s projekty pomáhá.  

V letošním roce slaví váš klub 90 let od 
založení. Co si přejete a co plánujete do 
dalších fotbalových let?
Hlavní oslavy letošní devadesátky proběh-
nou od soboty 20. do neděle 21. června. 
Součástí oslav má být slavnostní otevření 
všech nových sportovišť a výstava z historie 
fotbalu. Těch přání je hodně. Ať se v prvé 
řadě podaří zlepšit letošní výsledky “A“ 
mužstva, aby se nám rozrůstala mládež 
a měla dobré vedení, aby se nám podaři-
lo zrekonstruovat areál, aby nám neutekli 
sponzoři. Ale hlavně, aby se fotbalu dál 
věnovali lidé, kteří ve vedení se mnou půso-
bí již deset let a minimálně dalších deset let 
ještě vydrželi.

Děkuji za odpovědi.
Ing. Vladislav Procházka

ROZPIS ZÁPASŮ  “A“ MUŽSTVA - KRAJSKÝ PŘEBOR
16. So 14. 03. 14:30 – Slavoj Řevnice - SK Úvaly, odjezd autobusu v 11.15 hodin

17. So 21. 03. 15:00 – SK Úvaly – Český Lev Beroun

18. So 28. 03. 15:00 – Slavoj Stará Boleslav – SK Úvaly 

19. So 05. 04. 16:30 – SK Úvaly – SK Spartak Příbram

20. Ne 12. 04. 16:30 – SK Polaban Nymburk - SK Úvaly, odjezd autobusu ve 14.30 h

21. So 18. 04. 17:00 – SK Úvaly – SK Černolice

22. Ne 26. 04. 17:00 – SK Karbo Benátky – SK Úvaly, odjezd autobusu v 15.00 h 

23. So 02. 05. 10:15 – Sokol Libiš – SK Úvaly, odjezd autobusu v 8.15  hodin

24. So 09. 05. 17:00 – SK Úvaly – Slovan Velvary

25. So 16. 05. 17:00 – Sokol Nové Strašecí – SK Úvaly, odjezd autobusu v 14.30 h  

26. So 23. 05. 17:00 – SK Úvaly – Sokol Semice

27. So 30. 05. 17:00 – Sokol Zápy – SK Úvaly 

28. So 06. 06. 17:00 – SK Úvaly – FK Bobrovice 

29. So 13. 06. 17:00 – FK Grafin Vlašim – SK Úvaly, odjezd autobusu v 15.00 h

30. So 20. 06. 17:00 – SK Úvaly – FK Litol

AUTOBUS JE PŘISTAVEN VŽDY NA HŘIŠTI V PAŘEZINĚ. 

Horní řada: 
Jindřich Fuchs – 3. místo, 
Tomáš Fára – 1. místo, 
Luděk Haužvic – 5. místo, 
Václav Kopač – 2. místo. 
Dolní řada: 
Roman Kroupa- 6. místo, 
Petra Baborská – první bingo, 
Iva Pospíšilová – nejlepší žena, 
Stanislav Sajdl – 4. místo
  

II. AMATÉRSKÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ 2009
7. února uspořádal SK Úvaly v hospodě U Káši II. ročník ama-
térského šipkového turnaje. Zúčastnilo se 20 mužů a 10 žen. 
K vidění byly opravdu pozoruhodné výkony a někteří hráči 
by se určitě neztratili ani mezi profesionály. Zpestřením tur-
naje byla exhibice několika ligových hráčů a mistra republiky 
2004, kteří nám předvedli, kde máme ještě značné rezervy. 
Doufáme, že III. ročník bude stejně úspěšný a za ještě hojnější 
účasti rekreačních hráčů.              Výkonný výbor SK Úvaly



