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dny vánoční jsou obdobím, kdy bychom měli zpomalit svůj chvat a usednout ke společnému stolu, ať už je to stůl rodinný nebo ten náš společný
„úvalský“. Oprosťme se v těchto vánočních dnech od všeho negativního,
udělejme radost dětem, ale vzpomeňme také na ty, kteří jsou v tyto dny
samotní doma, v domě s pečovatelskou službou či domě seniorů.
Všem, ale zejména jim přeji klid v duši, co nejvíce vánoční vůně a pohody.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Život Úval

Městský úřad
Vedení města zve úvalské seniory na předvánoční
posezení, které se bude konat ve středu
9. 12. 2009 od 14.00 hodin
v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Odbor správní MěÚ Úvaly – Pečovatelská služba
města Úvaly zve seniory z Úval a blízkého okolí na
Den otevřených dveří Pečovatelské služby města Úvaly
dne 2. 12. 2009 od 14.00 hodin
v sálku v Domě s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly.
Součástí programu jsou dvě krátké přednášky
a předvedení kompenzačních pomůcek.
Upozornění– omezení provozní doby MěÚ Úvaly

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude provoz na
Městském úřadu Úvaly omezen. Provoz bude do 12 hodin zajišťovat
pouze podatelna - informační centrum.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany – svoz komunálního odpadu

Vzhledem ke skutečnosti, že poslední týden v roce 2009 i první
týden v roce 2010 jsou liché, bude probíhat svoz komunálního odpadu v obou těchto týdnech,
tj. 28. 12., 29. 12. a 30. 12. 2009 a 4. 1., 5. 1. a 6. 1. 2010,
dále vždy v lichý týden – pondělí, úterý, středa podle jednotlivých
lokalit. 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 opatřením zamezíte případnému nevyvezení nádoby.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
					

Kdy vyjde lednové číslo Života Úval?

Kvůli vánočním a novoročním svátkům a dovoleným ve firmách,
které zajišťují přípravu a tisk měsíčníku Život Úval, bude lednové
vydání zhotoveno a distribuováno čtenářům ve 2. týdnu roku 2010
(po 11. lednu).

Pojmenování veřejného prostranství

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne 24. 9. 2009 na
návrh letopisecké komise o pojmenování veřejného prostranství
– parku před Hasičským domem po 1. veliteli úvalských hasičů
panu Pavlu Rosenbaumovi – Rosenbaumův park.
Pavel Rosenbaum patřil do bohaté a vážené rodiny tehdejších Úval,
sám byl nájemcem velkostatku Hostín a majitelem cihelny.

Žádost o dotaci na rozšíření splaškové kanalizace
podána

14. října 2009 byla podána žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci
ve výši 240 milionů Kč včetně DPH. V případě realizace této investiční akce by byly Úvaly odkanalizovány již přibližně z 95 %.
Žádost obsahuje následující lokality a ulice:
Slovany (Škvorecká, Lužická, Kladská, Bulharská, Rumunská,
U Přeložky, Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská a část ulice Slovinské),
V Setých (K Hájovně, Lesní, Ebenová, Fibichova, Otokara Březiny,
Janáčkova, Purkyňova, Sukova, Kmochova, Jirenská, Pernerova,
Klostermannova),
Radlická čtvrť (Dobročovická, U Obory, Poděbradova, Chelčického, Roháčova, Jeronýmova, Táboritská, Želivského, Rokycanova,
Lipanská),
Pařezina a centrum (Pražská, Švermova, Šafaříkova, Nerudova,
Komenského, Hálkova).
Tam, kde může být při výkopových pracích položen i chybějící vodovodní řad, bude proveden i rozvod pitné vody. Souběžně byla
připravena a podána žádost o dotaci ve výši téměř 100 milionů Kč
na rekonstrukci a dostavbu vodovodních řadů a vodojemů.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Upozornění držitelům psů

Ačkoliv bylo v letošním roce ve městě rozmístěno 15 košů na psí
exkrementy a již několik let lze zdarma vyzvednout na odboru
správním MěÚ Úvaly sáčky na tyto účely, stává se čím dál častěji, že
si z procházky přineseme domů na podrážce své boty nepříjemný
suvenýr v podobě psího exkrementu. Žádáme proto všechny držitele psů, aby brali ohled na ostatní spoluobčany, dodržovali obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a čistotě ve městě a po
svých miláčcích si uklízeli.
Dále upozorňujeme na některé povinnosti držitelů psů, a to zejména na povinné přihlášení psa staršího 3 měsíců na odboru správním
městského úřadu, kde držitel psa obdrží evidenční známku, kterou
je povinen svého psa označit. Tato evidenční známka napomáhá
k rychlému nalezení majitele psa v případě, že se pes zaběhne. Na
území města Úvaly není zavedeno povinné čipování psů, takže
i pes, který je čipován, musí být touto známkou označen. Pokud pes
není označen evidenční známkou, nemůžeme identifikovat jeho
majitele a pes je odchycen a odvezen do útulku v Lysé nad Labem.
Náklady spojené s jeho odchytem a odvozem jsou pak předepsány
držiteli psa k úhradě. V případě, že občan nalezne na území našeho města psa, který se zde nachází zjevně jako opuštěný bez svého držitele, může kontaktovat Obvodní oddělení Policie ČR Úvaly,
tel. 281 981 238, nebo MěÚ Úvaly, odbor správní, tel. 281 982 485
nebo 723 040 530.
V poslední době dochází k nárůstu případů, kdy psi pobíhají nejenom po městě, kde je jejich volné pobíhání zakázáno, ale i v přilehlých lesích. Upozorňujeme, že držitel psa je povinen zajistit svého
psa tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě
a životním prostředí.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 10. 12. 2009 od 18
hodin v sále domu s pečovatelskou službou. Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 50. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, fax
281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku je www.mestouvaly.cz/zivotuval. Redakční rada ve složení: ved. redaktor
Ing. V. Procházka, Ing. E. Kiššová, Ing. R. Netušil, prom. fil. M. Měšťánek, Dr. V. Pokorný, J. Štěpánovský, Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. E-mail redakční
rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh provedla akad.
mal. Y. Absolonová, tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly – podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá podatelna Městského úřadu Úvaly, paní Lenka
Platzová, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka lednového čísla ročníku 2010 je 15. prosince 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v lednovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Akce „Paměť města“

Žijeme ve městě, které se poměrně rychle rozvíjí, ale které má také
svoji historii. Je velmi smutné, že se mnozí o odkaz této historie
nezajímají, a doufejme, že je to pouze jev dočasný. Je však potřeba „paměť města“ zachovat pro budoucí generace. Součástí života
přece není jen hon za materiálními statky, ale také rozvoj občanské
společnosti.
Je potřeba zachovat vzpomínky všech, kteří mají své vzpomínky na
historii města nebo kteří znají vzpomínky těch, kteří již nejsou mezi
námi. Budoucnost to jistě ocení.
Proto jsme se v součinnosti s kulturní komisí našeho města rozhodli
oslovit v první řadě naše seniory, aby zanechali svou stopu ve městě, ve kterém žili. Stopu ve formě zvukového či video-zvukového
záznamu, který by se stal součástí kroniky našeho města. Ano, mnohé oslovíme, příležitost však může dostat každý, kdo se dobrovolně
přihlásí a kdo má k historii Úval a Úvalska co říci.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Opět jsou tu fámy

Ta první se týká přijímání dětí do prvních ročníků naší základní
školy. Údajně bude nedostatek „lavic“ pro prvňáky a rodiče nechť
zbytečně neváhají s odsunem začátku školní docházky o rok. Jedná
se opět o zásadní dezinformaci. Skutečnost je taková, že děti s trvalým bydlištěm v Úvalech problémy mít nebudou. Rada města schválila zásady pro přijímání do prvních tříd základní školy, z nichž jednoznačně vyplývá povinnost upřednostňovat prvňáčky s trvalým
pobytem v Úvalech.
Druhá fáma říká, že se namísto závor mezi Pražskou a Husovou ulicí
bude v rámci rekonstrukce koridoru budovat protihluková stěna
a že se tedy toto dopravní propojení zruší se všemi negativními důsledky. I toto tvrzení je lež a dezinformace, má dojít pouze k rekonstrukci podchodu pro chodce.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Kritéria pro přijímání žáků do Základní školy Úvaly
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 3. 11. 2009 schválilo
usnesením č. 0119/2009 kritéria pro přijímání žáků do Základní
školy Úvaly:

1) Žáci s trvalým pobytem v Úvalech
2) Žáci ze spádových obcí v tomto pořadí: Dobročovice,
Horoušany, Sibřina, Květnice, Zlatá, další spádové obce, které
nemají zřízenu základní školu
3) Pořadí došlých písemných přihlášek k zápisu do Základní školy
Úvaly od zákonných zástupců žáků ze spádových obcí
(v termínu od 1. 12. do 15. 1.)
4) Pokud pro stanovení pořadí nebudou stačit předcházející
kritéria, rozhodne los.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Mgr. Jaroslav Březka, ředitel ZŠ Úvaly

Vážení a milí senioři, uživatelé pečovatelské služby,
přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti
v roce 2010.
pracovnice odboru správního MěÚ Úvaly
– Pečovatelská služba města Úvaly

Poděkování

Vedení města a Komise pro kulturu rady města Úvaly děkuje všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizačním zabezpečení akce Rozsvícení vánočního stromu.

foto Monika Šimonová

Zprávy z města
Gynekologická ambulance v Úvalech

Vážení občané,
chtěl bych vám nabídnout služby gynekologické ambulance v prostorách Zdravotního střediska Úvaly, na adrese Pražská 1144. Ambulance je vybavena ultrazvukovým přístrojem, urodynamickým
přístrojem, pomocí něhož můžeme diagnostikovat příčinu úniku
moče u žen a následně stanovit léčbu. Současně máme návaznost na
klinické gynekologicko – porodnické pracoviště, kde můžeme v případě zájmu pacientek provádět operační gynekologické výkony.
V rámci zkvalitnění péče o těhotné pacientky provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu (I.,II.,III. ultrazvukový screening) včetně prenatální echokardiografie
- ultrazvukového vyšetření srdce plodu na záchyt srdeční vývojové
vady. V ambulanci máme kardiotokografický přístroj k snímání srdeční činnosti plodu a k měření děložní aktivity. Vzhledem k přístrojovému vybavení a rozsahu poskytovaných služeb těhotným

pacientkám může celá prenatální péče od prvního diagnostikování
těhotenství až do termínu porodu probíhat v naší ambulanci. Nabízíme také možnost vedení porodu lékařem ambulance.
Ordinační hodiny ambulance jsou:
08.00 – 11.30 h, 12.30 - 18.00 h
Pondělí:
(od 15.00 h do 18.00 h pouze pro objednané pacientky)
Úterý:		
07.30 – 11.30 h, 12.30 - 15.00 h
Středa:		
07.30 – 11.30 h, 12.30 - 15.00 h
Čtvrtek:		
08.00 – 11.30 h, 12.30 - 18.00 h
Pátek:		
07.30 – 12.00 h
Přijímáme nové pacientky. V případě vašeho zájmu se můžete objednat na tel. čísle: 281 981 801, nebo 777 347 486. Těšíme se na
vaši návštěvu.
MUDr. Mário Šmehil

