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ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570,
Úvaly pro voliče bydlící v ulicích - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků,
Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, doktora Strusky, Ebenová, E. E. Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova,
Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova,
Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem,
nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova,
Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, Vydrova, Zálesí,
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372,
Úvaly pro voliče bydlící v ulicích - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové,
Čechova, Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova,
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického,
Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám.
Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská,
Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská,
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky,
U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Život Úval

Městský úřad
Voličské průkazy

Ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volič, který nebude moci nebo nehodlá volit
ve volebním okrsku podle místa svého trvalého bydliště, může požádat
o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, popřípadě ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat od 8. 2. 2010:
•písemným podáním (dopisem); v takovém případě musí žádost
obsahovat úředně ověřený podpis voliče, toto písemné podání musí být
doručeno nejpozději do pátku 21. 5. 2010,
•osobně (dostavením se na MěÚ Úvaly, odbor správní) do středy 26. 5.
2010 do 16 hodin, k žádosti je nutno předložit platný občanský průkaz.
Voličský průkaz lze předat voliči nejdříve 13. 5. 2010.
Marie Černá, odbor správní

Redakční rada měsíčníku Život Úval byla aktualizována

Na podnět rady města a vedení města bylo vyhlášeno výběrové řízení na
post šéfredaktora měsíčníku Život Úval a na rozšíření redakční rady tohoto
periodika. Souběžně byla ustanovena nezávislá výběrová komise ve složení: MUDr. Jan Šťastný (starosta města), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce
současné redakční rady), Helena Novosádová (rada města), Jana Tesařová
(zastupující tajemník úřadu města), Jana Pospíšilová (ředitelka MDDM),
Mgr. Petr Borecký (občanské sdružení Otevřené Úvaly) a Jan Poledník (odborník v oblasti tištěných periodik).
Výběrová komise na svém jednání dne 24. března 2010 vyhodnotila přihlášky a prodiskutovala s jednotlivými uchazeči jejich představy o dalším
směřování měsíčníku Život Úval. Komise doporučila radě města, aby bylo
zrušeno výběrové řízení na post šéfredaktora a aby tuto funkci nadále vykonával Ing. Vladislav Procházka.
Vzhledem k velkému počtu uchazečů o místo v redakční radě doporučila
výběrová komise radě města, aby byla redakční rada devítičlenná a uskutečnila tajné hlasování, ze kterého vzešel návrh na vznik nové, respektive aktualizované devítičlenné redakční rady ve složení: Mgr. Romana Vorlíčková
(zástupce vedoucího redaktora), Josef Štěpánovský, Ing. Radek Netušil, Dr.
Vítězslav Pokorný, Michaela Černá, Bc. Milan Bednář, Mgr. Marek Mahdal,
DiS., Ing. Petr Jankovský.
Rada města na svém zasedání dne 2. dubna 2010 složení nové redakční rady
měsíčníku Život Úval jednomyslně schválila.
Chtěl bych osobně poděkovat všem dosavadním členům redakční rady,
kteří se aktivně podíleli na tvorbě měsíčníku Život Úval a kteří již v aktualizované radě nejsou; děkuji za jejich dosavadní dobrovolnou a finančně
neoceňovanou práci a doufám, že své schopnosti uplatní v jiných oblastech
kulturního a společenského života našeho města.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vážení občané,

dne 5. května 2010 v 17 hodin bude na místním hřbitově slavnostně odhalena pamětní deska, do které jsou vryta jména těch obětí nacistické
okupace, na něž se doposud z neznámých důvodů zapomnělo. Jedná se
o významnou událost, a proto zveme širokou veřejnost k účasti.

Uzavírka náměstí Arnošta z Pardubic

13. června 2010 se bude v Úvalech konat oslava 710 let od založení
města Úvaly. Z tohoto důvodu bude tento den uzavřen průjezd ulicí
Husova.
Petr Matura, odbor investic a dopravy

Omluva čtenářům

V ŽÚ 3/2010 byl nesprávně uveden kontakt na zubní pohotovost v Praze 1
v Palackého ulici. Správně má být:
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1,
po – pá 19.00 – 06.00 h, sobota, neděle, svátek nepřetržitě
Telefon: 222 924 268
Za tuto skutečnost se čtenářům omlouváme.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Opět bude osvětlené parkoviště na nám. Svobody

Již několik dlouhých měsíců či spíše let je parkoviště na náměstí Svobody, jež majetkově vlastní společnost Palmer & Johnson Reality, s.r.o., bez
osvětlení, které je zcela zdevastované a nefunkční. Parkoviště je opravdu
ostudou tohoto náměstí, a nejen ostudou. Celé toto místo je ve večerních
hodinách i nebezpečné.
Z iniciativy města se podařilo vyjednat pronájem celého parkoviště městu,
které má zájem vyhovět mnohým stížnostem našich spoluobčanů na nevyhovující stav parkoviště a jeho okolí. Osvětlení bude opraveno na objednávku města správcem veřejného osvětlení firmou Eltodo Citelum, s.r.o.
Zdevastované osvětlení bude nahrazeno novým, které by mělo vydržet
i „nájezdy“ některých našich mladých spoluobčanů, kteří se v tomto prostoru ve večerních hodinách pohybují. Po opravě včetně přívodu elektrické
energie bude provedeno napojení na veřejné osvětlení města. Zároveň se
pracovníci VPS budou starat o úklid celého prostranství.
Parkoviště bude opět ve večerních hodinách osvětlené a tím i bezpečnější
pro cvičence navštěvující fitnes centrum, procházející se důchodce z přilehlého domova seniorů a všechny občany pohybující se v tomto prostranství.
Miroslav Černý, odbor správy majetku města

Prvých 144 milionů je na cestě z Evropské unie do Úval

Jak jsme byli informováni, naše snaha získat finanční prostředky
z EU na dostavbu splaškové kanalizace byla korunována úspěchem.
V současné době již probíhá výběrové řízení na dodavatele této investiční akce. Předpokládaná lhůta výstavby se vzhledem k charakteru díla odhaduje na 27 měsíců.
Realizace díla se předpokládá od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2013.
Návrh možné dílčí etapizace výstavby díla v jednotlivých lokalitách je následující:
I. etapa: (04. 2011 až 12. 2011) - V Setých, Pražská, Švermova, Šafaříkova,
II. etapa: (01. 2012 až 08. 2012) - Radlická čtvrť, Nerudova, Komenského,
Hálkova,
III. etapa: (09. 2012 až 06. 2013) - Slovany, Škvorecká.

Předání šeku na 21 milionů korun

Připomínáme občanům, že 5. května 2010 bude v 16 hodin na náměstí
Arnošta z Pardubic předán městu šek na 21 milionů korun – dar developera výstavby na Hostíně. Součástí tohoto aktu bude i malé občerstvení
a hudební produkce.

Bohužel, pravidla EU nedovolila odkanalizovat město zcela a tato pravidla
bylo nutné dodržet, neboť v opačném případě bychom žádné finanční prostředky neobdrželi a možnost čerpání z těchto fondů EU skončí v roce 2013.
Většina města však již odkanalizována bude, což je dobrým předpokladem
toho, aby se po roce 2013 poměrně rychle odkanalizovaly i části zbylé.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek
13. 5. 2010 od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. 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: www.mestouvaly.cz/zivotuval. Ročník 51, č. 5
Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním
číslem MKČRE12703. Distribuce ve městě Úvaly. Redakční rada ve složení: Ing. Vladislav Procházka (vedoucí redaktor), členové: Mgr. Romana Vorlíčková
(zástupce vedoucího redaktora), Bc. Milan Bednář, Michaela Černá, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Dr. Vítězslav Pokorný,
Josef Štěpánovský. 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. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci
a osobní zprávy přijímá odbor správní - podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci.
Redakční uzávěrka červnového čísla je 16. května 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v červnovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Informace o „velkých dotacích“, o které bylo požádáno
v letech 2007 až 2009
V současné době se stále vedou diskuze o dotacích, které město připravuje.
Lze konstatovat, že je proces přípravy žádostí o dotace v této chvíli již ukončen – bylo požádáno o dotace ve výši přesahující půl miliardy Kč s DPH.
Samozřejmě, že výše dotací může být snížena „vyšší mocí“, učinili jsme však
vše pro jejich získání. A nebylo to jednoduché, neboť na počátku tohoto
volebního období byla k dispozici pouze projektová dokumentace na rekonstrukci ulic 5. května a Škvorecká. Tabulka také nezahrnuje „drobné“
dotační tituly, jejich výše v součtu dosahuje několika desítek milionů navíc
(nezahrnuje například rekonstrukci školy provedenou v roce 2007, přemístění stavebního úřadu do objektu Multitec, rekonstrukci domu na náměstí
a nákup hasičské cisterny; jen tyto dotace činily dalších cca 20 milionů Kč).
K „malým“ dotacím se vrátíme v příštím čísle Života Úval.
NÁZEV AKCE

CELKOVÁ
VÝŠE
INVESTICE
VČETNĚ „C“
(s DPH)

NÁKLADY
NA PŘÍPRAVU
(bez DPH)

PŘEDPOK.
NEBO
SKUTEČNÁ
VÝŠE DOTACE

SPOLUÚČAST

PŘEDPOK.
TERMÍN
REALIZACE

Pitná voda z
káranských
řadů

51 817 000 Kč*

3 651 000 Kč

27 118 603 Kč

14 000 000 Kč

2009
(ukončeno)

Dostavba MŠ
Kollárova

20 074 400 Kč

591 800 Kč

14 999 400 Kč

5 075 000 Kč

2010

Nástavba ZŠ

42 196 500 Kč

1 863 600 Kč

33 757 200 Kč

8 439 300 Kč

2011-2012

Dovybavení
ČOV

24 365 001 Kč

2 171 750 Kč

8 000 000 Kč

12 475 591 Kč

2010-2011

245 492 328 Kč

5 265 403 Kč

143 741 754 Kč

62 554 320 Kč

2011-2013

14 047 123 Kč

161 376 Kč

7 000 000 Kč

4 204 305 Kč

2010

105 458 977 Kč

3 976 000 Kč

68 133 457 Kč

20 487 532 Kč

2011-2013

14 493 910 Kč

1 192 464 Kč

12 179 741 Kč

1 353 305 Kč

2010-2011

503 451 329 Kč

15 222 393 Kč

Splašková
kanalizace
Splaš.kanalizace v ul.
5. května
Vodovodní
řady a
vodojemy
Revitalizace
rybníků
CELKEM

302 750 414 Kč 137 934 445 Kč

*Jedná se o investici Svazku Úvalsko, jejímž jsou Úvaly členem.

vedení města

Za město čisté!

