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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva města Úvaly se uskuteční:

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly
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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,

Školství
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ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže,
Vítězslava Nováka 372, Úvaly
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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.
3. 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).
4. Hlasování bude umožněno též voličům - státním občanům jiného státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky, požádali do 13. 10. 2010 do 16 hodin
o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů a prokázali svou totožnost a občanství
průkazem o povolení k pobytu.
5. 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
Slovo úvodem
Milí čtenáři,
přichází říjen, čas podzimních návratů, tlejícího listí a dlouhých nocí, jenž nás vybízí
ke zvolnění tempa svého života, zastavení
se. V tomto čase je již ukončena sklizeň
většiny plodin a snad jen vinaři čekají na
své pozdní sběry, aby do jejich zpracování
vložili svůj kumšt.
Je zde však také jedna významná událost, která si zaslouží naši pozornost. Naše
země slaví 28. října své 92. narozeniny
v novodobé historii českého národa. Všichni školáci a pracující se jistě těší, že budou
mít den volna navíc. Zkusme si ale také
najít chvilku času na tu naši českou stařenku a ohlédněme se společně s ní za událostmi, které za svůj bouřlivý život prožila.
Zkusme zachytit střípky moudrosti, které
se nám nabízí a které tvoří základy našeho bytí. Jako třeba ten od našeho prvního
prezidenta Tomáše G. Masaryka: „Láska
ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum
ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“
Vzpomeňme na dnes již bezejmenné hrdiny, kteří svými osobními oběťmi vytvářeli
svět, v němž dnes žijeme. Vzpomeňme na
naše předky, kteří nám zanechali nádherný odkaz v podobě hymny „Kde domov
můj“.
Máme to štěstí, že naše země je zajímavá,
členitá, zelená, plná života. A tak si myslím, že bychom ji měli chovat v úctě a věnovat jí nejen hezkou vzpomínku, ale i trochu té péče, abychom ji zachovali krásnou
a svěží i pro naši budoucnost, naše děti.
Příjemné vzpomínání a krásný říjen Vám
přeje
Josef Štěpánovský

Informace o způsobu hlasování ve
volbách do zastupitelstev obcí

Tak jako v minulém volebním období budeme
volit 15 nových zastupitelů. Každý volič obdrží
domů nejdéle do 12. 10. 2010 hlasovací lístek, na
němž bude uvedeno 6 volebních stran, které do
Zastupitelstva města Úvaly kandidují.
Volič musí upravit hlasovací lístek jedním
z uvedených způsobů:
•Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem 15 kandidátům
této volební strany v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku.
•Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15
kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 15, byl by takový hlas
neplatný.
•Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze

označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů
zastupitelstva a je označena volební strana s 15
kandidáty a kromě toho 9 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Městský úřad Úvaly na tel.
281 091 528 nebo 281 982 485 o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, členové volební
komise za ním přijdou domů.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na
voličský průkaz není možné.
odbor správní

Vedení města Úvaly
ve spolupráci s komisí
pro kulturu
si Vás dovoluje pozvat
na

slavnostní večer
v pátek 8. října 2010
v 18 hodin
v kulturním sále DPS
na nám. Svobody.
Během večera budou udělena
čestná občanství a předány
plakety města
místním osobnostem
za dlouholetý
významný podíl na rozvoji
města Úvaly.
Součástí večera bude malý
kulturní program, ve kterém
zazní barokní skladby v sólové
hře na kytaru
p. Milana Procházky.

POZVÁNKA

NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení
Československé republiky
Vedení města děkuje všem občanům,
kteří nám svým přístupem v tomto volebním
období pomáhali zvládnout aktivity města.
Starosta MUDr. Jan Šťastný,
místostarostka Ing. Helena Váňová

Blahopřání k životnímu jubileu

Dne 19. 10. 2010 oslaví významné životní jubileum Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města, člen
redakční rady měsíčníku Život Úval a významný
spolupracovník města na poli kultury a mapování historie města. Rádi bychom mu i touto cestou
popřáli pevné zdraví, hodně životních úspěchů
a tvůrčích sil a v neposlední řadě také poděkovali za poctivou práci pro naše město.
starosta MUDr. Jan Šťastný, místostarostka Ing.
Helena Váňová, členové redakční rady, členové
komise pro kulturu, pracovníci odboru správního MěÚ Úvaly

ve středu 27. října
v 17.00 hodin
u pomníku padlých v
I. světové válce,
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí jsou
srdečně zváni.
Z jednání rady města

Rada města Úvaly uložila starostovi města zahájit
jednání s ředitelem Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje o podmínkách zachování
služebny OO PČR v Úvalech i za podmínek přistoupení na symbolickou cenu nájmu.
Rada města Úvaly vyčlenila plochu pro vylepení
volebních plakátů ve vymezené části informačních tabulí města umístěných u závor a u nádraží
od 2. 9. 2010 do dne konání voleb do zastupi-

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. 10
Měsíčník vychází vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Ing. Vladislav Procházka (vedoucí redaktor), členové: Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora),
Bc. Milan Bednář, 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 listopadového čísla je 18. října 2010. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v listopadovém čísle otištěny.