3

Život Úval
Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 8/2009 ze dne 3. 11. 2009
Usnesení č. Z – 0111/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení města za období od
24. 9. 2009 do 3. 11. 2009 (příloha č. 1).
PRO:
11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0112/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly z roku 2009
č. 010, 016, 050, 061, 064, 073, 080, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 093, 094,
095, 096, 097, 0102, 0103, 0105, 0108, 0109 (příloha č. 2).
V 18.20 hodin přišla na jednání Ing. Milerová.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0113/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje rozpočet města na rok 2010, kde příjmy činí 82 129 000 Kč,
výdaje činí 82 129 000 Kč (příloha č. 3).
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0114/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá starostovi zajistit dodržení čerpání rozpočtu v položce mzdy do 45%
za měsíce 1 až 6 roku 2010,
ukládá starostovi předložit přehled činností odborů – počet pracovníků ve
vazbě na nárůst pracovníků za roky 2007 až 2009 včetně profesního zařazení.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
3
Usnesení č. Z – 0115/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kde příjmy činí 102 243 577,-, výdaje
102 243 577,- ,
pověřuje vedoucí odboru ekonomického zapracovat rozpočtové opatření
do účetnictví města (příloha č. 4).
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0116/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí informace o vodohospodářských investicích města Úvaly,
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na investiční záměr „Dostavba a
rekonstrukce vodovodní sítě“ v celkové výši cca 96 milionů Kč, v rozsahu
rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník,
výstavba vodovodního řadu vodojem Jih,
propojení a rekonstrukce stávající sítě.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0117/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
pověřuje starostu města MUDr. Jana Šťastného jednáním se Státním fondem
životního prostředí ČR ve věci podané žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí – v rámci XIII. výzvy.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0118/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o financování investic do školství z ROP Středočeského kraje podzim 2009,
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP Středočeského kraje podzim
2009 na investiční záměry: Mateřská škola Kollárova a základní škola v tomto rozsahu:
MŠ – rekonstrukce kotelny, kuchyně a výstavba nového pavilonu (celkové
náklady 23.861.000,- Kč),
ZŠ – objekt C (celkové náklady 41.740.000,- Kč),
pověřuje starostu města jednáním s ROP Středočeského kraje ve věci podání žádosti o podporu v oblasti Rozvoj měst, zaměření MŠ a ZŠ – výzva č. 39
a č. 40.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0119/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje kritéria pro přijímání žáků do Základní školy Úvaly jako závazné
opatření zřizovatele školského zařízení (příloha č. 5),
ukládá starostovi města informovat ředitele základní školy a starosty okolních obcí ve smyslu tohoto usnesení.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0

Usnesení č. Z – 0120/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení míst a času, ve kterém mohou
být provozovány výherní hrací přístroje (příloha č. 6),
II. ukládá starostovi zajistit její vyhlášení.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0121/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje prodej pozemku KN p.č. 695/1, druh pozemku zahrada o výměře
57 m², pozemku KN p.č. 695/2, druh pozemku zahrada o výměře 54 m² a
pozemku KN p.č. 695/3, druh pozemku zahrada o výměře 315 m², všechny
pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy manželům Miroslavu a Marii Šmejkalovým,
bytem Srbská 1059, Úvaly (příloha č. 7),
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0122/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje směnu pozemku KN p.č. 535/2, druh pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 16 m2 a pozemku KN p.č. 539/2, druh pozemku zahrada o výměře 40 m², oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy a ve vlastnictví města Úvaly za pozemek KN p.č. 536/2, druh pozemku ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 10 m² a pozemek KN p.č. 538/2, druh pozemku zahrada o výměře 23 m², oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy a ve vlastnictví pana Václava Kučery, bytem Škvorecká 676, Úvaly (příloha č. 8),
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0123/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje prodej pozemku KN p.č. 539/3, druh pozemku zahrada o výměře
212 m² v k.ú Úvaly u Prahy panu Václavu Kučerovi, bytem Škvorecká 676,
Úvaly, a to v rámci dořešení majetkoprávních vztahů (příloha č. 9),
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č. Z – 0124/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje prodej pozemku KN p.č. 3268/261, druh pozemku orná půda o
výměře 16 m², který vznikl geometrickým oddělením z pozemku KN p.č.
3968/56 v k.ú. Úvaly u Prahy, manželům Jaroslavu a Anně Albertovým, bytem Šámalova 1263, Úvaly, a to za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného podle v době prodeje platné vyhlášky pro oceňování nemovitostí
(příloha č. 10),
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO:
10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
2
Usnesení č. Z – 0125/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle usnesení KV-05/09 - Kontrola vyřizování stížností za období 2/2007 až 1/2009 (příloha č. 11),
ukládá starostovi
průběžně provádět kontrolu přijímání a vyřizování stížností,
přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto v případě oprávněné nebo částečně oprávněné stížnosti uvádět ve spisech,
o výsledcích kontroly a přijatých opatřeních pravidelně informovat zastupitele na veřejných zasedáních zastupitelstva,
předložit stížnosti p. Brzáka právnímu zástupci města k vyjádření, zda je
možno považovat stížnost č. 3/08 č.j. MEUV 2236/2008 a č. 4/08 č.j. MEUV
2237/2008 za vyřízené a jakým způsobem vyřešit stížnost č. 5/08 č.j. MEUV
2238/2008.
ZDRŽEL SE:
0
PRO:
12
PROTI: 0
Usnesení č. Z – 0126/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s bezúplatným převodem vlastnických práv k objektu rybářské chaty bez čp./če, stojícím na parcele č. 3882 a parcely č. 3882 – zastavěná plocha a nádvoří o ploše 60 m², zapsaných na LV 10001 pro katastrálním území
Úvaly u Prahy v k.ú, Českému rybářskému svazu Úvaly,
do smlouvy bude začleněno předkupní právo města Úvaly u případného
budoucího prodeje (doplněno právníkem),
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.
PRO:
12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Zapsala: Monika Šimáňová
Ing. Helena Váňová, místostarostka 		
MUDr. Jan Šťastný, starosta
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Zprávy z města
Škvorecká obora s Králičinou přírodním parkem
– 5. část (závěr)

Milí čtenáři, od letošního července jsem vás na stránkách měsíčníku
Život Úval v pěti seriálových částech seznamoval s naším mladým
přírodním parkem Škvorecká obora-Králičina v různých oblastech
života parku. Mladým proto, že byl Středočeským krajem vyhlášen
teprve letos v únoru, i když má svou hlubokou historii, která není
datována teprve od založení obory šlechtickým rodem Lichtenštejnů na konci 17. století, ale formuje se vlastně od pradávna a jeho
význam je poprvé zaznamenán v období raného středověku. Skutečně se jedná o živý územní celek příměstské přírody, která má
veliký vliv na život lidí a na přírodní prostředí celého regionu. Tento přírodní park má plné právo, aby se stal důležitým regionálním
i nadregionálním biokoridorem hlavně pro živé tvory i rostlinstvo
a také i pro člověka. O co je nyní potřeba v parku usilovat?
1. Omezit plošnou těžbu dřeva v lesním porostu. Především se
v parku zaměřit na ozdravné a stabilizační zásahy do lesního komplexu.
2. Omezit odběry vody z říčky Výmola v letních měsících tak, aby
byl zachován minimální bilanční průtok.
3. Na území přírodního parku omezit budování staveb, stanování,
zřizování ohniště.

Meandr Výmoly v údolí Králičiny, foto Ing. V. Valenta, Csc

4. Pořádání jakýchkoliv hudebních produkcí a dalších kulturně společenských a sportovních akcí konat omezeně a s velikým ohledem
k okolní přírodě tak, aby nedocházelo k ničení nebo poškozování
území parku či rušilo klidový stav zvěře na území.
5. Pravidelně kosit nivní louky a potlačovat tak bujení plevelných
rostlin, zejména kopřivy dvoudomé, a přispívat k obnovování bylinné biodiverzity. Pozornost ochrany zaměřit zejména na vzácné
a ohrožené rostlinné druhy (např. ocún jesenní, devětsil bílý a lékařský, kosatec žlutý – vodní, kosatec sibiřský – fialový a celou řadu
jiných, které se dají v přírodním parku nalézt).
Dnes ochranáři, jako i myslivci, čelí hrozbě bohatých vandalů na
motorkách a čtyřkolkách, kteří suverénně a bezohledně porušují
zákon o lese, myslivecký zákon i zákon o ochraně přírody a krajiny.
Neoprávněně vjíždějí do parku, do lesa i lesních kultur, které se
v jejich chápání stávají neomezeným rejdištěm a rallye-trasami pro
jejich motorová vozidla. Bezohledně a sobecky ničí lesní ekocenózy a zvěř a poškozují životní prostředí. Nemůže nás těšit, že se to
děje nejen v Úvalech, ale na celém území republiky. Proto je tak
důležité probudit zájem lidí o ochranu přírody a krajiny, dostat je
z nevšímavosti o věci kolem sebe a z letargie. To je náš hlavní úkol.
Dr. Vítězslav Pokorný

Na některých místech Škvorecké obory jsou zachované zbytky
ohradní zdi, foto Ing. V. Procházka