Poslední zbytky sněhu zmizely a všichni si po dlouhé zimě dávají zahrádky
do náležitého pořádku. Semínka kytek klíčí a těšíme se na barevný svět. Při
úklidu zjišťujeme, co všechno nepotřebujeme, jsou toho pěkné hromady.
A opět se ptáme: „Kam s tím?“ Do popelnic se vše nevejde, rychle se plní.
Jezdit až do sběrného dvora je pro mnohé spoluobčany složité. Je jednodušší pytle plné odpadu, pneumatiky a tak podobně vysypat u silnice, na parkovišti . . . On TO někdo uklidí. Ano, úklid zajistí město. A věřte, není toho
málo. Jen v dubnu pracovníci VPS města nasbírali šest kontejnerů odpadu
z takovýchto černých skládek. Je to opravdu pěkná vizitka města!
M. Němeček, odbor správa majetku

Čištění komunikací

Pracovníci Veřejně prospěšných služeb města provádějí od 7. 4. 2010 čištění komunikací zametacím strojem TRILETY UXK postaveným na podvozku
Multicar M-26. Po zimě, kdy se mnohokrát sypalo, je nutné pečlivě ulice
zamést. Čištění probíhá systémově směrem od centra. Čištěné komunikace jsou předchozí den označované přenosným dopravním značením zákaz
zastavení. Vzhledem ke skutečnosti, že čištění se provádí denně a klade vysoké nároky na odvoz a manipulaci s odpadem, není možné na označování
počišťování ulic upozornit v delším časovém předstihu.
Žádám všechny majitele vozidel, aby respektovali toto omezení, a řidičům,
kteří umožní strojní čištění, děkuji.
M. Němeček, odbor správa majetku

Komunikace po zimě

Stav komunikací ve městě, zvláště po letošní dlouhé zimě, je, mírně řečeno,
neuspokojivý. Mnohé opravy led, mráz a sůl „rozpustily“. Oprav, které se
musejí provést v co nejkratším termínu, je opravdu mnoho. A nejenom silnice potřebují ozdravnou kúru. I schody v ulicích Žižkova a Preslova budou
opraveny. První etapa oprav samostatných výtluků v silnicích probíhala ve

dnech 9., 21. a 22. 4. a byly opraveny výtluky na náměstí Arnošta z Pardubic,
v ulicích Komenského, Jiráskova, 28. října, Mánesova, Nerudova, Na Spojce, Rašínova, Škvorecká, Srbská, směr Skeříkov, Táboritská – Dobročovická
(křižovatka), Grégrova, Bezručova, Guth- Jarkovského, Smetanova, Pražská
– Smetanova (křižovatka u závor), Husova – Riegerova (křižovatka u ZŠ),
Škvorecká – Riegerova.
M. Němeček, odbor správa majetku

Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2009,
stav k 15. 4. 2010
budova Hasičské zbrojnice (z Pošembeří)
celkové náklady			
452 970,- Kč
dotace 90%			
342 582,- Kč
město celkem			
110 388,- Kč
SDH (Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS)
celkové náklady			
100 011,- Kč
dotace 95%		
95 000,- Kč
vlastní prostředky 5%
5 011,- Kč
Obnova mostku 2. etapa Úvaly
kamenný mostek u Škvorecké obory
(Středočeský fond kultury a obnovy památek)
celkové náklady			
300 565,-Kč
dotace 94,2%			
283 065,- Kč
vlastní prostředky 5,8%
17 500,- Kč
cyklistický závod
(Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence)
celkové náklady			
65 000,- Kč
dotace 80,4%			
52 250,- Kč
vlastní prostředky			
2 750,- Kč
zdroje jiných subjektů (startovné)
10 000,- Kč
kanalizace Barákova
			
(Středočeský fond životního prostředí a zemědělství)
celkové náklady			
2 509 934,- Kč
dotace 95%			
2 383 000,-Kč
vlastní prostředky 5%		
126 934,- Kč
veřejné prostranství (z Pošembeří) 			
celkové výdaje (včetně DPH)		
472 192 Kč
dotace 90%			
357 120 Kč
vlastní prostředky celkem		
115 072 Kč
Žádosti o dotace podané v roce 2010:
MAS Region Pošembeří:
Oprava komunikace Vítězslava Nováka
celkové náklady 			
500 000,- Kč
dotace
			
360 000,- Kč
vlastní prostředky
		
140 000,- Kč
Obnova zařízení pro děti v Úvalech
celkové náklady 			
186 400,- Kč
dotace
			
139 800,- Kč
vlastní prostředky
		
46 600,- Kč
Pro odbor správa majetku zpracovala Ing. Brajerová.

Oprava poškozené komunikace v Husově ulici před
objektem pobočky České spořitelny

Článek navazuje na článek „Nerovnosti v Husově ulici“, který byl uveřejněn
v minulém vydání Života Úval (4/2010) a rekapituluje další postup při odstraňování závady na této státní silnici č. III/01214.
Dne 14. 3. 2010 byl podél poškozeného místa na pozemní komunikaci
v Husově ulici vyznačen zákaz zastavení v úseku dlouhém 50 metrů v obou
směrech. Toto opatření umožnilo dočasné bezproblémové objíždění nerovností pozemní komunikace. V úterý 23. 3. 2010 byla zahájena oprava nerovností na pozemní komunikaci firmou USK Mladá Boleslav. Firma nejprve
odstranila kostky a vybagrovala lože o rozměrech 16 x 3,80 m do hloubky
0,80 m. Nejprve byly položeny tři podkladní vrstvy v kombinaci hrubého
kameniva a zavlhlé cementové směsi, které byly po vrstvách tloušťky 20 cm
hutněny. Následovaly dvě podkladní vrstvy z jemného štěrku. Každá jednotlivá vrstva byla zhutněna pomocí vibrační desky. Do takto připraveného
podkladu byla provedena pokládka dlažby. Spáry byly vyplněny jemným
štěrkem a poté bylo provedeno zhutnění celé opravované plochy.
Petr Matura, odbor investic a dopravy
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Život Úval

Městský úřad
Opravy silnic II. a III. třídy

Vzhledem k letošní dlouhé zimě odbor investic a dopravy uskutečnil prohlídku státních komunikací na území města Úvaly. Veškeré větší výtluky
a vzniklé nerovnosti byly zmapovány a zaznamenány. Posléze odbor investic
a dopravy kontaktoval SÚS (správa a údržba silnic). Ta přislíbila, že na základě námi obdrženého harmonogramu odstraňování škod po zimě oprava silnic ve správě SÚS v katastru města Úvaly proběhne v termínu do 15. 5. 2010.
Petr Matura, odbor investic a dopravy

Čtyřkolky a životní prostředí

Tak, jak v poslední době narostl počet dopravních prostředků na našich
silnicích, vzrostl i počet vlastníků čtyřkolek a případně i terénních motocyklů. Pro většinu majitelů těchto „strojů“ je jízda na nich adrenalinovou
záležitostí. Bez ohledu na to, zda se jedná o registrované dopravní prostředky označené registrační značkou (SPZ) a sloužící pro přepravu na pozemních komunikacích, nebo registrované dopravní prostředky bez registrační
značky sloužící jako pracovní stroje, někteří jejich vlastníci těmito dopravními prostředky poškozují přírodu a tím i naše životní prostředí. Mám tím
na mysli jízdy čtyřkolek, případně i terénních motocyklů do lesů, na pole,
prostě do volné přírody, kde pak dochází k porušování půdního povrchu

a jeho případnému splavování a devastaci. V lesích jsou pak často porušeny
kořeny a kořenové systémy, odřeny paty stromů, na polích zase dochází
k poškozování a často zničení pěstovaných plodin. Lesní zákon mimo jiné
sice zakazuje vjíždění motorových prostředků do lesa bez povolení vyjma
těch, které zde plní svoji hospodářskou činnost, zakazuje poškozování dřevin a keřů nebo zakazuje rušit klid a ticho, ale na to tito bezohlední návštěvníci nedbají. Mnozí z nás při návštěvě přírodního parku Škvorecká
obora – Králičina, Masarykova háje, Klánovického lesa, ale i jiných lesů po
republice měli možnost na čtyřkolky a terénní motocykly narazit. Obdobnou zkušenost mají i správci některých chráněných území a národních parků (viz televizní šoty). Státní policie, městská policie i vlastníci pozemků se
sice snaží tomuto adrenalinovému sportu podle svých možností zabránit,
ale bezzubá legislativa tomu nijak nepomáhá. A tak nezbývá než věřit, že
jezdci na těchto strojích pochopí, že svým jednáním poškozují přírodu, životní prostředí i majetek druhých a svoji adrenalinovou zálibu budou provozovat na místech k tomu dohodnutých a určených, kde nebudou nikoho
ohrožovat a ani poškozovat životní prostředí. Současně vyzýváme občany,
aby pokud řidiče při výše uvedených činnostech identifikují, kontaktovali
Policii ČR nebo Městský úřad Úvaly.
odbor ŽP a ÚP a odbor správní MěÚ Úvaly

Zprávy z města
Den Země na Klepci IV.
Na Klepec zavítalo 700 návštěvníků
Přípravy Dne Země na Klepci započaly 28. ledna, kdy občanská sdružení
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, Klub žen Přišimasy, obec Přišimasy a obec Tismice svolaly organizační schůzku, při níž seznamovaly místní občanská sdružení, školy a obce s návrhem pokračování této úspěšné
regionální kulturní akce. Byly řešeny nedostatky z minulých akcí a nakonec
nastíněn konečný program.
O slunné sobotě 17. dubna 2010 se od 10 hodin scházeli a sjížděli z různých
stran organizátoři, úvalští skauti a dobrovolníci, aby založili stanové městečko a připravili Klepec pro konání akce. Skauti z Úval předávali příchozím na
přístupových cestách volné vstupenky, na které mohli návštěvníci vyhrát
zajímavé ceny. Čtvrtý ročník zahájilo ve 14:15 hodin připomenutí tragické letecké havárie, při níž zahynuli polští občané s prezidentem Lechem
Kaczynskim. Na Klepci byla před kamenem Slouhou tato památka uctěna
minutou ticha a městská garda Český Brod vypálila smuteční salvu. Druhá
salva ohlásila pokračování programu, bohužel bez ozvučení.
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Za hřmění bubnů vlajkonoši z Otevřených Úval, zbrojnoši a lancknechti
městské gardy Českého Brodu přivítali 6 zástupců okolních obcí u prezentace obecních symbolů. Každý z přítomných pronesl o znaku a vlajce
své obce krátkou řeč a sice: Ing. Antonín Rubín (Škvorec), Jakub Nekolný
(Český Brod), Pavel Frank (Přišimasy), Pavel Běloch (Hradešín). Za Úvaly
pronesl zdravici bývalý starosta a současný zastupitel města Ing. Ivan Černý.
Starostka Ing. Martina Zdražilová představila jeden ze tří návrhů nového
znaku Tismic, který čeká na referendum a schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Další část programu patřila dětem. Nejprve vystoupila MŠ Tismice paní ředitelky Zdeňky Lundákové s představením Skřítci v přírodě, kdy děti pečovaly o zasazený stromek. Po nich přišly na řadu děti z MŠ Škvorec, které
s hudebním doprovodem paní ředitelky Marty Vykouřilové představily
nápaditý vláček ve vstupu s názvem Jedeme do ZOO. žáci z I. stupně ZŠ
Škvorec s paní učitelkou Mgr. Jitkou Pokornou předvedli ukázku ze starých
českých pověstí Oldřich a Božena. Na závěr byla sehrána tradiční scénka
O slouhovi a zlé selce v podání Petry Kyselové a Milana Bednáře.
Na řadu přišlo slosování volných vstupenek o ceny. Ing. Josef Ebr věnoval
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Zprávy z města
3 kolekce pohlednic edice Český místopis, malířka Eva Růtová z Hradešína
věnovala 7 litografií a Jan Psota ml. 3 autorské výtisky publikace Drobné
památky v Úvalech a okolí. Starostové obcí Přišimasy Pavel Frank a obce Tismice Ing. Martina Zdražilová vylosovali 13 vstupenek. Pěti výhercům byla
předána cena na místě. Držitelé vstupenek č. 004, 180, 319, 441, 506, 530,
543 a 586 si mohou do konce května cenu převzít po předložení vstupenky
u Jana Psoty ml. (mobil 722 146 983, psotajan@seznam.cz).
Poslední částí hlavního programu bylo zapálení slavnostní vatry v režii
Jaroslava Weigla a Skautského centra Úvaly. Bubeníci městské gardy svolali
návštěvníky k vatře a přítomní zástupci okolních obcí v 16 hodin zapálili
posvátný oheň s krátkým proslovem.
V doprovodném programu bylo pro návštěvníky připraveno stanové městečko, otevřené po celou dobu konání Dne Země. Letošní akce nebyla přístupná pouťovým stánkům. Pořadatelé dali prostor prezentaci produktů
místních spolků a obcí.
Klub žen Přišimasy nabízel koláčky a vydával vuřty k opékání, které věnoval Milan Černý Jatky Tismice jako sponzorský dar. Obec Tismice prezentovala upomínkové předměty, nové návrhy znaků obce a mapu cyklotras
Pošembeří. Václava Coombesová ze Zahradnictví Limuzy nabízela květiny.
Ekocentrum Koniklec připravilo pro děti a dospělé stánek s naučnými hrami. Ing. Josef Ebr prezentoval pohledy edice Český místopis. Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí prodával publikaci o drobných památkách.
Dále zde byla Keramika z Limuz. Obec Hradešín a Region Pošembeří prezentovaly projekty, upomínkové předměty, brožury a litografii malířky Evy
Růtové z Hradešína. Otevřené Úvaly prezentovaly své projekty na území
města Úvaly a přírodním parku Králičina. Sdružení Leccos z Českého Brodu
připravilo Výtvarnou dílnu.
U lesíka byl pro děti připraven MŠ a obcí Přišimasy dětský lunapark. Lákavým byl skákací hrad rodiny Šimkových ze Skřivan. Před lesíkem rozbila svůj
stan goticky oděná Středověká mládež, která odehrála divadelní představení. Petr Berka, organizátor srpnového Mračení na tvrzi Tuchorazi, zde nabízel malby na cifernících hodin a altán zde mělo i Skautské centrum Úvaly.
Obec Tismice připravila „Azimuťák“ - orientační běh k objevení Osady psanců. Občerstvení obstarával tak jako každý rok Roman Kabeláč z Kolovrat
a děti si na malém ohništi opékaly špekáčky. Návštěvníci si na Klepci mohli ochutnat nebo zakoupit i několik druhů medoviny od Vladimíra Vrány
z Horoušánek.
Souběžně s doprovodným programem probíhala akce Regionu Pošembeří,
o.p.s., který připravil pro rodiče s dětmi zalévání třešňové aleje pošemberplacená inzerce

na náměstí Arnošta z Pardubic.