2

10/2010

Městský úřad
telstev obcí. V ostatních místech je vylepování
plakátů zakázáno, neboť je v rozporu s vyhláškou
č. 2/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě ve městě.
Rada města Úvaly jednala o možnosti posunu
autobusových zastávek „Úvaly, Elektromechanika“ v ulici Klánovická směrem na Jirny a „Na
Slovanech“ ve Škvorecké ulici směrem na Škvorec. Posun první výše uvedené zastávky „Úvaly,
Elektromechanika“ byl zamítnut z důvodu nedostatečné vzdálenosti od křižovatky. Ohledně druhé výše uvedené zastávky „Na Slovanech“ z navržených dvou variant nebyla schválena k realizaci
žádná z důvodu úspor financí. Další zastávky na
Slovanech jsou plánované podle projektu nové
výstavby.
Rada města Úvaly uložila vedoucí odboru investic zajistit výběr vhodného dodavatele na stavbu
zpomalovacího prahu v ulici Pražská – kritériem
je nejnižší nabídková cena.
Rada města Úvaly schválila uzavření nájemních
smluv na volební místnosti v době konání voleb
do zastupitelstev obcí včetně doby pro sčítání
hlasů ve dnech 15. 10. 2010 od 12.00 hodin 16. 10. 2010 do cca 20.00 hodin, a to v objektu
Základní školy Úvaly - prostory třídy v přízemí
a v objektu MDDM Úvaly – prostory sálku.
Rada města Úvaly souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku 1826/1 k.ú. Úvaly u Prahy - oplocený dvůr přilehlý k zadní části budovy
zdravotního střediska za účelem zřízení parkovací plochy pro návštěvníky zdravotního střediska.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Reakce na inzerci ČSSD vydanou
v říjnovém čísle měsíčníku Život
Úval
Vážená redakční rado,
naše společnost byla informována o tom, že
ČSSD si objednává k uveřejnění v říjnovém čísle
měsíčníku Život Úval inzerci s obsahem, který se
velmi zásadním způsobem dotýká obchodních
zájmů naší společnosti. Text inzerátu přikládáme
a v reakci na jeho obrazové a textové části jsme
nuceni sdělit následující.
V obrazové části inzerátu je mimo jiné obsažena fotografie modelu předpokládané výstavby
projektu Úvaly - Hostín. Tento model je materiálním zachycením autorského díla a jakékoli jeho
užití podléhá příslušným ustanovením zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), v platném
znění. ČSSD ve svém inzerátu fotografickou reprodukci modelu využívá bez souhlasu autora
díla, resp. osoby oprávněné dílo užívat, dopouští
se tedy protiprávního jednání. Naše společnost
proto vyslovuje zásadní nesouhlas s tím, aby byl
inzerát v přiložené podobě publikován. Vedle
toho pochopitelně zvažuje podniknutí dalších
kroků, které jí platné právo, jako uživateli autorského díla, v dané věci přiznává.
K textové části inzerátu nezbývá než sdělit, že
zadavatel inzerátu má alarmující potřebu sdělovat nepravdivé a zavádějící informace. Na této
úrovni však shledáváme nadbytečným toto dále
hodnotit.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti bychom
tedy uvítali, kdyby předmětný inzerát v předložené formě nebyl zveřejněn.
S pozdravem
Úvaly Development, s.r.o.,
Drs. Ing. P.H.M. Winkelman, jednatel

Úvalskému obvodnímu oddělení
Policie ČR bylo sníženo nájemné

Jak bylo zveřejněno i ve sdělovacích prostředcích, rozhodla Rada města Úvaly snížit nájem
Policii České republiky v objektu Multitec na
symbolickou 1 Kč. Důvodem byla skutečnost,
že v rámci úsporných opatření bude Policie ČR
„stahovat“ svá oddělení tam, kde musí platit nájem. Pro Úvaly je přítomnost oddělení policie naprosto nezbytná a riskovat jeho ztrátu si prostě
nemůžeme dovolit…
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

V Úvalech zahájila svoji činnost
pobočka hudební školy Český Brod

Jedná se o velký úspěch nejen vedení města, ale
i všech, kteří se přičinili o to, aby byla v Úvalech
základní umělecká škola zachována. Bylo potřeba překonat dva „schody“: krajský úřad a Ministerstvo kultury ČR. Krajský úřad potvrdil vznik
pobočky Základní umělecké školy Český Brod
v Úvalech a Ministerstvo kultury České republiky poté schválilo navýšení kapacity ZUŠ Český
Brod pro Úvaly. Vše se událo v historicky krátké
době, neboť čelákovická hudební škola oznámila
svůj odchod z Úval zákeřně až v květnu tohoto
roku. Pobočka bude v Úvalech svoji činnost rozvíjet pozvolna, v závislosti na zvyšujícím se počtu
žáků. Bližší informace je možné získat na webu
ZUŠ Český Brod.
vedení města

Slavnostní otevření akce Rozšíření
a zkvalitnění školky Kollárova
v Úvalech
Policie se podílí také na akci Bezpečná sobota

Poděkování společnosti STARLIFT

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly děkuje panu
Petru Hanákovi a vedení společnosti STARLIFT,
s.r.o., s provozovnou v ulici Purkyňově 1805
v Úvalech za možnost parkování zásahového automobilu Tatra 815 CAS 20 v areálu společnosti.
V hasičské zbrojnici právě probíhá rekonstrukce
podlah, a proto bylo nutné najít dočasné zastřešené stání. Společnost STARLIFT vyšla potřebám
hasičů okamžitě a bezplatně vstříc s tím, že je
možné automobil kdykoliv vyzvednout.
SDH Úvaly a vedení města Úvaly

Nová masážní vana ve středisku
osobní hygieny

Město Úvaly podalo žádost ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje o grant v rámci Středočeského humanitárního fondu na pořízení masážní
vany. Tento grant byl schválen a je poskytnuta
částka ve výši 300 000 Kč. Z této částky bude pořízena masážní vana a stavební úpravy spojené
s její instalací. Vana bude umístěna ve středisku
osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou,
nám. Svobody 1570, Úvaly pro potřeby uživatelů pečovatelské služby. Předností této vany je to,
že bude sloužit nejenom k osobní hygieně, ale
i k masážním účelům a v neposlední řadě k relaxaci našich klientů – uživatelů sociálních služeb.
Projekt bude zrealizován do konce roku 2010.
odbor správní

Dlouhodobý nedostatek míst pro děti v MŠ
v Úvalech a okolí, technický stav objektu i zázemí MŠ Kollárova vedl město Úvaly k přípravě
a předložení projektu, který pomůže tento nepříznivý stav změnit. Na podzim 2009 byl připraven
a předložen projekt. Projekt byl schválen k financování v květnu 2010. Příprava realizace probíhala bez přerušení, a tak byly vytvořeny předpoklady k tomu, že projekt se mohl rozběhnout
od 1. 9. 2010. Díky osobní intervenci hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha se podpis uskutečnil do konce srpna a 30. 8. 2010 byl
z ROP doručen na MěÚ Úvaly.
Slavnostní otevření se tak mohlo uskutečnit 1. 9.
2010. Za vedení města se akce zúčastnili MUDr.
Jan Šťastný a Ing. Helena Váňová. Za úřad potom
paní Tesařová, paní Reicheltová, paní Bednarčíková a pan Matura. Za dotační management pan
Ing. Miloš Ciniburk, za technický dozor paní Ing.
Zuzana Vejvodová, za zhotovitele firmu WALCO
CZ, spol. s r.o., pánové Ing. Pavel Koudelka a Petr
Pospíšil, vedoucí stavby, za Život Úval Ing. Petr
Jankovský. Zahájení bylo neokázalé a o to více
konkrétní. Milé přijetí a poskytnutí prostoru pro
diskusi zajistila zastupující ředitelka MŠ slečna
Jana Hájková.
Plánovaný rozpočet projektu je téměř 21 milionů
Kč. Dotace může dosáhnout až 15 milionů, což je
téměř 75 % celého rozpočtu projektu.
Obsahem projektu je rekonstrukce a výměna
technologie kuchyně včetně spotřebičů a zázemí, zásadní rekonstrukce topného systému a osazení nové regulace. Další významnou součástí je
výstavba nového pavilonu MŠ. Celková kapacita
MŠ se zvýší ze 125 až na 170 dětí, a to otevřením
dvou nových oddělení. Podstatným efektem je
i zvýšení kvality stravování a péče o děti včetně
energetických a finančních úspor v průběhu provozu.
Přeji MŠ dodržení všech termínů a převzetí díla
v požadované kvalitě tak, aby plný provoz mohl
být zahájen v únoru 2011.
Akce ukázala, že když se spojí síly všech, kteří mohou něco ovlivnit, dílo se podaří, a to bez zbytečného politikaření.
Ing. Petr Jankovský
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Městský úřad
PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE

S nastupujícím podzimem opětně přichází i pravidelný podzimní úklid některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným
způsobem jako na jaře roku 2010, ale vzhledem
ke změně svozové firmy, která bude svoz provádět, je nutno věnovat následujícím řádkům
zvýšenou pozornost. Změny jsou zapříčiněny
především provozními podmínkami nové firmy
a zákonem o odpadech.
Svoz starého železa, jak tomu bylo na jaře, již neproběhne. Kovový odpad je možno odkládat do
sběrného dvora ve Škvorecké ulici a zároveň do
výkupen železa v ulici Klánovická a Škvorecká.
Toto opatření bylo vyvoláno zkušenostmi z let
minulých, kdy množství kovového odpadu bylo
minimální, přičemž jen náklady na svoz převyšovaly hodnotu svezeného kovového odpadu. Dále
vzhledem ke skutečnosti, že ve městě funguje
sběrný dvůr a tudíž je do něho možno průběžně odkládat i velkoobjemové odpady, které jsou
předmětem podzimního svozu, bylo sníženo
množství stanovišť, na která budou kontejnery
přistavovány. Toto řešení bylo vyvoláno i úspornými opatřeními v rámci omezeného rozpočtu
města.
Svoz objemných odpadů – termínový kalendář
Celá akce bude na území města Úval zajišťována
pracovníky a technikou firmy A.S.A., spol. s r.o.,
a proběhne od druhé poloviny měsíce října 2010
a počátkem měsíce listopadu 2010. Svoz se týká
maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů nesmí
být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem
sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače
a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny
přítomných pracovníků svozové firmy, kteří jsou
oprávněni nepřijmout nevhodné odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
Harmonogram svozu
Termín: 			
Pondělí 18. říjen		
Úterý
19. říjen		
Středa
20. říjen		
Čtvrtek 21. říjen		
Pátek
22. říjen		
Sobota 23. říjen		
Neděle 24. říjen		
Pondělí 25. říjen		
Úterý
26. říjen		
Středa
27. říjen		
Čtvrtek 28. říjen		
Pátek
29. říjen		
Sobota 30. říjen		
Neděle 31. říjen		
Pondělí 1. listopad
Úterý
2. listopad

Číslo stanoviště
18, 26, 47
10, 37, 45
22, 28, 44
14, 21, 43
3, 19, 41
12, 25, 36
29, 33, 46
2, 5, 34
15, 35, 40
9, 16, 32
1, 31, 4
6, 7, 13
20, 24, 38
11, 39, 42
17, 23, 30,
8, 27

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. roh ulic Bulharská, Ruská
3. roh ulic Srbská, Škvorecká
4. střed ulice Poděbradova
5. střed ulice Roháčova
6. roh ulic 5. května, Dvořákova
7. roh ulic Kladská, Lužická

8. roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. roh ulic Nerudova, Žižkova
10. roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. roh ulic Nerudova, Raisova
14. roh ulic Raisova, Kollárova
15. roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. roh ulic Wolkerova, Alešova
19. roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20. roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21. roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22. roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24. roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26. roh ulic Rašínova, Tylova
27. roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28. roh ulic Palackého, Hakenova
29. roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. střed ulice Fibichova
31. střed ulice V Zálesí
32. roh ulic Glücksmannova, Šámalova
33. roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34. střed ulice Horova
35. roh ulic Sovova, Na Spojce
36. ulice Mánesova, u Mlýnského rybníka
37. roh ulic Fügnerova, Tyršova
38. střed náměstí Arnošta z Pardubic
39. střed ulice Pod Slovany
40. střed ulice Pražská (před čp. 142)
41. střed ulice Atlasová
42. střed ulice U Obory
43. střed ulice K Hájovně
44. střed ulice Jiráskova
45. střed ulice Do Hodova
46. zahrádkářská kolonie U Obory
47. ulice Moravská
Čas přistavování kontejnerů:
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená
stanoviště v uvedený všední den od 12.00 hodin
a odváženy budou po 18.00 hodině, o víkendech
budou přistavovány na výše uvedená stanoviště
od 9.00 hodin a odváženy budou týž den po15.00
hodině (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou
na stanovišti přes noc).
Blanka Reinerová, odbor životního prostředí
a územního plánování

využívá 30 klientů. Obědy jsou smluvně zajišťovány kuchyní v Domově seniorů v Úvalech, odpovídají všem požadavkům pro stravování seniorů, je
zde i výdejna pro klienty, kteří si obědy osobně
vyzvedávají. Aktivizační programy (trénování paměti, tanečky pro seniory v sedě) navštěvuje každý týden 20 až 30 seniorů. Pečovatelská služba
dále zajišťuje pro uživatele pečovatelské služby
běžný úklid v domácnostech, běžné i velké nákupy, doprovod k lékaři, pochůzky (lékárna, pošta,
instituce). Uživatelé pečovatelské služby mohou též využít středisko osobní hygieny v domě
s pečovatelskou službou, které nabízí koupání
a pedikúru. Naší snahou je znovuobnovení poskytovaných služeb kadeřnictví a masáže nejdéle
do konce tohoto roku.
V tomto termínu bude též dokončena rekonstrukce střediska osobní hygieny, kde bude umístěna
masážní vana, pořízena z dotace Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje
(viz článek v tomto ŽÚ). Zájemci o zajištění pečovatelské služby kontaktujte pí Hoškovou, tel.
281 091 529 nebo pí Tesařovou na tel. 281 982
485. Služby Vám mohou být poskytnuty následující den po sepsání smlouvy.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Parkování na odstavné ploše
u nádraží je k dispozici občanům