Církev 
Církev československá husitská v Úvalech

Historie
Výročí měsíce 

Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – b ř e z e n  2009

Neděle 1. a 8. 3. v 9 hodin – Liturgická bohoslužba 
                                                    se svátostí Večeře Páně
Středa 4. 3. v 16 hodin       – Postní pobožnost
                     v 16.30 hodin  – Posezení u kávy
Neděle 15. 3. ve 14 hodin  – Výroční shromáždění náboženské
                                                    obce s pobožností    
Neděle 22. 3. v 15 hodin    – Songová bohoslužba 
Neděle 29. 3. v 15 hodin   – Společné modlitby, 
                                                    bohoslužba slova

 

Kroužek Křesťanské výchovy hrou pro děti – pondělí a úterý 
v 15 hodin

Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – pondělí v 17.30 
hodin

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

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Úvaly a Svatováclavský výbor 1848
Počátkem března 1848 tajná politická 
společnost Repeal svolala pražské občany 
a občany z okolí Prahy na veřejné shromáž-
dění do Svatováclavských lázní. Zde schvá-
lili petici císaři, která požadovala obnovu 
státoprávního celku zemí Koruny české, 
všeobecný výkup roboty a zrušení poddan-
ství, zavedení obecní samosprávy, svobodu 
tisku, shromažďování, náboženského vyzná-
ní a podobně. Na shromáždění byl zvolen 
petiční výbor, kterému se brzy začalo říkat 
Svatováclavský výbor. Ten měl dát petici 
konečnou podobu. Shromáždění ve Svato-
václavských lázních v Praze zahájilo v revo-
lučním roce 1848 řadu revolučních událostí 
nejen v Čechách, ale v celém Rakousku 
(například červnové povstání v Praze).
25. března 1848 byly Úvaly jednou z prv-
ních obcí, která zaslala dvě „děkovné adre-
sy“ (podporující dopisy) Svatováclavské-
mu výboru. Na dopisech najdeme podpisy 
místního rychtáře Václava Hladíka, učitele 
Antonína Bukwitze, měšťana Františka Her-
furta, hradešínského kaplana Karla Würbse 
i představitelů úvalské židovské obce Jaku-
ba a Bedřicha Gersonových. Jejich zájem 
o revoluční dění nebyl náhodný, neboť 
také Židé si od požadovaných změn slibo-
vali tolik toužené získání všech občanských 
práv a odstranění staleté diskriminace.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Historické kalendárium 
kulatých výročí města 
Úvaly v roce 2009
(pokračování z minulého čísla)

140 let – 30. 6. 1869 - V Úvalech byl slavnost-
ní mší odhalen pomník prvnímu arcibisku-
pu Arnoštu z Pardubic. Jako autor pomníku 
byl na základě konkurzního řízení vybrán 

pražský sochař Jindřich Čapek. Stavba ar-
cibiskupova monumentu byla slavnostně 
zahájena 15. května 1869 na pozemku u že-
lezniční trati v blízkosti dvora Hostýn, který 
bezplatně poskytnul kníže Jan II. z Lichten-
štejna. Pomník byl odhalen na pětisté páté 
výročí smrti Arnošta z Pardubic a za přítom-
nosti zástupců pražského magistrátu a měs-
ta Roudnice nad Labem vysvěcen pražským 
arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardiná-
lem Schwarzenbergem. 

135 let –  8. 10. 1874 - Do Úval byla dodá-
na první ruční stříkačka v ceně 725 zlatých. 
V krátké době se sestavila  kolem Františka 
Bilanského a Františka Fialy skupina lidí, 
která byla v případě požáru schopna stří-
kačku obsluhovat.

135 let –1874 - Založení prvního neregis-
trovaného úvalského sboru dobrovolných 
hasičů v roce 1874 z podnětu rolníka Fr. Bi-
lanského a tesařského mistra Fr. Fialy. 

130 let – 23. 4. 1879 - Začala v Úvalech 
dvoudenní velkolepá oslava při příležitosti 
stříbrné svatby jejich veličenstev Františka 
Josefa I. a Alžběty Bavorské.