skými konvičkami za razítko účastníkům. Na závěr celého odpoledne byli
Michaelou Vítkovou za MAS Pošembeří a Olgou Suchou za MAS Říčansko
vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže na nové logo a symbol Pošembeří.
U stanového městečka byla ke zhlédnutí výstavka dětských návrhů a informace o projektu zmíněných místních akčních skupin Cesty, které nás spojují. Hlavní cenou pro vítěze soutěže byl vzlet horkovzdušného balónu.
Poděkování:
Organizátoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. -- Klub žen Přišimasy o.s. -obec Přišimasy -- obec Tismice
Partneři:
Otevřené Úvaly, o.s. -- Skautské středisko Úvaly -- město Český Brod -- město
Úvaly -- Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. -- Ekocentrum Koniklec -- obec Hradešín -- Region Pošembeří, o.p.s. -- Městys Škvorec -- MŠ
Tismice -- MŠ Škvorec -- ZŠ Škvorec -- MŠ Přišimasy -- Ing. Josef Ebr Český
místopis -- Zahradnictví Coombes Limuzy -- Leccos, o.s. -- Městská garda Český Brod
Sponzoři:
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí -- Milan Černý Jatky Tismice
městys Škvorec -- obec Tismice -- město Úvaly -- obec Přišimasy
Média:
Náš Region -- Kolínský deník -- Život Úval -- Otevřené Úvaly
Přišimaský zpravodaj -- Dobrý den... -- Trubadúr -- Rostoklatský zvěstovatel
Škvorecký zpravodaj -- Českobrodský zpravodaj -- Přišimaský zpravodaj
www.iRegiony.cz -- www.denzeme.cz -- www.ouvaly.cz -- www.posemberi.cz
Jan Psota ml. - koordinátor akce,
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.

Zradila mne zlomená noha

Po dvou měsících strávených v sádře jsem byl pevně přesvědčen o tom,
že zvládnu výstup na Klepec a završím tak podporu, kterou vedení města
slavnosti poskytlo. Chystal jsem se tam s celou rodinou a s přáteli. Bohužel
– teplo a nádherné počasí, které se v sobotu rozhostilo, akutně zhoršilo
otok postižené nohy a musel jsem to na poslední chvíli vzdát. Toto je jediný
důvod, proč jsem se slavnosti nezúčastnil. Chtěl bych poděkovat panu zastupiteli ing. Černému, že mne a naše město na Klepci zastoupil a omluvit
se všem občanům, kteří neúčast zástupce vedení města Úvaly kritizovali.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Život Úval

Názory čtenářů
Výmola

víc až o 1,0 m, což by znamenalo bezprostřední zatopení prakticky všech
nemovitostí v dané lokalitě (ulice U Starého koupadla, U Výmoly, U Kaberny a Dobročovická), to je asi 45 převážně rodinných domků. S tím by
souviselo nekontrolované vniknutí vody přes hráz odběrného objektu do
rybníka Fabrák.
Běžného občana překvapuje, že ze strany města výše uvedené problematice není věnována odpovídající pozornost. Bohužel stejně se chová i správce toku, kterým je Povodí Labe Hradec Králové, s. p. Přitom by se v tomto
případě nejednalo o investiční prostředky, ale o klasickou údržbu toku,
tedy provozní prostředky. Z toho vyplývá jednodušší investorská příprava,
pokud jde o administrativu a čas. Situaci komplikují jen velmi omezený a
obtížný přístup pro mechanizaci a dopravní prostředky k dané části koryta
toku Výmoly a 2 kabely položené přes jezovou zdrž.
Pro představu občanů, případně investora stavby, uvádím odhadnuté rámcové náklady stavby, zahrnující těžbu sedimentů (800 m3) a jejich rozvoz na
zemědělskou půdu do 3 km v okolí, ve výši 0,7 milionu Kč (včetně DPH). To
za předpokladu, že kvalita sedimentů splní předpisy pro tento účel. V opačném případě bude třeba sedimenty vozit na speciální skládku do Radimi u
Peček (30 km) s vysokým skládkovným (970 Kč/t) a potom náklady na tuto
stavbu budou činit 3,0 mil. Kč.
Citovaný jez U Kaberny byl včetně přemostění rekonstruován v roce 1995.
Od té doby se na Výmole ještě nevyskytla dvacetiletá a větší voda. I když statistika je věda „ošidná“, což je známá skutečnost, tak lze s vysokou pravděpodobností očekávat v nejbližší době právě takovýto průtok se všemi výše
popsanými negativními jevy. Potom se naši spoluobčané, zejména v této
části města nad jezem, mají na co těšit.
Ing. Josef Beneš

Doplnění informací k článku Ing. Beneše

mínu pak byla podána žádost o poskytnutí podpory v Operačním plánu
životní prostředí; požadujeme dotaci ve výši přibližně 15 milionů korun,
která bude použita na odbahnění, úpravu hrází, vtoků a podobně.
Z finančních důvodů nebylo možno v této fázi podat žádosti o dotace na
veškeré úvalské rybníky, začalo se tam, kde je to například z hlediska ochrany města před záplavami nejdůležitější.
Souběžně jsme opakovaně jednali s ředitelem a odpovědnými pracovníky
organizace Povodí Labe, došlo i k několika šetřením a výsledkem je, že tato
organizace zejména zajistí zvýšení kapacity Výmoly v intravilánu (ochrana
před záplavami). I zde se angažovalo město ve smyslu zajištění projektové
dokumentace. Je pravda, že organizace „Povodí Labe“ věnuje problematice
Výmoly méně pozornosti, než by bylo zapotřebí, ze strany města je však
soustavně „bombardována“.
Závěrem musím konstatovat, že pan Ing. Beneš ve svém článku pouze medituje nad tím, co je obsahem výsledků proběhlých šetření, projektových
dokumentací a žádosti o dotaci.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Nejen jarní úklid v Úvalech

statně méně, dá se tedy usuzovat, že je odhazují také některé děti při cestě
do a ze školy. Pánové kromě jiného uklidili například také odpadky, které
„zbyly“ po odjezdu cirkusu.
Představte si, jak by bylo úžasné, kdyby si každý z nás svoje odpadky odložil
do své popelnice nebo odnesl do nejbližšího odpadkového koše. Jsou místa
na Zemi, kde je to normální a samozřejmé. Poraďte, jak na to?
Děkuji.
Jana

Cesta domů

la. Volám na nádraží výchozí, konečné, i naše, kde jsem vystoupila. Všude
vstřícní a ochotní. Jen ta taška nikde není. Výpravčí mi říká, ať zavolám za
hodinu, že se ještě poptá. Ztrácím naději, ten vlak se otočil přinejmenším
dvakrát tam i zpět a komu by se nehodilo pár nových kousků oblečení. Přesto za hodinu znovu vytáčím číslo na naše nádraží.
„Máte to tady, mladá paní!“ slyším odpověď a nechce se mi věřit. Beru boty,
narazím čepici, ze sklepa láhev vína. Kabát vlaje, jak svižně chvátám sněhem k nádraží. „To jsem já, co jsem nechala ve vlaku tu tašku!“ volám už
z nástupiště. „A tady Vám něco nesu, za ochotu a poctivost,“ natahuji ruku
s vychlazenou lahvinkou. Chvíli se přetahujeme, oba ruměnec ve tváři - já
z běhu v mrazu, on z rozpaků. „To je přeci samozřejmost,“ povídá výpravčí.
Ale já vím, že není. Je to milé, příjemné, zahřeje to u srdce. Nakonec se mi
podaří umístit láhev do kouta dopravní kanceláře. Spěchám domů a jde se
mi i do toho táhlého kopce lehce a s příjemným pocitem dobrého konce.
Jako v pohádce.

Úvodem mého článku se čtenářům omlouvám, že znovu otravuji vodohospodářskou problematikou, která je mojí profesí. Je to dáno tím, že naším
městem protéká Výmola, což dokresluje historický a estetický ráz obce, ale
současně to s sebou nese určitou odpovědnost a starosti. Při mé nedělní
procházce kolem zmíněného toku mi to nedalo a pořídil jsem pár fotografií
a s využitím mého archivu a dokumentací, které jsem vypracoval sám, nebo
se alespoň na nich podílel, jsem napsal následující text.
Týká se toku Výmoly ve městě v úseku nad jezem U Kaberny až k mostu na
kolínské silnici č. I/12 (říční km toku 18,06 až 18,60).
Zjistil jsem:
Velmi zanesenou jezovou zdrž sedimenty a splávím prakticky až ke koruně
hradící konstrukce výšky 1,35 m. Odborný odhad množství sedimentů ve
zdrži činí 800 m3.
Špatný stav neudržovaných břehových porostů, bohužel některé porosty
rostou na soukromých pozemcích.
Spadlý mohutný strom (průměr kmene 1 m) přes koryto toku dlouhý 14 m
leží v zátopě stoleté i dvacetileté vody, cca 20 m nad soutokem Výmoly se
Škvoreckým potokem.
Téměř nemožnost manipulace na jezu v souladu s manipulačním řádem na
ochranu dotčených nemovitostí v nadjezí a pro snadnější převádění velkých vod v daném profilu, což přinejmenším znamená zatopené zahrádky,
sklepy, studny a podmáčené domy a ostatní objekty. Stoletá voda na Výmole
zde zatápí půdorys 26 domů a chat, dvacetiletá 11 objektů, nepočítaje v to
garáže, kolny a provozovny.
Hrozbu uvolnění kmene při povodni a možného zahrazení profilu jezu na-

Rybníky a vodoteče jsou pro naše město „rodinným stříbrem“ a povinností
každého vedení města je učinit vše pro jejich údržbu a rekonstrukci. Proto
byla v tomto volebním období zahájena příprava rozsáhlých rekonstrukčních a revitalizačních akcí.
Musím se tedy ohradit proti tvrzení pana Ing. Beneše, že „Běžného občana
překvapuje, že ze strany města výše uvedené problematice není věnována
odpovídající pozornost.“ Je tomu právě naopak.
Naše kroky v tomto volebním období směřovaly dvojím směrem:
Investiční akce byla rozdělena na část v kompetenci města Úvaly – a na část,
kterou má zajistit organizace „Povodí Labe“.
Město Úvaly zadalo zpracování projektové dokumentace na revitalizaci úseku Kalák – Jámy – Fabrák. Tato dokumentace nás přišla na částku přibližně
1 milion korun, a to díky pochopení firmy HG partner, která projekt zpracovávala a kterou vede „Úvalák“ a člen místní rybářské organizace, jinak
bychom pravděpodobně zaplatili mnohem více.
Následně proběhlo správní řízení a bylo vydáno stavební povolení. V ter-

Dovoluji si prostřednictvím Života Úval poděkovat pánům, kteří nám zpříjemňují život v našich Úvalech, městu v zeleni. Starají se totiž o úklid nepořádku po našich spoluobčanech.
Jmenovitě děkuji pánům Vodhánilovi a Smolkovi za čistění krásného koutu
– cesty kolem Výmoly (mezi mlýnem a školou) od střepů, plastových lahví a
sáčků, poházených krabiček a nedopalků od cigaret, které tam lidé bohužel
hojně a bez výčitek odhazují. V létě o prázdninách je těchto odpadků pod-