Městský úřad Úvaly oznamuje, že se podařilo
od 1. 9. 2010 zajistit pronájem odstavné plochy
v areálu nádraží ČD, kterou lze využít pro parkování osobních vozidel obyvatel Úval. Parkování
je možné podél plotu. Na opačné straně u kolejí
parkovat nelze, tento pozemek je v ochranném
pásmu dráhy a není předmětem nájmu. Po dokončení výstavby koridoru by mělo dojít k odkoupení části tohoto pozemku a k rozšíření parkoviště.
Martin Němeček,
vedoucí odboru správy majetku

Konal se druhý ročník turnaje
v koulené o pohár města Úvaly

Celkem pět družstev bojovalo na nově rekonstruovaném hřišti v Parku J. Nachlingera, který
se konal v sobotu 11. září. Bohužel, pohár si letos
odvezlo družstvo z Koloděj, které přesvědčivě
zvítězilo. To ale nevadí: pohár se do Úval v příštím roce jistojistě vrátí!
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Pečovatelská služba města Úvaly již
čtvrtý rok slouží seniorům

Pečovatelská služba města Úvaly zahájila svoji
činnost dnem 1. 1. 2007. Jedná se o terénní službu, která je v souladu s komunitním plánováním
města poskytována ve vymezeném čase v Domě
s pečovatelskou službou v Úvalech, v domácnostech klientů žijících v Úvalech a na základě veřejnoprávních smluv i v domácnostech klientů ve
spádových obcích. Jedná se o osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Z počátečního stavu 40 klientů se
k dnešnímu dni jejich počet ztrojnásobil, neboť se
pečovatelská služba dostává rychle do povědomí
občanů nejen Úval, ale i okolních obcí. Pečovatelskou službu zajišťují 4 kvalifikované pečovatelky,
ke své práci používají 2 vozidla. V současné době
využívá pečovatelskou službu 130 klientů z Úval
a okolních obcí. Pečovatelky rozvezou měsíčně
1 400 až 1 500 obědů, víkendový rozvoz obědů
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Zprávy z města
Komise pro kulturu Rady města Úvaly
Vás zve do Divadla Bez zábradlí

11. 11. 2010
na představení TERASA

Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly,
odbor správní
Informace na tel: 281 982 485, 281 091 543,
723 040 530, 607 665 937
e-mail: alena.fejtova@mestouvaly.cz
Doprava do divadla individuální!

Za paní Zdenkou Vernerovou
– Srbovou

Ve středu 1. září t.r. jsme se poslední kytičkou
rozloučili s úvalskou rodačkou a věrnou „Ouvalačkou“ paní Zdenkou Vernerovou. Tuto později
neopominutelnou herečku úvalského souboru
divadelních ochotníků J. K. Tyl už jako slečnu
Zdenku Srbovou (dívčím jménem) přitahovaly
divadlo, jeviště i všechny charakterní role. Na
scénách úvalských divadel či jen sálů a sálků,
a nejen v Úvalech, ale i v Praze, Pardubicích, Kutné Hoře či v Hronově slečna a později paní Zdenka odehrála ve svém životě až několik desítek
krásných rolí. První rolí v roce 1937 byl „kralevic
Václav“ ve hře Jaroslava Hilberta (tehdy z repertoáru Národního divadla) „Falknštein“. v listopadu roku 1964 se s úvalskými scénami rozloučila
(jako Laura Warwick) v detektivce Agathy Christie „Neočekávaný host“.
Na počátku II. světové války po sňatku s další

velikou divadelní a hudební osobností, s panem Antonínem Vernerem, se oba stali stálými
STAR souborů divadelních ochotníků – Spolku
divadelních ochotníků J. K. Tyl, Společenského
odboru TJ Sokol, Osvětové besedy atd. Manželé
Vernerovi se stali přímo opěrnými sloupy úvalské divadelní a hudební kultury. I po odchodu
manžela před 33 lety paní Zdenka Vernerová až
do posledních let pilně navštěvovala všechny
večery i na současných kulturních jevištích DPS
a MDDM.
Paní Zdence Vernerové se podařilo odehrát ty
nejkrásnější role v hrách nejen známých českých
dramatiků – Markytku v Našich furiantech, Melissu v Sudě Diogenově, Dorotku ve Strakonickém
dudáku, Mimu v Čapkově Loupežníku či Dolores
v Dykově Zmoudření Dona Quijota i mnoho dalších. V říjnu 1942 paní Zdenka v Úvalech hrála
pod režií herce ND Jiřího Steimara (roli Anny
Lisy) ve hře finské autorky Helly Vuoljoki „Ženy
na Niskavuori“ vedle další pražské STAR Jiřiny
Steimarové i samotného Jiřího Steimara. V listopadu roku 1943 opět v režii Jiřího Steimara
sehrála roli Tekly Stefanides ve hře Ladislava
Stroupežnického Na Valdštejnské šachtě spolu
s dalšími předními herci ND Rudolfem Deylem
st. a Františkem Rolandem. To byly slavné večery
v Úvalech!
Oba herci Vernerovi nechyběli ani v celé řadě
klasických her světových autorů: Williama Shakespeara „Večer tříkrálový“ (Viola), Oscara Wildea
„Jak je důležité míti Filipa“, Cecily Cardewo,
G. B. Shawa „Pygmalion“, Líza Doolittle, Carla
Goldoniho „Benátská vdovička“ Rosaura či Aldo
de Penedetti „Dobrou noc, Patricie“ (Patricia

Lansen) a v celé řadě dalších. Nezapomenutelnou roli odehrála ještě slečna Srbová jako Manon
ve hře Vítězslava Nezvala „Manon Lescaut“, s jejímž mottem se smutná rodina i my ostatní toho
skoro podzimního dne 1. září t. r. s touto velikou
úvalskou herečkou rozloučili. Nechť tento nekrolog zůstane velkým díkem za vše, čím tato nejen
herečka, ale i režisérka přispěla úvalské kultuře
a zanechala v Úvalech trvalou vzpomínku.
Jeden z posledních členů souboru J. K. Tyl
Vladimír Kolomý