125 let –  30. 8. 1884 - V Úvalech byla slav-
nostně vysvěcena Obecná škola (čp. 7).

120 let – 16. 6. 1889 - Velké problémy způ-
sobila městu povodeň, při níž říčka Výmola 
kromě jiných budov těžce poškodila Hořej-
ší, Dolejší i Hodovský mlýn. Voda odnesla 
most u synagogy a protrhla splavy.

115 let - červenec 1894 - Poněkud kuriózní 
zájmovou organizací byl nepochybně tzv. 
Spolek koupelny, založený podle britských 
vzorů okruhem přátel zdejšího faráře Vojtě-
cha Šrámka. Členy této původně uzavřené 
společnosti byli přední úředníci a měšťané. 
Spolek, který měl před rokem 1900 již více 
než devadesát členů, se scházel v jakési lázni 
(pravděpodobně sauně), postavené ze spo-
lečných příspěvků na farní zahradě. 

115 let – 19. 11. 1894 - Východně od měs-
tečka byl zkolaudován nový hřbitov.

95 let –   červenec 1914 - Důsledky váleč-
ného konfliktu a vypuknutí 1. světové války 
dopadly na celé město. V Úvalech byla usta-
novena strážní služba u železničního mostu 
a viaduktu, zajišťovaná původně jednadva-
cátým pěším plukem z Čáslavi a později 
druhým domobraneckým plukem z Mladé 
Boleslavi.

95 let – 1914 - Vydání nejstaršího soubor-
ného zpracování dějin města úvalským fará-
řem páterem Aloisem Dostálem.

90 let – 5. 1. 1919 - V Nedvědově hostinci 
na Vinohradech (čp. 197) se konala veřejná 
schůze, na níž úvalské ženy vyvolaly protest 
proti nedostatečnému zásobování. Od toho 
zbýval jen krok k otevřeným demonstracím 
proti drahotě, které na jaře roku 1919 po-
stihly také naše městečko.

90 let  –  30. 3. 1919 - Mimořádný zájem 
Úvalských o tělovýchovnou činnost doklá-
dá skutečnost, že založili Sportovní klub 
(SK Úvaly), který měl již ve 20. letech minu-
lého století fotbalový, tenisový a volejbalo-
vý odbor. 

90 let –  13. 4. 1919 - Na počest vzniku Čes-
koslovenské republiky byla před budovou 
školy slavnostně vysazena lípa Svobody.

90 let –    5. 5. 1919 - V Úvalech byla zřízena 
Měšťanská škola.

90 let – 4. 6. 1919 - Na Úvaláku obnovila 
Škodova společnost z Plzně dolování želez-
né rudy. U opuštěné šachty byl postaven 
parní stroj k čerpání vody z šachty.

(pokračování příště)
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka
Rybí speciality

PSTRUZI NA CITRONU

Rozpis pro 4 osoby: 4 pstruzi
   2 citrony

Marináda: 4 lžíce olivového oleje
 2 stroužky česneku
 ½ červené papriky
 1 lžička koření na ryby
 1 lžička tymiánu
 drcený barevný pepř, sůl

Postup:
Pstruhy očistíme, opláchneme a zlehka osušíme v utěrce. 
Citrony omyjeme teplou vodou, podélně rozkrojíme a nakrá-
jíme na dílky.
Pstruhy z jedné strany několikrát nožem nařízneme a do kaž-
dého zářezu vložíme kousek citronu. Dáme do chladu asi na 
30 minut rozležet. Mezitím si připravíme marinádu. Papriku 
a česnek nakrájíme na drobné kostičky, smícháme s olejem, 
kořením a solí.
Pstruhy potřeme marinádou zvenku i zevnitř a pozvolna je 
grilujeme či opékáme na pánvi po obou stranách asi 10-15 
minut doměkka. Podáváme s hranolky a zeleninovou oblo-
hou.