Kultura a volný čas
Výstava nazvaná Sametová revoluce - od totality
k demokracii

se díky entuziasmu členů kulturní komise pod vedením její předsedkyně paní Novosádové rozrostla na výstavu o našich nejnovějších dějinách.
Pamatujete si ještě na marxistickou literaturu v červených deskách?
Víte, kolik občanů z Úval bylo v 50. letech žalářováno za své politické přesvědčení?
(Sociální demokrat Bohumil Trnka byl v r. 1968 rehabilitován.
PhDr. Vladimír Struska, žalářován přes 11 let, byl po listopadu
1989 kooptován do České národní rady. 28. října 2001 byl in memoriam vyznamenán prezidentem republiky medailí za hrdinství.)
Víte, co to byly v letech 1950 - 1954 pomocné technické prapory?
Seznam politicky perzekvovaných mužů z Úval odvedených do armády i ve vyšším věku na nucené práce až na tři roky se na veřejnosti objevil poprvé.
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Víte, že tři studenti z Úval se zúčastnili demonstrace na Národní
třídě 17. listopadu 1989?
Výstava přinesla nejen autentické svědectví studentů z 18. listopadu, ale i výpověď bývalého studenta VŠE Pavla Kroba z Úval.
Vernisáž proběhla jako beseda s prof. Ing. Miroslavem Masákem,
který svým noblesním a zároveň výstižným způsobem vzpomínal
na založení Občanského fóra v Praze v Galerii U Řečických, sídlo se
pak přestěhovalo do původní Laterny magiky v paláci Adria a pak
do Špalíčku na Jungmannově náměstí. Dozvěděli jsme se o reakcích
některých členů OF, o technických problémech dorozumívání tehdy ještě bez mobilů, o vztazích mezi OF a studenty, o přípravě velkých demonstrací na Václavském náměstí a na Letné a hlavně o velké vyčerpanosti protagonistů. Architekt M. Masák se zmínil o svém
tříletém působení na Pražském hradě jako poradce prezidenta.
O založení OF v Úvalech hovořili Ing. Ivan Černý
a PhDr. Lenka Mandová

12/2009

Kultura a volný čas
Sametová revoluce
– po dvaceti letech

Výročí dvaceti let od zhroucení železné opony v Evropě si Úvaly připomněly rozsáhlou
výstavou s názvem “Sametová revoluce - od
totality k demokracii“. Výstava byla přístupná po celých patnáct dní letošního podzimu
v kulturním sále domu s pečovatelskou službou. Její zahájení v sobotu 24. října t.r. bylo
nebývale zajímavé. Po dvaceti letech, které
uplynuly od listopadu dnes už památného
roku 1989, si mohli návštěvníci sobotní vernisáže připomenout nejen vše, co předcházelo událostem dlouho očekávaného zlomu
v moderních dějinách Československa, ale
také znovu osvěžit celý řetěz postupných
událostí až po volbu opět demokratického
prezidenta Václava Havla. To vše nabídla
nejen výstava dokumentů na téměř padesátce panelů, ale i pamětihodné cennosti ve
výstavních skříňkách.
Slavnostní vernisáže výstavy byli přítomni
přímí účastníci památného listopadu 1989.
Byl to Ing. arch. Miroslav Masák, tehdejší
liberecký projektant, člen koordinačního
centra OF, blízký přítel Václava Havla a později jeden z jeho polistopadových poradců.
Druhou osobností byl Ing. Ivan Černý, tehdejší člen Rady MěNV Úvaly, úvalského OF
a následně téměř dvacet let starosta Městského úřadu Úvaly. K nim se připojila také
řada dalších místních členů tehdejšího OF.
V téměř dvouhodinovém pořadu vernisáže
prozradil Havlův poradce, jak to vše autenticky probíhalo při nejednoduchých návrzích koordinačního centra OF, při jednání
OF s vládou a vedením KSČ. Polistopadový
starosta a další místní členové OF postupně

Vernisáž výstavy, foto Ing. V. Procházka

Ing. Černý s prof. Masákem při besedě,
foto Ing. V. Procházka

doplňovali listopadové dění. I když některé
skutečnosti se staly na přelomu zimy 19891990 po 17. listopadu 1989 už notoricky
známými, mnohé letošní informace byly
zcela unikátní především z pohledu hodnocení s odstupem dalšího dvacetiletého
vývoje. Celý večer byl připomínkou důležitého období moderních národních dějin
Československa. Všichni přítomní sobotního podvečera mohli znovu nahlédnout na
tento zatím poslední dějinný přerod nejen
našeho státu, ale i z pohledu místní úvalské
samosprávy. Při sobotní vernisáži výstavy
dosvědčil plně obsazený sál DPS, že tato
událost je nejen pro úvalské občany zajímavou kulturní příležitostí, kterou si i další zájemci neměli nechat ujít.
Úvalskou výstavu dokumentů ještě doplnil
filmový dokument, resp. první díl filmové
trilogie, s názvem „Tenkrát“ v sobotu 31.
října t.r., za osobní účasti režiséra filmu Roberta Sedláčka. Úvalská veřejnost tak může
být více než pyšná na obětavost necelé desítky dosud vždy ochotných kulturních pořadatelů, kterým se podařilo letošní podzim
„dokreslit“. Pořadatelům, mluvčím vernisáže i všem přítomným svědkům v sobotu 24.
října patří náležitý D Í K!
Ing. Vladimír Kolomý

Tenkrát – film, který připomněl
události před dvaceti lety

V souvislosti s letošním 20. výročím listopadových událostí roku 1989 se uskutečnilo
31. října v kulturním sále DPS promítání
dokumentárního filmu Tenkrát režiséra Roberta Sedláčka. Film se vrací k historickým
dnům od 17. listopadu 1989 až do zvolení
Václava Havla prezidentem republiky. Přestože se jedná o události, které má mnoho lidí
v živé paměti, ve filmu se ukazují i mnohá
nepříliš známá fakta a souvislosti. V reportážní zkratce se objevují nejen dokumentární záběry z listopadových a prosincových
dnů devětaosmdesátého roku. Ve snaze
o objektivitu je také dán prostor k vyslovení
názorů některým představitelům tehdejší
moci, kterými byli například Jakeš, Mohorita, Štěpán, Lorenc, Urbánek nebo Adamec,
i mnoha představitelům tehdejší opozice,
kteří se podíleli na klidné přeměně od totality k demokracii. Svědectví některých vysokých komunistických činitelů jsou velice
cenná. S odstupem času je patrné, že změna
ve státě nebyla tak snadná, jak se mohlo někomu jevit a osud Sametové revoluce visel
několikrát na vlásku. Film ukazuje, že společenským změnám napomohla nejen naprostá neschopnost tehdejšího komunistického
vedení státu začít vnímat dění bez ideologické zaslepenosti, ale také skutečnost, že
proti demonstrujícím davům na Václavském náměstí a na Letné v Praze nezasáhla
armáda, Lidové milice a Státní bezpečnost.
Lidé kolem Václava Havla, přestože na události nebyli připraveni, dokázali zareagovat

Režisér sedláček, foto Ing. V. Procházka
velice rychle a s podporou studentů vytvořit podmínky pro převzetí moci. Dokument
také dokládá, jakou mizivou nebo vůbec
žádnou roli sehráli v té době mnozí současní čeští politici.
Filmový dokument Tenkrát, přestože je
relativně dlouhý, není rozhodně nudný
a neustále udržuje pozornost diváka. Nepochybně k tomu přispívá i obrazová stránka
díla, filmové záběry z Prahy ukazující na poetiku města a v neposlední řadě i hudební
doprovod. Film se nesnaží o hlubokou analýzu událostí před dvaceti lety, a přesto se
jedná o dílo, které bude mít svou hodnotu
i po mnoha letech.
Po skončení filmu pobesedoval s diváky režisér filmu Robert Sedláček. Hovořil nejen
o práci na přípravě filmu a jeho realizaci, ale
uvedl i mnoho postřehů o politicích, s nimiž
se při natáčení filmu setkal. Projevil se jako
velice sympatická a inteligentní osobnost,
od které můžeme očekávat i v budoucnosti
další zajímavý film (a nejen dokumentární).
Ing. Vladislav Procházka

X. MĚSTSKÝ PLES
komise pro kulturu rady města
Úvaly a Sdružená obec
baráčníků Úvaly zvou všechny,
kteří rádi tančí a rádi se baví,
na X. MĚSTSKÝ PLES.
Ples se bude konat 23. 1. 2010
od 20 hodin v sále sokolovny.
Hrát bude Březovanka pod
vedením pana J. Vojtěcha.
Vstupné 150,- Kč.
Těšíme se na vás.
Prodej vstupenek na městský ples bude
zahájen 7. 12. 2009 v Městské knihovně
Úvaly během výpůjčních hodin
(pondělí 9.00-11.00 h, 12.00-18.30 h,
čtvrtek 9.00-11.00 h, 12.00-18.30 h,
sobota 8.00-11.30 h).
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Kultura a volný čas
Úvalské notování podruhé

V krásném sobotním podzimním odpoledni
14. listopadového dne proběhl druhý ročník Úvalského notování – nesoutěžní regionální přehlídky pěveckých a dramatických
aktivit, jejíž pořadatelství bylo svěřeno městu Úvaly, které je vyhlašovatelem. Patronát
převzal Region Pošembeří a vše proběhlo
za finanční podpory Středočeského kraje.
Sálek domu s pečovatelskou službou a přilehlé prostory sotva pobraly množství očekávajících diváků, roztomile nadšených
účinkujících dětí a sborů ve vyšší věkové
kategorii, na kterých bylo vidět, že se také
těší na možnost porovnat si svůj pěvecký
i repertoárový potenciál.
Pěveckou přehlídku zahájili žáčci 3.C ze
Základní školy v Úvalech a ohromili diváky
půlhodinkou zcela zpaměti a ze srdce zazpívaných vtipně upravených lidových písniček o lásce. Zásluhu na kvalitě vystoupení
milých hlásků i sólistky má paní učitelka
Marie Landgráfová a jejich třídní učitelka
paní Mgr. Arnoštka Březková.