Paní Zdenka Vernerová v jedné z divadelních rolí

Názory čtenářů
Úvaly, Úvaly...
Vážená redakce, velmi mne zaujal článek ing.
Ivana Černého v posledním čísle Života Úval
(9/2010, Úvaly v letech 1989-2006). Přistěhovala jsem se před pěti lety a opravdu jsem se velmi podivila, jak málo se v obci - zejména pokud
jde o veřejný prostor – udělalo nejen od roku
1989, ale i za těch posledních pět let. Přiznám
se, že zmíněný článek mi pomohl mnohé osvětlit a oslovil mne asi i svou skrytou melancholií,
snad i podivnou rezignací, vyplývající nicméně
z toho, co Úvaly osudově determinuje a je vlastně
téměř neřešitelné. Rysy „podhorské“ obce, byť
tak půvabné, „roztahanost“ zástavby, typ újezdní
urbanistiky, kde vlastně nelze dost dobře vytvořit
centrální klidovou část, aniž by se zároveň dala
vyřešit průjezdní doprava, a jistě mnoho dalších
daností, včetně různorodého vlastnictví jednotlivých částí obce, to vše patrně znemožňuje vytvořit z lokality integrovaný celek, který by přirozeně stimuloval kulturní a společenský život a také
spoluvytvářel pocit sounáležitosti těch, kteří tu
bydlí (a nejen nocují, jak známo).
Přesto se domnívám, že veškeré snahy o zvelebení obce, včetně jistě nelehkého (a záslužného) získávání dotací na nezbytné projekty (kanalizace,
voda, dostavba školy, školek atd.) byly a stále jsou
blokovány paradoxně nedostatkem toho, čemu
architekti říkají „supervize“- což je navzdory
všem danostem a obtížím snaha o nadhled, představa o celku a také o logistice počínání (tedy co
se udělá hned a co potom). I o tom se ostatně ing.
Černý zmiňuje. Jednotlivým projektům, byť jistě
nezbytným, byla asi přece jen věnována větší pozornost než jejich územní a kulturní provázanos-

6

ti. Tak například výstavba supermarketu je jistě
pro občany Úval obrovským přínosem, ale cesta
k němu je horor (cestička k Plusu plná je hnusu,
říkala jsem si vždy, než se z něj stal Penny market, když jsem se pěšky prodírala buď smetištěm
kolem rybníka Fabrák nebo děsnou komunikací
kolem historického mostku, o hrůzné skládce za
pilou ani nemluvě). Je otázka, zda investor neměl
tehdy být i zavázán, aby upravil širší okolí kromě
přístupu pro auta.
Projekt rekreační zóny v bývalém lomu je také
jistě chvályhodný, ale kudy se k němu lidé dostanou? Také cestičkou plnou hnusu nebo autem? Rozhodující pro rekreační funkci místa
je samozřejmě hlavně možnost pohybu pěšky.
Několik veřejných prostor se v Úvalech jistě
s nemalými náklady udržuje, ale hned za rohem
bývá neutěšené rumiště. Každý občan Úval by
jistě dokázal jmenovat několik takových lokalit na našem společném smetišti. Třeba krásné
a s nemalými náklady vybudované hřiště pro děti
je pěšky dosažitelné také skoro jen se zavřenýma
očima (eventuelně ve skafandru), třeba i proto,
že tady prostě téměř neexistuje veřejná zeleň.
V letních výhních, vzhledem k tomu, že obec je
na újezdním kříži od východu k západu a od severu k jihu, není šance zejména dopoledne projít
hlavní komunikací ve stínu. Stromky jsou vysázeny, ale musí se tak krutě stříhat, aby koruny
vzrostly snad teprve za 50 let? Nevím také, proč
se pokácelo několik velkých stromů na cestě ke
zdravotnímu středisku. Všude hlavně děsivý ekonomismus a jistě také přirozená ignorance. A to
nejen v Úvalech, samozřejmě.
Ani se v této souvislosti nechce mluvit o „slávě“
obce díky rebelovi, který se vzepřel stavbě při-

blblých betonových stěn (budovaných asi hlavně pro sprejery a jejich tagy) kolem železniční
tratě. Vývoj událostí mu ostatně asi dá za pravdu,
protože na další nebudou peníze a najednou se
ukáže, že to s tou ochranou před hlukem není
ani tak fatální. Kocourkov tohoto druhu by mohl
člověka jistě i rozesmát, kdyby to neznamenalo
další zdržení rekonstrukce hrůzně zchátralého
nádraží a hlavně podchodu pod přejezdem, což
zase jen komplikuje volný průchod lidí hlavní
komunikací.
Poslední kreace skutečně (nikoli kocourkovsky)
slavné úvalské skupiny Divokej Bill ostatně s obdobnou melancholií stav věcí veřejných reflektuje: Úvalský ráno....
Pusto nespočívá v tom, že nad ránem se tu občas
potácejí jen opilci nebo vůbec nikdo. Pustota je
fenomén kulturní, či spíše nekulturní... Zdá se
však, že svědčí aspoň bigbítu a je tedy jistě (díkybohu) alespoň jevem uměnotvorným. Ale (bohužel) asi nebývá k životu.
Nedostatek financí na všechno je jistě velká
překážka. Přesto se domnívám, že někde by stačilo jen pár silných, pilných a ochotných rukou
a hlavně vůle k imaginaci. Možná by třeba ani
nevadila dobrovolná „komis“ lidí, kteří by se
(zadarmo) nějakou supervizí zabývali (aniž by
všechno musela odpracovat zasloužilá celebrita
obce, arch. Miroslav Masák, který nicméně jistě
má silný názor na urbanistickou, sociální a kulturní situaci obce Úvaly).
V některých obcích, pokud vím, pracují na zvelebování místa alespoň ti, kteří pobírají sociální
dávky, ale jistě by se přidali i mnozí další. Veřejné prostory, které patří městu, by se určitě daly
alespoň uklízet, sekat porosty, daly by se hledat
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Názory čtenářů
třeba možnosti, jak navzdory komplikovaným
vlastnickým poměrům obec protknout pěšími
stezkami a donutit vlastníky ostatních veřejných
prostor, aby se o ně starali. Nakonec aspoň jeden
pozitivní příklad: přijďte se podívat na barevné
a stále zelené skalky ve veřejném prostoru pod
„bytovkami“, vedle neutěšené trafostanice v Žižkově ulici, o které za každého počasí pečuje paní,
bydlící v bytovce. Každý kousek země, který lidská ruka zušlechtí, je přínos, pokud ovšem nepřijde velká voda. Ale to už je vždy riziko podnikání.
Moc bych přála současnému vedení obce, aby našlo nějaký způsob, jak systémově koncipovat péči
o veřejný prostor tohoto krásného místa, které se
jmenuje Úvaly. Asi nastává právě ten čas, aby se
život navzdory všem obtížím lidským, vlastnickým či ekonomickým pohnul někam dál...
PhDr. Anděla Horová

