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Novoroční přípitek letos trochu jinak: vodou z káranských řadů!

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2010 přejí všem občanům Úval
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
Ing. Helena Váňová, místostarostka města
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Život Úval

Městský úřad
Vážení občané,
tak jako každým rokem, i letos si dovoluji oslovit Vás u příležitosti 
nového roku, který završí prvé desetiletí nového tisíciletí. A bude to 
rok náročný, to jistě všichni cítíme. Přesto by člověk neměl ztrácet 
optimismus, neboť – jak se říká: „Co nás neskolí, to nás jistojistě 
posílí!“ Co tedy na počátku tohoto nového roku konstatovat? Snad 
to, že nelze pochybovat o tom, že žijeme ve městě, které má potenciál 
stát se důstojným centrem na východ od Prahy. Pokud ovšem 
budeme Úvaly vnímat jako obývací pokoj, a nikoli jen jako ložnici. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v posledních letech „obětovali“ 
na oltář města část svého volného času, své energie. A jsem velmi 
rád, že se počet těchto občanů – ať už jsou z kterékoli politické 
strany či zájmového sdružení, neustále zvyšuje. Samozřejmě – 
stoupá tím i počet diskuzí, někdy i ostrých, ale budiž: diskuze jsou 
hybnou silou zlepšování situace v našem městě, ať už se jedná 
o problémy technické či sociální infrastruktury. Na druhé straně 
mne velmi mrzí, že přece jen stále přežívá fenomén nezájmu 
o potřeby města jako celku. Že se někteří starají pouze o to, co se 
děje za „jejich plotem“, popřípadě o řešení svých osobních zájmů. 
Smysl pro řešení věcí společných mnohdy vázne, a to je obrovská 
škoda. Osobní zájmy se střetávají se zájmy obecnými, a to je brzda 
pozitivního rozvoje našeho města. Nemyslím si, že by měl být 
občan nějakým přehnaným altruistou, určitá vyváženost osobních 
a obecných zájmů by však chybět neměla. A to je snad to nejdůležitější 
poselství do dalších let. Využijme možností, které máme, vytvořme 
pro naše děti i seniory pěkné a důstojné prostředí pro život. Staňme 
se „opravdovými Úvaláky“. 
Ale zpět k novému roku: Přeji všem občanům našeho města zejména 
zdraví. Neboť právě ono je základem všech věcí dalších, osobních 
– i těch veřejných.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vítání dětí mezi občany města Úvaly
Dne 10. 12. 2009 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech letos již pátý slavnostní akt „Vítání dětí mezi občany 
města Úvaly“. Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s místostarostkou 
Ing. Helenou Váňovou za účasti matrikářek správního odboru při-
vítali 12 nových občánků. 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 ze základní školy, kterým 
tímto děkujeme.  
V letošním roce se do obřadní síně dostavilo 80 malých Úvaláčků 
se svými rodiči.

 Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Pozvánka 
Ve středu 27. 1. 2010 od 13 hodin se v sálku domu s pečovatel-
skou službou koná za přítomnosti vedení města 4. konference 
prevence kriminality zaměřená na skupinu seniorů a jejich ochra-
nu. Odbornou přednášku povede nprap. Chalupa, tiskový mluvčí 
Policie ČR Praha-venkov, který seniorům poskytne užitečné rady 
a doporučení a odpoví případné  dotazy. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru 

Informace z rady města v prosinci 2009
Poslední prosincová rada města schválila v oblasti majetku 
města:
•smlouvy o věcných břemenech k rekonstrukci elektrických sítí
  ČEZ rozsáhlé oblasti pod tratí,  
•využití termínovaných účtů města, 
•zápis likvidační komise města,
•smlouvu odkoupení 16 ks sloupů elektrického vedení ČEZ 
   do majetku města,
•doplnění nařízení města o zimní údržbě sjízdnosti a schůdnosti 
   o novou lokalitu Nové Slovany.
Odsouhlasila prodloužení nájemních smluv na: 
•jednotlivé bytové prostory občanů, kterým končí nájem 
   k poslednímu dni v roce,
•nebytové prostory podnikatelů, kterým končí nájemní smlouva. 
Schválila dodatky ke smlouvám:
•dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02-O-1501-1677/09 -  Dostavba  
   a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly (projekční a inženýrské 
   práce) – jedná se o rozšíření projekčních prací o projekt 
   trafostanice a úpravu řešení příjezdové komunikace,
•dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 13-2759 – Splašková kanalizace 
   Úvaly – II. etapa, Slovany a ul. 5. května – jedná se o zahájení 
   stavby,
•dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 01-Úv 396-1296/07 – Splašková 
   kanalizace Úvaly – II. etapa, Slovany a ul. 5. května – jedná se 
   o zřízení technického dozoru.
Na základě předložených podkladů vybrala vítěze výběro-
vých řízení:
•dodavatele na zhotovení stavby „ČOV Úvaly – intenzifikace 
   a dostrojení“,
•dodavatele na soutěžitele vodohospodářských staveb, 
•dodavatele realizace rekonstrukce kanalizace v Barákově ulici,
•dodavatele projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
   vybraných vodohospodářských staveb.
Souhlasila s vypsáním výběrového řízení na technický dozor inves-
tora (TDI) a koordinátora BOZP na akci „ČOV Úvaly – intenzifikace 
a dostrojení“ a s poptávkovým řízením na výběr šéfredaktora měsíč-
níku města Život Úval.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

První schůzka k navázání družby se slovenskou obcí 
V pátek 5. 12. 2009 navštívila naše město delegace zastupitelů 
a občanů Spišského Bystrého. Jedná se o obec, ležící v hornatém 
údolí řeky Hornád na severu Slovenska mezi  Vysokými a Nízkými 
Tatrami.  Poloha je vhodná jak na provozování zimních sportů (dva 
lyžařské vleky v obci), tak pro turistiku. V obci žije zhruba 2 200 
obyvatel. Podrobné informace jsou  na www.spisskebystre.sk.
Myšlenka navázání družby našeho města se slovenskou stranou začí-
ná mít reálné základy. Zastupitelé a občané Spišského Bystrého v čele 
se starostou Ing. Martinem Lavkem byli seznámeni s naším městeč-
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Městský úřad
kem v rámci krátké procházky od městského úřadu přes MŠ Kollá-
rova, hasičský dům, MDDM a DPS, kde proběhlo společné jednání 
o možnosti spolupráce a výměně informací o obcích.  
Pro společné jednání byla vypracována smlouva o spolupráci a přá-
telství mezi obcemi, kterou budou projednávat obě zastupitelstva. 
Zastupitelé našeho města připravují odvetnou návštěvu na Sloven-
sku ke společnému stvrzení spolupráce a družby mezi oběma ob-
cemi. 

Ing. Helena Váňová, místostarostka města   

Inventura 
Vše, co realizuje současné vedení města, vyplývá ze Strategického 
rozvojového plánu a Integrovaného plánu rozvoje, které byly zpra-
covány odborníky a schváleny zastupitelstvem města. Bohužel, in-
formovanost o těchto materiálech, byť jsou vyvěšeny na webových 
stránkách města, vázne. A vázne i informovanost o všem, co se v po-
sledních letech stihlo realizovat. Proto tato malá inventura toho, co 
současné vedení města za podpory racionálně a logicky uvažujících 
zastupitelů učinilo. Více než miliardový vnitřní dluh města se totiž 
nedá během krátké doby, například jediného volebního období, 
anulovat. Tedy:
• Získali jsme dotaci 22,5 milionu Kč z fondů Ministerstva 
  zemědělství ČR a Středočeského kraje a realizovali výstavbu 
    přívodu kvalitní káranské vody do Úval.
• Započali jsme s vybíráním investičních příspěvků od developerů 
    další výstavby v našem městě a díky tomu máme připraveny 
    finanční prostředky na spolufinancování dotací směřujících 
    k zásadnímu zlepšení stávající vodohospodářské infrastruktury; 
    jsou připraveny a z velké části již i podány žádosti o dotace na
    investiční akce, které přesahují výši 400 milionů Kč. 
• Podařilo se rozšířit kapacitu mateřských škol o cca 20 míst, 
    připravit veškerou dokumentaci nutnou pro rozšíření kapacity 
    o dalších přibližně 50 míst a podat žádost o dotaci.
• Byla podána žádost o dotaci směřující k efektivnějšímu využívání 
    stávajících prostor v základní a speciální škole.
• Zajistili jsme nákup nového hasičského vozu.
• Rekonstruovali jsme školní jídelnu a tím zajistili její další provoz 
    – měla být totiž z hygienických důvodů uzavřena.
• Rekonstruovali jsme i část budovy základní školy.
• Přemístili jsme stavební úřad do důstojnějších 
    prostor.
• Zavedli jsme službu „CZECH POINT“ a zavádíme službu 
    „datových schránek“.
• Velkou pozornost věnujeme prevenci kriminality, i když i zde 
    existují značné rezervy, zejména ve smyslu vytváření 
    možností pro využívání volného času „náctiletých“ a ve smyslu 
    vytvoření městské policie. 
• Oproti minulosti zabezpečují ochranu dětí při cestě do školy 
    zaměstnanci firmy Profi. 
• Velmi významným počinem, na který by se nemělo zapomínat, 
    jistě bylo i to, že se nám podařilo odvrátit navrácení dotace 
    a sankce v celkové výši 45 milionů Kč, která městu hrozila za 
    nedodržení podmínek poskytnutí dotace na dům s pečovatelskou 
    službou. Pokud by se to bývalo nepodařilo, hospodářství města by
  bylo zcela rozvráceno. Zaplatili jsme „pouze“ necelý milion Kč.
V tomto krátkém přehledu nebylo, samozřejmě, vyjmenováno vše. 

Bohužel – stále je před námi velmi mnoho práce, neboť se naše 
město skutečně nachází ve velmi zanedbaném stavu. A nejde jen 
o katastrofální stav komunikací, což je záležitost, na kterou si ob-
čané stěžují nejčastěji. Do významnějších rekonstrukcí komunikací 
se nemůžeme pustit zejména proto, že naprostou prioritou musí 
být investice do vodohospodářské infrastruktury, mateřské školy, 
základní školy, rybníků a podobně.
V Úvalech chybí kino, kluby, scatepark. 
I péče o seniory má svá „bílá místa“.
Vzhledem k neustále oddalované rekonstrukci drážního koridoru 
se protahuje i řešení dopravní situace v oblasti nádraží.
Jen velmi těžce se lze vypořádat s chybějícími komunikacemi v se-
verních částech našeho města, kde developer zneužil legislativních 
možností a vůbec je nevybudoval…
Těžko se také v brzké době podaří „sehnat“ 160 milionů na dostav-
bu základní školy, neboť ekonomická krize doprovázená úsporný-
mi opatřeními zachvátila celý svět včetně naší republiky.
Je toho hodně za námi i před námi.