Malí zpěváci z 3. C Základní školy Úvaly
Poté nastoupilo skvostně znějící těleso BOJAN z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, které patří k nejstarším českým sborům.
Jeho založení je datováno rokem 1862 a do
repertoáru vždy patřila stěžejní díla české
sborové a operní tvorby a úpravy lidových
písní. Třicet pět mladých i starších členů
smíšeného pěveckého sboru pod vedením
sbormistra Vojtěcha Vančury zazpívalo několik lidových písní a nádherný zážitek pro
posluchače zakončilo přídavkem pěvecké

Dvě poděkování

Komise pro kulturu Rady města Úvaly děkuje firmě PECO EXPO za finančně zvýhodněné zapůjčení vitrín pro výstavu Sametová
revoluce – od totality k demokracii.
Rovněž děkuje Městské knihovně v Úvalech
za vyhledávání některých textových a obrazových materiálů a zapůjčení knih pro výše
uvedenou výstavu.
za komisi pro kulturu
Ing. Vladislav Procházka
Komorní soubor Christi
fanfáry s příznačným názvem, souznícím
s datem konání přehlídky, Už tě vedou Martine …
Úvaly zastupoval komorněji znějící třináctičlenný sbor CHRISTI, který opět nezklamal.
Zájmovou skupinu, která většinou prezentuje klasickou duchovní hudbu a vystupuje
při různých církevních svátcích a společenských událostech v Úvalech, Škvorci a dalších místech Středočeského kraje, spojuje
láska ke sborovému zpěvu. S klávesovým
doprovodem Mgr. Evy Nádeníčkové a pod
vedením sbormistra dr. Vítězslava Pokorného zakončil sbor přehlídku čtyřmi Ukvalskými písněmi od Leoše Janáčka.
Všichni účinkující zpívali s nasazením a nadšením, které vyzařovalo z celé přehlídky.
Na závěr starosta města MUDr. Jan Šťastný
osobně předal všem jednotlivým účinkujícím pamětní list. Jak řekla paní učitelka
Březková k práci s dětmi – lidová píseň
a říkadla provázejí děti od kolébky. Citově
ovlivňují náš způsob vnímání světa, práce,
lásky a životních zkušeností. Lidová píseň
má v sobě velkou moudrost pravdy.
Mgr. Alena Janurová,
3x foto Ing. V. Procházka

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vánoční vystoupení Komorního
sboru

CHRISTI
Úvaly

Sólisté: Marta Ženatá
a Marek Nádeníček
Na varhany doprovází
Mgr. Eva Nádeníčková
Řídí Dr. Vítězslav Pokorný
***
Neděle 13. 12. ve 14 hodin
v sále kazatelské stanice
Církve bratrské,
Pražská 477, Úvaly

Komise pro kulturu Rady města Úvaly vás zve
na adventní koncert souboru

MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
Na koncertu zazní skladby českých mistrů (J. J. Ryby, A. Dvořáka,
B. Smetany, J. K. Krumpholze, F. A. Roesllera-Rossetiho, B. Martinů,
L. Janáčka, S. Bodorové, Z. Folprechta).
Pátek 11. prosince 2009 od 18 hodin
v kulturním sále DPS na náměstí Svobody

Přehlídky se zúčastnil soubor Bojan
z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi
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Vstupné dobrovolné
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Kultura a volný čas
Vánoční koncert s Martinem Vydrou
a jeho hosty

Martin Vydra u klavíru
V sobotu 19. prosince pořádají Město Úvaly,
Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly a Klub
přátel historie a přírody Úval a okolí v úvalské sokolovně od 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT Martina Vydry a jeho hostů. O rozhovor jsem požádal jednoho z hlavních aktérů,
talentovaného studenta pražské konzervatoře a našeho občana Martina Vydru.
Martine, na konzervatoři jsi již v maturitním ročníku, máš již ve svých pěveckých
aktivitách něco za sebou. Kde všude jsi
jako sborový i sólový zpěvák dosud vystupoval, a co po maturitě? Co uděláš dál se
svým talentem?
Ano, v maturitním ročníku už jsem, ale po
maturitě mě ještě čekají dva roky absolventského studia, a pak? Na to se sám sebe taky
často ptám. Pořád si říkám, mám ještě dva
roky na rozmyšlenou, ale ten čas utíká jak
voda. Společně s konzervatoří ještě studuji
gymnázium, ale už začínám
pomalu přemýšlet o tom, že
se té hudby jen tak nevzdám.
Pomalu se mi v hlavě klube
myšlenka zkusit po šestém
ročníku přijímací zkoušky
na londýnskou Royal College
of Music. Pár lidí už se tam z
konzervatoře dostalo. Ale to
je zatím jen a jen někde, jak
se říká, „ve hvězdách“.
Kdybych se ve svých deseti
letech nedostal do Dětské
opery Praha, asi bych dnes
nemohl psát, kde jsem všude zpíval. Se souborem jsme
pravidelně vystupovali na
adventních koncertech v Národním divadle, zpívali jsme
několikrát na zámku v Lánech před panem prezidentem, každý měsíc jsme měli

představení v divadle Kolowrat a občas i ve
Stavovském divadle, kde jsem si zazpíval se
Štefanem Margitou slavnou Mozartovu ukolébavku „Hajej můj princi a spi“. Ve světě
jsme koncertovali na světové výstavě Expo
v japonském Aichi, v Paříži, Vídni, Drážďanech, a třeba i v rodném městě skladatele
Richarda Wagnera, Bayreuthu.
Co tě vedlo k myšlence uspořádat vánoční
koncert se svými hosty právě v domovských
Úvalech?
Abych pravdu řekl, on to zpočátku nebyl
můj nápad. První, koho tato myšlenka vůbec
napadla, byl děda. Ještě před prázdninami
jsme se sešli a on mi povídá: „Mě tak napadlo,
co takhle udělat koncert v sokolovně?“ Zpočátku jsem si tím až tak jistý nebyl. Jak mi
asi každý dá za pravdu, akustické vlastnosti
tělocvičen nejsou až zas tak moc vyhovující
pro klasické koncerty. Zvuk se odráží, slévá
se vše dohromady a tím pádem není vůbec
rozumět. Ale stačilo pár úprav a hned se tam
zpívá líp. Je jen škoda, že v Úvalech není alespoň jeden pořádný sál s napevno umístěnými sedadly a hlavně s funkčním a dobře
naladěným klavírem. Takhle nám už dalo
hodně práce sehnat klavír a hlavně upravit
sokolovnu tak, aby se v ní nějaký koncert
v klasickém stylu vůbec pořádat dal.
Můžeš čtenářům prozradit, jaké hosty jsi
do Úval pozval?
Z konzervatoře jsem vybral studenty a studentky opery tak, abych naplnil všechny
hlasové obory (vyšší a nižší soprán, alt, vyšší
a nižší tenor a bas). K nim ještě přibude pár
dalších lidí z Úval. Potom zde budou dvě
klavíristky, jedna violoncellistka, a pokud
se podaří, tak dvě houslistky. V určitých
momentech se k nám připojí i dětský sbor,
který dala dohromady paní učitelka Marie
Landgráfová.
Na co se můžeme při koncertu těšit, jaké
autory a jaké skladby a písně uslyšíme?

Tak při koncertu se budete moci těšit hlavně na vánoční a uvolněnou atmosférou.
Budeme moc rádi, pokud si nějaké skladby,
árie, nebo vánoční písně zazpíváte s námi.
Vždyť o to právě v předvánočním čase jde.
Aby se člověk pobavil a odnesl si nějaké
zážitky. Právě proto jsem při sestavování
programu především vybíral skladby a části oper, u kterých si myslím, že posluchače
uchvátí a i malinko vzdělá. Tak například: asi
všichni znáte nádhernou ukolébavku „Hajej
můj andílku“ a „Letěla bělounká holubička“.
Ale moc lidí už neví, že je Bedřich Smetana
spojil v jednu krásnou árii a stala se součástí opery Hubička. Kromě této známé árie
uslyšíte také úryvky z oper Prodaná nevěsta,
Jakobín, Dalibor a třeba Hoffmanovy povídky od Jacquese Offenbacha. Mimo jiné zde
zazní i známé vánoční koledy a skladby, úryvek z překrásné vánoční mše od Jana Jakuba Ryby a do programu jsem zařadil i známé
písně z muzikálů Sound of Music a Phantom
of the Opera. Už takhle jsem toho hodně
prozradil, ale doufám, že přece jenom budete příjemně překvapeni.
Ještě poslední otázka. Je známo, že občas
účinkuješ i s místním pěveckým sborem
CHRISTI Úvaly. Budeš mít čas na další spolupráci? rádi tě v Úvalech vidíme a posloucháme.
Ano, a účinkuji s ním rád. Mám rád sborové
zpívání a je jen škoda, že je v Úvalech zájem
o zpěv tak malý. Bylo by fajn, kdyby se ke
sboru přidalo dalších pár mladých lidí.
I tak jsem ale rád, že zde v Úvalech takovéhle spolky existují, a těším se na další koncerty s tímto sborem.
Martine, děkuji ti za rozhovor, koncertu
popřejme úspěch, tobě zdárnou maturitu
a vše dobré pro další kroky v tvém životě.
.

Dr. Vítězslav Pokorný
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Zprávy z MDDM
MK OUVALÁČEK

Mateřský klub Ouvaláček v novém školním roce už zase
pracuje naplno. Jako každý rok i letos je cvičení pro rodiče
a děti. Máme nový kroužek cvičení pro miminka, zpívání
s kytarou a čtvrteční dopoledne patří předškolkáčkům
v kroužku cvičení a v novém kroužku malování. Kdo viděl
výstavu z přírodnin, mohl si prohlédnout, jak krásné věci se
v kroužku dělají a jak máme šikovné děti. Pro malý zájem se
neotevřel kroužek cvičení pro těhotné.
Z akcí už byla zmíněná výstava „PODZIMNÍ HRÁTKY“, kde se
soutěžilo o nejkrásnější výrobek z přírodnin.
A nebylo to vůbec jednoduché. Výrobků bylo dost a jeden
krásnější než druhý. Na „BESEDĚ S DULOU“ byly sice jen dvě
maminky, ale bylo o čem povídat. Po akci „PODZIM A ZIMA
S VŮNÍ AROMATERAPIE“ byl provoněný celý náš domeček
a výroba adventních věnců je už v domečku tradicí.
V prosinci nás čeká přednáška psycholožky s názvem „DĚTSKÝ VZDOR“.
MK Ouvaláček přivítá Mikuláše, čerty a anděla.
Olga Procházková

Výstava Podzimní hrátky, foto J. Pospíšilová
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O čem psal Život Úval před 20 lety
LISTOPADOVÁ LAVINA
Proč byl 17. listopad poslední kapkou do číše trpělivosti? Proč se jí
nestal lednový týden, 28. říjen nebo 21. srpen?
Člověk, který je určen základními životními potřebami, potřebou
jídla, spánku, dýchání a sexu, je obdařen rodičovskou láskou. Mateřský pud stojí u většiny lidí výše než pud sebezáchovy. Při určitých
souvislostech se může stát začátkem pohybu směrem k revoluci.
O tom hovoří fakta z počátku Velké francouzské revoluce, kdy hladové ženy s dětmi šly prosit Ludvíka XVI. do Versailles a neuspěly.
Brzy padla Bastila. V ruských dějinách se tento neuskutečněný dialog s Mikulášem II. nazývá krvavou nedělí v Petrohradě v roce 1905.
17. 11. na Národní třídě anonymní masa příslušníků VB v přilbách
se štíty bestiálně napadla dospívající mládež.
Ve všech třech případech násilná moc ohrozila životy dětí. Aktivní mateřský pud se může stát kamínkem, který způsobí lavinu. Na
malou bezmocnou kuličku se při všech vhodných podmínkách nalepují další vrstvy, které při své soudržnosti smetou protilavinové
dělo v údolí i s několikačlennou posádkou včetně řídícího centra
v pohodlné pozorovatelně.
Po prvních hodinách hrůzy matky a citověji založení lidé odhazují
strach, po krátkém váhání se k nim připojují otcové. Dochází k vý-

buchu nespokojenosti, který nelze zastavit, poněvadž už neexistují dostupné zastrašovací prostředky. Matka jde bránit své dítě i za
cenu svého života.
Lidé, zbavení strachu, se začnou dožadovat druhotných životních
potřeb, všeho toho, co dělá člověka člověkem: touhy po svobodě,
seberealizaci, po uplatnění se, po změně, po přátelských vztazích
mezi lidmi, po hezkém prostředí, po kráse. Ano, lze bez nich žít.
Lidská bytost ale pak nenachází odpověď na otázku proč žít a stáhne se do soukromí. Člověk je však tvor společenský. Jen zaručením
občanských práv se může stát občanem, vytvořit stát, který bude
plnohodnotným partnerem svým sousedům.
Ani památka vysoce morálního činu Jana Palacha, ani výročí vzniku Československé republiky 28. října, ani připomínka okupace
republiky 21. srpna nedovedly naplnit ulice našich měst tak, jak se
to stalo po brutálním zmlácení našich dětí (teoreticky tam mohl být
kterýkoliv dvacetiletý chlapec nebo děvče).
Před sebeluxusnějším autem, chatou či potravinami dá každý přednost lásce ke svému dítěti. Proto jsme si my, rodiče a prarodiče,
uvědomili, že zbabělost již není dále možná, a promluvili jsme.
Dr. Lenka Mandová (Život Úval číslo 1/90)