Vracím se vlakem domů. Venku zima, sníh, pondělí a hlava bolí. Ve vlaku
je teplo a čisto, chvíli klimbám, chvíli koukám na kluka, co sedí proti mně.
V uších sluchátka, v ruce i-pod, batoh vedle sebe. Nic moc nevnímám, chci
být doma, vzít si na sebe tričko a džíny a udělat si kafe. Kluk se chystá vystoupit. Jako každá žena postižená mateřstvím zběžně kluka pozoruji, aby
si nic nezapomněl. Zvládnul to, vystupuje se vším. Příští zastávka prověří
mne, a tak s lehkým srdcem opouštím tašku s nákupem nových hadříků
pro radost.
Až domů mi nic nechybí, ani během pití kávy, ba ani během přípravy večeře. Hlavou se mi honí ledacos, jen ne ta zapomenutá taška. Vtom jako
blesk z čistého nebe, jako v pohádce Čert ví proč sundají Radkovi Holubovi
z hlavy čapku s kouzelnými bylinkami a on náhle procitne: „Kde je moje
taška?!“ No přece nejsem tak šílená, abych ji nechala v TOM VLAKU!? Prohlížím předsíň, auto, celý dům, i do ledničky jsem nakoukla. Nic. Taška není.
Sedám k telefonu a vytáčím telefonní číslo z reklam, kde slibují poradit snad
úplně všechno. Poradili. Dali mi čísla na všechna nádraží, která jsem chtě-
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Úvalské pohlednice
Jak se zabydlují Nové Slovany

Nové Slovany, nejnovější čtvrť Úval. Před pěti lety zde bývalo jen žluté řepkové pole, před čtyřmi lety byla tato část města ještě ve výstavbě, před třemi
lety byla těsně před dokončením, ale poté trvalo ještě mnoho měsíců, než
z nových ulic natrvalo zmizelo bahno a zbytky stavebního materiálu. Zmizely snad i mnohé předsudky starousedlíků ze starých Slovan a i z ostatních
částí Úval vůči čtvrti barevných kostek, ve které žijí převážně „pražské naplaveniny“. Vše se mění. Úvaly se rozrostly o téměř celý „Východní blok“.
Máme tu Českou, Moravskou, Slezskou, Polskou, Slovenskou, ale i Dalmatskou. Nové Slovany jsou již zcela zabydleny, poštovní doručovatelky znají
čísla popisná zdejší zástavby zpaměti a v loňském roce začal novoslovanskými ulicemi projíždět i vůz silniční údržby VPS Úvaly.
Lokalita Nové Slovany byla vystavěna v letech 2005 – 2008 dvěma developery, z nichž jeden se zaměřil na bytové domy a druhý pak na řadové rodinné
domy, včetně prodeje stavebních pozemků s inženýrskými sítěmi. Název
čtvrti Nové Slovany není oficiální, této čtvrti se tak začalo říkat spontánně
a i „starousedlíci“ běžně tento nový název používají. Čtvrť čítá 86 řadových
domů, 7 bytových domů, o celkovém počtu 202 bytů a 42 pozemků pro
individuální výstavbu rodinných domů, které jsou v současné době již z poloviny zastavěny a obydleny.
Na Nových Slovanech tak dnes žijí stovky obyvatel, v drtivé většině třicátníci a čtyřicátníci, největší zastoupení má generace tzv. „husákových dětí“.

Rodí se zde hodně dětí. Stačí se měsíc co měsíc podívat do společenské rubriky v městském periodiku Život Úval a hned vidíte, kolik nových obyvatel
našeho města přibylo právě v této části.
Před lety jsem zaslechl mnohé názory, že „novousedlíci“ a jejich životní styl
se zcela liší od „starousedlíků“, že je nová zástavba jen noclehárnou Prahy,
že se noví obyvatelé nezapojují do dění ve městě, zkrátka předsudky. Už jen
samotný pojem novousedlík versus starousedlík se dá těžko definovat…
A není to jedno, jestli někdo v Úvalech žije 10, 15 nebo 20 let a někdo
teprve krátce? Není důležitější vztah k městu a místu, který si každý občan
vybuduje? I noví obyvatelé na Slovanech navštěvují pravidelně fitcentrum
Mamut, chodí si pro vynikající víno do vinotéky v Husově ulici, mlsají v cukrárně na náměstí, debatují nad pivem v úvalských hospodách a jejich děti
každý den navštěvují úvalské školky a školu, zájmové kroužky v MDDM
a maminky ze starších úvalských čtvrtí chodí na kafe se svými kamarádkami z nové části města. Všední život neprobíhá jen v rovině internetových
sociálních sítí. Když takhle procházím Úvaly a blížím se od rybníka Fabráku
ke starým Slovanům, napadá mě, že i ve dvacátých letech minulého století,
kdy začala vznikat zástavba za dnešní „kolínskou“ silnicí, odlehle od centra
městečka Ouvaly, také výstavba „satelitu“ jistě budila pozornost tehdejších
obyvatel. Po několika letech se tehdejší Slovany staly pevnou součástí Úval
stejně jako nyní Nové Slovany.
Dokončení příště
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Kultura a volný čas
Hluboký zážitek

Ve druhé polovině února se uskutečnilo v DPS setkání s autorem námětu a producentem filmu
„Krátká - dlouhá cesta“ Fedorem Gálem a režisérem Martinem Hanzlíčkem. O filmu samotném vyšel článek v Životě Úval již v březnovém čísle. Oba pánové o natáčení a vůbec záměru
vzniku filmu velice poutavě vyprávěli a dokreslili souvislosti. Upozornili na zrůdnou ideologii
nacismu a nacionalismu, které jsou někdy i v současné době bagatelizovány, a dokonce zpochybňovány.
Právě o této hrozné době je tento film. Myslím, že ti, kteří přišli, si odnesli skutečně hluboký
zážitek. Škoda jen, že této možnosti nevyužili, nebo jen v minimální míře, učitelé školy, neboť
si mohli doplnit pro výuku mnohé detaily přímo od tvůrců tak dokumentárně zpracovaného
snímku.
Chci tímto alespoň dodatečně poděkovat jak panu Gálovi, tak Hanzlíčkovi, že si našli čas a do
Úval přijeli, a dokonce přivezli na DVD film samotný i knížky o filmu, které bylo možné za mírnou cenu na tomto pořadu zakoupit.
Jiří Štork
Fedor Gál a Martin Hanzlíček

Kdo se všechno radoval …
Vedení města Úvaly
a Komise pro kulturu
Rady města Úvaly
zve v rámci oslav 710 let
založení města Úvaly
na představení
Divadla Klauniky Brno

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA
v sobotu 29. 5. 2010
od 19 hodin
v sále sokolovny TJ SOKOL,
nám. Arnošta z Pardubic 164,
Úvaly.
Komedie, která cestou humoru
přibližuje velkou literární postavu
Dona Quijota.

Pan Kočárník se radoval, radovaly se členky kulturní komise a hlavně návštěvníci hudebního
a tanečního Pomlázkového odpoledne, kam srdečně zvala Komise pro kulturu Rady města Úvaly. Vzhledem k tomu, že se akce koná pravidelně
a bývá vystřídána podzimní verzí, měly členky komise zkušenost s lehce se snižující návštěvností.
Říkaly si, že nám zřejmě úvalská populace stárne
a „pohodlní“? Býval to smutný pohled na poloprázdný sálek a stoly s výzdobou a připravenými
talířky a šálky. A tentokrát se to změnilo. Proto se
všichni radovali. I ti, co odhodili ostych nebo cosi
jiného a navštívili hudební produkci našeho dobrého známého Úvaláka, pana Mirka Kočárníka.
Zahrál melodie všem známé v takříkajíc nestárnoucím retro-stylu. Dobrá nálada byla nakažlivá
a dobře patrná na tvářích všech. Občerstvení bylo
samozřejmě odpovídající předvelikonočnímu
času – mazance, beránci. Tak nezapomeňte! Na
podzim se možná uvidíme, čtěte prosím pozorně Život Úval nebo sledujte internetové stránky
a poutače. Kultura je nabízena často a v různých
formách.

za Komisi pro kulturu Rady města Úvaly
Mgr. Alena Janurová
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Zprávy z MDDM
Taneční cestování

Chodit do taneční skupiny Rytmus Úvaly neznamená jen tančit, ale také
hodně cestovat. Soutěže se konají po celé republice, a tak autobusem, autem s rodiči, výjimečně i vlakem cestujeme téměř každý víkend.
V únoru jsme soutěžili v Tišnově u Brna, Ostravě, Jablonci nad Nisou, v sobotu 13. března jsme úspěšně vytančili 5 medailí v České Lípě.
O týden později 21. 3. jsme startovali na MR národní taneční asociace
v Českých Budějovicích. Přivezli jsme stříbro v kategorii juniorek v disko
formacích a dvě nominace na mistrovství Evropy do Poreče v Chorvatsku
pro juniorské disko „To jsme my“ a dětské Contemporary „Modrý valčík“.
Gratulujeme oběma vedoucím skupin – Katce Opálkové a Máše Marouškové za dobře připravené a nacvičené choreografie. Původně jsme plánovali
se mistrovství Evropy zúčastnit, ale finanční náročnost, nezájem některých
rodičů a měnící se podmínky pořadatele nakonec vedly k rozhodnutí nepřijmout nominaci.
Poslední březnový víkend jsme měli soutěže dvě. V pátek 26. 3. jsme si zajeli
vlakem na scénickou soutěž v Roztokách u Prahy, kde si děti mohly užít
atmosféru jeviště - na prknech, co znamenají svět. Počasí nám přálo a užili
jsme si soutěž i pěkný výlet.
Nedělní soutěž ve sportovní hale Folimanka v Praze byla regionálním kolem pro Prahu a Středočeský kraj a bojovali jsme o postup na MR Festivalu
tanečního mládí pořádané Svazem učitelů tance. Na soutěži se nám dařilo
a získali jsme v parketových kompozicích dospělých Rytmus IV 1. místo za
„Requiem“, v disko formacích juniorů Rytmus III 1. místo za „To jsme my“.
Formace juniorů v parketových kompozicích Rytmus III si vytančila s choreografií „Sněhové vločky“ 3. místo a s „Black ladies“ 2. místo. Vystoupení
dětí v parketových kompozicích přidalo ještě 3. místo za choreografii „Modrý valčík“. A tak medaile vesele cinkaly a pro všechny medailisty to znamená
postup na mistrovství republiky.
Velikonoce jsme si užili v klidu a už se opět chystáme:
18. 4.
Rychnov nad Kněžnou a první soutěž našich mažoretek
24. 4.
devět formací pojede do Čáslavi a soutěží poprvé i přípravka
pětiletých dětí
8. 5.
Čelákovická duběnka – soutěž začátečníků a mladších dětí
8.–9. 5. Mistrovství republiky sóla, dua, malé skupiny Modern Dance
a Show Dance Beroun
8. 5.
Mistrovství republiky formací dospělých - FTM SUT Plzeň
15.–16. 5. Mistrovství republiky formací dětí a juniorů
– FTM SUT Česká Lípa
10.–13. 6. Mistrovství Evropy Street disciplíny – Amsterodam – Holandsko
O prázdninách si zajedeme na týdenní taneční festival do Itálie, kde budeme trénovat s mezinárodními lektory a vystupovat v přilehlých letoviscích.
A pak už jen Lažánky u Blatné a tradiční taneční soustředění na závěr prázdnin. Tak šťastnou cestu.
					