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

Rozpočtový výhled města
Na jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2009 byl projednán a schvá-
len rozpočtový výhled města Úvaly, ve kterém jsou zapracovány 
všechny velké investiční akce města do roku 2014. 

vedení města

Den otevřených dveří Pečovatelské služby města Úvaly
Dne 2. 12. 2009 se v sálku v domě s pečovatelskou službou uskutečnilo 
setkání seniorů s pracovníky  MěÚ Úvaly a pečovatelské služby 
u příležitosti Dne otevřených dveří Pečovatelské služby města Úvaly. 
V úvodu místostarostka Ing. Váňová seznámila přítomné s novými 
cvičebními prvky pro seniory, které budou instalovány v jarních 
měsících na zahradě domu s pečovatelskou službou. Hosty tohoto 
setkání byli pan dr. Pokorný, který krátce pohovořil o historii Úval 
a pan Černý z výrobního družstva  nevidomých SPEKTRA, jenž 
přítomné informoval o kompenzačních pomůckách pro nevidomé 
a slabozraké. Pracovnice pečovatelské služby paní Křížová předvedla 
aktivizační programy pro seniory, paní Frýdmanová informovala 
o vývoji pečovatelské služby, paní Blochová a paní Paulová provedly 
zájemce po prostorách pečovatelské služby. Sociální pracovnice 
MěÚ paní Hošková informovala o možnostech podání žádosti 
o příspěvek na péči a dávek pro těžce zdravotně postižené občany.
Děkujeme všem za velký zájem a účast na této akci.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Předvánoční setkání seniorů s vedením města
Dne 9. 12. 2009 se v sálku v domě s pečovatelskou službou usku-
tečnilo již tradiční předvánoční setkání seniorů s vedením města. 
MUDr. Jan Šťastný a místostarostka Ing. Helena Váňová popřáli 
přítomným pěkné svátky, pevné zdraví a pohodu, senioři obdrželi 
drobné dárky pro radost. Již tak srdečnou atmosféru zpříjemnily 
svým vystoupením děti ze Základní školy Úvaly pod vedením 
paní učitelky Březkové a za hudebního doprovodu paní  učitelky 
Langráfové. Tímto jim za všechny děkujeme. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Život Úval

Městský úřad
Měsíčník Život Úval vyhodnocen jako jeden z nejlepších
Dne 26. 11. 2009 jsme se zúčastnili v Praze workshopu s názvem 
Obecní zpravodaj a radniční noviny, který byl veden profesio-
nálními žurnalisty. Cílem tohoto setkání bylo vzájemně porovnat 
zkušenosti s vydáváním obecních periodik. Účastnili se zástupci 
vydavatelů z různých obcí a měst celé České republiky a byly zde 
prezentovány nejrůznější obecní zpravodaje a radniční noviny.  Na 
programu bylo vše, co se týká zakládání zpravodaje, jeho financová-
ní, právních souvislostí, obsahové struktury a  námětů na zlepšení. 
Závěrem proběhla prezentace jednotlivých periodik zúčastněných 
vydavatelů. Hodnocení Života Úval bylo pro nás velice lichotivé, 
náš měsíčník byl prezentován jako jeden z nejlepších jak po stránce 
obsahové, tak i grafické. Bylo poukázáno na přehlednost a  pest-
rost jednotlivých rubrik, velmi kladně byla hodnocena i úroveň 
příspěvků. Naše Zásady pro vydávání měsíčníku Život Úval byly 
hodnoceny jako nejlepší.
Nesmíme zapomenout uvést, že nespornou zásluhu na těchto 
výsledcích má vedoucí  redaktor Ing. Vladislav Procházka, který 
pracuje v této funkci již 10 let, spolu se členy redakční rady a další-
mi spolupracovníky, kteří se na podobě našeho měsíčníku podílejí. 
Tímto jim vyslovujeme velký dík.    

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Osobní automobil pro pečovatelskou službu
Město Úvaly získalo investiční finanční dotaci z Humanitního fondu 
Středočeského kraje na sociální  oblast ve výši 300 000 Kč, která je 
určena na pořízení osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské 
služby města Úvaly. Město zakoupilo osobní automobil Škoda 
Rommster, který bude sloužit pro výše uvedené sociální účely.

Městský betlém opět bohatší
Mnohokrát děkujeme akademické sochařce paní Miloslavě Kaňkové 
za darování dvou nových  keramických postav, kterými byl doplněn 
krásný betlém, věnovaný touto umělkyní městu  v loňském roce.

vedení města
 

Ukončení  akce „Rekultivace lomu Úvaly“ - 1. etapa 
- vyklizení černé skládky
Město Úvaly s pomocí přidělené dotace ve výši 200 000 Kč z Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje realizovalo akci „Rekulti-
vace lomu Úvaly“ - 1. etapa - likvidace černé skládky. Celkové ná-
klady na vyklizení lomu byly 249 000 Kč. V rámci této akce došlo 
k vyklizení nashromážděného odpadu v prostoru bývalého lomu. 
Lom se nachází v centru města Úvaly v blízkosti vodoteče Výmoly. 
Vyklizení lomu umožní provedení dalších etap rekultivace lomu 
a jeho zpřístupnění veřejnosti pro oddychové a rekreační účely.

Martin Němeček, vedoucí odboru správy majetku města

Vánoční strom města Úvaly
Vánoční svátky jsou za námi, přivítali jsme rok 2010, ale snad ještě 
jedna vzpomínka, poděkování... Vánoční strom na náměstí byl 
krásný a napomohl dokreslit atmosféru adventu a Vánoc. Darovala 
ho paní Sýkorová ze Štefánikovy ulice. Rostl za domem a bylo 
nutné transportovat ho přes rodinný dům. Pro tuto akci bylo také 
nezbytné odpojit elektropřípojku. Motorová pila, velký jeřáb, tahač 
s podvalníkem vykonaly práci a pěkně rostlý strom byl usazen na 
náměstí. Chtěl bych poděkovat paní Sýkorové a panu Hovorkovi za 
poskytnutí jeřábu a tahače zdarma. Děkuji také pracovníkům VPS, 
kteří strom porazili  a ustavili.  

Martin Němeček, vedoucí odboru správy majetku města

Ukončení akce realizace dopravního značení
Město Úvaly s pomocí přidělené dotace ve výši 380 000 Kč od 
Středočeského kraje z Fondu dopravně bezpečnostních opatření 
zrealizovalo akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním 
provozu“. 
V rámci této akce došlo především k novému značení přechodů 
pro chodce  pro zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců – 
např. školáků z lokality Slovany směrem ke škole  u autobusových 
zastávek na silnici II/101. Dále byla řešena situace parkování 
v Husově ulici, kde docházelo k svévolnému stání buď podélnému 
nebo šikmému. Bylo provedeno vodorovné a svislé značení par-
kování v této ulici a vyznačena frekventovaná křižovatka náměstí 
Arnošta z Pardubic s ulicí Komenského.
Hlavním účelem této akce byla snaha o vyšší dopravní bezpečnost 
ve městě. Pro bezpečnost všech občanů žádáme o respektování 
nových dopravních značek ve městě.

Adriana Bednarčíková, odbor investic a dopravy

Mohutný 
smrk 
zavěšený 
na rameni 
jeřábu,
foto 
M. Němeček
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Usnesení č. Z – 0127/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a vedení města za období od 3. 11. 2009 
do 10. 12. 2009 (příloha č. 1).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0128/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly z roku 2009 
č. 0107/09, 0111/09, 0113/09, 0115/09, 0119/09, 0120/09 (příloha č. 2).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0129/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 2010 – 2013 (příloha č. 3). 
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0130/09  
Zastupitelstvo města Úvaly: 
schvaluje převod finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč pro MŠ Pražská 525, 
Úvaly, z rezervního fondu do fondu odměn,
ukládá starostovi vyrozumět ředitelku pí Hejnicovou z MŠ Pražská 525 ve smyslu 
tohoto usnesení.   
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0131/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kde příjmy činí 103.983.412,- Kč 
a výdaje  103.983.412,- Kč (příloha č. 4),
pověřuje místostarostku Ing. Helenu Váňovou k provedení 6. rozpočtového opatření 
(uzávěrka roku 2009).  
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0132/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství na akci „Kanalizace - Barákova Úvaly“ a zavazuje se spolufinancovat akci 
ve výši 5% nákladů,
pověřuje starostu  zajistit podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství na akci „Kanalizace – Barákova Úvaly“,
v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0133/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času 
a primární prevence na akci „Velká cena města Úval“ a zavazuje se spolufinancovat 
akci ve výši 2 750,- Kč,
pověřuje starostu zajistit podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, 
volného času a primární prevence na akci „Velká cena města Úval“,
v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0134/09  
Zastupitelstvo města Úvaly:
souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek na akci „Obnova kamenného mostku – 2. etapa“ a zavazuje se 
spolufinancovat akci ve výši 17 500,- Kč,
pověřuje starostu zajistit  podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek na akci „Obnova kamenného mostku – 2. etapa“,
v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0135/09  
Zastupitelstvo města  Úvaly:
souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS na akci „Modernizace vybavení SDH Úvaly“ a zavazuje se 
spolufinancovat akci ve výši 5 011,- Kč, 
pověřuje starostu  zajistit podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Modernizace vybavení SDH Úvaly“,
v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0136/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí informaci o vyklizení prostor bývalého lomu v návaznosti na již 
přijaté usnesení č. Z – 095/09 ze dne….– (Zastupitelstvo města Úvaly: I. souhlasí 
s přijetím  dotace ve výši 200.000,- Kč z Fondu životního prostředí Středočeského 
kraje na rok 2009 na akci: „Úvaly – rekultivace lomu 1. etapa – odstranění skládky“,
II. pověřuje  starostu města podpisem smlouvy.).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0137/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje pro rok 2010 a) vodné ve výši 38,63 Kč/m3,
  b) stočné ve výši 35,00 Kč/m3.
PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Usnesení č. Z – 0138/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje poplatek  za odpady pro rok 2010 ve výši 492,- Kč na osobu. 
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0139/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje přijetí bezúplatně převáděného pozemku KN  p.č. 3270/7 v k.ú. Úvaly 
u Prahy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (příloha č. 5),
pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0140/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
schvaluje směnu pozemku, KN p.č. 2768/6 o výměře 92 m², pozemku KN p.č. 2769/3 
o výměře  2 731 m² a pozemku KN p.č. 3237/9 o výměře 980 m², všechny druh 
pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Úvaly u Prahy a ve vlastnictví 
pana Jaroslava Černého, bytem Janáčkova 1178, Úvaly (1/6), pana Josefa Černého, 
bytem Nerudova 57, Úvaly (2/6), pana Miroslava Černého, bytem Arnošta z Pardubic 
18, Úvaly (1/6) a paní Aleny Soukupové, bytem Janáčkova 1117, Úvaly (2/6) za 
pozemek KN p.č. 862/27, orná půda o výměře 2 800 m² v k.ú. Úvaly u Prahy a ve 
vlastnictví města (příloha č. 6),
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3

Usnesení č. Z – 0141/09   
Zastupitelstvo  města Úvaly:
bere na vědomí podání žádosti o investiční finanční dotace z Humanitního fondu 
Středočeského kraje na sociální oblast v roce 2009 ve výši 300 000,- Kč, která  je 
určena na pořízení osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby města 
Úvaly,
souhlasí s přijetím investiční finanční dotace z Humanitního fondu Středočeského 
kraje na sociální oblast v roce 2009 ve výši 300 000,- Kč, která  je určena na pořízení 
osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby města Úvaly,
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0142/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku osobního 
automobilu pro Pečovatelskou službu města Úvaly, předpokládaná hodnota zakázky 
330 000,- Kč s DPH (příloha č. 7),
ukládá starostovi zveřejnit výběrové řízení,
schvaluje členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve složení:
MUDr. Šťastný, Ing. Váňová, pí Novosádová, p. Kolařík, pí Tesařová, 
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0143/09   
Zastupitelstvo  města Úvaly:
souhlasí s podáním žádosti  města Úvaly jako poskytovatele sociální služby o dotaci 
ze státního rozpočtu pro rok  2010 ve výši 1 410 000,- Kč - Pečovatelská služba města  
Úvaly,
ukládá starostovi zajistit kvalifikované podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
pro rok 2010 ve smyslu tohoto usnesení,
v případě přidělení dotace souhlasí s jejím přijetím  a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0144/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:  
souhlasí s přijetím daru od akademické sochařky paní Miloslavy Kaňkové, která městu
darovala  keramický znak města Úvaly (příloha č. 8).
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0145/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o provedení kontroly - Zpětná kontrola plnění usnesení VZZM 
se zaměřením na nesplněná usnesení v letech 2006 – 9/2009 (příloha č. 9).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0146/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí zprávu o provedení kontroly podle usnesení KV-06/08 - Kontrola 
vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo občany na 
VZZM za období  2008 – 9/2009 (příloha č. 10).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0147/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:  
bere na vědomí informaci o plnění závazků vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy 
na pronájem budovy Zdravotního střediska Úvaly, Pražská 1144, Úvaly společností 
Jiří Mareš, s.r.o.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0148/09   
Zastupitelstvo města Úvaly:
ukládá starostovi zajištění projednání problematiky převzetí komunikace Polská 
(,,polská linie“) ve výboru pro výstavbu.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ing. Helena Váňová, místostarostka

MUDr. Jan Šťastný, starosta

5

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 9/2009 ze dne 10. 12. 2009
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Zemřel velitel hasičů Karel Klíma
Prvního dne měsíce prosince nás opustil 
v nedožitých 40 letech kamarád a velitel 
sboru Karel Klíma. Jeho neobyčejnou osob-
nost a přátelskost doložil početný zástup 
lidí, který se zúčastnil posledního rozlouče-
ní. Pro samotný sbor, kterému jeho velitel 
věnoval notnou část svého krátkého života, 
je to nevýslovná tragédie a velká ztráta. Svou 
energičností, obdivuhodnými organizační-
mi schopnostmi a přirozenou autoritou 
dokázal úvalský sbor vést z úpadku v deva-
desátých letech do současnosti, kdy se sbor 
i s výjezdovou jednotkou vyznačuje svou 
pilnou a úspěšnou aktivitou. Byl mužem 
na svém místě, který nezapomínal ani na 
budoucnost organizace. Společně s ostat-
ními vychoval a předal své zkušenosti další 
generaci úvalských hasičů. Mnohým z nás 
zůstanou v myslích nezapomenutelné zážit-
ky nejen z běžného chodu sboru a letních 
táborů ve Stříbrné Skalici. Srozumitelný 
a silný odkaz, který zanechal, nás zava-
zuje k následování a pokračování v jeho 
práci pro dobrovolné hasičství v Úvalech 
a s úctou a láskou děkujeme za vše, čím nás 
obohatil.