Úvalský literární koutek
Jak jsem se probudil – fejeton
Byl podzim a nálada počasí se střídala podobně jako na jaře. Seděl
jsem tehdy s rodiči na gauči a očekával večerní film. Zprávy, které
mu předcházely, byly stejně nudné a uniformní jako vždycky. Až na
drobnou informaci, že někdo někde demonstruje. Tehdy jsem to
vnímal tak, že je to zase nějaká otravná schůze nebo shromáždění,
což mě ani v nejmenším nezajímalo. Poslouchat nějaké vedoucí, nějaké žvásty. Mě zajímalo dobrodružství a kamarádi, s kterými jsem
to prožíval. Během několika následujících dní se ve zprávách objevovaly zmínky o demonstracích stále častěji a dokonce ukazovaly
i záběry. To mě začalo zajímat. Nechápal jsem, proč tam ti lidé chodí
a za co vlastně demonstrují? Vždyť já jsem se měl docela dobře. Až
na to, že jsem musel chodit do školy.
Jednou, když jsme byli u tety v Dejvicích, mě táta vzal na Letnou.
Dostal jsem šok. V životě jsem neviděl tolik lidí pohromadě. Letenská pláň byla plná lidí a všichni se dívali směrem ke stadionu. Táta
vybral místo v krajní části Letné, prý proto, abychom mohli utéct,
kdyby přijeli policajti a začali nás bít. To u mě vzbudilo zvědavost,
„...něco, co se nesmí. A s tátou.“ Najednou byl v mých očích hrdina. Díval jsem se také na tribunu stadionu a snažil se zachytit pár
srozumitelných informací. Ale nedávalo mi to smysl. Lidi, kteří z ní
mluvili, jsem neznal a to, co říkali, mi přišlo nezajímavé. Jednotlivé
řeči se střídaly s vášnivými potlesky a skandováním „Havel na hrad“
a dalšími. Byl to zvláštní pocit, když statisíce lidí kolem vás křičí
a skandují.
Začal jsem sledovat zprávy a i doma se ptal „Co se vlastně děje?“.
A tak jsem se dozvěděl, že je revoluce a že komunisti končí. A že prý
zabili nějakého studenta při demonstraci. V jedněch zprávách bylo
prohlášení nového předsedy vlády. Seděli jsme tehdy doma u televize a poslouchali. „To, co říkal, bylo docela rozumný, viď, tati?“ řekl
jsem. „Nesmysl! Vždyť je to blbej komunista a to, co říká, je nesmysl.
To nemůže fungovat.“ Dostalo se mi jednoznačné odpovědi.
Ve škole se ale nic podstatného nedělo. Snad jen to, že jsme si začali
připínat trikoloru na oblečení, čímž jsme některé učitele očividně
štvali. Zvláště soudružku učitelku na občanskou výchovu, zástupkyni ředitele školy. Měl jsem mít zrovna referát o nové ústavě našeho
státu. Snad poprvé za celou tu dobu jsem se těšil z tohoto domácího úkolu. Nestačil jsem však říct ani pár vět, když můj spolužák

do třídy vykřikl: „Komunisti ke zdi!“. A bylo po referátu. Soudružka
učitelka mě přerušila a nastalo pár velmi hustých a tíživých sekund
ticha. Potom se zhluboka nadechla a po zbytek hodiny k nám držela
řeč, jak je již dlouho ve straně a že nikdy z toho neměla žádnou výhodu a že tam byla kvůli ideálům. A jestli prý aspoň víme, co že ta
trikolora znamená.
Tehdy jsem se začal zajímat o věci veřejné a postupně si skládal jednotlivé střípky událostí dohromady. Až o mnoho let později, když
jsem byl již v dospělém věku, jsem pochopil, že Černé barony a Tankový prapor, které jsme měli tehdy doma přepsané ve dvou výtiscích na stroji, nebyla normální četba, za kterou jsem ji považoval,
ale knihy, které naši rodinu mohly dostat do maléru.
Pochopil jsem, co se tenkrát dělo a co skutečně pro mnoho lidí znamenal život pod vládou jedné strany. Nějaký čas mi trvalo, než jsem
to slovo pochopil, neboť jsem nebyl ničím ve svém životě omezován, měl vždy dostatek. Ale postupně jsem začal vnímat, co to vlastně znamená slovo „svoboda“. Je to těžký pojem pro chápání člověka
na prahu dospělosti a vlastně pro každého člověka, který chce poznat jeho opravdový smysl. Díky Bohu, že máme tu možnost.
Podle vyprávění a skutečných událostí napsal Josef Štěpánovský.
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Školství
Akce parlamentu školy – sběr starého papíru

Každé ráno v týdnu od 19. do 23. října 2009 organizoval parlament
sběr starého papíru. S malými, většími, ale i s pořádně těžkými balíky přicházeli a přijížděli ti, kteří chtěli pomoci své ratolesti a její
třídě vyhrát soutěž ve sběru papíru.
V pondělí jsme náš vestibul zaplnili celkem 1 tunou 583 kilogramy.
V úterý už toho bylo více - nasbíraly se 2 tuny 466 kilogramů.
Ve středu jsme za sebou měli pěkně srovnanou hromadu krabic
a balíků se sběrem - donesli jste 2 tuny 491 kg.
Ve čtvrtek jsme museli pozvat na odvoz první kontejner. Vypadalo
to, že nás sběrem chcete zavalit, protože jsme od vás odebrali 3 tuny
77 kg.
Pátek, nejhorší je den… Sběr vrcholil a nám docházely síly. Třídy
z druhého stupně taktizovaly a nosily sběr až poslední den, aby zvrátily výsledek. Nezklamaly nás ani tentokrát! Tento den jste přinesli
nejvíce starého papíru - celkem 3 tuny 124 kg.
Sběr jsme letos museli nacpat do třech kontejnerů, protože dohromady jste dovezli a donesli 12 tun 741 kg. Hurááááááááá.
Při každém sběru jsou nejaktivnější naši nejmladší. Ti vždy přináší
(přesněji řečeno jejich rodiče přiváží) nejvíce sběru. Tato aktivita
nám dělá velkou radost. Ale bez našich starších žáků by sběr nešel
uskutečnit. Siláci pracují při vykládání, vážení a srovnávání balíků.
Děvčata zase pečlivě zapisují do archů množství kilogramů. Letos
jsme měli opravdu skvělou, silnou a pracovitou partu, které šla práce od ruky. Těšilo nás, že jste si naší sběrové organizace a spolupráce všimli a pochválili jste nás. To nás velmi potěšilo.
Na prvním stupni vyhrála třída 3.C s 1 249,5 kg. Na druhém místě se
umístila 3.A a jejich 1 145 kg. Třetí místo obsadila 4.B s 1 003,5 kg.
Na druhém stupni vyhrála s velkým náskokem 7.B - 2 077,5 kg. Druhé místo obsadila 8.A –566 kg. Bronzové místo patří 6.A - 520,5 kg.
Celkovým vítězem na škole se stala třída 7.B.
Ze sběrných surovin jsme za letošní sběr obdrželi báječných 11 049
Kč, protože jsme dostali ještě prémii za sběr v loňském roce.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a všem, kteří nám aktivně pomáhali.
Michaelle Černíková, parlament, žákyně 7.B
INFORMACE PRO FIRMY A ORGANIZACE V REGIONU
ÚVALY
Pokud by někdo z vás měl zájem spolupracovat s parlamentem ZŠ Úvaly v oblasti sběru papíru a chtěl nám sponzorsky
celoročně darovat starý papír, je možné domluvit se s paní
učitelkou Havelkovou, tel. 775105387. Děkujeme.

Sběr kaštanů a žaludů

Podzimního sběru se zúčastnilo 24 tříd. Třídy soutěžily a zapojili
se i rodiče, prarodiče, nejbližší příbuzní.
Celkem se nasbíralo 3 188,3 kg kaštanů a 264,2 kg žaludů. Nejlepším sběračem se svým rodinným týmem se stal Tomášek Černý
(2.C) z Horoušánek.
Nejlepší třídy:
1. místo – 2.C (pí uč. Křížová)
		
2. místo – 4.B (pí uč. Klicperová)
		
3. místo - 2.D (pí uč. Tůmová)
Poděkování a obdiv patří rodině Hyblbauerové, která zajišťovala
pravidelný odvoz, vážení a financování. Pochvalu zaslouží samozřejmě všechny děti, učitelé, učitelky a zúčastněné rodiny. Děkuji.
Zdeňka Křížová

Učitelé a žáci základní školy vás zvou
na vánoční koncert,
který se koná 21. prosince od 17.30 hodin
v úvalském kostele.
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Střípky z naší základní školy - listopad
4.

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích – 5.B a 8.B
Exkurze –Muzeum K. Čapka – 9. roč.

11.

Návštěva divadla Minor – 1.A,B

11.

Stolní tenis – školní kolo

9.-13.

Poznej svého psa – 1. st.

12.

Návštěva divadla U Hasičů – 3.A,B,C

12.

Schola Pragensis – 8.A,B, 9. A,B

14.

Úvalské notování – 3.C

16.-18.

Školení pedagogů

18.

Návštěva ZOO – školní družina

19.

Stolní tenis – okresní kolo

20.