TÉMA NA DUBEN: VELIKONOČNÍ DOBROTY
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Vítáme nové spoluobčánky
Lucie Frauenterková  Smetanova 326
Zdeněk Švejnoha   Kladská 1423
Andrea Kaňková   Srbská 414
Zuzana Paštiková   Polská 1674
Judita Kunetková   5. května 826
Jiří Šulc    Kupkova 1619
Marek Bádal   Dobrovského 492
Marek Špaček   Dobrovského 885
Max Person   Kupkova 1615
Amélie Slezáková   Čechova 1125
Karolína Hromasová  Srbská 1059
Jan Javašov   Raisova 1285
Kristýna Pištolová   Prokopa Velikého 1346
Hana Ratajová   Borová 1510
Jakub Hochman   Maroldova 1399
Kateřina Slavíková  Arnošta z Pardubic 14
Jan Vysušil   Jedlová 1609
Jakub Havel   Pražská 418
Ella Šuntilová   Nerudova 1195
Nela Dvořáková   Čechova 1125
Anna Rajmonová   Nerudova 1192
Vojtěch Tourek   Vítězslava Nováka 265
David Hora   Maroldova 1201
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Březnová životní jubilea
70 let Josef Ryneš  Čelakovského 605
 Josef Brojír  Arnošta z Pardubic 3
75 let Jiří Pop   Janáčkova 1206
 Irena Mikešová  Štefánikova 413
 Zdeněk Mitrovský  Na Ztraceném korci E36
 Miroslav Vávra  Raisova 1184
80 let Marie Mikšíčková  Tylova 507
 Ilsa Nováčková  Maroldova 1201
 PhDr. Helena Stibůrková, CSc. Sukova 1159
81 let Jiří Rýdl   Škvorecká 725
 Věra Černá  Nerudova 113
82 let Oldřich Procházka Na Ztraceném korci 1428
 Marie Švábová                nám. Arnošta z Pardubic 1060
83 let Václav Šťastný  nám. Svobody 1475
 Zdeněk Hájek  Maroldova 1202
 Josef Drábek  Fügnerova 255
 Marie Petýrková  Bulharská 1289 
84 let Věra Landesková  Kollárova 1139
 Milada Bucharová  Otokara Březiny 409
85 let Eliška Milotová  nám. Svobody 1570
 Sidonia Hakenová  nám. Svobody 1570
87 let Jitka Martincová  nám. Svobody 1475

 Josef Štercl  nám. Svobody 1570
88 let Miloslava Kotlandová Vítězslava Nováka 649
 Stanislav Kunc  Pražská 449
89 let Marie Dovolilová  Fügnerova 247
 Jarmila Šebková  Grégrova 944
94 let Antonie Svobodová nám. Arnošta z Pardubic 303
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Vladimír Poledník   nám. Svobody 1475
Jaroslav Bartoň   nám. Svobody 1475
Jiří Brodský   Roháčova 763
Zdeněk Vostrovský  Denisova 1284
Karel Martinec   Srbská 630
Zdeněk Kvapil   Bulharská 1145
Jaruška Krejčová   Hálkova 22
Jaroslava Hladečková                         Raisova 1182
František Kohout   Palackého 1130
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

Společenská
kronika

 

  
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice 
(narození, jubilea, úmrtí) ať tuto skutečnost 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.



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

Kdo opraví jednoduché 
knižní vazby?  
Tel. 773 688 858

 Osobní

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 7. února  tomu byly dva roky, co nás navždy opustil můj drahý manžel, tatínek, 
dědeček, tchán, pradědeček a švagr pan Jaroslav Jeřábek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.       

manželka a synové s rodinami

V únoru jsme vzpomněli na Jarouška Líhu (dirigent orchestru STO) a paní Hanu Líhovou.
       Radek s rodinou a sestra

Inzerce

Kurzy Sahadža jógy začínají od 6. 3. 
na adrese Kožíškova 511, Úvaly, každý 
pátek od 19.00 h. Více informací na 
www.sahadzajoga.info nebo na 721 
777 627.
Klid, mír, sebedůvěra, láska jsou 
kvality, které má každý z nás v sobě. 
Pojďte je s námi hledat.