členové SDH Úvaly

Velitel úvalských hasičů pan Karel Klíma, 
který nás 1. 12. 2009 navždy opustil, 
významně přispěl k rozvoji SDH Úvaly.  
Vždy o něm budeme hovořit jako o člověku, 
který byl nadšeným dobrovolným hasičem, 
ochotným vždy pomoci. 
Čest jeho památce.

vedení města

Dvě vzpomínky

Na přelomu listopadu a prosince t. r. zemře-
li v našem městě dva mladí muži, kteří jen 
zdánlivě neměli nic společného. Oba byli 
Úvaláci, a tím nemyslím jen to, že v Úvalech 
bydleli a žili. Každý z nich svým způsobem 
a na úplně jiném „poli“ se zajímal nebo sta-
ral o věci veřejné a tím nepřímo napomáhali 
vytvářet duch města, nebo méně vznešeně 
řečeno jeho kolorit.

Karel Klíma
Karel byl Hasič. Napsal jsem schválně s vel-
kým H, protože to byl velký úvalský hasič, 
a to nejen postavou, ale především jako 
osobnost s velkou autoritou. V polovině 90. 
let, kdy byl opravdu velmi mladý, převzal ve-
dení úvalských hasičů a v krátké době výraz-
ně zvedl úroveň a akceschopnost hasičské 
jednotky. Ačkoliv úvalský hasičský sbor se 
skládá z dobrovolníků, viděl jsem ho několi-
krát při konkrétním zásahu, kdy tento sbor 
právě pod vedením Karla pracoval velmi 
profesionálně. Namátkou například při ha-
šení hořících pneumatik v Radlické čtvrti. 
S daleko skromnějším vybavením dokázal 
pomáhat při hašení požárů mnohem lépe 
vybaveným profesionálním sborům. Ka-
rel byl nejen velitelem hasičů při zásazích, 

ale staral se (samozřejmě i s dalšími hasiči) 
o děti a mládež, tzv. hasítka. Mnoho dětí si 
tak osvojilo základy velmi užitečné činnosti. 
Zejména jeho zásluhou je v úvalském hasič-
ském sboru většina mladých lidí. Velmi bo-
jovně usiloval o vybavení jednotky tak, aby 
mohla čelit novým nebezpečím, například 
autohaváriím či haváriím plynu, a také aby 
zvládla úlohu regionální hasičské jednotky. 
Po celou dobu svého působení nejvíce usiloval 
o pořízení nového hasičského auta. Jeho 
vytrvalost po mnoha letech nakonec našla 
kladnou odezvu v zastupitelstvu města a le-
tos bylo auto koupeno. Bohužel, auta už si 
neužije.
Karel byl velmi obětavý, nelitoval věnovat 
svůj čas, energii pro veřejnou činnost. Po-
znal jsem ho jako člověka přímého, poctivé-
ho, vždy jednajícího ve prospěch celku. Tak 
zůstane v mých vzpomínkách a myslím, že 
tak zůstává u mnoha lidí.

Márty Gebhart
Osobně jsem Mártyho poznal hned zkraje 
90. let. Byl nadšen ze změny režimu a hned 
mluvil o svém velkém snu uspořádat v Úva-
lech rockový koncert. Chtěl, aby se naše 
město nebo jeho okolí stalo hostitelem sku-
pin hrajících rockovou hudbu, takový český 
Woodstock. Na vysvětlenou pro ty, kteří se 
o tento druh hudby nezajímají: Woodstock 
je místo v USA, kde se v roce 1969 konal 
první a zřejmě nejslavnější megakoncert 
této hudby. Sešlo se zde na  milión lidí, bylo 
to vlastně vyvrcholení vzpoury mladých lidí 
proti konzervativní Americe v 60. letech mi-
nulého století. 
I v socialistickém Československu byla tato 
hudba vnímána jako protest proti režimu. 
Po jeho pádu nově nabytá svoboda nabízela 
velké možnosti, v hudební oblasti prakticky 
ničím neomezené. Tak to cítil Márty, a když 
mluvil se mnou, ač o generaci starším, ro-
zuměli jsme si. Jeho sen se částečně splnil, 
v Úvalech se začaly pořádat rockové koncer-
ty. On sám pomáhal při jejich přípravách, 
zvláště při těch prvních ze začátku. Pro mne 
bude navždy spojen s touto krásnou vzpo-
mínkou  a také na něj nezapomenu jako na 
člověka poctivého a skromného.

Ivan Černý

Památné stromy v Úvalech
Němými svědky historie a života generací 
lidí žijících před námi a doufám i generací 
lidí po nás jsou stromy, a to hlavně ty z nich, 
u kterých člověk uznal, že pro svoji výji-
mečnost je třeba je chránit. První seznamy 
chráněných stromů jsou známy z let 1908 
– 1913. Okrašlovací spolky ve 40. letech 
20. století pak tyto seznamy rozšířily. Do 
seznamu chráněných stromů se následně 
dostaly i stromy další, a to podle prvního 
uceleného zákona o státní ochraně příro-
dy z roku 1949. Postupně byly do těchto 
seznamů zařazovány až do roku 1992 dal-
ší stromy, kdy nabyl účinnosti nový zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, platný i v současnosti, který řeší nejen 

péči o již chráněné stromy, ale umožňuje 
i vyhlášení ochrany stromů dalších. Podle 
současného zákona se stává strom chrá-
něným v okamžiku, kdy je vyhlášen jako 
památný. V našem blízkém okolí je asi nej-
známější skupina chráněných památných 
stromů, kterou tvoří lípy u sochy sv. Donáta 
ve Škvorci na křižovatce na historické cestě 
od statku Hostín v Úvalech umožňující od-
bočení do obce Přišimasy, Hradešín a k bý-
valému zámku ve Škvorci. Památné stromy 
jsou v našem okolí vyhlášeny i v obci Jirny 
a Šestajovice.
Podle současně platného zákona může 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 
v rozsahu své působnosti  na základě ná-
vrhu občanů,  občanských sdružení apod., 
při splnění určených podmínek, vyhlásit 
památný strom, skupinu památných stromů 
nebo památné stromořadí. Městský úřad 
Úvaly, odbor životního prostředí a územ-
ního plánování, je pak tím orgánem státní 
správy, který v přenesené působnosti pa-
mátné stromy vyhlašuje a za určitých pod-
mínek je může i rušit.
Město Úvaly nemělo ve svém katastru žádný 
vyhlášený památný strom, i když některé by 
si to zasluhovaly. Právě z tohoto důvodu byl 
akceptován a projednán návrh občanské-
ho sdružení „Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí“, který zpracoval Dr. Vítězslav 
Pokorný  ve spolupráci s Petrem Urbanem,  
na vyhlášení památných stromů. Po důklad-
né prohlídce a dendrologickém posouzení 
odborníkem byly z navrhovaných stromů 
správním rozhodnutím, které nabylo právní 
moci dne 27. 11. 2009, vyhlášeny dva stro-
my jako památné.
V prvním případě se jedná o mohutný dub 
zimní, který má obvod kmene ve 130 cm 
výšky 355 cm a  nachází se v Masarykově 
háji při Bendlově stezce, poblíž základní 
školy, při okraji lesního hřiště. Je to  jeden 

Zprávy z města

Jeden ze dvou nově vyhlášených 
památných stromů (uprostřed snímku) se 
nachází u rybníka Fabrák. 
Foto Ing. V. Procházka
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z nejstarších stromů v Masarykově háji, kte-
rý přežil mohutné kácení v období Rakous-
ko – pruských válek. V druhém případě se 
jedná o lípu malolistou s obvodem kmene 
580 cm, rostoucí pod komunikací vedou-
cí podél bývalého cukrovaru ve svahu nad 
stavidlem rybníka Fabrák. V tomto případě 
se jedná taktéž o velmi starý strom, u něhož 
je dendrologická zvláštnost, kterou je něko-
likaramenná koruna vytvářející na kmeni 
kotel.  
V jarních měsících budou oba stromy ozna-
čeny cedulí se státním znakem a dále občan-
ské sdružení „Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí“ provede v rozsahu ochranných 
pásem obou památných stromů odstranění 
nežádoucích dřevin, plevelů a přírodě při-
rozenou úpravu povrchu. 
V návrhu  na vyhlášení památného stromu 
je taktéž dub zimní ve Škvorecké oboře. 
Jedná se o mohutný strom – pamětník za-
ložení této obory, jehož zvláštností je, že je 
přírodním modlitebním místem (na stromě 
je umístěn obrázek s křesťanským motivem) 
a k místu se váže tragická událost. V součas-
né době o vyhlášení probíhají jednání s Lesy 
České republiky, které se k návrhu stavějí 
kladně. 
O tom,  jak to dopadlo a zda strom byl vyhlá-
šen, zase až někdy příště.

Bohuslav Prokůpek, 
vedoucí odboru životního prostředí 

a územního plánování
                             

Informace pro pacienty 
MUDr. M. Maříkové
Pacienti, kteří mají zájem o očkování 
proti tzv. prasečí chřipce, můžou za-
volat do ordinace  na telefonní číslo 
281 982 853 a objednat se na očkování. 
Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo vakcínu 
i pro lidi, kteří nemají chronické onemoc-
nění a chtějí se nechat očkovat. Náklady 
hradí pojišťovna.

MUDr. M. Maříková 

České dráhy nabízejí nákup 
jízdenek přes internet i přes telefon
ČD nabízejí obstarání jízdních dokladů pro-
střednictvím elektronického obchodu nebo 
přes telefon, a to 24 hodin denně. 
Přes internetový obchod lze pořídit vnitros-
tátní i mezinárodní jízdenky na www.cd.cz/
eshop, a to až 2 měsíce před odjezdem vla-
ku. Platbu lze provést platební kartou nebo 
prostřednictvím virtuálního konta PaySec, 
jehož nabití probíhá ze standardního ban-
kovního účtu nebo platební karty. 
Nákupem přes telefon lze obstarat jízdní do-
klady prostřednictvím telefonní linky Kon-
taktního centra ČD 840 112 113. Prodejem 
vede zákazníka operátor ČD, se kterým je 
možné hovořit ve třech světových jazycích 
– anglicky, německy a rusky. Jízdenku si lze 
následně vyzvednout u pokladní přepážky 
ve vybraných stanicích nebo si ji nechat za-
slat na zvolenou e-mailovou adresu. 

Další novinkou je jízdní doklad eTiket do 
zahraničí, který je určen pro cestování do 
vybraných zahraničních destinací za atrak-
tivní ceny. Lze ho zakoupit pouze pro-
střednictvím eShopu ČD nebo telefonní 
linky kontaktního centra. Cestovat s tímto 
jízdním dokladem lze pouze ve vybraných 
vlacích, kde je počet míst za tyto atraktivní 
ceny omezen. 
Více informací najdete na internetových 
stránkách Českých drah www.cd.cz/eshop. 