Návštěva studentského divadla – 7.A,B, 8.A,B,C, 9.A,B

25.

Návštěva dětí ze ZŠ Rožďalovice

25.

Návštěva divadla - KMD

24., 26. Třídní schůzky
26.

Florbal – okresní kolo

28.

Vánoční jarmark

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce
přejí
žáci a zaměstnanci ZŠ Úvaly

Rozhovor s paní Evou Bubákovou,
ředitelkou Základní školy a Praktické školy v Úvalech
Paní ředitelko, kolik žáků navštěvuje v tomto školním roce Základní školu a Praktickou školu ?
Letos máme celkem 73 žáky, z tohoto počtu jsou 64 žáci v Základní
škole a 9 je žáků v Praktické škole dvouleté.
Ze kterých okolních obcí docházejí žáci do Vaší školy ?
Naši žáci dojíždějí z blízkého i širokého okolí, například ze Škvorce, Jiren, Horoušan, Přišimas, z Českého Brodu, z Poříčan, ale také
z Klánovic, z Dolních i Horních Počernic. Naši nejvzdálenější žáci
dojíždějí až z Prahy 9.
Jaká jsou pravidla pro přijímání žáků jak do 1. třídy, tak případně
do vyšších tříd ?
Jen velmi malé procento žáků u nás nastupuje do první třídy. Většina dětí k nám přichází z vyšších tříd, až když se prokáže, že potřebují individuální péči, méně náročné učivo a pomalejší tempo
výuky. Všechny zájemce můžeme nejprve přijmout na diagnostický
pobyt (nejdéle na 6 měsíců). Tento pobyt slouží k tomu, aby si žáci
i rodiče „vyzkoušeli“, zda zařazení do naší školy přinese pozitivní
výsledek. V naprosté většině případů tomu tak je. Kromě možnosti
individuální péče má zde vliv i klidná atmosféra v malém kolektivu, ale především je to úspěch, který u nás noví žáci zažijí. Radost
z úspěchu je motivuje, dodává jim sebevědomí i chuť pracovat.
Konečné vřazení do naší školy je podmíněno doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.
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Školství
Musíte přijetí žáka odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity
školy ?
Zatím se nám to nestalo, ale v současné době pozorujeme zvýšený
zájem o naši školu a tím i nárůst počtu žáků.
Vyučování je mimo jiné zaměřeno na praktickou výuku. Má
v tomto směru škola potřebné vybavení ?
Máme pěknou a vcelku dobře vybavenou dílnu pro chlapecké pracovní činnosti a krásnou cvičnou kuchyni, která slouží žákyním
i žákům ze Základní školy i z Praktické školy. Pro praktická cvičení
využívají dívky z obou škol pracovnu vybavenou také šicími stroji.
Tam si dívky osvojují nejen ruční práce, ale rovněž nejrůznější výtvarné techniky. Výuka pracovním činnostem probíhá v příznivém
ročním období i na školním pozemku za budovou školy.
Naše škola má ještě vybavenou počítačovou učebnu. V nejbližších
dnech nám bude dodána interaktivní tabule. Je to dar z Norska,
který získáme na základě projektu našeho zřizovatele, Středočeského kraje. Jistě významně přispěje k modernizaci naší výuky.

Podzim jsme si zpestřili výletem do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Prostřednictvím divadelní hry si děti připomněly život knížete
Václava. Dovednosti nabyté v pracovních činnostech si vyzkoušely v několika řemeslných dílničkách. Domů si všichni žáci odvezli
spoustu krásných výrobků a zážitků.
Závěrem bychom rádi popřáli všem čtenářům Života Úval pokojné
a radostné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku.
Kolektiv učitelů a žáků ZŠ a Praktické školy

Kde nacházejí žáci uplatnění po ukončení školní docházky ?
Naši absolventi se mohou dále vzdělávat v odborných učilištích jednak ve stavebních oborech, jako například zedník, truhlář, tesař, zámečník, pokrývač, ale také v oborech kuchař, cukrář, pekař, řezník,
prodavač, zahradník.
Těší nás, že až na malé výjimky všichni naši žáci bývají do učilišť
přijati a většina z nich studium úspěšně dokončí.
Co považujete za důležité při práci s dětmi ?
Kromě vlastní výuky chceme žákům dále rozšiřovat obzor. Pořádáme pro ně mnoho mimoškolních akcí: návštěvy divadelních a filmových představení i výstav, přednášky a besedy (především s preventivní tematikou), vlastivědné a poznávací akce. Dále se účastníme
sportovních turnajů (ve vybíjené, sálové kopané a florbalu) s našimi
sesterskými školami v Českém Brodě, Nymburce a v Poděbradech.
Pravidelným veřejným vystoupením našich dětí je vánoční besídka
pořádaná pro klub důchodců i pro rodiče.
Přejeme si a usilujeme o to, aby se naše škola stala „dílnou lidskosti“,
abychom v ní žáky nejen vzdělávali a vybavili je znalostmi a dovednostmi, ale také vychovávali a vedli je k úctě k životu, ke vzájemné
toleranci a pomoci, k dobrým mezilidským vztahům i k lásce k přírodě. Chtěli bychom jim předat hodnoty, které jsou pro život nejdůležitější.
Věříme, že naši žáci najdou své místo ve společnosti a budou umět
dobrou prací pozitivně přispívat k jejímu dalšímu rozvoji.
Paní ředitelko, přeji Vám a celému kolektivu Základní školy
a Praktické školy mnoho zdaru v práci s dětmi.
Ing. Vladislav Procházka

Podzimní akce na naší škole

V letošním školním roce jsme pro naše děti do výuky nově zařadili canisterapii. Jedná se o pravidelný kontakt se psem, při kterém
dochází k rozvoji citových a rozumových schopností i pohybových
dovedností. Tato terapie vede děti k tolerování odlišnosti druhých a
respektování potřeb zdravotně postižených i hyperaktivních dětí.
V měsíci září byli naši žáci pozváni na dopravní soutěž do Bystřice
u Benešova. Zde měli možnost porovnat své síly se svými vrstevníky
z okresů Praha – východ a Benešov. V kategorii starších žáků absolvoval jízdu zručnosti Michal Fitz bez ztráty bodu, ale kvůli zaváhání
v dopravních testech a v první pomoci obsadil až čtvrté místo. V kategorii mladších žáků byl naším nejúspěšnějším závodníkem Martin
Dlouhý, který získal medaili za krásné druhé místo.
Také do Kostelce nad Černými lesy vyrazili zástupci našich tříd vyhrát Malou ekologickou olympiádu. Málem se jim to podařilo! Martin Dlouhý reprezentoval naši školu nejlépe a vítězství mu uniklo
pouze o jeden jediný bod.

V muzeu lidových staveb v Kouřimi, foto Jana Kubešová

Podzimní tvoření v mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v blízkosti lesa, zahrada školy je
vlastně les. Příroda přímo nabízí mnoho svých půvabných koutů,
které paní učitelky využívají k výchovné práci, pro hry dětí, ale také
pro rozvíjení poznání, citových prožitků a samozřejmě pro rozvoj
pohybových dovedností a odvahy.
Příroda nás inspirovala k práci s dětmi a provázela nás po celý podzimní čas. Při vycházkách jsme pozorovali vliv počasí na přírodu,
dozrávání ovoce, zbarvování listů stromů, poznávali různé druhy
keřů, učili rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy. Sbírali jsme krásně
zabarvené listy, které jsme vylisovali a používali k obtiskování a lepení při výtvarných činnostech a výzdobě mateřské školy.
Celé podzimní téma práce v mateřské škole se vztahovalo k přírodě.
Vyvrcholením podzimního tvoření byl dětský „podzimníčkový karneval“. Taneční sál jsme vyzdobili barevnými listy. Děti se ve školce proměnily ve víly a lesní skřítky, které jim rodiče doma vyrobili
z přírodnin. Všechny děti soutěžily a dováděly při hudbě.
Nyní se již těšíme na Mikuláše a na Vánoce.
Přejeme vám šťastné a pohodové vánoční svátky, zdraví a štěstí
v novém roce 2010.
děti a kolektiv MŠ Pražská
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Organizace a spolky
Úvalský spolek akvaristů,
člen Unie akvaristů České republiky AKVA CZ,
pořádá

XI. vánoční akvatrh
v Úvalech
v sobotu 12. prosince 2009
v areálu sokolovny
na náměstí Arnošta z Pardubic
od 8.00 do 12.00 hodin.
Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu.
Děti do 10 let věku a členové AKVA CZ zdarma.
Těšíme se na vaši účast.

Výlovy 2009

V měsíci říjnu 2009 byly provedeny místní organizací Českého rybářského svazu Úvaly výlovy všech hospodářských rybníků, které
organizace obhospodařuje. Výlovy proběhly podle předem připraveného plánu odboru pro výrobu násad v návaznosti na odvoz obsádek do revírů svazu realizovaným ÚS ČRS Praha.

Výlov Horního rybníka, 2x foto Ing. J. Loskot
Výlovy lze hodnotit jako velmi dobré díky obětavosti hospodářského odboru organizace, ale i dobrým ichtyologickým podmínkám
s výjimkou rybníka Jámy, kde během celého vegetačního období
byl zaznamenán trvalý deficit kyslíku rozpuštěného ve vodě.
Závěrem nám dovolte popřát všem rybářům a úvalským občanům
hezké Vánoce roku 2009.
za výbor MO ČRS ÚVALY Zbyněk Slavík

Mladí hasiči se vyznamenali

Z výlovů rybářských organizací Úvaly a Sluštice bylo do revíru Výmola 1 – FABRÁK nasazeno:
26,2 q kapra, 1,54 q amura, 67 kg lína, 15 kg štiky, 6 kg candáta a 35
kg bílé ryby.