Reakce na článek PhDr. Anděly
Horové

Paní doktorka popisuje naše město emocionálně
a v barvách více nežli tmavých. Jistě, každý má
právo vidět svět kolem sebe svýma očima a já jí
toto právo rozhodně nechci ubírat. Z jejích řádků však vyplývá – a to je mi velmi líto, že nečetla
Strategický rozvojový plán města, Integrovaný
plán rozvoje, ani další materiály, které byly během posledních čtyř let zpracovány, schváleny
zastupitelstvem města a z kterých jasně vyplývá,
že existuje „supervize“, tedy komplexní představa o budoucnosti města. Nejsem si také vědom, že
by se paní doktorka účastnila četných seminářů,
kde se budoucnost našeho města v posledních
čtyřech letech podrobně rozebírala a kde měla
možnost své názory prezentovat. Velmi mne také
mrzí a z její polemiky to, bohužel, vyplývá, že nepostřehla, že se za posledních pět let vedení měs-

ta vyměnilo. Nechci být obviněn z předvolební
rétoriky, a proto svoji krátkou reakci zakončuji
konstatováním, že současné vedení města rozhodně není skrytě melancholické a že rozhodně
netrpí podivnou rezignací.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vážení spoluobčané,

děkuji všem, kteří dodržují nepsaný zákon
v Úvalech - nedělní klid, tzn., že v neděli nepoužívají elektrické a benzínové sekačky, motorové
pily, cirkulárky apod. Ostatní, kteří jsou v menšině, se k nám snad připojí. Jsme národ kutilů,
jsme šikovní, to ale neznamená, že si nemůžeme
užít v klidu nedělní odpoledne s návštěvou na
zahradě! Děkuji těm, kteří jsou ohleduplní vůči
sousedům. Mějte se co nejlépe!
V. Procházková

Zajímavosti
Po stopách zaniklých turistických cest v Úvalech

ráskovou ulicí, následně po břehu rybníka Fabrák a ulicí Škvorecká, kde
odbočuje do dnes již neexistující úvozové cesty směrem k lípám u svatého
Donáta. Žlutá trasa zmizela patrně s výstavbou kaskád úvalských rybníků
na Škvoreckém potoce (Horní a Dolní úvalský rybník, Lhoták) v 1. pol. 70.
let. Dodnes jsou na Slovanech na jižním konci Lužické ulice na sloupech
elektrického vedení vidět zbytky tohoto turistického značení a na zídce
u nádraží je možno rozeznat začátek dnes již neexistujících turistických
tras. Máte-li další poznatky o existenci turistického značení, popřípadě
upřesnění uvedených údajů, napište nám na: zivotuval@seznam.cz.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Rozvoj turistiky a s tím spojené značení turistických cest zažil v meziválečném období nebývalý boom. Ani Úvaly tehdy nezůstaly stranou. Již ve 30.
letech byly Klubem českých turistů (KČT) v katastru Úval vyznačeny hned
čtyři turistické trasy. Modrá trasa vedla od úvalského nádraží směrem do
Klánovic (podél trati). Tehdy ale ještě nebyla vybudována 3. kolej a chyběl
tak podchod trati u rozcestí „Na Bučině“ (k tomu došlo až v 1. pol. 50. let),
a tak cesta vedla jižně od železniční trati a teprve u hájovny Štramberk tuto
trať křižovala. Červená trasa vedla od Hradešína přes sv. Donáta, Hostín,
Škvoreckou ulicí a následně dnešní ulicí 5. května po silnici do Tlustovous
a dále do Vyšehořovic. Zelená trasa vycházela od nádraží a vedla po silnici
přes Dobročovice a Sibřinu do Koloděj. Zajímavá je žlutá trasa, která byla
pouhou krátkou spojnicí Úval (přibližně od dnešních nejseverněji položených domů Radlické čtvrti) a Škvorce a vedla po západním břehu Škvoreckého potoka. Tento stav je zachycen i na turistické mapě Okolí Prahy-Umgebungs Prags z roku 1942 (obr. 1). Zajímavostí je, že tento aktualizovaný
dotisk původní mapy z roku 1940 již nezobrazuje obec Lidice…
O 5 let později, tedy již po 2. světové válce, je stav značených cest v Úvalech okolí na turistické mapě obdobný, pouze s tím rozdílem, že žlutá turistická trasa je vyznačena na východním břehu Škvoreckého potoka (obr.
2). Na turistické mapě z roku 1971 již zcela zmizela modrá a zelená trasa.
Červená trasa byla vedena od Klánovic podél trati a za hájovnou Štramberk
podcházela trať prvním podchodem (dnes je toto území značně zamokřené
a zarostlé náletem) a pak vedla v předválečné modré trase přes Úvaly dále
na Hradešín. Přátelé turistiky a přírody jistě vědí, že do dnešních dnů se
nám v Úvalech zachovala pouze červená trasa, která vede od rozcestí „Na
Bučině“ (hranice katastrálního území Úval) a dále běží Klánovickou a Ji-

Úvaly a okolí na turistické mapě po 2. svět. válce

Výřez z turistické mapy Okolí Prahy z roku 1942

Výřez z turistické mapy z roku 1971
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Napsali o nás
Policie chce nájem za korunu, jinak se odstěhuje
STŘEDNÍ ČECHY „Policie ve vaší obci zůstane, jen když nám pronajmete
prostory pro služebnu za symbolickou cenu,“ naléhá šéf středočeské policie Václav Kučera na třiatřicet starostů v kraji. K nezvyklému kroku ho dohnala snaha ministerstva vnitra ušetřit miliardy korun ve státním rozpočtu.
S přesvědčováním starostů už Kučera začal. „Například v Úvalech u Prahy
jsme se už se starostou dohodli. Včera kývnul na nájem jednu korunu ročně,“ dodal Kučera. Obec sice přijde o 180 tisíc korun, které policie za roční
pronájem dosud platila, ale zůstane v ní místní oddělení. „Ve městě narůstá
kriminalita, jsme velmi blízko Praze a kriminální živly to k nám mají téměř
několik set metrů,“ vysvětlil starosta Úval Jan Šťastný motivaci kývnout na
pronájem za korunu. Město podle něj trápí hlavně majetková kriminalita,

krádeže aut. „Služebnu jsme u nás zřídili relativně nedávno, v minulém
volebním období. Dřív k nám policie dojížděla z Čelákovic, což byla katastrofa,“ vzpomíná starosta. Podobných služeben v obecním nájmu je jen ve
středních Čechách přes třicet. Kdyby se policie stáhla ze všech, ušetřila by
podle Kučery ročně třináct milionů korun.
„Stejně vstřícní jako v Úvalech však nejsou všude. A když už někde místní
oddělení zrušíme, pravděpodobně to bude natrvalo,“ upozorňuje policejní
šéf. Hlídky by tak do těchto obcí vyrážely jen na zavolání. „Ale víc je těch,
kteří náš odchod vnímají jako bezpečnostní riziko,“ poznamenal Kučera.
Pro starosty je odchod policie obzvláště citlivé téma, protože za měsíc se
konají komunální volby. „Pro nás je důležité, co potřebují občané. Bez 180
tisíc v kase se obejdeme,“ potvrdil starosta Úval Šťastný.
Pavel Eichler (MF Dnes, 4. 9. 2010)