Autobusové spoje
Z vlakového nádraží lze dále využít autobu-
sových spojů. Z úvalského nádraží jezdí pra-
videlné linky č. 304, 391, 405, 423 a 484.
Linka č. 304 směrem na Černý Most odjíždí 
v pracovních dnech od nádraží 4x v dopo-
ledních a 4x v odpoledních hodinách. 
Linka č. 391 vede z nádraží v Úvalech přes 
Dobročovice, Květnici a Rohožník na ná-
draží v Klánovicích. V pracovních dnech 
autobusy odjíždějí v ranních hodinách od 
nádraží v Úvalech v půlhodinových inter-
valech, které se v dopoledních hodinách 
prodlouží až na dvouhodinové intervaly, po 
druhé hodině odpolední se opět zkrátí na 
hodinový interval. Poslední spoj odjíždí ve 
21.10 h od nádraží v Úvalech. 
Linka č. 405 je vedena přes Jirny a Čeláko-
vice do Brandýsa n. L. V pracovních dnech 
jezdí v ranních hodinách dva spoje v 4.53 h 
a 6.54 h. Zpátky lze využít spoj, který odjíždí 
z Brandýsa n. L. v 16.30 h. 
Linka č. 423 vede přes Škvorec, Přišimasy a 
Hradešín do Doubravčic. Z nádraží v Úva-
lech odjíždí první ranní spoj v 5.13 h a další 
v půlhodinových až hodinových intervalech 
po celý den až do 22.43 h. V sobotu jsou vy-
praveny od nádraží 4 autobusy během dne 
a v neděli 5 autobusů. 
Linka č. 484 vede od nádraží, aby se přes 
Tuklaty a Horoušany opět vrátila zpět na ná-
draží. Jezdí pouze v pracovních dnech, a to 
7x za den, kdy osmý spoj je vypraven pouze 
z Tlustovous na nádraží. 
Přesné odjezdy a příjezdy spojů lze najít na 
webových stránkách www.ropid.cz.

Zpracovala Jana Teplá, odbor investic 
a dopravy MěÚ Úvaly.

Telefonní seznam MěÚ v Úvalech
a některých e-mailových adres
Starosta 
MUDr. Jan Šťastný                       281091537
e-mail: starosta@mestouvaly.cz 

Místostarostka
Ing. Helena Váňová                     281091521
e-mail: mistostarosta@mestouvaly.cz 

Sekretariát kanceláře starosty
Monika Šimáňová                        281091526
e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz 

Odbor správy majetku
Martin Němeček, vedoucí          281091502
e-mail: majetek@mestouvaly.cz 

Miroslav Černý                            281091503
Blanka Viktorová                         281091502
Martin Svoboda                           281091520
Dana Brajerová                            281091503

Odbor investic a dopravy
Ilona Reicheltová, vedoucí         281091534
e-mail: vystavba@mestouvaly.cz
Adriana Bednarčíková                 281091538
Jana Teplá                                    281091535

Odbor životního prostředí 
a územního plánu
Bohuslav Prokůpek, vedoucí      281091527
e-mail: zivotniprostredi@mestouvaly.cz
Blanka Reinerová                        281091554
Marek Šplíchal                             281091524

Odbor ekonomický
Jitka Hájková, vedoucí                281091523
e-mail: ekonomika@mestouvaly.cz
Dana Kyralová                             281091573
Jana Novotná                               281091542

Odbor správní
Jana Tesařová, vedoucí               281091525
                                                      281982485
e-mail: spravni@mestouvaly.cz
Radka Branyšová                         281091541
Marie Černá                                 281091528
Jitka Hamouzová                         281091539
Ilona Hošková                              281091529
Monika Šimonová                        281091540
Lenka Platzová, podatelna          281091561
Ivana Šťastná, podatelna             281091561
e-mail: podatelna@mestouvaly.cz

Pečovatelská služba:
Pavlína Frýdmanová                    281011632
Jan Karlin, správce DPS              281011645                                                          

Veřejně prospěšné služby
Petr Prchal                                   281981860
e-mail: vpsmeuuvaly@volny.cz

Stavební úřad
Ing. Helena Bulíčková, vedoucí  281091551
                                                      281981912
e-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz
Kateřina Kopecká                       281091545
Jitka Mocová                                281091547
Milada Říhová                              281091548
Renata Vayhelová                        281091550
Alena Fejtová                               281091543
Jana Jungwirthová, recepce       281091532
Jana Sandnerová, recepce           281091552

Organizační složky města

Městská knihovna
Iva Krňanská, vedoucí                281981877
e-mail: mek.uvaly@seznam.cz
Zdeňka Beňová                            281981877
Dagmar Kalinová                         281981877

MDDM
Jana Pospíšilová                           281981934
e-mail: mddmuvaly@seznam.cz

Zprávy z města
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Život Úval

                                   Platí od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010

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

 4:21   4:47   X     0:20,Praha hl.n.   0:48          11  
 4:51   5:17   11     3:57    4:24   11
 5:21   5:47   X, 6, 27     4:37    5:04   X, 27, 6
 5:51   6:17   80     5:07    5:34
 6:11   6:35   X, Sp     5:37    6:04   X  
 6:21   6:47        6:07    6:34  
 6:43   7:07   X, Sp     6:37    7:04   80
 6:51   7:17                       7:07    7:34
 6:58   7:22   X, Sp            7:37    8:04  
 7:21   7:47   80     8:07    8:34
 7:51   8:17                            8:37    9:04  
 8:21   8:47        9:07    9:34
 8:51   9:17        9:37  10:04  
 9:21   9:47      10:07  10:34
 9:51  10:17                    10:37  11:04  
10:21  10:47      11:07  11:34
10:51  11:17      11:37  12:04  
11:21  11:47      12:07  12:34   80
11:51  12:17      12:37  13:04  
12:21  12:47      13:07  13:34   80
12:51  13:17      13:37  14:04  
13:21  13:47   80   14:07  14:34   80 
13:51  14:17      14:37  15:04  
14:21  14:47   80   15:07  15:34   80
14:51  15:17      15:37  16:04  
15:21  15:47   80   16:07  16:34   80
15:51  16:17      16:37  17:04  
16:21  16:47   80   17:07  17:34   80
16:51  17:17      17:37  18:04   16
17:21  17:47   80   18:07  18:34   80
17:51  18:17   16   18:37  19:04   10
18:21  18:47   80   19:07  19:34   16, 80
18:51  19:17   16   19:37  20:04   10
19:21  19:47   16   20:07  20:34   10
19:51  20:17   10   20:37  21:04   10
20:21  20:47   10   21:07  21:34   10 
20:51  21:17      21:37   22:04   10
21:21  21:47   10   22:07  22:34   10
21:51  22:17   10   22:37  23:04   10
22:21  22:47   10   23:07  23:34   14
22:51  23:17  
23:29  23:57   10, Praha hl.n.

Vysvětlivky:
X jede v pracovní dny   10 nejede 24. 12., 31. 12.
6 jede v sobotu   80 přímé vozy Praha Masarykovo n. - Nymburk
11 nejede 25. 12., 1. 1.      hl. n., resp. Nymburk hl. n. – Praha Masarykovo n.,
16 nejede 24. 12.    v X kromě 28. - 31. 12., 7. - 9. 7.
27 jede X a 6 a také 24. 12., 28. 9.,   14 nejede 24. / 25. 12., 31. 12. / 1. 1. 
               28. 10., 17. 11., nejede 26. 12., 2. 1.  Sp spěšný vlak - staví pouze Praha - Klánovice, Praha - Libeň

Přehled neobsahuje všechny údaje a slouží pouze k základní informaci. Podrobnosti lze nalézt v oficiálním jízdním řádu Českých drah.

Odjezdy a příjezdy vlaků
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Vidět a být viděn
Každý den dochází na silnicích k vážným 
dopravním nehodám. Jejich oběťmi býva-
jí často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha 
tragických nehod je nedostatečná viditel-
nost. Právě chodci a cyklisté jsou tím nej-
slabším účastníkem v silničním provozu 
a jsou nejzranitelnější. Proti autu, motocyklu 
a kamionům mají velmi malou šanci. Auta 
mají povinnost svítit, chodci takovou mož-
nost nemají. Cyklisté být osvětleni musí, ale 
v mnoha případech nejsou.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bez-
pečnosti na silnicích. Za snížené viditelnos-
ti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chod-
ce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec 
nebo příliš pozdě.
Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit po-
mocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek 
a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou 
snadno dostupné a vůbec ne drahé.

Zvýšení viditelnosti
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou ob-
lečení a doplňky z fluorescenčních a re-
flexních materiálů, které zvyšují světelný 
kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdá-
lenost, na jakou může řidič chodce nebo 
cyklistu zaznamenat.
fluorescenční materiály
zvyšují viditelnost za denního světla a za 
soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí.
Nejčastěji používanými barvami jsou jasně 
žlutá, zelená a oranžová.    
reflexní materiály 
odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdro-

ji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. 
Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za sní-
žené viditelnosti.
             

18 metrů modré oblečení
24 metrů červené oblečení
37 metrů žluté oblečení
55 metrů bílé oblečení
200 metrů reflexní oblečení

 

Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší 
vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x 
větší vzdálenost než oblečení modré. Při 
rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 
31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědo-
mil nebezpečí a odpovídajícím způsobem 
zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu 
chodci a cyklisté dají dostatek času!

Děti
Děti jsou na silnicích ohroženy víc než jiní 
chodci. Jsou méně soustředěné a nedoká-
ží ještě dobře odhadovat a předvídat. O to 
důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe 
vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty 
s reflexními doplňky učiní jejich každoden-
ní cestu do školy i ze školy bezpečnější.

Cyklisté
Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou 
nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. 
Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, 
zadní červenou odrazkou a oranžovými 
odrazkami na pedálech a v paprscích jízd-
ních kol (mohou být doplněny reflexními 

proužky na botách a oděvu). Za snížené 
viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž 
světlometem svítícím bílým světlem vpředu 
a stálým nebo blikajícím červeným světlem 
vzadu. Pamatujte, reflexní doplňky v kaž-
dém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na 
silnicích.

Alkohol
Velmi častým viníkem dopravní nehody 
bývá alkohol. Ten však před jízdou nepoži-
jí jen řidiči motorových vozidel, ale velmi 
často také právě chodci a cyklisté. Vlivem 
alkoholu pak u všech dochází ke špatné-
mu odhadu vzdálenosti, nesoustředěnosti 
a špatným reakcím. A pokud se k alkoholu 
přidá například i rychlá jízda projíždějícího 
vozidla, nastávají situace, kterým by se dalo 
předejít. Při střetu jsou pak těmi slabšími 
a ohroženějšími většinou právě chodci 
a cyklisté, kteří nemají proti vozidlům šanci. 
Kvůli alkoholu u řidičů, chodců a cyklistů se 
mnozí již domů nevrátili.
Policisté preventivně informační skupiny 
Praha – venkov znovu upozorňují řidiče 
a všechny účastníky silničního provozu, aby 
dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na 
bezpečnost ostatních. Nespoléhejte na to, 
že vám se to přece nemůže nikdy stát. Ti, co 
už se domů nevrátili, by jistě dnes jednali ji-
nak. Šanci už však nemají. 

nprap. Markéta Johnová, DiS.
nprap. Štěpánka Zatloukalová, 

tiskové mluvčí PČR Praha-venkov

Ze zápisníku policie

Napsali o nás
Divokej Bill ve Žluťáku pokřtil novou desku
Pardubice – Oblíbená skupina Divokej Bill přijela představit svoji 
novou desku Mlsná. Předvánoční koncert v akustickém balení se 
skvěle hodil do komornější atmosféry pardubického klubu Žlutý 
pes. „Akustika se víc hodí do komorních prostředí klubů než do 
velkých sportovních hal,“ vysvětlila kapela.
Šňůra po velkých halách přijde na řadu až na jaře. Teď si úvalská for-
mace užívá předvánoční turné po sedmnácti českých a moravských 
městech a čeká, jak budou fanouškové reagovat na novou desku.
„Album Mlsná je pátou řadovou deskou a na pultech se objevila před 
dvěma týdny,“ upozornil frontman Divokýho Billa Václav Bláha. Ka-
pela se s ním prý vrací ke kořenům. Podle reakcí publika si Mlsná, 
točená analogově, své fanoušky opět najde. Velké veselí v klubu Žlu-
tý pes vyvolaly hlavně nové písničky Půl pátý ráno a Unisono.
Největší křest čeká album Mlsná na pražském koncertě v Paláci 
Akropolis, ale osmičlenná kapela se rozhodla, že desku bude křtít 
v každém městě, kam s akustickým turné přijede. Pardubice nebyly 
výjimkou, role kmotra se ujal dvorní fotograf kapely Venda Šebek.
Všichni novému albu popřáli jen to nejlepší a publikum si dopřálo 
sprchu šampaňským.