Za uplakané soboty 10. října se v Senohrabech, vesnici na půli cesty
mezi Říčany a Benešovem, odehrávala velmi důležitá část hry Plamen. Pro nezasvěcené šlo o závod požárnické všestrannosti, tedy
podzimní část celoroční soutěže. Pětičlenné hlídky mladých hasičů
i dorostenců vyrážely v průběhu dne na několikakilometrovou lesní trasu, při níž se na několika stanovištích zkoušela jejich dovednost. Plnily se tedy kromě běhu různé disciplíny, mezi nimiž byla
například střelba ze vzduchovky, různá hasičská znalost a zdravověda. Úvalský sbor nasadil do boje dvě hlídky mladších žáků, jednu
hlídku starších žáků a tři jednotlivce v kategorii dorostu.
Začínalo se tradičně od nejmladších a první navíc vyrážely naše dvě
skupiny. Bohužel došlo hned na začátku soutěže k nemilé příhodě,
kdy kdosi utrhal fáborky z části trasy a naše dvě družstva čekala až
na čtvrté vyběhnuvší, které trasu znalo i bez vyznačení. Pro časovou
ztrátu, která by naše mladší hasiče dosti poškodila při dalším průběhu soutěže, byla vyslána jedna hlídka na trať po odběhnutí starší
kategorie ještě jednou.
Starší žáky už taková lapálie nepotkala a po skvělém výkonu se

Rybáři měří vyloveného sumce

Úspěšná hlídka mladších úvalských hasičů

Po náročných přípravách byly výlovy realizovány s tímto
výsledkem:
Rybník/druh

Kapr

Lín

Amur

Štika

Candát

Bílá
ryba

Jámy+Kalák

744 kg

104 kg

105 kg

-

-

66 kg

Dolní+Třecí

820 kg

387 kg

260 kg

-

-

68 kg

Lhoták

3.010 kg

-

302 kg

9 kg

6 kg

35 kg

Horní

6.640 kg

-

800 kg

18 kg

-

65 kg

Celkem

11.214 kg

1.467 kg

27 kg

6 kg

234 kg
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491 kg
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Organizace a spolky
v konkurenci šestnácti dalších družstev ze třinácti sborů dokázali
umístit na druhé příčce. Mladší žáci si v povoleném druhém pokusu
počínali neméně skvěle a za sebou v konečném výsledku nechali
dalších 11 družstev, když skončili taktéž na druhém místě. Obě kategorie našich mladších hasičů tak získaly výbornou výchozí pozici
do jarního kola soutěže.
Za úvalský dorost nastoupili dva dorostenci a jedna dorostenka.
Z jejich výsledků je vhodné vyzvednout úspěch Jaroslava Adama,
který vybojoval v naprosto bezkonkurenčním čase první místo. Další člen našeho dorosteneckého týmu, Jakub Thoma, obsadil hezkou
třetí pozici.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Družstvo starších žáků úvalských hasičů

Betlémské světlo

Betlémské světlo se stalo novodobou tradicí, bez které si už
mnoho rodin nedokáže oslavu
vánočních svátků představit.
Stejně jako v minulých letech
i letos skauti přivážejí světlo
z Betléma, aby ho rozšířili po
celé zemi. Přijďte si i vy pro betlémské světlo 23. 12. 2009 od
17:30 do 19:00 h na náměstí Arnošta z Pardubic. S sebou si přineste svíčku nebo lucernu.
za úvalské skauty
Tereza Glocová



Přejeme všem spoluobčanům klidné
a radostné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2010.
O.S. Klub důchodců Úvaly

Sport
Průprava pro míčové hry – cvičení dětí

TJ Sokol Úvaly pořádá cvičení pro děti ročníků 2001 až 2004 v naší
sokolovně v Úvalech. Cvičení je zaměřeno na rozvoj všeobecné pohybové všestrannosti dětí. Cvičení začíná rozhýbáním, většinou formou nějaké jednoduché soutěže. Pak následuje rozcvička s protažením všech svalů. Nikdo neuvěří, kolik dětí nedokáže udělat „svíčku“
či se dotknout čelem svého kolena. Dále procvičujeme obratnost
dětí, děláme kotrmelce, učíme je stojku, cvičíme na kruzích, žebřinách či trénujeme šplh na provaze. Každý pozná nástrahy opičí
dráhy a procvičí se v skákání přes švihadlo. Pak si vezmeme míče
a zlepšujeme jejich chytání a házení. Naučíme děti driblovat, házet
na branku či na koš a občas si i zahrajeme házenou se zjednodušenými pravidly a tím nutíme děti spolupracovat při kolektivních hrách.
Ti nejstarší pak mohou každý rok přejít do úvalského družstva miniházené a hrát soutěžní turnaje ve Středočeském kraji a v Praze. Každý rok potom oddíl házené pořádá zájezd pro žákovská družstva na
mezinárodní turnaj do zahraničí. Podrobnosti o posledním turnaji
ve švédském Göteborgu jsou na našem webu www.hazena-uvaly.
cz. Proto nenechte sedět děti jenom doma u počítače a přiveďte je
každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin do sokolovny.
Těšíme se na vás.
Kontakt na trenéra: Richard Saidl 724 160 687

Průprava pro míčové hry
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Sport
Házená 				

Oddíl házené by všechny čtenáře rád informoval o své činnosti v roce 2009.
Mládež
Současnost úvalské házené je založena na
práci s mládeží. Zájezd do švédského Göteborgu na začátku letních prázdnin byl největším zájezdem v historii úvalské házené.
Zde jsme reprezentovali Úvaly ve čtyřech
kategoriích o celkovém počtu 38 dětí. Turnaje se účastnilo téměř 1000 týmů z celého
světa. Kluci dokázali vybojovat jedno B-finále a jedno semifinále. V oblastních soutěžích
stojí za zmínku především vítězství mladších
žáků v pražském přeboru. V současné době
má oddíl 16 starších žáků, 15 mladších žáků
a 25 minižáků plus dva dorostence na hostování mimo Úvaly. Podzimní část letošního
ročníku zvládáme zatím docela dobře i díky
kvalitnímu letnímu sportovnímu soustředění v Žeravicích u Přerova na konci srpna.
Naším hlavním cílem je, aby kluky sport
bavil a rodiče aby věděli, že i v Úvalech se
dá dělat sport na kvalitní úrovni. Všem rodičům děkuji za podporu, kterou v nich kluci
mají, a přeji jim hodně trpělivosti do nového roku 2010.
Podzim 2009
Muži
Družstvo mužů skončilo v uplynulém roč-
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velmi dobře. Za celý podzim ztratili jediný
bod za jednu remízu a ve všech turnajích
zvítězili. Zde se hraje turnajový systém soutěže, kde kromě počtu vítězství v jednotlivých zápasech se připočítávají body za celkové pořadí v tom kterém turnaji.
Minižáci
Největším úspěchem v této kategorii je
zájem dětí o házenou. Na podzimní nábor
zareagovalo téměř 30 dětí. Minižáci odehráli v říjnu a listopadu turnaje v miniházené
a dokázali většinou vítězit a končili na prvním nebo druhém místě. Během zimy budou trénovat rozděleni podle věku a začnou
si plnit své sportovní sny.
V současné době je ještě možno přihlásit své
děti, a to ročník narození 2000. Tréninky
jsou v pondělí od 14.30 do 16.00 hodin a ve
středu od 15.00 do 16.30 hodin. Tak neváhejte a přiveďte své syny a vnuky do jednoho z nejlepších žákovských oddílů v házené
v republice. A pokud máte zájem, můžete se
zapojit i jako pomocníci, vedoucí nebo trenéři. Naše heslo: Děláme to pro děti.
Podrobné tabulky lze najít na www.hazenauvaly.cz, kde budou rovněž postupně zobrazovány turnaje pro všechny kategorie na
celé zimní období.
Hodně zdraví, štěstí a odvahy do roku 2010
přeje za oddíl házené Jiří Dráb.

mladší a starší žáci (srpen 2009 na letním soustředění)

minižáci – nábor (září 2009)
Muži – společná regionální liga
		
Z V R P skóre
1. S. Vršovice
8 7 0 1 187 : 161
2. Chodov B
7 6 1 0 187 : 146
3. L. Vršovice A
8 3 2 3 192 : 207
4. Libčice n. Vlt.
6 4 0 2 142 : 92
5. Ž. Brod		
8 2 2 4 160 : 178
6. Kutná Hora
7 3 0 4 164 : 158
7. Wendy Mělník
7 3 0 4 158 : 180
8. Zruč n. S.
8 1 1 6 155 : 182
9. Sokol Úvaly
7 1 0 6 129 : 170

níku společné regionální ligy uprostřed
tabulky, ale podzimní část nového ročníku
soutěže se jim nevyvedla. Jednou z příčin
je odchod hráčů za „lepším“ (to znamená,
že jdou hrát házenou tam, kde je hala). Dalším důvodem je ukončení závodní činnosti
několika starších hráčů, a tak se družstvo
mužů nachází na nelichotivém posledním
místě regionální ligy se 2 body.
Dorost
V současné době v Úvalech není dorostenecké družstvo, ale již příští sezonu bychom
rádi našim příznivcům předvedli dorostenecké družstvo, a to dokonce v druholigové podobě. Tým by měl být složený ze současných starších žáků a dvou odchovanců,
kteří hrají v současné době ligu za Vršovice.
Jestli se bude hrát v Úvalech nebo jinde, se
rozhodne podle toho, jestli nám Český házenkářský svaz dovolí hrát pod otevřeným
nebem, a nebo se budeme muset stěhovat
někam jinam do haly. Tak nám držte palce,
ať se vše podaří a již příští rok se do Úval
opět vrátí ligová dorostenecká házená.
Starší žáci
S jedinou porážkou jsou starší žáci ve středočeském přeboru na prvním místě se 16
body a zajistili si tak postup do žákovské
ligy. První turnaj ŽL proběhne 12. nebo 13.
12. 2009.
Mladší žáci
Také mladší žáci hráli středočeský přebor

B
14
13
8
8
6
6
6
3
2

Starší žáci – středočeský přebor
		
Z V R P skóre
1. Úvaly		
9 8 0 1 155 : 95
2. Zruč n. S.
9 3 0 6 107 : 133
3. TJ Sokol Bělá
7 1 0 6 94 : 86
4. Příbram
3 1 0 2 24 : 56

B
16
6
2
2

Mladší žáci – středočeský přebor
body
a)
1. Sokol Úvaly
24
4
2. Kutná Hora
11
0
3. Mělník
8
0
4. Zruč n. S.
8
0
5. AŠ Ml. Boleslav
7
0
6. Sokol Libčice
5
0

b)
29
16
9
8
10
0
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Církev
AJ ČAS VZÁCNÝ PŘIŠEL