Alena Navrátilová

Gian Luca Cornelio vystavoval v galerii MDDM

Mezi kulturní akce, které Městský dům dětí a mládeže v Úvalech pořádá
pro širokou veřejnost, patří již řadu let výstavy výtvarníků. Ve dnech 16. až
18. dubna bylo možné spatřit v galerii MDDM tvorbu italského malíře Giana Luca Cornelia. Po jednotlivých ukázkách jeho prací na minulých akcích
Úlet, kde vystavoval společně s dalšími talentovanými umělci, se tentokrát
jednalo o jeho samostatnou výstavu, která ale zdaleka neobsahovala vše, co
dosud vytvořil. Gian Luca Cornelio se zaměřuje na styl nazývaný emocionalismus - směr moderního myšlení v umění, jakýsi dorozumívací prostředek
umělců z různých částí světa. Prostřednictvím rozličných forem a barev autor vizualizuje své emoce a prožitky. Cornelio se nechává unášet svým temperamentem, vyvěrá z něj niterná energie, kterou pak přenáší tahy štětce
na plátno, někdy i velkých rozměrů. Jeho barevné plochy a linie jsou nepřehlédnutelné. Nepatří mezi povahově uzavřené umělce, ba právě naopak. Při
vernisáži se projevil jako vtipná a bezprostřední osobnost.
K příjemné a uvolněné atmosféře při zahájení výstavy významně přispěl
špičkový saxofonista Štěpán Markovič. Mistrovsky provedenými hudebními improvizacemi džezových skladeb D. Ellingtona, W. Schortera nebo
J. Coltrana vytvořil skvělou pohodu, která vhodně doplňovala Corneliovy
obrazy.
Ing. Vladislav Procházka

Vtipný a temperamentní - takový je malíř Gian Luca Cornelio,
foto R. Navrátil

MK OUVALÁČEK VÁS ZVE – PŘIJĎTE POBEJT

Rytmus IV. získal 1. místo za choreografii Requiem, foto R. Navrátil

Výsledková listina výtvarné soutěže PRALES:
1. kategorie 3-6 let
1. Marek Fík, 2. Jakub Hauser, 3. Vanessa Pengsawang
čestná uznání
Johanka Kochová, Denisa Zalabáková
2. kategorie 7-9 let
1. Majda Klapková, 2. František Procházka, 3. Šárka Hájková
čestná uznání
Filip Fík, Jakub Coufalík
3. kategorie 10-15 let
1. Petr Coufal, 2. Kateřina Floriánová, 3. Barbora Melišíková
čestná uznání
Adam Procházka, Matěj Kostka

8

Mateřský klub Ouvaláček při Městském domě dětí a mládeže Úvaly pracuje
od roku 2002 a jeho náplň činnosti je stejně jako u mateřských center zaměřena na aktivity pro maminky s dětmi od narození až do školního věku.
V začátku klubu se začínalo kroužkem cvičení pro rodiče a děti pod vedením paní Hanky Němcové. Po čase zájemců přibývalo, a tak se rozšiřovala
nabídka i lektoři. Kroužků cvičení už bylo více, přibylo cvičení pro těhotné
a cvičení miminek pod vedením paní Jany Baumrukové, Magdy Burdové
a Marcely Floriánkové. V letošním roce se kroužek cvičení pro těhotné
neotevřel. Čtvrteční dopoledne patří předškolkáčkům v kroužku cvičení
a malování. O nově otevřený kroužek zpívání s kytarou pod vedením Zuzany Velebové je veliký zájem a pondělní dopoledne je v našem domečku při
kytaře ze Zuzkou opravdu veselo.
V době, kdy je dopolední cvičení, zpívání, malování a dovádění, máme pro
nejmenší otevřenou hernu, ve které je bazén s kuličkami, skluzavka a hodně
hraček. Maminky i tatínkové mohou posedět a dát si kávu nebo čaj. Tuto
hernu může navštěvovat každý, i když nechodí na žádný kroužek. Je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
V současnosti pravidelně navštěvuje MK Ouvaláček 130 dětí a maminek.
Nabízené aktivity jsou hojně využívány dětmi, které z kapacitních důvodů
nebyly umístěny do mateřských škol.
MK Ouvaláček také pořádá spoustu zajímavých besed a přednášek,
například na téma aromaterapie, dětský vzdor, zdravá výživa, povídání
s porodní bábou, masáže miminek a jiné. Oblíbená říjnová soutěž
o nejkrásnější výrobek z přírodnin podporuje společné tvoření maminek
a dětí.
Chcete se také zúčastnit? Stačí sledovat naše stránky www.mddmuvaly.cz.
Na vaši návštěvu při akcích, cvičení, malování, zpívání nebo jen dovádění
v herně se těší MDDM Úvaly.
Olina Procházková

5/2010
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Okénko knihovny
Čtenářské portály on-line
Využívání internetu jako zdroje k vyhledávání informací se pro většinu
z nás stalo již samozřejmostí. Ani knižní svět nezůstává pozadu a já bych
vám nyní ráda nabídla několik čtenářských on-line portálů, které jsou určené především k doporučování dobrých knih, ale i k diskuzi čtenářů nad
knižními tituly, názory odborníků i široké veřejnosti, prostě tzv. knižnímu
sdílení čtenářů i nečtenářů.
Portál www.citarny.cz je v současné době největší český on-line portál propagující dobré knihy. Dále zde můžete najít mnoho informací z knižního
světa, ať jsou to pozvánky na knižní veletrhy, přednášky a veřejná čtení
nebo články s knižní tematikou, recenze a tipy čtenářů.
Portál www.ctesyrad.cz (čtenářův systematický rádce) je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih, která díky širokému tematickému záběru umožňuje, aby si kdokoli našel „tu pravou“ knihu.
Portál www.bibliohelp.cz nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi – tzv. léčbu knihou. Snaží se prostřednictvím vybraných
knižních titulů naznačit cestu, směr a inspirovat vás ve vašem jednání při

různých životních situacích, ať už se potýkáte s nejistotou, úzkostí, vlekoucími se problémy, onemocněním či s handicapem.
Portál www.k4u.cz komunitní web Městské knihovny v Praze, který vám
umožňuje sdílet své názory a postoje k současnému literárnímu světu.
Informace o čtenářských on-line portálech, a nejen o nich, najdete i na
stránkách úvalské knihovny – www.mestouvaly.cz/knihovna – v odkazu
Aktuality. Pro čtenáře, kteří nemají internet doma, je v knihovně možnost
přístupu zdarma, od dubna je pro vás k dispozici o jedno internetové místo
více.
Samozřejmě vám rádi při on-line vyhledávání poradíme. Sledujte naše stránky, navštěvujte aktuality, on-line katalog i fotogalerii. Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně a připomínáme, že výpůjční doba je pondělí a čtvrtek
9.00 – 11.00 a 12.00 – 18.00 h, v sobotu 8.00 – 11.30 h.
Gabriela Modřanská, knihovnice MěK Úvaly

Úvalské portréty
Jiří Štork (* 1944)
co při jeho známém sarkasmu a černém humoru
z něho nakonec skutečně vypadne, zdali mě nepošle tzv. „do háje“. Jak jsem při rozhovoru dopadl, posuďte sami.
Jirko, jsi úvalský rodák, v Úvalech žiješ celý svůj
dosavadní život, jméno Štork je v kulturním a
společenském životě města mnohaletý fenomén
(z řec. fainomenon, jevit se). Jak dlouho Štorkové tento život v Úvalech obohacují?

Známé významné osobnosti v Úvalech, z posledních let např. čestný občan Úval, historik,
dokumentarista a spisoval PhDr. Zdeněk Mahler,
herec Otakar Brousek, spisovatel Ivan Klíma, politik Čestmír Císař, politik, pedagog a filosof doc.
Ing. Fedor Gál, DrSc., Jana Seifertová, dcera básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny
za literaturu, dále spisovatel Jaroslav Foglar, gen.
Alois Šiška, pilot RAF v Anglii za II. svět. války,
novinářka Kamila Moučková, textař a spisovatel
Ondřej Suchý, herečka Lenka Termerová… Tolik
jen skromné připomenutí, ale těch osobností
zejména v posledním desetiletí byla celá řada.
Nebo vzpomeňme na velké místní výstavy, např.
k 700 letům Úval, k 60. výročí osvobození, Toulavý saxofonista – J. Škvorecký + Z. Salivarová,
Osvobozené divadlo – J. Voskovec + J. Werich
+ J. Ježek, Marie Majerová, Pražské jaro a srpen
1968, k 20. výročí „sametové revoluce“, třikrát
výstava autogramů osobností kulturního života…
A tím výčet zdaleka nekončí. Ale co je podstatné.
U toho všeho, jmenovaného i nejmenovaného,
vždy byl Jiří Štork. K řadě akcí dopomohl, na řadě
se realizačně aktivně podílel. A protože ho znám
již deset let, přišel jsem ho trochu vyzpovídat a
čtenářům představit. Byl jsem vskutku zvědav,
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Tatínek byl všestranně kulturně zaměřený. Zejména hudební svět byl u něho na vrchu. V úvalské kultuře byl aktivní již před válkou. Vzpomínám si, jak krásně hrál na housle. Tak zde založil
smyčcové kvarteto ve složení Štork, Verner, Kovář a Stárek. Tatínek také spolupracoval i přímo se podílel na utváření hudby k divadelním
představením místních ochotníků ze souboru J.
K. Tyla. To mu vydrželo až do 70. let minulého
století. Ale podílel se na organizování i dalších
forem kulturního a společenského života v Úvalech. Vše, do čeho se pustil, se mu v podstatě dařilo. Já jsem se začal více aktivně zajímat o tuto
oblast volnočasových aktivit až po revoluci 1989.
Vůbec mojí první samostatnou akcí byla výstava
knížek, dopisů a dalších osobních věcí spisovatele Jaroslava Foglara u příležitosti jeho návštěvy
v Úvalech, pamatuji si to přesně, 4. dubna 1990.
Tak jsem nastoupil do rozjetého vlaku této činnosti a jsem tomu věrný až dodnes.
Pracoval jsi ve vydavatelství Čs. spisovatel a
potom 15 let až do svého odchodu do důchodu
v centru literatury v Národní knihovně, mnoho
let se věnuješ sběratelství autogramů významných osobností. Co to pro Tebe znamenalo a stále znamená?
Když jsem nastupoval do Národní knihovny
v Klementinu, bylo to v roce 1992, měl jsem
pocit něčeho mimořádného; taková kulturní instituce a historie budovy z 16. století (Klementinum bylo postaveno v roce 1556), která na mě
dýchala na každém kroku – vnitřní malby, arkády
– to bylo něco úžasného. Sednout si do studovny,
obklopit se knihami a začíst se. Nádherný pocit.
Ale rychle mě z něho vyvedla realita života v budově. Zaměstnanci, kterých v té době bylo asi
2 560, sem chodili do práce jako do fabriky – od,
do, a tím to končilo – např. besed a kulturních

akcí v Klementinu se z celkového počtu zaměstnanců účastnilo zhruba 15 lidí. To bylo neuvěřitelné a pro mě velké rozčarování. Ale vydržel
jsem tu 15 let. Ke sbírání autogramů mě v roce
1985 při jedné autogramiádě přivedl budoucí kolega z Klubu sběratelů autogramů a klubu jsem
věrný jako člen vedoucího triumvirátu až dosud.
Cenil jsem si a cením i dnes, že Klub sběratelů
autogramů byl federální, je federální a věřím, že
i v budoucnosti federálním zůstane. Vždyť Češi a
Slováci patří k sobě.
Mnohé místní výstavy by se neuskutečnily bez
Tvých archivních materiálů. Co Tvůj archiv?
To je moje velká neřest, jak tvrdí rodina. Jsem
názoru, že řada událostí se musí uchovat pro
budoucnost. Uchovávám novinové výstřižky,
fotografie, plakáty, dopisy apod. Z toho pak
používám materiály pro výstavy. Tatínek sbíral
programy divadel a koncertů, dal dohromady
70 autogramů osobností, jak spisovatelů, tak hudebníků a malířů. Měl je i s osobním věnováním.
Mezi nimi byli např. takoví kulturní velikáni jako
básníci J. Seifert, F. Hrubín, klavírista a dirigent R.
Kubelík nebo dirigent V. Talich. Objevoval jsem,
co vše měl tatínek doma, a tak jsem se naučil jít
v jeho stopách.
Co Tě v poslední době v Úvalech a nejen v nich
zaujalo?
Milým překvapením bylo, že jsme se v Úvalech
konečně po tolika letech dočkali „pitné vody“
z vodovodu. Jinak nezapomenutelný příjemný
den jsem prožil v Praze, kde jsem např. navštívil
čtyři druhy setkání. Přednášku o českých dějinách, příjemný rozhovor jsem měl s Jiřím Gruntorádem ve středisku Libri prohibiti o samizdatové literatuře, setkání s kolegy v Klubu sběratelů
a pořad v Salmovské kavárně, kam knihkupec
Vráťa Ebr pozval na besedu spisovatele a novináře Stanislava Motla. To byl mimořádný den
dozvědět se něco z kultury a navštívit kulturní
pořady. Opravdu příjemný zážitek. Ještě si přeji,
aby se domluvil někdy na září v Úvalech pořad
s panem Zdeňkem Mahlerem.
Srdečně děkuji za rozhovor a přeji ti pevné zdraví a hodně zdaru v dalších aktivitách.
Dr. Vítězslav Pokorný

5/2010

Školství
PROSÍM POMOZTE NÁM ZÍSKAT
„ORANŽOVOU UČEBNU“

Nadace ČEZ vyhlásila projekt na podporu rozvoje PC učeben a laboratoří. Naše škola podala
projekt na ČEZ. Chceme získat 10 notebooků
a vytvořit tak mobilní PC pracovnu - „Oranžovou učebnu“. Od 15. dubna do 15. května 2010
proto nabízí Nadace ČEZ na webových stránkách
www.cezregionum.cz všem návštěvníkům možnost hlasovat, a podpořit tak přidělení nadačního
příspěvku pro konkrétní školu, tedy i tu naši. Na
uvedených internetových stránkách najdete také
podrobná pravidla hlasování a průběžné výsledky. K výsledkům hlasování bude přihlížet správní
rada Nadace ČEZ, která z každého regionu vybere školy, kterým nadační příspěvek poskytne.
žáci ZŠ Úvaly