Pavla Svítková
(Pardubický deník, 30. 11. 2009)

    
  Poznámka redakce:
  Gratulujeme kapele Divokej Bill za 3. místo 
  v celostátní anketě Český slavík 2009.

Rychlík srazil muže, ten na místě zemřel
Úvaly – K tragédii na kolejích došlo včera 6. 12. krátce před jede-
náctou hodinou dopoledne. V železniční stanici Úvaly srazil rychlík 
jedoucí do Prahy šestapadesátiletého muže. Ten přecházel koleje ve 
stanici v místech, kde je to zakázané. Svým zraněním na místě pod-
lehl. Škoda na vlaku činí 5 tisíc korun. „Provoz ve stanici byl omezen 
do 14.08 hodin, kdy skončily odklízecí práce. Vlaky jezdily kolem 
místa nehody po jiných kolejích,“ uvedl Jan Kučera, náměstek ge-
nerálního inspektora drážní inspekce. Cestujících vlakem z Kolína 
do Prahy a opačně se událost z hlediska možných zpoždění příliš 
nedotkla. Šlo jen o minuty. Jak následně vyplynulo ze šetření drážní 
inspekce, příčinou nehody bylo porušení zákona o dráhách ze stra-
ny muže. „Postižený vstoupil do prostoru dráhy, který je veřejnosti 
nepřístupný. Navíc je v Úvalech řádně cedulemi zdůrazněno cestu-
jícím, že nesmí vstupovat do kolejiště,“ uzavřel Jan Kučera. 

(zeh), (Kolínský deník, 7. 12. 2009)



10

Život Úval

Kultura a volný čas
Advent v Úvalech
Závěr roku je vždy spojen s přípravou na 
vánoční svátky. Je to období adventu a měl 
by to být čas očekávání, nadějí a pokory. 
Kromě nákupu dárků, pečení cukroví nebo 
úklidu je vhodné si najít chvilku pro kultur-
ní a společenský zážitek, abychom si mohli 
tento čas náležitě vychutnat. Je přece jeden-
krát v roce.
Podobně jako v minulých letech bylo mož-
né i v našem městě navštívit některé pořa-
dy, které do předvánočního období zcela 
určitě patří.

Vánoční jarmark
V pátek 27. listopadu, dva dny před první 
adventní nedělí, pořádal městský dům dětí 
a mládeže vánoční jarmark. Už při vstupu do 
budovy bylo zřejmé, že zde vládne báječná 
atmosféra. V provoněném „domečku“ bylo 
možné zakoupit drobné dárky pro své nej-
bližší nebo sobě pro radost. V nabídce byly 
květinové vazby Olgy Husenské, perníčky 
Ivy Pospíšilové, bižuterie Veroniky Maříko-
vé, batikované oblečení Ivany Prchalové, 
keramika Romany Zelenkové a Ondry Fuxe, 
svíčky a decoupage Dany Váňové, výrobky 
lidové tvorby Magdy Novákové, vánoční 
ubrusy a bytový textil Věry Krátké a šperky 
Máji Šolcové. O občerstvení se postaral Mi-
chal Husenský a hudební doprovod zajistili 
kluci Šolcovi.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu
Na první adventní neděli, která tentokrát 
připadla na 29. listopadu, připravila komi-
se pro kulturu společně s vedením města 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Již 
před 14. hodinou přicházeli na náměstí Ar-
nošta z Pardubic první návštěvníci, pro něž 

byl připraven malý kulturní program. Po 
úvodním přivítání starostou města MUDr. 
Šťastným zazněly vánoční písně a koledy 
v podání dětského sboru základní školy, 
pak vystoupil flétnový kroužek domu dětí 
a poté následoval koncert Komorního sbo-
ru Christi Úvaly. V několika stáncích bylo 
nabízeno vánoční zboží. Při chladném poča-
sí bylo příjemné zahřát se horkým punčem 
nebo ochutnat klobásy či vánočku. Zájem 
o občerstvení byl nevídaný, vše bylo zdarma. 
Nutno podotknout, že náklady na občerst-
vení nezatížily rozpočet města, ale hradil je 
starosta  MUDr. Šťastný „z vlastní kapsy“. Zá-
věr podvečera patřil pěveckému vystoupení 
Jindry Dvořáčkové, která se za hudebního 
doprovodu Luboše Mandy zaměřila na šan-
sony a vánoční písně. Pomalu se stmívalo 
a přišel čas na rozsvícení vánočního stromu, 
který bude až do lednových dnů zdobit cen-
trum města.

Koncert souboru Musica Dolce Vita
Do adventního období určitě patří i po-
znání hudby starých českých mistrů. Písně 
a skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvo-
řáka, Bohuslava Martinů, Jakuba Jana Ryby 
nebo Leoše Janáčka, které hudební veliká-
ni složili před staletími, přednesené triem 
Musica Dolce Vita na koncertu 11. prosince 
v sálku DPS, zcela jistě upoutaly pozornost 
každého zájemce o klasickou hudbu. Při po-

slechu harfy Zbyňky Šolcové, flétny Žofie 
Vokálkové a zpěvu mezzosopranistky Dani-
ely Demuthové začneme vnímat krásu me-
lodií. Krásu, která nás odpoutá od všedních 
starostí a uvede do světa, v němž nacházíme 
svoji jistotu. Z účinkujících vyzařuje radost 
z hudby, kterou dokáží přenést i na obecen-
stvo. Výběr a provedení skladeb a půvab 
vystupujících jsou vždy zárukou vysokého 
uměleckého zážitku. Staré české koledy, ji-
miž byl zakončen prosincový koncert tria 
Musica Dolce Vita, uvedly posluchače do 
příjemné předvánoční nálady.

Koncert souboru Christi
Na třetí adventní neděli 13. prosince při-
pravil Komorní sbor Christi Úvaly v sále 
kazatelské stanice Církve bratrské Vánoč-
ní zpívání. Zazněly skladby od českých 
i cizích skladatelů, lidové nápěvy a koledy. 
Výběr byl zaměřen na skladby, které se běž-
ně neslyší. Sbor neustále mění repertoár 
a přináší novinky, přestože nacvičení každé 

skladby není jednoduché a někdy i časově 
náročné. Ke kvalitě sboru přispívají nejen 
osvědčení sólisté, kterými jsou  Marta Že-
natá nebo Ivona Procházková, ale i kláve-
sový doprovod Mgr. Evy Nádeníčkové. Ve 
sboru se začínají objevovat i malí nadějní 
zpěváci – Marek Nádeníček nebo Adam 
a František Procházkovi (lidová katalánská 
koleda zpívaná v originále Markem Ná-
deníčkem působila na obecenstvo velice 
mile). Na závěr koncertu přichystal sbor 
malé překvapení. Pro obohacení reperto-
áru zařadil poprvé i spirituál a nutno říci, 
že došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu. 
Sbor vedený dr. Pokorným ve spolupráci 
s Mgr. Nádeníčkovou má schopnost usku-
tečnit nové nápady a bylo by vhodné, aby 
nezůstalo jen u tohoto jednoho pokusu.

Koncert Martina Vydry 
V sobotu 19. prosince proběhl dlouho při-
pravovaný Vánoční koncert Martina Vydry 
a jeho hostů. Hosty byli spolužáci z pražské 
konzervatoře, zpěváci Tereza Machačová, 
Veronika Smolíková, Petra Vondrová, Mi-
chaela Zahradnická, Karolína Žmolíková, 
Michal Bragagnolo a Přemysl Šrámek. Na 
klavír doprovázela Kateřina Bukačová a Mar-
tin Vydra, na flétnu Natálie Nováková. V ně-
kterých skladbách se připojil sbor Základní 
školy Úvaly a tři houslistky. První část pro-
gramu byla sestavena nejen ze známých děl 
klasické hudby, ale také ze světových muzi-
kálových evergreenů, druhá část byla zamě-
řena na vánoční písně a koledy. Program, 
který sestavil a nacvičil Martin Vydra (nejen 
dobrý zpěvák, ale také klavírista), měl svěží 
aranžmá. Velké uznání si zaslouží všichni 
účinkující, především zpěváci. Jejich projev 
je natolik vyzrálý, že by mohli alternovat na 

 

foto R. Kurucz
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profesionálních scénách (a tak také skladby 
zněly). Sál sokolovny, zcela zaplněný asi 300 
diváky (!), si vyžádal na konci tříhodinového 
koncertu několik přídavků. Byla to kulturní 
akce, která se mimořádně vydařila!

Tradiční zpívání dětí základní školy v úval-
ském kostele, které se uskutečnilo v pondě-
lí 21. prosince pod názvem Splnilo se písmo 
svaté, bylo završením předvánočních kul-
turních pořadů v Úvalech. Pásmo koled pro 
sóla, pěvecký sbor, varhany a bicí nástroje 
s dětmi připravila a na varhany doprovázela 
MgA. Věra Trojanová.
A pak už přišly Vánoce…

Text a 4x foto Ing. Vladislav Procházka

Výstava akademické sochařky 
Hany Benešové v Chodovské tvrzi
Není obvyklé psát v našem měsíčníku o kul-
turní akci, která se uskutečnila mimo Úvaly. 
Občas je však potřeba učinit výjimku.
1. prosince 2009 proběhla v Chodovské 
tvrzi v Praze 4 slavnostní vernisáž výstavy 
akademické sochařky Hany Benešové, která 
celý život bydlela v Úvalech. Zde také vznik-
la celá řada jejích uměleckých děl. Rozsáhlá 
výstava byla reprezentativní ukázkou její 
tvorby.
Paní Hana Benešová se narodila 16. února 
1930 v Úvalech. Už od raného dětství se 
u ní projevovaly schopnosti modelovat růz-
né figurky z hlíny, což rozhodlo o její profe-
si. V letech 1945 až 1948 studovala na Státní 
keramické škole v Praze, následně pak absol-
vovala pražskou Vysokou školu umělecko-
průmyslovou, kde se v ateliéru prof. Eckerta 
připravovala na práci návrháře v porcelán-
kách. Po ukončení studií se uplatnila jako 
výtvarnice v pražské pobočce vývojového 
střediska národního podniku Duchcovský 

porcelán. Z tohoto období pochází mnoho 
návrhů figurek, z nichž některé jsou v na-
bídce porcelánky dodnes. Po zrušení praž-
ského pracoviště duchcovské porcelánky 
bylo zřejmé, že se volnou tvorbou neuživí, 
a proto nastoupila do základní školy v Praze 
3 jako učitelka a později se stala i lektorkou 
výtvarné výchovy pro Středočeský kraj. Bě-
hem života uspořádala více než 30 samostat-
ných výstav a tím začala pronikat do pově-
domí veřejnosti. Po úrazu při autonehodě 
v roce 1984 musela ze zdravotních důvodů 
opustit pedagogickou činnost. Postupně si 
vybavila domácí zahradní ateliér, kde pak 
trávila většinu času. 