V tomto adventním i vánočním čase se nejen fakticky a prakticky, ale i vnitřně, duchovně i duševně připravujeme na vánoční svátky. V tento čas si mnozí z nás připomínáme také narození Ježíše Krista, tj. příchod Spasitele v podobě betlémského dítěte v jesličkách.
Jde vskutku o překrásné a radostné období. Můžeme říci, že to je nejkrásnější období z celého roku. Kosmonauti vypravují, jak nádherně
září naše modrá planeta do temnot vesmíru. Duchovní mluvou bychom řekli, že je oblita září Boží lásky. V tento vánoční čas je snad ještě
zářivější.
Měsíc prosinec má vůbec zvláštní ráz. Přináší nejen kouzelné Vánoce a s nimi spojené radosti, ale také uzavírá kalendářní rok. A to obojí
dává příležitost k zamyšlení, k ohlédnutí se zpět a klást si otázky: Co se kolem nás událo? Bylo mezi tím hodně špatného a těžkého? Bylo
mnoho toho, co se mi nepovedlo, co jsem nezvládl či nezvládla? Co jsem zavinil či zavinila? Atd…
Rok chýlící se ke konci nám však připomíná, že to takto nepůjde stále dál dokola. Jednou nebude u konce jen rok, nýbrž celý náš život.
A co bude potom? Šťastný je ten, kdo ví, že má svůj život zakotven v Bohu a že si může říci podobně jako biblický Job: „Vím, že můj Vykupitel je živý. I kdybych zemřel, uvidím svého Božího Spasitele.“ Z lásky k lidem nám byl dán, aby ten, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný v Bohu. Pro něho je Spasitel Ježíš Kristus cesta, pravda i život.
Když si tak při zamyšlení klademe otázky týkající se našeho života, je třeba se také ptát, po které cestě se vydat, jakým směrem jít, aby můj
život měl smysl, byl naplněn. Přitom může někoho napadnout otázka, kam vedou vůbec všechny cesty?
Obecně se říká, že všechny cesty vedou do Říma. Zeměpisně to může třeba tak být, ale cesta k Bohu, to je jiná otázka i jiná cesta. Jsou lidé,
kteří zlehčují a znevažují pojem Bůh, víra, náboženství. Myslí si, že stačí být upřímní a dělat jen to nejlepší, co umí, třeba se hlásit i k nějakému společenství, filosofickému směru. Je jim jedno, jakou cestou půjdou.
Bible však říká, že je jen jedna cesta, která vede k Bohu, na níž mohu poznat svého Spasitele, a to je cesta právě skrze Ježíše Krista, cesta
následování. Jde tedy o křesťanskou víru. O tom svědčí evangelium. Nikdo není nucen mu věřit. Každý by však měl zvážit svůj postoj
k Bohu, své rozhodnutí pro Něho.
Právě evangelium nabízí jistotu, že jsme milováni a přijati Bohem – Spasitelem. Nabízí nám pokoj a mír pro naši duši, nabízí naději, že jej
jednou spatříme tváří v tvář na věčnosti. A tak v tomto vánočním radostném období máme příležitost o všem přemýšlet, zamýšlet se, po
které cestě jít v životě dál. Zda jít cestou bez Boha, prázdnotou, bez životního naplnění, s vírou pouze v sám sebe, či jít cestou poznání víry,
naděje a lásky, cestou obohacení svého bytí a dosažení cíle plnosti života.
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE!
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – p r o s i n e c 2009
Neděle
Neděle
Neděle
Pátek
Neděle

6. 12.
13. 12.
20. 12.
25. 12.
27. 12.

2. adventní neděle Liturgická bohoslužba s Večeří Páně, v 9 h
3. adventní neděle Liturgická bohoslužba s Večeří Páně , v 9 h
4. adventní neděle Liturgická bohoslužba s Večeří Páně , v 9 h
Hod Boží vánoční Vánoční bohoslužba, v 9 h
Bohoslužba se SVÁTOSTÍ POKÁNÍ, v 9 h

Výuka náboženství pro děti, pondělí 7. 12. v 15 h
Po Novém roce
Neděle 3. 1. 2010 Liturgická bohoslužba s Večeří Páně, v 9 h
Výuka náboženství pro děti, pondělí 4. a 18. 1. 2010

Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

Na poslední chvíli
Informace Pečovatelské služby města Úvaly
Pečovatelskou službu zajišťují 4 kvalifikované pečovatelky, ke své
práci používají již 2 vozidla. V současné době využívá pečovatelskou službu 110 klientů z Úval a okolních obcí.
Pečovatelky rozvezou měsíčně 1 400 až 1 500 obědů, víkendový
rozvoz obědů využívá 30 klientů. Aktivizační programy (trénování paměti, tanečky pro seniory vsedě) navštěvuje každý týden
20 až 30 seniorů. Pečovatelská služba dále zajišťuje pro uživatele

pečovatelské služby běžný úklid v domácnostech, běžné i velké
nákupy, doprovod k lékaři, pochůzky (lékárna, pošta, instituce).
Uživatelé pečovatelské služby mohou též využít středisko osobní
hygieny v domě s pečovatelskou službou, které nabízí koupání a
pedikúru. Zájemci o zajištění pečovatelské služby mohou kontaktovat pí Frýdmanovou, tel. 281 011 632 nebo pí Hoškovou, tel.
281 091 529.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního
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Život Úval

Úvalská vařečka

Společenská
kronika

Vánoční cukroví
Milé čtenářky, milí čtenáři, ráda bych Vám popřála šťastné a veselé Vánoce plné pohody, klidu a radosti. A aby se Vám podařilo
vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru, připravila jsem pro Vás
dnes recept na vánoční kokosky, kterými si určitě krásně provoníte celý byt.
Kokosky

Vítáme nové spoluobčánky
Eliška Drozdová			
Jakub Kadlec
			
Magdalena Pozdílková		
Jan Tomas				
Marie Vitoušová

Potřebujete:
25 dkg cukru krupice
4 bílky
12,5 dkg kokosu
5 dkg strouhanky

Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

Postup:
Ve vodní lázni vyšleháme bílky s cukrem dohusta. Pak lehce vmícháme kokos a strouhanku a necháme chvíli odstát.
Na plech vyložený pečicím papírem stříkáme cukrářským sáčkem malé kopečky a v mírné troubě ( 150 °C ) pečeme 20 minut
dorůžova.
Podle velikosti kokosek si upečeme linecká kolečka. Kolečka potřeme kakaovým krémem, dáme malý kopeček marmelády a přiklopíme kokoskou. Po stranách potřeme čokoládovou polevou a
necháme ztuhnout.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

70 let

Prosincová životní jubilea

80 let
81 let
82 let

Osobní

83 let
84 let
85 let

Dne 12. prosince uplynou 4 roky, co nás navždy opustila paní
Růžena Volšová, roz. Švejnohová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná manžel a syn s rodinou.

86 let
90 let

František Frühauf		
Blanka Malá			
Hana Voňavková		
Antonín Novák		
Eva Drescherová		
Jan Křenek			
Rudolf Šťastný 		
František Tuček		
Ladislav Roučka		
Josef Moravec		
Marie Kováříková		
Milan Netušil			
Miloslava Kaňková		
Anežka Pachtová		
Helena Krůtová		
Jaroslav Víšek		
Josef Navrátil				
Jarmila Šlemrová		
Jiří Kejř			
Vladimír Kazda		
Olga Kuklová		
Věra Říhová			
Věra Vacková		
Jarmila Hrachovcová		
Miroslava Veleková		
Janina Jarochová		
Zdeněk Knecht		
Tomáš Vondráček		
Anna Vernerová

Letos o vánocích uplyne již 5 let, kdy nás navždy opustil Ruda
Tuček. Jeho přátelům a známým, kteří dne 22. 12. na něho s námi
vzpomenou, děkujeme.
					
rodina Tučkova

91 let
93 let

Od začátku roku do 23. 11. 2009 se narodilo
74 úvalských dětí

Navždy jsme se rozloučili

V letošním roce proběhl již čtyřikrát v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech slavnostní akt Vítání dětí mezi občany
města Úvaly. Páté „vítání“ se bude konat v první polovině měsíce
prosince, rodiče spolu s dětmi budou obesláni pozvánkou.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Drahomíra Beranová			
Emilie Jedonová			
Anna Bakosová			
Antonie Hrábková			
Ota Kameník				
Zdeňka Hladíková
Milan Fiedler
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá, matrikářka
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na 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. Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou
od tohoto čísla uváděny v této rubrice adresy bydliště.

Marie Černá, matrikářka
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Inzerce
Mediaservis, s.r.o., Kolín
- přijme doručovatele tisku
v ranních hodinách 4 -7 hod.
- doručovatele letáků
v odpoledních hodinách
pro město Úvaly.
Nástup možný ihned.
Vhodné na přivýdělek,
nové výhodnější pracovní
podmínky pro důchodce,
studenty, ženy na MD,
brigádníky.
Kontakt: Mediaservis, s.r.o.,
Královská cesta 147,
Kolín 28002,
tel : 321 716 644,
		
602 686 397

Nabízím úklid RD
a bytů, t. č. 733 725 194.
K dispozici reference.
Autoškola Úvaly
Martínek
zahajuje v prosinci
a v lednu kurs na osobní
automobil, platba na
splátky, tel.: 607 761 383,
281 982 803
Od listopadu je pro Vás
nově otevřen Baby klub
Krteček. Hlídací koutek
otevřen každý všední den
dle tel. domluvy. Více
informací 777 175 447

Plošná inzerce					
Formát
A4		
3 900,- Kč			
1/2 A4		
1.950,- Kč			
1/3 A4		
1.500,- Kč			
1/4 A4		
1.100,- Kč			
1/8 A4
830,- Kč			
III. strana obálky 4.200,- Kč			
IV. strana obálky 5.500,- Kč

Daně a účetnictví
Zpracuji daňovou evidenci
i účetnictví malých i větších
firem vč. daňových přiznání
a mzdové agendy.
Tel.: 602 251 122
Prodáme cihlový
rodinný dům
k rekonstrukci v klidné
lokalitě Úval s garáží,
zahradou, studnou (městský
vodovod u pozemku),
zavedeným zemním plynem,
žumpou, 5 místnostmi,
pozemkem celkem
617 m2. Jen přímý prodej!
Tel.: 774 217 576

Firma se sídlem v Úvalech
instaluje
elektronické zabezpečení
objektů
Certifikáty: JABLOTRON
a SV-Agency
Systémy drátové,
bezdrátové, OKO1
Možnost připojení na pult
centralizované ochrany na
půl roku zdarma
Slevy na instalace objednané
přes internet
www.asiscom.cz
Ing. Antonín Sobotka
603 426 686

Řádková inzerce
soukromá - do 120 písmen		
komerční - do 120 písmen
komerční - 120 až 360 písmen
soukromá - 120 až 360 písmen
zvýraznění rámečkem
tučný nadpis		

140,280,570,285,+ 50%
+ 30%

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
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PRONÁJEM VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR V ÚVALECH
Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory v areálu fy.ČEMAT, s.r.o. Purkyňova ul. 1805, Úvaly.
Prostory jsou vhodné pro skladování materiálu, zboží, servisní, dílenské činnosti, garážování, jako autodílna apod.
ve dvou zrekonstruovaných objektech včetně kanceláří a volné manipulační plochy.
Bližší informace: p. Fojtíková, fojtikova@cemat.cz, GSM 603 445 300 , p. Oborník 737 240 027

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