Poděkování

Děkujeme dětem ze Základní školy a Praktické
školy Úvaly pod vedením J. Kubešové, L. Holubové, M. Vyskočilové a I. Hrnčířové za jarní úklid
celé naší školní zahrady.
Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

ly konce. Protože děti už umí několik písniček
zahrát na flétny, vyzkoušely akustiku kostela. Hra
na flétny prvňáčků za doprovodu varhan byla
pro všechny krásným zážitkem.
Děti 1.B a Mgr. Lenka Foučková

Poděkování

Moc děkujeme panu faráři Lachovi a panu Coufalíkovi za krásné chvíle prožité v kostele v Úvalech. Prvňáčci z naší školy tam nebyli poprvé, už
na Vánoce si prohlédli budovu kostela, poslouchali vypravování pana faráře a pana Coufalíka
o Ježíškovi a zazpívali si koledy s doprovodem
varhan. Před Velikonocemi se děti z naší a ze třetí třídy v kostele dozvěděly vše o těchto svátcích,
samy už spoustu věcí znaly a jejich dotazy nebra-

Organizace a spolky
Rekord veřejné sbírky Kuře 2010

V sobotu 27. 3. vybírali skauti z Úval na náměstí Arnošta z Pardubic a U Rejhonů dobrovolné
příspěvky pro velikonoční sbírku Kuře - Pomozte dětem!. Kolemjdoucí si mohli za příspěvek
vybrat některý z výrobků dětí z úvalského skautského střediska. Na výběr toho nebylo málo –
pomlázky, vajíčka a zajíčci na špejli, velikonoční zvonečky nebo přáníčka.
Vybraná částka byla letos rekordní, a to o 1 800 Kč.
Na konto ohroženým a znevýhodněným dětem letos Úvaly posílají krásných 10 800 Kč!!! Touto
cestou chceme moc poděkovat všem, kteří nebyli skoupí na nějaký ten menší či větší peníz.
Díky a těšíme se zase za rok!
za všechny skauty Adéla Skřivanová
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Život Úval

Organizace a spolky
Požáry a autonehoda

a druhý s naprosto zničenou přední částí zůstal na vozovce. V obou vozech
byli jen řidiči. Z převráceného automobilu dokázal řidič vylézt sám. Muž
z druhého vozu zůstal se zlomenou nohou uvězněn ve vraku, a tak se musel
spolehnout na vyprošťovací techniku a dovednost hasičů. Během zásahu
se členové výjezdové jednotky věnovali i rutinním záležitostem, mezi které
je možné zařadit odpojení autobaterií, odstraňování uniklých provozních
kapalin a řízení dopravy.
za JSDH Úvaly Milan Bednář

Mladí hasiči opět soutěží

Hrozivě vypadající nehoda na silnici I/12
Od počátku března do poloviny dubna zasahovala výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly při šesti událostech. Tradičně to bylo nejčastěji při požárech.
První výjezd, který proběhl 4. března, byl spíše technického charakteru.
Snadno splnitelným úkolem bylo odsátí vody ze sklepa rodinného domu
v Horoušánkách.
V dopoledních hodinách dne 14. března byla jednotka přivolána k požáru
ve Škvorci, ale jednalo se jen o nedovolené pálení malého rozsahu, při kterém nemuseli hasiči zasahovat.
Ve stejném dni v odpoledních hodinách hořelo v úvalské části Horoušánek.
Vzplála tam suchá tráva výsledkem dětské zábavy. Nevelký požár byl rychle
zlikvidován jedním proudem.
17. března vyjela jednotka na základě žádosti od VPS Úvaly k lípě u kostela, která byla poškozena vichřicí 23. července minulého roku. Tentokrát
z domyslitelných příčin doutnalo zevnitř kmene stromu. Pro lepší přístup
musel být odříznut pahýl poškozené větve a následně se povedlo oheň bez
nesnází uhasit.
Ve druhém dni měsíce dubna byl ohlášen požár v druhém poschodí bývalé budovy parketárny v ulici 5. května v Úvalech. Po příjezdu jednotky
a policejní hlídky se zjistilo, že si ve volně přístupné stavbě zapálilo pár
lidí ohýnek. Ale do příjezdu zasahujících byl oheň uhašen a osoby chvatem budovu opustily.
Na velikonoční pondělí 5. dubna došlo k hrozivě vypadající srážce dvou
osobních automobilů na křižovatce silnic I/12 a od Jiren jdoucí II/101.
Jeden automobil skončil obrácený na střeše v porostu Škvorecké obory

Z činnosti občanského sdružení Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí

V březnu letošního roku se sešlo výroční plénum klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí, o. s. Hodnotilo svoji práci za poslední rok a připravilo
akce a projekty na letošní rok.
Nejvýznamnějším projektem klubu v hodnoceném období bylo vydání 800
ks publikace „Drobné památky v Úvalech a okolí“, na níž pracovali pod
vedením Jana Psoty ml. Petra Kyselová, Bc. Milan Bednář a Mgr. arch. Jiří
Jindřich. Cílem projektu bylo zvýšit zájem veřejnosti a upozornit na opomíjené drobné kulturní dědictví v jednotlivých vybraných 23 obcích regionu
bývalého Škvoreckého panství. Významné bylo udělení 3. místa za publikaci v kategorii CK7 zpracování vlastivědné studie soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – Poznej ji a chraň, pořádané Památkovou komorou, Českou
radou dětí a mládeže a Asociací NNO.
Z iniciativy klubu svolalo město Úvaly schůzku ohledně dalšího postupu
v záchraně kulturní památky – kamenného mostku přes Výmolu u Škvorecké obory. Byla vypracována dokumentace mostku Mgr. arch. Jiřím Jindřichem a na jejím základě bylo vyřízeno nutné povolení k jeho opravě, ve
které město Úvaly stále pokračuje.
Zastupitelstvo Středočeského kraje přijalo 2. února 2009 nařízení o zřízení
přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Na přípravě podkladů se podílel i náš klub. Klub také předal na Středočeský krajský úřad 16. července
2009 návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace
Králičina a Povýmolí. Rezervace je navrhována v hranicích přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Navrhovaných cca 20 ha chráněného území
se nachází v jižní části přírodního parku, jehož jižní hranice tvoří i jižní hranici budoucí přírodní rezervace. V současné době probíhá správní řízení.
Rada klubu bezprostředně reagovala na dlouhodobou solidární podporu
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Mladí hasiči se dočkali další jarní soutěžní sezony. Ani v tomto roce tomu
nebylo jinak a s měřením sil se započalo v Mukařově při soutěži v uzlování.
Do zmíněné obce se v neděli 11. dubna sjela asi desítka sborů, mezi kterými
nechyběl ani úvalský.
Úvalští mladí hasiči se účastnili ve všech třech kategoriích a po svědomité
a dlouhodobé přípravě si věřili na skvělá umístění. Při samotné soutěži se
částečně zužitkovaly hodiny strávené tréninkem a částečně se potvrdilo,
že výkonnost soutěžícího může kolísat v závislosti na prostředí. Spíše nejmladší svěřenci se často nechali unést trémou, kterou způsoboval nespočet
přihlížejících. I přesto nedopadli špatně a usadili se na 5. místě z celkového počtu 12 družstev. Starší žáci z Úval si v konkurenci dalších jedenácti
družstev vedli podle očekávání velmi dobře a z Mukařova si odvezli pohár
za druhé místo. Poháry čekaly také na nejúspěšnější jednotlivce, ale v této
souvislosti se sbírka úvalského sboru neobohatila.
za SDH Úvaly Milan Bednář

Pozvánka na poznávací zájezd

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Úvaly, ve spolupráci
s o. s. Klub důchodců Úvaly pořádají ve středu 2. června 2010 zájezd na zámek Sychrov u Turnova a Muzea českého granátu v Turnově. Odjezd
autobusu je v 7.45 hodin od nádraží ČD Úvaly. Účastníci z Radlické čtvrti
a Slovan odjedou ze zastávek MHD v 7.30 hodin. Cena pro člena 60,- Kč, pro
nečlena 80,- Kč. Informace a přihlášky u pí Havlíkové nebo pí Kebortové
nebo každou středu při schůzce klubu důchodců v DPS.
za výbor m.o. STP o. s. Úvaly Jiří Loskot

Úvalský spolek akvaristů,

člen Unie akvaristů České republiky AKVA CZ, pořádá
XII. ročník prodejně presentačního akvatrhu

AKVA ÚVALY 2010.

Akce se koná v rámci oslav 710 let města v sobotu 22. května 2010
v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic
od 8.00 do 12.00 hodin. Jednotné vstupné 20,- Kč za osobu.
Těšíme se na vaši účast.

velké části Úvaláků úsilí řady klánovických občanů za zachování celistvosti Klánovického lesa v konkurenci s hrozbou výstavby golfového hřiště,
s čímž souvisí vykácení části lesa. Již v roce 2006 v Úvalech proběhla petice za ochranu Klánovického lesa. Tu podpořilo přes 1800 občanů svými
podpisy. Proto se do podpory zapojil opět i klub. 20. září 2009 společně
s místními občany na náměstí Arnošta z Pardubic na podporu Klánovických byla vysazena v prostoru před katolickou farou památná „Lípa podpory“. Organizátoři navíc věnovali Úvalům darem dalších 7 lipek, které byly
vysazeny na Vinici. Bohužel jsou již dnes vandalsky poničeny.
10. října m. r. uspořádal klub pro úvalské občany vycházku do přírodního
parku Škvorecká obora-Králičina. Po trase od terénních pozůstatků hradu
Skara, přes povodí Výmoly, kolem zbytků umělé zříceniny věží, s výkladem
historie Škvorecké obory a krás okolní přírody až po kamenný mostek putovalo 30 občanů s výkladem členů klubu Bc. Milana Bednáře, Petry Kyselové
a Mgr. arch. Jiřího Jindřicha.
V oblasti ochrany památných stromů podal klub na Městský úřad v Úvalech
již v roce 2006 návrh vytypovaných stromů, ale až v listopadu 2009 odbor
životního prostředí a územního plánu rozhodl o vyhlášení prozatím dvou
památných stromů.
V letošním roce hodlá klub pokračovat v uskutečnění rozpracovaných
akcí. Významným projektem bude vydání obrazové publikace k 710. výročí Úval s názvem „Přírodní park Škvorecká obora-Králičina“. Z dalších akcí
připravujeme: v květnu vycházku na trase z Úval přes sv. Donáta ke škvoreckému zámku, účast na úpravě okolí a spolupráci na rekonstrukci (opravě) sochy Jana Nepomuckého se sdružením Otevřené Úvaly, obdobně ve
spolupráci se sdružením Otevřené Úvaly přípravu projektu „Naučná stezka
v přírodním parku“, na podzim vycházku po památkách Jiren a budeme
usilovat o vyhlášení dalších památných stromů v Úvalech.
Dr. Vítězslav Pokorný, předseda klubu
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Sport
Házená Úvaly
– úspěch mladých házenkářů

Ještě před začátkem jarní části soutěží se o Velikonocích od 2. do 5. dubna zúčastnili naši starší
žáci jednoho z největších házenkářských turnajů
na světě. Prague Handball Cup je velký mezinárodní turnaj v házené pro mládež v srdci Evropy,
v České republice, v Praze. Turnaj je pořádán
pravidelně o velikonočních svátcích již od roku
1992. V roce 2010 se tedy uskutečnil již 19. ročník. Za dobu jeho existence se tohoto turnaje zúčastnilo více než 84 324 účastníků, 5 613 družstev
z 39 zemí Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Historie tohoto turnaje je dlouhá a bohatá a naši mladí házenkáři se zúčastnili již potřetí. Doposud se
úvalským házenkářům nepodařilo postoupit do
A-finále (tj. skončit do třetího místa ve skupině a
bojovat v osmifinále), až letos se to starším žákům
podařilo. Ve skupině zvítězili a po dalších vítězstvích v osmifinále a ve čtvrtfinále se probojovali
až do semifinále. Tam vítězná cesta našich mladých házenkářů skončila. Za celkové čtvrté místo
jim patří gratulace. Základ tohoto týmu by se měl
od podzimu 2010 objevit v druhé lize mladšího
dorostu. Poděkování patří nejen jim, ale i jejich
rodičům za podporu během náročného turnaje.
Výsledky celého turnaje můžete najít na internetových stránkách www.hazena-uvaly.cz.