Tvorbu akademické sochařky Hany Bene-
šové ovlivnila láska k přírodě, zvířatům 
a pohádkovým námětům. Pohled z okna je-
jího ateliéru ji stále inspiroval k vytváření 
keramiky s květinovými motivy, které při-
pomínají rostliny vyjmuté z herbáře. Lásku 
ke zvířatům zvěčnila na keramických kach-
lích. Z hlíny vymodelovala řadu betlémů, 
pohádkových postaviček nebo i motivů ze 
života prostých lidí. Keramické vázy a mísy, 
pokud na nich není květinový motiv, vyni-
kají střídmými propracovanými tvary, které 
jsou zvýrazněny jemnými linkami. Střídmé 
je i barevné ladění. Převládá světlá glazura, 
pod kterou prokvétá tmavá hlína.
Zahájení výstavy probíhalo za značného 
zájmu kulturní veřejnosti. Obřadní síň 

Chodovské tvrze, v níž se uskutečnila ver-
nisáž, ani sál, kde byla výstava instalována, 
nedokázaly pojmout více než 120 návštěv-
níků. A Úvaláci mezi nimi byli ve značném 
počtu. Významný kulturní počin se podařil 
díky úsilí Sylvy Benešové, která s několi-
ka přáteli výstavu své maminky připravila 
a realizovala. V souvislosti s výstavou byl vy-
dán katalog, který představuje na více než 
200 barevných fotografiích Antonína Krče 
průřez dílem Hany Benešové. Na kvalitním 
provedení katalogu má významný podíl Tis-
kárna Úvaly, s.r.o. 
Umělecká životní dráha akademické sochař-
ky Hany Benešové se uzavřela 6. ledna 
2006. Paní Benešová vytvořila během 60 let 
tvůrčí činnosti přes všechny životní a zdra-
votní překážky kolem 12 000 uměleckých 
předmětů. Její tvorba je zastoupena také ve 
sbírkách Umělecko-průmyslového muzea 
v Praze. 
V katalogu prof. Žižka napsal: „Hana doká-
zala udělat svými výrobky mnoha lidem 
radost. Keramika a porcelán jsou křehké, 
avšak nepodléhají času, lze počítat s tím, že 
někoho potěší třeba i za staletí. 
Život Hany Benešové nebyl lehký, přesto 
však lze říci, že byl šťastný. Štěstí, krásu 
a radost, kterou za svého života rozdávala, 
dokázala vypálit v žáru keramické pece do 
svých děl.“            Ing. Vladislav Procházka

Akademická sochařka Hana Benešová při 
práci (kolem roku 1975), foto F. Smolík

Část výstavy v Chodovské tvrzi,
foto A. Krč

Keramika Hany Benešové
foto A. Krč

X. MĚSTSKÝ PLES
 

Kulturní komise 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 je od 

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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Zprávy z MDDM
Advent v MDDM Úvaly byl  letos velmi pestrý 
Pro naše návštěvníky jsme připravili celou řadu různých akcí. 
Na Vánočním jarmarku v našem domečku bylo z čeho vybírat, 
malí i velcí návštěvníci odcházeli spokojení  a mnozí měli radost 
z drobných dárků pro své blízké. Pro některé  rodiče bylo milé, 
že si měli možnost vyfotografovat svého „Ježíška“ v kolébce.  
Mikuláš s čertem a andílkem přinesli do MK Ouvaláček v MDDM 
spoustu radosti nejen pro děti, ale i pro maminy a táty. Díky laskavos-
ti  našeho čerta je každým rokem na Mikulášské v domečku více dětí.  
Dětský vzdor - toto téma přednášky PhDr. Špaňhelové zaujalo ne-
jen rodiče, ale i babičky malých rarášků. Vánoční výstava prací 
dětí z výtvarných a keramických kroužků  byla opravdu krásná 
a také se setkala s obrovským ohlasem veřejnosti. Bylo milé, že 
nás navštívili noví slovenští přátelé ze Spišského Bystrého, kte-
rým se tu líbilo. A také setkání s dětmi ze ZŠ bylo velmi příjemné. 
O atmosféře jmenovaných akcí se můžete přesvědčit ve  fotogalerii 
na www.mddmuvaly.cz.   

V sobotu 12. 12. mělo být pro děti  od 14 hodin v sále DPS jako 
vánoční dárek od MDDM divadelní představení Vánoční pohádky 
ze zahrádky, ale chřipka navštívila i divadelní kruhy, a tak děkuje-
me dětem i rodičům za pochopení. O Vánoční ceně Úval se dozvíte 
ze článku kolegyně Navrátilové a o Hudebně-dramatické akademii 
vám něco povíme příště.

Tak krásný a klidný rok 2010, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody 
a také něco hmotných statků přeje všem za MDDM  ředitelka Jana 
Pospíšilová.

Vánoční cena MDDM Úvaly
Na druhou adventní neděli 13. 12. 2009 připravilo taneční oddělení 
MDDM Úvaly soutěž v tanci pro širokou veřejnost. Zúčastnit se 
mohl každý, kdo si připravil taneční choreografii v délce do 3 
minut zcela sám. Na vlastní hudbu mohl tančit ve stylu Disko Dance, 
Street Dance nebo Modern Dance sám nebo ve dvojici, případně 
s několika kamarády ve skupině.
Na soutěž se přihlásilo 101 tanečníků. Nejmladší soutěžící Haničce 
byl jeden rok a tři měsíce, ale tančili i dospělí nad 20 let. Do poroty 
zasedli bývalí tanečníci skupiny Rytmus Úvaly, kteří se v minulosti 
aktivně účastnili mistrovství republiky a světových šampionátů. 
Vedoucí tanečních kroužků MDDM se v roli pořadatelů zapojili 
jako profesionálové a s milým úsměvem dodávali odvahu všem 
soutěžícím. Výkony dětí byly výborné a byla znát jejich dobrá 
příprava. Rodiče s nadšením sledovali své potomky při jejich 
tanečních vystoupeních a povzbuzovali společně s ostatními 
diváky všechny tanečníky. Sedmičlenná porota se dobře zhostila 
svého přetěžkého úkolu – stanovit pořadí a vybrat vítěze. Výborné 
náladě přispěly ceny věnované MDDM a milá slova uznání ředitelky 
Jany Pospíšilové při předávání medailí těm nejlepším, diplomů 
a vánočních dárečků všem soutěžícím. Na příjemně strávený den 
v úvalské sokolovně budou všichni rádi vzpomínat a určitě se již 
dnes těší na její další ročník.

Alena Navrátilová, 
vedoucí tanečního oddělení MDDM

Foto: Radek Navrátil 
Další fotografie ze soutěže čtenáři najdou na stránkách www.
mddmuvaly.cz ve fotogalerii Radka Navrátila.MDDM navštívili přátelé ze slovenské obce Spišské Bystré

Vánoční výstava prací dětí z výtvarných a keramických kroužků

Nejúspěšnější tanečnice soutěže Alice Pechová si odnesla 3 zlaté 
medaile v disku a moderně

 

Andulka Poupová si vytančila v dětské kategorii zlatou medaili 
v Break Dance a dvě stříbrné v sólu a duu Modern Dance
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Okénko knihovny
JAK TO JE, KDYŽ SE KNIHOVNA NEMŮŽE ROZRŮST DO ŠÍŘKY? 
VRŠÍ KNIHY DO VÝŠKY!
Několik dní ke konci listopadu minulého roku mohli naši čtenáři zaznamenat v knihov-
ně poněkud nepořádek. Byl to ovšem nepořádek CÍLENÝ.
Knihy z několika regálů byly vystěhovány na zem do krabic a část knihovny byla pro 
čtenáře nepřístupná. Bylo to z důvodu výměny starých doslouživších regálů za nové.
Peníze na nové regály knihovna získala díky dotaci z rozpočtu Středočeského kraje 
v rámci „Podpory knihoven zřizovaných obcemi“ a za finanční spoluúčasti Městského 
úřadu v Úvalech. Přesto, že takovéto žádosti o granty a různé dotace podává knihovna 
skoro každoročně, jen málokdy jsou nám poskytnuty.
Mimo krátkodobého částečného nepohodlí (za což se čtenářům dodatečně omlouvá-
me) se výměna nijak podstatně nedotkla uspořádání knih. Vše najdete tak, jak jste byli 
zvyklí, došlo jen k nepatrným posunům u detektivek, sci-fi a životopisů.
Doufáme, že se čtenářům budou nové regály a knížky líbit tak jako nám a že i nadále 
budou do knihovny rádi a často chodit.

knihovnice Městské knihovny Úvaly

Úvalské portréty

Třicet šest let ji potkáváme ve městě. Prvních osm let po „sametové“ 
revoluci byla zastupitelkou města. Dvacet let působí jako aktivistka 
v oblasti kulturně-společenské činnosti. Podílí se na organizování 
výstav, koncertů, besed, přednášek a řady dalších kulturních a spo-
lečenských akcí pro občany. 
Již jednadvacet let vede jako ředitelka Městský dům dětí a mláde-
že v Úvalech. Dokázala si vybrat ty správné spolupracovníky a pod 

jejím vedením „Domeček“ dosahuje velmi dobrých výsledků nejen 
v obsahu činnosti a v organizování dětí a mládeže, ale i v ekonomic-
kých ukazatelích. Do dalšího období, vzhledem k nárůstu klientů 
z řad dětí i dospělých, by chtěla zabezpečit dostatečný prostor 
pro další činnosti domu dětí a mládeže. V současnosti v MDDM 
navštěvuje kroužky 940 členů týdně od těch nejmenších - jedno-
ročních, až po dospělé. V loňském roce se podařilo, díky vstříc-
nosti majitelky fitcentra Mamut Martiny Křelinové, zabezpečit 
další prostory pro stále narůstající počet členů tanečních kroužků. 
Také mateřský klub Ouvaláček má hodně členů a vychází vstříc 
dětem neumístěným z kapacitních důvodů v mateřských školách. 
Těší ji, že neustále roste počet dětí a mládeže se zájmem pracovat 
v kroužcích MDDM. To je pro ni velmi zavazující. Je přesvědčena 
o tom, že opravdový zájem a vložená péče o děti se jednou Úvalům 
vrátí, protože každé dítě je osobnost a jenom okolnosti a vlastní 
zkušenosti utvářejí jeho budoucí vztah k místu, kde žije. Vždyť „Do-
mečkem“ prošla řada i současných úvalských osobností. Jana Pospí-
šilová je ochotna kdykoliv a komukoliv pomoci a mnoho mladých 
lidí se na ni obrací s důvěrou o radu i poté, co „Domeček“ opustili.
Její manžel podniká v truhlařině a dům dětí se stal i jeho nedílnou 
součástí života. Dcera Iva, devětadvacetiletá vystudovaná výtvarni-
ce, v současnosti také pracuje v městském domě dětí a mládeže jako 
vedoucí oddělení estetiky. Dvaatřicetiletý syn Ondřej působí jako 
zvukař a podniká v kulturní a klubové činnosti. 
Jana Pospíšilová se nejraději odreagovává skalničkařením a největší 
své štěstí spatřuje ve své rodině. Jejím sluníčkem je vnuk Jindříšek. 
Ráda cestuje, čte, má ráda hudbu a miluje přírodu.

Dr. Vítězslav Pokorný

Cílem nové rubriky Úvalské portréty je seznámit čtenáře s vybranými jednotlivci z běžného života lidí kolem nás, 
kteří přispívají velkým podílem k rozvoji společenského, kulturního, sportovního, podnikatelského i spolkového 
prostředí ve městě. Účastní se nezištně a bez ohledu na svůj volný čas přípravy a organizování celé části aktivit, 
přestože jsou mnozí ještě zaměstnáni. Rubrika v Životě Úval je zcela apolitická, proto v ní nejsou zařazeni místní 
politici, představitelé politických subjektů a dalších hnutí a sdružení, jež se podílejí na činnosti zastupitelstva 
města nebo do zastupitelstva kandidují.