Cestovní agentura    NUPI, s.r.o.,
nám. Svobody (fitcent. MAMUT)
250 82 Úvaly
mobil 606 380 031  
e-mail:nupi@seznam.cz
CA NUPI Vám nabízí  pobytové a poznávací zájezdy. 
Ceny jsou u nás stejné jako u garanta zájezdu!!
CA NUPI Vám nabízí jednodenní výlety
Německo do aquaparku TROPICAL ISLANS 
             u Berlína     21. 03. 2009
Polsko Kudowa Zdroj   04. 04. 2009

21

3/2009





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















PRODEJ SYPKÝCH 
STAVEBNÍCH MATERÁLŮ

KC trans, s.r.o.
Škvorecká 33 , Úvaly

Telefon: 724 519 862

AREÁL  proti Stavebninám KRUTSKÝ 

  
 

     bez DPH s DPH 19%

písek říční   1 m3        400,- Kč  476,- Kč 

písek kopaný          1 m3    400,- Kč 476,- Kč

písek zásypový       1 m3    300,- Kč 357,- Kč

štěrk 4-8                  1 m3           600,- Kč 714,- Kč

štěrk 16-22              1 m3          600,- Kč 714,- Kč

štěrk 32-63  1 m3          580,- Kč 690,20 Kč

(makadam)

kačírek 8-16            1 m3         440,- Kč  523,60 Kč

kačírek 22-32         1 m3         460,- Kč   547,40 Kč

kamenivo 0-4-8-16  1 m3         400,- Kč  476,- Kč

(netříděné)

zahradní kůra  1 m3   750,- Kč 892,50 Kč

(tříděná)

zemina tříděná  1 m3    460,- Kč 547,40 Kč

recykláž 32-63  1 m3    250,- Kč 297,50 Kč

DOPRAVA:

Vozidlem     AVIA   3 m3 

       DAF 10 m3 

Kontejnery: 3 m3   1 m3    300,- Kč 357,- Kč

OTEVŘENO:
PO – Pá  7.30 – 16 h

SO  8  - 12 h



Strojové čištění koberců 

Čistíme mokrou cestou koberce a čalounění
 v domácnostech a firmách. 

 
Používáme špičkovou technologii Kärcher 

a ekologické čisticí prostředky.

Ceny čištění koberců:  od 15 Kč/ m2

Čistění je možné realizovat i po večerech, 
víkendech a svátcích.

Objednávky a informace na tel: 
p. Podskalský: tel: 777 741 175
p. Peroutka:    tel: 739 610 089 

cistekoberce@email.cz
www.cistekoberce.cz 

Švejda, s.r.o., 
přijme

prodavače/ky 
do prodejny ve Škvorci

(vyučení nebo zapracování v oboru 
výhodou),

dále 

údržbáře 
(částečný pracovní úvazek).

dobré platové ohodnocení
výhodná pracovní doba
příspěvky na stravování 

a jiné zaměstnanecké výhody

V případě zájmu volejte 
na tel.: 602 315 071

Angličtina u moře! 
Ostrov Corfu červen 2009
15000,- Kč včetně výuky AJ
 
Marcela Chudá a Jitka Linhartová
 
pořádají intenzívní jazykové kurzy u moře 
vhodné nejen pro matky s dětmi od 4 let,
dále rovněž individuální i skupinové kurzy v Úvalech 

T: 774 106 514
 



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 h, út 
a čt 8.30 - 16.30 h a v pá 8.30 - 12.30 h.  

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.