Naši mladí házenkáři - zleva nahoře: Milan Hnízdil, Michal Benešovský, Michael Suchan, Tomáš Pírko, Jan Bedrna, Lukáš Vitouš, Marcel Chabr, trenér Zdeněk Paul, zleva dole: Dalimil Hájek, František
Zelenka, Šimon Rožníček, Jiří Dráb, Filip Březina, Pavel Francl, vpředu: Tomáš Bok

Prague Handball Cup 2. - 5. 4. 2010
Základní skupina:
Úvaly - HC AON Fivers (AUT) 20:16,
Úvaly - Strakonice 21:11,
Úvaly - Tatran Brno Bohunice 25:7,
Úvaly - Ajax Copenhagen II. (DEN) 19:9,
Úvaly - Hamburg (GER) 22:7;
osmifinálová skupina:
Úvaly - Zubří 16:12,
Úvaly - Ajax Copenhagen I. (DEN) 17:13;
čtvrtfinále:
Úvaly - Chodov 16:12;
semifinále:
Úvaly - Lugi HF (SWE)) 10:17;
o 3. místo
Úvaly – RD Rudar Trbovlje (SLO) 8:17.
Celkově obsadil TJ Sokol Úvaly ve své věkové kategorii starších žáků 4. místo.
Házená – jaro 2010
Rádi přivítáme všechny příznivce úvalské házené na hřišti pod sokolovnou
během domácích zápasů v měsíci květnu.
Muži (společná regionální liga):
Úvaly – Zruč n. S. v neděli 2.5. od 17.00
Úvaly – Kutná Hora v pátek 7.5. od 18.00
Úvaly – Mělník v neděli 16.5. od 17.00
Úvaly – Libčice n.V. v neděli 30.5. od 17.00

Klánovické MTBO, neděle 23.5.

V neděli 23. května se bude konat II. ročník Klánovického MTBO. Pod touto zvláštní zkratkou se vlastně skrývá nabídka na pohodovou vyjížďku bez
vyznačených koridorů a zároveň slušná šance na pěkný výsledek pro kohokoli. Jedná se o orientační závod na horském kole, který bude probíhat
v Klánovickém lese. Celá akce začíná v 9 hodin v neděli 23. 5. v Klánovicích
na hřišti u základní školy. A je na co se těšit.
Podstatou závodu je během časového limitu (pro většinu kategorií jde o
90 minut) nasbírat co nejvíce bodů. Organizátory budou po lese rozmístěny různě obodované kontroly a závodníci dostanou mapu, na níž budou
zobrazeny. Záleží tak nejen na fyzické kondici, ale i na orientaci v mapě a
hlavně v samotném lese. Vyznáte-li se tedy v Klánovickém lese, máte citelnou výhodu.
Nejedná se ale jen o závody pro dospělé. Pro starší děti bude připravena
možnost vyzkoušet si orientační závod, pro mladší zajímavé hry a soutěže.
Ale i ostatní, kteří zrovna nebudou závodit, se rozhodně nebudou nudit.
Pro ně tady bude doprovodný program – lanové překážky od specialistů
z lanového centra PROUD, outdoorové aktivity od firmy Top Consulting
a také akce týmu handicapovaných cyklistů „Černí koně“. A nakonec pro
všechny bohatá tombola a biketrialová exhibice.
Závod je po Újezdském duatlonu, který proběhl 18. 4., druhým pokračováním ÚJEZD.NET „Seriálu tří závodů pro zdraví“, jenž se koná v našem regionu. Pokud se zúčastníte všech třech závodů, máte možnost v závěrečném
losování získat hodnotné ceny. Veškeré informace nejen o Klánovickém
MTBO naleznete na www.triprozdravi.cz. Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu!
Marek Lejsek

Starší žáci:
Úvaly – dvojzápas Zruč n. S., Bělá p. B. v sobotu 1.5. od 9.00
Úvaly – Dukla 6 v pondělí 10.5. od 19.00
Úvaly – Dukla 4 v úterý 18.5. od 18.30
Úvaly – Chodov v pondělí 24.5. od 19.00
Mladší žáci:
Úvaly – Kobylisy v pondělí 3.5. od 17.30
Úvaly – Sokol Vršovice v pondělí 10.5. od 18.00
Úvaly – Loko Vršovice v pondělí 24.5. od 18.00
Minižáci:
Úvaly – turnaj v sobotu 15.5. od 9.00
Všechny zápasy (i ty na soupeřových hřištích, výsledky z měsíce dubna, zajímavé foto atd.) můžete vidět na našich internetových stránkách www.hazena-uvaly.cz.
Jiří Dráb
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Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – březen 2010
2. 5. neděle
9. 5. neděle
16. 5. neděle
19. 5. středa
23. 5. neděle
30. 5. neděle
		

Liturgická bohoslužba
v9h
Liturgická bohoslužba
v9h
Songová bohoslužba
v 15 h
Májová biblická hodina
v 15.30 h
Křesťanský klub		
v 15 h
Bohoslužba slova v Domově seniorů Úvaly
dopoledne

Výuka náboženství pro děti		
Zkouška pěveckého sboru Christi

pondělí 14 h podle domluvy
pondělí od 18 h

Upozornění: V neděli 13. 6. od 15 h se uskuteční v Husově kapli
koncert folkového křesťanského zpěváka PETRA LUTKY.
Všichni jste srdečně zváni!
CČSH v Úvalech koná: Svátosti pokání, manželství, manželská jubilea,
křest, biřmování, útěcha nemocných, pohřby, uložení urny.
Nutné předem domluvit s farářkou Mgr. Jitkou Pokornou.
Kontakt: Duchovní správa, Pražská 180, Úvaly, tel. 605 920 773;
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Na poslední chvíli
Hudební škola v Úvalech má skončit

I pro vedení města to byl šok, když jsme se tuto zprávu dozvěděli. Zřizovatel
hudební školy ani její ředitelství nepovažovali za nutné nás o tomto kroku
informovat předem, a tak jsme byli zaskočeni stejně jako rodiče dětí, které
„hudebku“ navštěvují. Já osobně jsem hudební školu navštěvoval dvanáct
let a její existenci v Úvalech považuji za velké pozitivum. Zcela jednoznačně tedy konstatuji, že se zrušením nemá vedení města nic společného a že
učiníme vše, aby byla hudební výuka v našem městě zachována.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vítání dětí mezi občany města Úvaly

Dne 20. 4. 2010 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech
letos první slavnostní akt „Vítání dětí mezi občany města Úvaly“.
Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s místostarostkou Ing. Helenou Váňovou
za účasti matrikářek správního odboru přivítali 23 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 prvních
tříd základní školy, kterým děkujeme.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Základní škola a Praktická škola v Úvalech se neruší

Informujeme občany, že Základní škola a Praktická škola
Úvaly pokračuje ve své činnosti bez jakéhokoliv omezení
a případné zrušení pobočky ZUŠ Čelákovice k 1. 9. 2010
nemá na chod těchto škol žádný vliv.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Historie
65 let od revolučních květnových dnů roku 1945
Dnešní neheroická doba velmi málo formuje nové hrdiny a příklady těch
dávných jsou často opomíjeny nebo dokonce zapomenuty. Dnes je vhodné
si připomenout právě ty často bezejmenné, kteří přispěli k dnešnímu mírovému životu nás všech.
Když se mi dostal do ruky sborník dokumentů „Květen 1945 ve středních
Čechách“ vydaný v roce 1965, ani ve snu mne nenapadlo, že popisované
události, které se odehrály v květnu 1945, měly zásadní vliv na to, co se stalo
v tu dobu v Úvalech. Nebudu se hlouběji rozepisovat o těchto událostech
před 65 lety v Úvalech, jsou slušně zdokumentovány a zapsány. Proto jen
pro připomenutí.
Jednou z oblastí, ze které nacisté v té době urychleně přesunovali jednotky
do Prahy, byly Milovice, kde byla soustředěna divize Wiking. Divize postupovala na Prahu v několika proudech. Zvlášť silný odpor musela překonat
kolona, která postupovala po silnici od Českého Brodu do Úval. V připomenutém sborníku dokumentů se o událostech v Úvalech můžeme například
dočíst:
„…Nyní již bylo jasno, že Němci hodlají provést nápor od východu, a byla
proto soustředěna celá palebná síla na tento úsek.
Kolem 3. hodiny odpolední nastoupili Němci ke generálnímu útoku s celou
kolonou tanků a obrněných vozů. Po této zprávě, která nám byla doručena
přes železniční stanici od syna strážného u Nové Vsi, bylo rozhodnuto po
poradě s předsedou NV provést ústupový boj přes Úvaly při využití všech
umělých a přirozených překážek a spojit se s lépe vyzbrojenými Újezdskými.
Předtím již odešli ostatní vyšší důstojníci a většina členů národního výboru.
Dohodu s Újezdskými o tom, kde se s nimi spojíme, sjednal předseda NV.
Kolem půl čtvrté hodiny odpolední objevily se již německé tanky po státní silnici před Úvaly a na silnici od Přišimas. Německá pěchota vyskákala
mimo náš dostřel z obrněných vozů, rozvinula se a začala před tanky po-

stupovat proti našim liniím. Tanky je přestřelovaly. Z jejich pohybů bylo
zřejmé, že hodlají Úvaly obchvátit z jihu i severu. Po přestřelce na mostě
zvaném Stříbrňák, u továrny na limonádu a u hřbitova byli Němci přinuceni
zalehnout. Zde jsme měli opět ztráty na mrtvých: Jaroslava Kvíze, Václava
Havlíčka a Milana Dufka, těžce byl raněn Augustin Hanek, který byl při životě zachráněn zásluhou sestry Červeného kříže Herm. Bilanské. Při novém
útoku Němců odsunuli se naši obránci na Háj legionářů, kde por. Martinovský znovu zorganizoval své vojáky nad rozcestím státní silnice a silnice ke
Škvorci, odkud Němci pronikali do města. Němci byli zde opět zadrženi
a donuceni přeskupit se k novému útoku.
Nápor německé pěchoty na vnitřní část Úval byl tak silný, že soudržnost řad
obránců byla porušena a na západní straně města byl proveden ústup jednotlivě. Jakousi soudržnost udržovala si jen malá skupinka kolem velitele
por. Martinovského, ke které se přidal na Úvaláku i předseda NV a navázali
jsme spojení s obránci újezdskými. Byl již soumrak a Němcům se ještě nepovedlo odstranit všechny překážky, aby mohly projet tanky…“
Podle Michala Plavce, autora knihy „Poslední rok války na Nymbursku“,
a podle nových poznatků se dá konstatovat, že z Českého Brodu postupovaly přes Úvaly do Prahy především zbytky I. Flakkorps (I. protiletadlového
sboru), které někdy bývají označovány jako Kampfgruppe Reimann. Jeho
velitel generál Reimann podepsal kapitulaci svých jednotek při jednáních
v noci z 8. na 9. května 1945 s představiteli České národní rady právě
v Českém Brodě. Právě Kampfgruppe Reimann postupovala, jak vyplývá
z rekonstrukce pohybu německých jednotek, přes Úvaly, Dolní Počernice,
Kyje na Žižkov a dále do středu hlavního města.
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Jaro 1945 - Osobní vzpomínka skauta Indycha
Situace: šestý rok války, která se chýlila ke konci. Východní a západní fronta se blížily do středu Evropy. Ustupující Němci tuto svou prohru nazývali
„taktickými úhybnými manévry“.
Mně bylo 18 let. Jako učeň třetím rokem jsem pracoval v ČKD Libeň. Když
byla v dubnu továrna vybombardována, většina spoluučňů byla poslána na
Moravu, kde kopali zákopy proti blížící se východní frontě. Já a ještě asi
deset učňů, kteří jsme pracovali na opravách obráběcích strojů, byli jsme
posláni do tunelů v Prokopském údolí, kde byly uskladněny obráběcí stroje, které Němci nakradli po Evropě. Celý týden jsme bydleli na lágru v Butovicích, kde nás každý večer Němci kontrolovali. Stroje v tunelech, kde bylo
vlhko, přes noc korodovaly, tak jsme je každý večer trochu přisolili a opravy
šly stále dokola. Domů jsme jezdili až v sobotu odpoledne, takže jsme nevěděli, co se v týdnu událo.
Koncem dubna při večerní kontrole se z jednoho Němce vyklubal Ukrajinec „Gryša“ (z Vlasovovy brigády), který nám lámanou slovenštinou sděloval zprávy o situaci na frontách. Také se nabídl, že nás seznámí s německými zbraněmi. Asi po čtyři večery nám ukázal samopaly, pistole a granáty.
Naposled byl u nás ve čtvrtek 3. května a poradil nám, abychom v sobotu 5.
května ráno odjeli domů.
Sobota 5. května
Ráno asi před šestou jsme pěšky odešli z lágru - přes Hlubočepy, Smíchov,
na nádraží Praha-střed. Po městě bylo mrtvolné ticho. Na ulicích německé
hlídky a kulometná hnízda.
Do Úval jsem přijel kolem 10. hodiny. Byl jsem jako v Jiříkově vidění. Všude
prapory, hudba, plno lidí s trikolórami. Dal jsem domů zavazadlo a šel na
náměstí. K této slávě přispělo i počasí, bylo krásné slunečné ráno. Ve školních budovách byla německá posádka, která zatím klidně přihlížela k této
demonstraci. Na náměstí v budově (u Jedonů) byl revoluční výbor. Když se
ale na budově objevila sovětská vlajka, došla Němcům trpělivost.
V oknech školy se objevily hlavně kulometů a byl dán povel k rozchodu. To
bylo kolem poledne. V této době přijel do stanice vojenský vlak označený
červeným křížem. Železničáři odpojili lokomotivu. Velitel transportu vykloněný z okna vagónu řval, proč to dále nejede. Tu se objevil pan A. Kricnar
(Tonda roura), strhnul vykloněného velitele, vzal mu zbraň a to byl signál
pro další lidi, kteří vtrhli do vlaku a začali vynášet zbraně. Jeden voják, který
to asi v Úvalech znal, utekl zadem upozornit německou posádku. Během
půl hodiny vyrazili ozbrojení Němci k nádraží. Začal útěk většinou k lesu do
Pařeziny. Každý si ponechal jen jednu zbraň, ty další se při útěku házely do
zahrad. Počasí se zhoršilo, začalo pršet. V Praze začal boj o rozhlas. V noci se
začaly stavět zátarasy na Úvaláku. Na přejezdu byl převrácený vagón, další
zátaras na Stříbrňáku.