Jana Pospíšilová (* 1954)

Školství

 

Přejeme všem našim spoluobčanům mnoho zdraví, štěstí, pohody a klidu v novém roce 2010.
kolektiv MŠ Kollárova
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1. skautský ples
Když Oldřich Masák, student Žižkovské reálky, v roce 1919 zaklá-
dal v Úvalech skautský oddíl, asi jej nenapadlo, že se o devadesát 
let později rozhodnou jeho následníci toto výročí oslavit 1. skaut-
ským plesem. Ačkoliv ani jeden ze stávajících vedoucích v životě 
ples neorganizoval, postavili se všichni členové střediska k této vý-
zvě čelem. Krok za krokem byly pokořeny všechny nástrahy pro-
pagace, zajištění hudby, občerstvení, tomboly a přípravy sálu a 12. 
prosince v 19.00 vše vypuklo. První písně skvělého Orchestru Petra 
Holuba využilo k tanci jenom několik nesmělých párů, ale postup-
ně se zábava dostávala do varu. Napomohla tomu i dvě vystoupení 
nejmladších členů střediska. Vlčata (chlapci 6 až 11 let) předvedla 
Algorithm march, v němž čeští skauti drží světový rekord za nejví-
ce naráz tancujících lidí v jeden okamžik. Světlušky (děvčata 6 až 
11 let) zahalené do závojů s cingrlátky pak oslnily přihlížející tře-
mi orientálními tanci. Příležitost k setkání a vzpomínání na dětství 
strávené ve skautském oddíle využilo okolo 200 bývalých členů, 
současných členů a přátel našeho střediska. K osvěžení vzpomínek 
pomohl i film dokumentující činnost úvalského střediska za posled-
ních 20 let.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat úvalským obchodům, kte-
ré nám věnovaly ceny do tomboly. Zvláštní poděkování patří firmě 
Jitka Chmelová - Zlatnictví Jitka, firmě G-Klima a Radovanu Skřiva-
novi.

za úvalské skauty Tereza Glocová

Ke skautskému plesu
Osobně mne velmi mrzí, že jsem se nemohl zúčastnit tohoto plesu, 
zvláště, když je můj syn „vlče“. Velmi si cením všeho, co skauti v na-
šem městě podnikají, rád bych vyzdvihl zejména jejich pravidelnou 
účast na oslavách historických událostí, jako je například 28. říjen 
nebo 8. květen.  Myslím, že je založení tradice těchto plesů pro měs-
to, jeho historii i budoucnost velmi důležitá, a přiznávám, že mám 
výčitky svědomí, že mi to letos nevyšlo.  Dodatečně se omlouvám.                                                            
                           MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Úvalský spolek akvaristů a první dekáda úvalských 
akvatrhů

V sobotu 12. prosince 2009 pořádal Úvalský spolek akvaristů, člen 
Unie akvaristů ČR – AKVA CZ, již po jedenácté zimní prezentač-
ně-prodejní „XI. vánoční akvatrh“. Tato akce se konala stejně jako 
všechny předešlé v největších veřejnosti přístupných krytých pro-
storách města Úval - ve velkém sále sokolovny úvalské obce sokol-
ské. Sečteme-li tak počet těchto jarních a předvánočních veřejných 
akvaristických akcí, dostaneme se již k  úctyhodnému číslu 22, ne-
boť obě akce datují svůj počátek do posledního roku předešlého 
milénia.   
Jak svorně deklamují členové vedení úvalského akvaristického 
spolku, který na jaře roku 2008 oslavil kulaté výročí deseti let od 
svého založení, úvalské akce se mohou v posledních letech pyšnit 
i puncem akcí s mezinárodní účastí. Díky entusiasmu, trpělivosti 
a práci členů spolku, dosáhly úvalské akvaristické akce věhlasu 
i za hranicemi České republiky. Nyní se zde můžeme setkávat ne-
jen s návštěvníky, chovateli, výrobci i distributory (celého spektra 
akvaristické činnosti) ze všech koutů naší republiky, ale též ze Slo-
venska, Polska, Rakouska a Německa.
Někdo by mohl dnes říci, že po více než deseti letech je již Úval-
ským spolkem akvaristů všechno zvládnuté a není toho mnoho, co 
by bylo možné ještě zlepšit. Jak to tak ale zpravidla bývá, opak je 
pravdou. Příčinou je neustále vzrůstající popularita nejen akcí jar-
ní řady, jež byly spolkem hned od prvopočátku nazvány – „Akva 
Úvaly“, ale zejména v posledních pěti letech neustále vzrůstající 
popularita „Vánočních akvatrhů“. Ty se pořádají každý rok ve výše 
uvedených prostorách v sobotu, většinou týden před vánočními 
svátky. Předseda spolku Miloslav Kolařík podotýká, že  v posledních 
letech jsou pořadatelé nuceni diferencovat a vybírat z řad zájemců 
o nabízení svých odchovů, výpěstků či zboží, protože počet těchto 
zájemců již mnohonásobně překračuje možnosti prostor velkého 
sálu sokolovny. Jak prostě poznamenává jednatel Jan Burzanovský, 
„úvalská sokolovna (bohužel) není nafukovací“. Přesto se pořadate-
lům rok od roku daří zvyšovat počet prodejců. Loňské jarní akce se 
již zúčastnilo sedmnáct výrobců a distributorů akvaristického zboží 
či pomůcek a čtyřicet sedm chovatelů rybek a pěstitelů akvarijních 
rostlin, předvánočního akvatrhu celkem 52 prodejců. V současné 
době jsme již dosáhli možností maximální kapacity sálu, na každou 
akci se nám hlásí ale až dvojnásobek zájemců.
Velmi si cením toho, co Úvalský spolek akvaristů pořádá nejen pro 
širokou akvaristickou veřejnost. Obě úvalské akce již před lety zau-
jaly svá pevná místa v řadě pravidelných celostátních akcí a setkání 
našich akvaristů, pořádaných členskými jednotkami UAČR – AKVA 
CZ. Za uplynulá léta zde bylo představováno veškeré akvaristické 
zboží několika desítkami firem či podnikatelů, kteří vyrábějí či do-
vážejí vše pro tento obor naší zájmové, ale i profesionální činnosti. 
Rovněž se vystřídalo několik set chovatelů tropických ozdobných 
rybek i pěstitelů akvarijních rostlin, kteří tak mohli v průběhu jede-
nácti  let představit a nabídnout velmi pestrou škálu druhů a chova-
telských či přírodních forem akvarijních rybek i rostlin. Vzhledem 
k nutným diferenciacím při výběru amatérských i profesionálních 
subjektů pořadatelé upřednostňovali nejen nové chovatele a distri-
butory, ale zároveň dávají dostatek prostoru i tradičním subjektům, 

Světlušky

Vlčata 
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bez jejichž nabídky si dnes naši zálibu nedokážeme ani představit. 
Všech dvaadvacet úvalských výstav navštívilo více než 14 000 ná-
vštěvníků. Na prvních třech jarních akcích – v letech 1999 – 2001 
pořádal úvalský spolek jako doprovodnou součást i populárně od-
borná přednášková odpoledne s akvaristickou tematikou. V těchto 
letech se v salonku přilehlého hotelu Sokol konaly pod patronátem 
domácí organizace i členské sněmy dalšího našeho členského sub-
jektu – Českého cichlid klubu, vedeného MVDr. Františkem Csefa-
yem a i loňská předvánoční sobota byla ve znamení návratu aktivit 
ČCK do Úval, neboť se v sobotních dopoledních hodinách konal 
v prostorách vinárny hotelu Sokol výroční členský sněm s volbami 
vedoucích orgánů s hojnou účastí hostů ze Slovenska. 
Nejen jako představitel presidia zastřešující celostátní akvaristické 
organizace UAČR – AKVA CZ mohu ještě poznamenat, že úvalské 
Vánoční akvatrhy se staly nejen prostředkem získávání všeho akva-
ristického pro návštěvníky těchto akcí, zároveň se ale staly i místem 
získávání nových informací a velmi důležitou společenskou akcí. 
Vánoční akvatrhy uzavírají každoroční sezonu všech veřejných akcí 
pořádaných nejen členskými organizacemi výše uvedeného celo-
státního sdružení a dalších spolupracujících organizací, akvaristé 
se také do Úval sjíždějí rozloučit se starým rokem. Setkávají se s 
přáteli, které vídají právě jen na takovýchto akcích a mohou si tak 
sdělovat nejen informace o posledních událostech ve sféře jim tak 
milé, ale navíc si pak vzájemně popřát ono tradiční „vše nejlepší do 
nového roku“. 
Přínos Úvalského spolku akvaristů české akvaristice je již dnes ne-
oddiskutovatelný. Pozitivně se zapsal do novodobé historie české 
akvaristiky. Tento spolek má za sebou i velmi bohatou další činnost. 
Kromě výše uvedených veřejných akcí v letech 1998 – 2002 půso-
bil v Úvalech i přidružený „Klub mladých akvaristů“, jehož členové, 
pod vedením Jany Šupíkové a s podporou Jana Burzanovského, se 
úspěšně zúčastnili několika ročníků celostátní odborné soutěže 
mladých akvaristů v Praze. 
V letech 1999 – 2002 Úvalský spolek akvaristů pořádal pro své čle-
ny poznávací zájezdy.  Nejprve v České republice, následně byl a je 
organizátorem zájezdů na mezinárodní veletrh chovatelských po-
třeb InterZOO do Norinberka (Německo). V září 2000 se v Úvalech 
konal pod záštitou domácí organizace i mimořádný členský sněm 
UAČR – AKVA CZ, z jehož závěrů vzešla současná podoba celé naší 
celostátní organizace. Jednatel spolku Jan Burzanovský pracuje od 
roku 2000 jako sekretář UAČR – AKVA CZ a předseda spolku Milo-
slav Kolařík od roku 2005 je členem revizní komise. 

Závěrem bych rád poděkoval zejména Městskému úřadu v Úvalech, 
redakci měsíčníku Život Úval, úvalské obci sokolské, úvalskému 
odboru Českého rybářského svazu a vedení Městského domu dětí 
a mládeže v Úvalech. Všechny tyto instituce či organizace v průbě-
hu uplynulých let různou měrou pomáhaly Úvalskému spolku akva-
ristů v jeho činnosti.

Za presidium Unie akvaristů České republiky – AKVA CZ
                                                        Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

                                                                                             

POZVÁNKA 
na průběžnou členskou schůzi MO ČRS ÚVALY

Členská schůze místní organizace 
Českého rybářského svazu Úvaly se koná v sobotu 

9. ledna 2010 od 8.00 do 12.00 hodin 
v klubovně MO Pod Slovany.

Program: vyřizování členských záležitostí na rok 2010.
Další termíny pro vyřízení členských záležitostí budou:

11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února a 8. března 2010 
vždy od 17.00 hodin opět v klubovně MO.

Srdečně zve výbor MO ČRS ÚVALY.

Zasahovalo se u dvou požárů
Výjezdová jednotka SDH Úvaly, co se týče výjezdů, prožila klidnější 
období, kdy byla přivolána jen ke dvěma požárům.
18. listopadu ve Škvorci hořel rodinný dům. Pro úvalské hasiče to 
byl významný výjezd především tím, že se při něm poprvé předved-
la nová Tatra. Požár zasáhl rodinný dům jen v podkroví, ale přesto 
se tři členové sboru s dýchacími přístroji vydali zkontrolovat, zda 
v domě někdo nezůstal. Neštěstí se naštěstí projevilo jen v majetko-
vé ztrátě a samotný oheň byl brzy uhašen.
Druhý výjezd se konal 5. prosince, kdy v Jungmannově ulici v Úvalech 
vzplanul osobní automobil. Při tomto rychlém zásahu se jednotka 
podílela na likvidaci ohně a s tím spojeným otevíráním vozu.

za JSDH Úvaly Milan Bednář

16. LEDNA 2010 , 16:00
SOKOLOVNA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO VELKÉ I MALÉ

PUNCHINELLO
na motivy knihy Maxe Lucada

POŘÁDÁ ENGLISH CLUB VE SPOLUPRÁCI S KS PRAHA A PCF

POZVÁNKA
NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KAŽDÉ ÚTERÝ 18.30 – 20.30

TÉMATA:
manželství, rodičovství, finance, práce, 

zdraví vs. nemoc, štěstí....
NA PROGRAMU:

přiblížení tématu z hlediska Bible 
(v angličtině s českým překladem), diskuse (v češtině), 

písně (česky i anglicky), občerstvení (česky i anglicky :) )..
Dejte prosím vědět, pokud se rozhodnete přijít 

– místo bude upřesněno.