Zprávy z MDDM
Doma je nejlíp aneb Návraty
do dětství

Doma je nejlíp – tak nazvala ilustrátorka a malířka Ladislava Pechová výstavu, která byla zahájena
v pátek 3. září 2010 v Galerii MDDM. Na výstavě byly zastoupeny originály ukázek z jejích výtvarných prací z knížek Mravenčí ukolébavka,
Nejkrásnější česká říkadla, z aktuálně nového
vydání Karafiátových Broučků nakladatelstvím
Fragment a z volné tvorby.
Ladislava Pechová svoji tvorbu zaměřuje na děti
a snaží se je svým výtvarným projevem upoutat.
Lze říci, že se jí to daří, neboť zaujme kresbami
nejen malé diváky, ale zcela určitě i dospělé. Z jejích obrázků vyvěrá laskavý pohled na okolní svět.
Pohled, který vyvolává vzpomínky na dětství, kdy
každého z nás míjely všední starosti dospělých.
Autorka vše pozitivní, co nás obklopuje, přenáší
do vytvořených obrázků. Z tváří osob vyzařuje
přátelský výraz, ale ani zvířat na obrázcích se bát
nemusíme. Lev nebo had, jemuž by se člověk ve
volné přírodě raději vyhnul nebo se ho alespoň
polekal, jakoby vyzývá: „Pojď si se mnou hrát!“
Obrázky Ladislavy Pechové dokážou vnímavého
člověka přenést alespoň na chvíli do světa fantazie a krásy. Je potěšitelné, že její výtvarné pojetí
vychází z českých tradic. Působí zcela přirozeně
a nepodbízivě. Paní Pechová patří mezi lidi, kteří
dokážou svým dílem pohladit. Součástí zahájení výstavy bylo hudební vystoupení skladatele
Zdeňka Zdeňka s dcerou Markétou. Společně se
postarali o velice milou a přátelskou atmosféru

Ladislava Pechová při vernisáži
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Výstavu L. Pechové navštívilo přes 300 dětí
ladící s vystavenými pracemi. Džezové melodie,
perfektně hrané a rytmicky zpívané, dokreslily
příjemný dojem z vernisáže. A tak se stalo, že se
mnozí zdrželi během večera déle, než původně
zamýšleli. Byla to opět jedna z mnoha velice zajímavých výstav v domečku nabitém pozitivní
energií. Jelikož trvala týden, byla i z pohledu návštěvnosti velice úspěšná. Výstavu zhlédlo přes
300 školních dětí - byly tu i děti ze tří 4. tříd Základní školy z Prahy - Újezda nad Lesy.
Ing. Vladislav Procházka

Proč letos není Úlet ?

Na Úlet 18. 9. 2010 jsme se všichni moc těšili, ale
člověk míní...
Koncem června a začátkem července náš domeček potkalo hned několik nepříjemných událostí.
Nejprve opadala fasáda na římsách a okolo balkonových dveří na západní straně budovy. Po doho-

dě se zřizovatelem byla kritická místa pracovníky
VPS oklepána, aby se zamezilo úrazu dětí, a situaci
jsme začali řešit. Přiznám se, že mi bylo do ouvej
a měla jsem strašný vztek, protože záruční doba
na přestavbu a rekonstrukci budovy v roce 2008
skončila a úvěr byl již také dva roky doplacený.
Takže provádějící firma je z toho venku … A co
dál? Společně s pracovníky správy majetku města
jsme oslovili odborníky. Pan Krytinář, mimochodem výborný řemeslník, nás upozornil, že fasádu
nebude dělat dříve, než bude opravena střecha,
a tak nám firma Krolan právě začátkem září opravuje střechu. Jako další jobovka zněl telefonát
1. července v 7 hodin. „Jsme vyplaveni, v podkroví praskla umělohmotná přívodní hadička u
záchodu a voda zřejmě tekla celou noc!“ To, co
jsem spatřila, byl běs a hrůza. Voda tekla ze stropů, světly, protekla až do přízemí a právě ten den
nám začínal příměstský turistický tábor a měli
jsme sbaleno na další tři. A všude voda. Tak tenhle mazec bych si už nikdy nechtěla zopakovat.
I když každé zlo je pro něco dobré. Opět se dokázalo, že partu z domečku jen tak něco neporazí,
že pracovníci VPS dokáží pomoci a rodiče byli
i tentokrát ohleduplní. Přes prázdniny domeček
vysychal a díky vysoušečkám a teplému počasí se
v MDDM v září mohlo malovat, brousit a natírat.
Že by happy end? Zdaleka ne. Ještě nás čeká vyřešit stále zatékající terasu, udělat fasádu a nátěry
oken. Takže Úlet nebyl z těchto důvodů, ale bude
v sobotu 21. května 2011 a věřte, že se na něj těším jako malá holka.
Jana Pospíšilová
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Úvalské portréty
Mgr. Jaroslav Březka (* 1955)