Neděle 6. května
Ráno na revolučním výboru jsem byl přidělen jako „cyklo-spojka“ mezi Úvaly a Újezdem k panu J. Martinovskému. Již odpoledne jsem nesl do Újezda
zprávu o pohybu obrněných vozidel od Českého Brodu. Odpoledne pronikli Němci do Úval a hnali občany k odklízení barikád. Večer bylo vyhlášeno stanné právo a zákaz vycházení.
Pondělí 7. května
Byl vydán rozkaz k odevzdání všech zbraní.
Úterý 8. května
Obcí projíždělo množství vojenských aut - převážně vojáků SS, kteří utíkali
před sovětskou armádou na západ k Američanům. Místní německá posádka
začala balit.
Středa 9. května
Ráno Němci opouštěli urychleně obec. Obnovený revoluční výbor začal
rozdělovat úkoly - zajištění místních Němců a kolaborantů. Kolem poledne
dorazil do obce první tankový sled Rudé armády, byli to převážně „Asiaté“.
Dlouho se nezdrželi, spěchali na Prahu.
Čtvrtek 10. května
Dorazil druhý tankový sled, který se ubytoval ve školních budovách. Já, jako
člen 3. strážní roty pod velením ppluk. Ing. Macka, jsem se až do 20. června
zúčastňoval na odzbrojování Němců - strážní - spojovací a ochranné služby.
Pak jsem musel jít k závěrečným zkouškám.
Závěrem bych dodal - nebyl jsem sám, kdo se zúčastnil revoluční činnosti.
Ti bratři, kteří byli právě doma (starší byli v Reichu, mladší na zákopech),
se rovněž bez povelu zúčastnili revoluční činnosti, protože výchova v „Masarykově republice“, tj. rodina, škola, Sokol a skaut, zanechala v nás trochu
národní hrdosti, která byla posílena šestiletým nacistickým terorem.
S odstupem času, při pohledu na dnešní mladou i střední generaci, si kladu
otázku: kdo by dnes dával všanc svůj život za „nějakou národní hrdost“ ? To
se dnes nenosí, a tak mě napadá slogan: ,,Za co jsme bojovali?“
Jindřich Lízner
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Společenská kronika

Úvalská vařečka
TÉMA: TĚSTOVINY TROCHU JINAK
LASAGNE S RAJČATY A LILKEM (pro 4 osoby)
INGREDIENCE:
9 plátků lasagní
4 rajčata
1 střední lilek
4 stroužky česneku
2 ks mozzarelly, 10 dkg eidamu
5 dkg másla
5 dkg hl. mouky
750 ml mléka
sůl, muškátový oříšek, bazalka, oregano
olivový olej
POSTUP:
Nejprve si připravíme z másla, mouky a mléka bešamel. V kastrole rozpustíme máslo, vmícháme mouku, zalijeme mlékem a metličkou šleháme, dokud se varem nevytvoří hustý bešamel. Pak
osolíme, ochutíme strouhaným muškátovým oříškem a necháme
zchladnout. Mezitím si připravíme zeleninu. Lilek nakrájíme na
kolečka, osolíme a necháme tzv. „vypotit“. Vodu poté setřeme papírovým ubrouskem a plátky lilku opečeme na troše olivového
oleje. Rajčata nakrájíme rovněž na kolečka a česnek rozmačkáme.
Do zapékací mísy vrstvíme část bešamelu, 3 plátky lasagní, kolečka lilku, rajčat a mozzarelly, polovinu česneku, osolíme, posypeme
jemně bazalkou a oreganem. Položíme další 3 plátky lasagní, které
dobře potřeme bešamelem a ingredience opakujeme. Vrchní část
tvoří lasagne potřené bešamelem, posypané strouhaným eidamem,
bazalkou a oreganem. Pečeme při 200 °C 50-60 minut.
Poté necháme krátce zchladnout a nakrájíme. Jednotlivé porce dozdobíme cherry rajčátkem, čerstvou bazalkou a můžeme podávat.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Osobní
Zveme Vás na sraz spolužáků, ročník narození 1945 -1946, při příležitosti 50 let od ukončení základní školy. Dne 12. června 2010
ve14.00 hodin v restauraci Na Homolce.
Jitka, tel.: 732831435, Helena, tel.: 731720508
Sraz ročníku 1936
Spolužáci, kteří ukončili docházku do školy v Úvalech v roce 1951,
se sejdou poslední sobotu v květnu, tj. 29. 5. 2010 v 16.00 hodin
v restauraci „Na Homolce“.
MB
Dne 31. května 2010 uplyne 20 let, co od nás navždy odešla naše
maminka a babička paní Alena Jarošová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte
s námi.
dcera Blanka s rodinou
Gymnastika
Opět po dvou letech se sešli bývalé gymnastky z Úval a jejich
trenéři. Zavzpomínali jsme na ostatní kamarádky, jaké to bylo za
nás a jak se cvičí dnes. Nesešli jsme se všichni. Některé z vážných
osobních důvodů nemohly přijít. Proto všem přeji hodně zdraví
a osobní pohody do dalších let.
J. Bradová (Nováková)

Vítáme nové spoluobčánky
Adam Adouni
Eliška Čejková
Ondřej Šlemr
Adéla Stehlíková
Josef Krutský
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

Květnová životní jubilea
70 let

75 let

81 let

82 let
83 let
84 let

85 let

86 let
87 let
88 let

90 let
91 let

Josef Lula
Anna Kratochvílová
Květoslava Kučerová
Ladislav Otta
Václav Tříska
Ladislav Kövári
Marie Kadeřábková
Vladimír Chaloupecký
Zdeňka Hladíková
Václav Kučera
Helena Uchytilová
Roman Bubák		
Božena Petráňková		
Marie Ludvíková		
Jiřina Daňková		
Miloslava Brodská		
Eliška Čumrdová		
Miroslav Daněk 		
Jaroslava Mouchová		
Růžena Hromasová		
Jaroslava Homolková
Zdeňka Váňová
Jarmila Weisová		
Jaroslav Moucha		
Miloslav Musil		
Růžena Vondráčková
Karel Hlaváček		
Helena Kramářová		
Zdeněk Kaňka		
Josef Žák			
Milena Pražáková		
Marie Frčková		
Růžena Kociánová		
Veronika Bohatová		
Jan Vrdlovec

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

Navždy jsme se rozloučili
Juliana Vaňhová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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 nejsou
uváděny v této rubrice adresy bydliště.

Marie Černá, matrikářka
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Inzerce
Provedeme veškeré
stavební, tesařské
a pokrývačské práce.
Kvalita – 22 let praxe v oboru.
Telefon 723 109 951
OCEŇOVÁNÍ, ODHADY
v oboru motorových vozidel,
technických zařízení a strojů
Jaromír Tesař - soudní znalec
723 561 803    
mirda.tesar@seznam.cz
Pedikúra – udělám pedikúru
v klidu Vašeho domova.
Přijedu za Vámi.
Tel.: 777 260 368
MOTO ÚVALY
Zveme všechny motorkáře
z Úval a okolí na 11. moto
vyjížďku v sobotu 8. května
v 10 hodin na nám. Arnošta
z Pardubic.
www.motouvaly.wz.cz
tel: 777 615 707
Prodám byt 3+1/L
v Úvalech na Homolce
s parkovacím stáním, s krásným
výhledem do zeleně.
Tel.: 725 293 516
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
MARTIN GALLO
Provádím veškeré opravy
a instalaci nových
elektrických rozvodů na klíč.
Tel. 724 904 768

P r o d e j s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý
a modrý.
Stáří slepiček:17-20 týdnů.
Začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční v sobotu
15. května 2010 v Úvalech na
náměstí u drogerie v 16 hodin.
Informace tel : 728605840,
415740719, 728165166
Pronajmu slunný zařízený
byt 2+kk+b, 47 m2 v 1. patře
novostavby na Slovanech
s možností parkování.
Cena: 8000,- Kč + poplatky
cca 2500,- Kč.
Volný od 1. 6. 2010.
Telefon: 724 278 679,
281 981 767
Pronajmu byt 100m2 v rod.
domě v Úvalech. 9.000,- Kč
měs.+ popl.
Tel: 777 095 115
Opravy elektroniky
Televize, videa, DVD…
Milan Vykouřil
Přišimasy 122
Tel.: 605 436 119
Po celý týden přijedu !!!

Firma
STARLIFT, s.r.o.,
se sídlem K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha,
přijme
do své provozovny v Úvalech, Purkyňova 1805, PSČ: 250 62,

pracovníka pro vedení skladu.
Náplň práce:
příjem a výdej zboží – evidence fyzicky a elektronicky,
servisní a mechanické práce na dílně.
Životopisy zasílejte na: jiri.kolinsky@starlift.cz
281 863 873, mob.: 737 240 030 popř. na adresu provozovny.
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Pronájem volných nebytových prostor v Úvalech
Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory v areálu firmy ČEMAT, s.r.o. , Purkyňova ul. 1805,
Úvaly. Prostory jsou vhodné pro skladování materiálu, zboží, servisní, dílenské činnosti, garážování,
autodílna apod. v zrekonstruovaných objektech včetně kanceláří, bytu manipulační plochy.
Bližší informace: pí Fojtíková, fojtikova@cemat.cz GSM 603 445 300

Nabízíme pronájem bytu 2 + kk, za velmi výhodných podmínek v Úvalech,
nezařízený.
Nabízíme: výhodné cenové podmínky pronájmu za provádění správy objektu.
Kontakt: pí Fojtíková 603 445 300, fojtikova@cemat.cz

Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než
20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho přání,
kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se
nezávazně informovat telefonicky nebo emailem. Komu
svěříte důstojný odchod vašeho blízkého, záleží jen na
vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 nonstop
linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

BK stavby s.r.o.

Stavební a obchodní společnost
V Lipách 122 Praha 9 – Újezd nad Lesy
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy
Dále provádíme i drobné stavební práce.
Tel.: 281 970 214
736 759 930
733 541 591
e-mail: bkstav@centrum.cz

Sudové pivo na Vaši slavnost
Včetně výčepního zařízení

PEGAT s.r.o. velkoobchod nápoje, tabák
Areál megasekáč Úvaly Jeronýmova ul.
Po-Pá 8-16 hodin, Ne 8-12 hodin
Tel.: 603 219 972 / 607 800 343 / 281 982 034