John a Kelsie Mullen, Garth Wright, Mirek a Hanka Hoblíkovi
info: 724 435 400, 724 435 401,  

hankahoblikova@seznam.cz

Vánoční akvatrh 12. 12. 2009, foto: Doc. Ing. Roman Rak, CSc. 
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Milé tetičky, vlídní sousedé!

Konšelstvo Sdružené obce baráčníků J. A. Komenského v Úvalech 
Vás tímto srdečně zve na 

VALNÉ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ.
Zasedání se bude konat v hotelu Budka u nádraží v neděli 
31. ledna 2010 od 14 hodin. Očekáváme Vaši hojnou účast 

a těšíme se na tetičky a sousedy ve svérázu.
Do nového roku 2010 přejeme všem tetičkám, sousedům a jejich 

rodinám mnoho zdraví, štěstí a pohody. Hodně zdraví, štěstí 
a pohodu přejeme v novém roce 2010 i všem spoluobčanům.

Josef Svoboda – syndik, Hana Černá – rychtářka

Výbor místní organizace 
Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. Úvaly, 

přeje všem členům do nového roku zachování zdraví, 
dobrou pohodu a úspěch všeho konání.

Současně zve na 

VýrOčNÍ čLENSkOu SchůZi, 
která se koná v sobotu 30. ledna 2010 

ve 14.00 hodin ve společenském sále hotelu „Budka“. Účast členů 
nutná! Před jednáním budou vybírány členské příspěvky, hlavním 

bodem bude doplňovací volba do výboru a další činnost.
za výbor STP Jiří Loskot, jednatel

Sport
Výbor tenisového klubu TC Úvaly svolává 

VALNOu hrOMADu, 
která se bude konat v sobotu 
16. 1. 2010 od 14.00 hodin 

v klubovně na kurtech TCÚ s tímto programem :

1. Zahájení – organizace jednání                                    

2. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2009                

3. Zpráva revizní komise                                                 

4. Plán činnosti na r. 2010 

5. Volba VV TCÚ 

6. Volba revizní komise 

7. Diskuse, volné návrhy 

8. Závěry

Zveme všechny členy a příznivce, také rodiče tenisové omladiny.
Rádi přivítáme zájemce o činnost klubu 

i Vaše připomínky a návrhy!                                                                                                         
Výbor TC Úvaly 

SK ÚVALY POŘÁDÁ V  SOBOTU 30. LEDNA 2010 
NA HŘIŠTI S UMĚLOU TRÁVOU ROZMĚR 65X35 metrů

ZiMNÍ TurNAJ V MALÉ kOPANÉ 
ÚČAST 8 MUŽSTEV – 6 HRÁČŮ + BRANKÁŘ

HRACÍ DOBA 15 min.  
STARTOVNÉ 1000,- Kč  -  ZAČÁTEK TURNAJE 

V 8.00 HODIN – PŘIHLÁŠKY DO 26.1. 
 p. Krutský 602 384 790, p. Kopač 602 970 098, 

p. Linhart 606 715 909, e-mail : stavebniny@krutsky.cz   
!!! OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO !!!

SOBOTA 20. ÚNORA  2010 OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ 
 

TrADičNÍ kArNEVAL FOTBALiSTů
 PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA

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

728 120 155 J.LÍZNER, E-MAIL : stavebniny@krutsky.cz   
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ 

V SOBOTU 20. 2. OD 18.30 HODIN
SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ

Církev Historie
církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do husovy kaple, Pražská 180 – leden 2010

Neděle     3. 1.   -  Liturgická bohoslužba s Večeří Páně     v 9  h

Neděle   10. 1.   -  Liturgická bohoslužba s Večeří Páně     v 9  h

Neděle   17. 1.   -  Liturgická bohoslužba s Večeří Páně     v 9  h

Neděle   24. 1.   -  Songová bohoslužba                                   v 15  h

Neděle   31. 1.   -  Křesťanský klub                                           v 15  h

Výuka náboženství pro děti: pondělí   18. 1. 2010 ve 14 hodin

Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI: v pondělí od 17.30 hodin

Kontakt – Duchovní správa Mgr. Jitka Pokorná, tel. 605 920 773

 Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Nedaleká historie – vzpomínka
V listopadu 2009 zemřela bývalá Úvalačka a naše spolužačka, Zlata 
Nejezová, rozená Pekárková, ve věku 81 roků.
Byla dlouholetou pracovnicí na „obci“. Nastoupila za války v roce 
1943 na Obecní úřad v Úvalech, měla na starosti potravinové lístky. 
V té době byl starostou pan K. Bradáč a poté F. Birke (nebyl Ně-
mec). Její tatínek pracoval u úvalské policie.
Po válce pracovala na obecním úřadě s paní M. Kopeckou a J. Ka-
marytovou (Kratochvílovou). Obě byly zde také zaměstnány i za vál-
ky. Po válce se vystřídali předsedové místního národního výboru: 
J. Rýdl, J. Martinovský, Ing. L. Dráb, B. Trnka, V. Lhoták, A. Víšek 
a S. Ráž. Zlata ukončila práci na úřadě v roce 1954, když se vdala. 
Byla u občanů velmi oblíbená, jakožto i celá její rodina. Po provdání 
přesídlila za manželem na Moravu a po jeho smrti žila dlouhá léta 
v Příbrami, kde také zemřela za obětavé péče svého syna Libora, 
který za ní velmi často dojížděl z Prahy.
Myslím si, že oživím v paměti starých Úvaláků vzpomínku na zná-
mou občanku a dobrého člověka a přispěji k jejímu zařazení do kro-
niky města. Nesmíme zapomínat na staré Úvaláky, které vítr roznesl 
po celé zemi, ale kteří se někdy více, někdy méně zapsali do historie 
našeho města.

Jitka Pokorná - Mandová
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Společenská kronikaÚvalská vařečka
Vítáme nové spoluobčánky
Denisa Mádlová   
Kateřina Štorková   
Sofie Sklenářová   
Kristýna Kytková
Leontýna Hovorková
Beáta Ekrtová
Matyáš Vašek
Karolína Kašičková
Filip Kadeřábek
Tereza Hanzlíková
Dominika Pechatá

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

Lednová životní jubilea
70 let Irena Brzáková
 Josef Beneš
75 let Jiřina Rousová
 Vilém Pergner
 Božena Kaplánková
80 let Zdeňka Franková
81 let Miroslav Martínek  
 Jiřina Vokounová  
82 let Bohumil Racek  
 Božena Balvínová    
 Miloslava Krawczuková   
85 let Alena Nováčková  
 Anna Gajdůšková  
 Jiří Zbejval   
86 let Zdeňka Tučková  
 Klementina Zelenková   
87 let Juliana Vaňhová  
 Bohumila Hálová  
88 let Josef Šintler

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

Navždy jsme se rozloučili
Ladislav Kučera 
Martin Gebhart
Karel Klíma
Miloš Měšťánek
Věra Prchalová
Vladimír Rémiš
Josef Zahrádka

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá, matrikářka

upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození,  ju-
bilea, 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 před-
cházejícího měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato 
výročí v Životě Úval uváděna. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou 
uváděny v této rubrice adresy bydliště.

Marie Černá, matrikářka

TÉMA: ZVĚŘiNOVÉ hODY

kANčÍ hŘBET S hrOZNOVýM VÍNEM

INGREDIENCE (pro 4 osoby):
800 g vykostěného kančího hřbetu
500 ml bílého vína
1 lžíce drcených jalovčinek
1 lžíce francouzské hořčice
5 kuliček drceného zeleného pepře
sůl, mletý pepř
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce másla
400 g hroznového vína ( nejlépe červeného )
1 lžička cukru
100 ml pomerančové šťávy
1-2 lžíce citronové šťávy
1 pomeranč
bazalka na ozdobu

POSTUP:
Kančí hřbet odblaníme. Maso potřeme hořčicí, obalíme v drce-
ném koření, vložíme do kastrolu a zalijeme bílým vínem. Nechá-
me do druhého dne odležet v chladu. Poté maso osušíme, osolí-
me a zprudka opečeme na olivovém oleji. Podlijeme částí vína 
s kořením a dusíme doměkka. Během dušení maso přeléváme 
šťávou a zbylým vínem. Když je měkké, vyjmeme ho a nechá-
me odpočinout pod alobalem. Šťávu vydusíme, přidáme máslo, 
rozpůlené vypeckované víno a pocukrujeme. Necháme lehce 
zkaramelizovat, ochutíme pomerančovou a citronovou šťávou 
a podle potřeby trochou vína. Necháme přejít varem, osolíme 
a opepříme. Kančí hřbet nakrájíme na plátky a podáváme přelité 
šťávou s hroznovým vínem a ozdobené plátky pomeranče a snít-
kou čerstvé bazalky. Jako přílohu zvolíme pečené brambory či 
bramborové krokety. A protože k zvěřině patří neodmyslitelně 
dobré víno, podáváme k této delikatese nejlépe Rulandské mod-
ré nebo Modrý Portugal.

Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Osobní
Vzpomínka
Uplyne dlouhý smutný rok se stálými vzpomínkami na našeho 
milovaného manžela, tatínka a bratra pana Zdeňka Vostrovského, 
který nás navždy opustil dne 22. ledna 2009.
Kdo jste ho znali, též mu prosím věnujte vzpomínku.
    Za rodinu sestra Vlasta

Vzpomínka
Dne 13. prosince 2009 zemřel pan Miloš Měšťánek, nejstarší člen 
redakční rady měsíčníku Život Úval. Když jsem se v roce 1990 do 
práce redakční rady zapojil, pan Měšťánek v ní už pracoval. Po-
znal jsem ho jako zkušeného a rozvážného člověka. Při přípravě 
a posuzování článků byly patrné jeho odborné a životní zkuše-
nosti a znalosti českého jazyka. Přestože měl v minulých letech 
zdravotní problémy a jednání redakční rady se nemohl zúčastňo-
vat, stále pracoval jako jeden z jazykových korektorů Života Úval. 
Když jsem s ním naposledy na začátku listopadu minulého roku 
telefonicky hovořil, byl už vážně nemocný a žil v domově seniorů 
mimo Úvaly. Mimo jiné mi řekl: „Vláďo, odcházím.“ Nechtěl jsem 
tomu věřit a doufal jsem, že se s ním ještě někdy setkám. K tomu 
ale, bohužel, už nedojde.
Pan Miloš Měšťánek patřil k mnoha desítkám lidí, kteří se dlouhou 
dobu podíleli na přípravě Života Úval, k těm, kteří nenápadnou 
a soustavnou prací posouvali jeho kvalitativní úroveň. 
Čest jeho památce.

Ing. Vladislav Procházka, 
vedoucí redaktor měsíčníku Život Úval
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Život Úval

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v lednu 
a v únoru kurs na osobní 
automobil, platba na splátky, 
tel.: 607 761 383,                
281 982 803

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

ANGLičTiNA V ÚVALEch
Standardní metoda 
Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Te.: 774106514

Plošná inzerce    Řádková inzerce
Formát
A4     3 900,- Kč  soukromá -  do 120 písmen  140,-
1/2 A4     1.950,- Kč  komerční -  do 120 písmen              280,- 
1/3 A4     1.500,- Kč  komerční  -  120 až 360 písmen       570,-
1/4 A4     1.100,- Kč  soukromá - 120 až 360 písmen 285,-
1/8 A4                          830,- Kč  zvýraznění rámečkem                       + 50%
III. strana obálky      4.200,- Kč  tučný nadpis                 + 30% 
IV. strana obálky      5.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH

Inzerce

r E A L i T Y  V Y S k O č i L
kompletní služby realitní kanceláře

petr.vyskocil@c-box.cz
telefon: 602 337 661

nabídka: 
15 pozemků na RD - Tlustovousy

6 pozemků na RD - Dřísy

poptávka: 
rodinné domy

pozemky
činžovní dům - Úvaly 
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tanecni-ujezd@seznam.cz

Polyfunkční dům









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