Jméno Jaroslava Březky zná určitě každý úvalský školák a stejně tak i jeho rodiče. Ptáte se
proč? Odpověď je snadná. Jaroslav Březka
je ředitelem místní základní školy. A protože i já jsem řadu let pracovala ve zdejší škole
a Jardu dobře znám, připravila jsem s ním následující rozhovor.
Odkud pocházíš a jaké cestičky Tě přivedly
do Úval?
Pocházím z Vysočiny, do 25 let jsem bydlel v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. V 25 letech jsem
se oženil a přestěhoval do Valů u Přelouče. Po
ukončení studia na PF v Hradci Králové v r. 1982
jsem jeden rok učil na malé ZŠ v Hlavečníku
u Týnce nad Labem. Do Úval jsem přišel a začal
učit v roce 1983 na základě inzertní nabídky vol-

ných míst pro učitele. Řešili jsme právě otázku
bydlení a v Úvalech nabízeli byt pro manželskou
učitelskou dvojici. To byl tehdy hlavní důvod pro
naše rozhodnutí.
Odkdy žiješ v Úvalech a jak sis zvykal na
zdejší poměry?
Dva roky jsem do Úval dojížděl, protože nabízený
byt v inzerátu nebyl ještě zkolaudován. Kolaudace se z různých důvodů posouvala a došlo k ní až
o dva roky později, v roce 1985. Od té doby bydlím v Úvalech. Zvyknout si na zdejší poměry mi
nečinilo žádné potíže.
Co nám prozradíš o své rodině?
Postavili jsme si rodinný domek, v němž bydlíme
od roku 1994. Manželka je učitelka a učí na zdejší
ZŠ na 1. stupni. Máme dvě dcery. Starší dcera pracuje jako dětská lékařka v nemocnici v Liberci,
mladší dokončuje studium na VŠE v Praze.
Jaká byla Tvoje učitelská kariéra?
Tak jak jsem už říkal, začínal jsem v ZŠ Hlavečník. Od r. 1983 jsem 13 let učil převážně M a Tv
v ZŠ Úvaly. Potom jsem na 7 let ze školství odešel
a vrátil se v roce 2003, kdy jsem učil M a Tv na
Hotelové škole a SOU Klánovice.
V roce 2004 jsem se zúčastnil konkurzu na ředitele ZŠ Úvaly.
Kolik let už zastáváš funkci ředitele ZŠ a jak
se ti jako řediteli daří? Myslím tím, čeho se
ti podařilo dosáhnout a co je stále budoucností?
Ředitelem ZŠ jsem šest let. Nemyslím si, že bych
si měl přisvojovat nějaké dílčí úspěchy, protože
výsledky, které dosahujeme, jsou vždy dílem celého týmu. Ani že bych měl vyčíslovat úspěšné
projekty, které jsme realizovali, případně v nich
získali finance.
Vzpomínám si, že ačkoli jsem do této pozice nastupoval s optimismem a chutí spolupracovat,
měl jsem přeci jen obavy z velké zodpovědnosti,
nových úkolů a rolí. Ale věřil jsem, že se na novém pracovišti setkám převážně s příjemnými
a optimisticky naladěnými kolegy, kteří svoji
práci dělají opravdu rádi a především mají kladný vztah k dětem. Současně jsem si uvědomoval,
že pro kvalitní práci je třeba vytvořit příznivou

atmosféru a že ji vytváří především ředitel svým
partnerským chováním k učitelům, dětem a rodičům. To byly dvě karty, na něž jsem v počátku
vsadil, a zpětně si myslím, že to byla dobrá volba.
Znám Tě jako sportovce, kolik času Ti zbývá
na koníčky? Čemu se věnuješ?
Sport je skutečně stále mým koníčkem, i když se
mu věnuji mnohem méně, než by bylo mým přáním. Chodím si občas zahrát fotbal se starou gardou, jednou týdně hraji volejbal a už jen zřídka si
zajdu zahrát i basketbal. Mám také rád lyže, kolo,
turistiku a plavání.
Jaké jsou Tvoje další plány?
Vždy je co zlepšovat. Nevím, zda se to dá nazvat
přímo plánováním, ale rád bych pokračoval v nastaveném směru a usiloval o nápravu všeho, co se
nedaří, ale nelze snížit úsilí ani v těch oblastech,
kde je v tuto chvíli vidět největší posun.
V současné chvíli je jedním z hlavních témat finalizace žádosti v rámci projektu „EU peníze školám“. Cílem projektu EU peníze školám je zjednodušit základním školám získávání evropských
dotací z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Dalším cílem je vzdělávací program postupně
zacilovat na tři priority, a to na výuku cizích jazyků, na práci s výpočetní a komunikační technikou a na inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření
podmínek pro talentované žáky i žáky s různými
obtížemi.
A poslední cíl, který bych chtěl zmínit, je zabezpečení důstojných prostorových a materiálních
podmínek pro naši práci. S přibývajícím počtem
žáků stále bojujeme s nedostatečnými prostorami na naší škole. Dostavba školy je stále v nedohlednu. Od r. 2012 bude však tento problém částečně řešen nástavbou nad základní a praktickou
školou, čímž se získá asi 6 učeben. Věřme, že se
toho skutečně dočkáme.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí do
dalších let.
Mgr. Romana Vorlíčková

Okénko knihovny
S podzimem připomínáme besedy pro žáky základní školy
Jako každý rok i letos Městská knihovna v Úvalech nabízí tematické besedy, ve kterých žáky
seznamujeme nejen s knihovnou, ale i s prací
s knihou, vyhledáváním informací v textu, katalozích a dále s historií knihoven, písma, knižní
ilustrace apod. Snažíme se naučit žáky vyhledat
a následně zpracovat informace jak prostým výběrem z beletrie a naučné literatury, tak i pomocí
knihovnických programů.
A co jsme letos pro jednotlivé ročníky připravily?
1. třídy – seznámení s knihovnou a malé knihovnické minimum. Čteme pohádku „Král Čas“, děti
ve skupinkách hrají a soutěží na téma ročních
období.
2. třídy – připomenutí loňské besedy, co si pamatují, kolik dětí začalo chodit do knihovny, kdo
už sám přečetl knížku apod. Čtení z knížky J. Čapka „Povídejme si děti“ s následnou samostatnou
prací ve skupinkách.
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3. třídy – orientace v knihovně, hlavně v dětském oddělení – práce s knihou – děti hledají
chybějící části názvů knih, doplňují jména autorů. Hledají přímo v knihovně, ale také podle počítačového knihovního programu Clavius. Cílem je
naučit se práci s programem a počítačem a správné orientaci v knihovně.
4. třídy – tématem besed pro tento ročník je
knižní ilustrace. Připravily jsme pro děti malý
výlet světem nejznámějších dětských ilustrátorů.
Proč jsou v knihách obrázky (fotografie), k čemu
slouží a jak moc jsou důležité? V praktické části
besedy si děti samy zkusí ilustrovat krátký text.
5. třídy – vznik a vývoj písma, to je náplň besedy
pro tento ročník. Jak se vyvíjelo písmo, na co se
v historii psalo a jak, ukázky různých písem.
V praktické části žáci vytvářejí vlastní piktogram.
6. třídy – orientace v knihovně, především

v dětském oddělení. Malé knihovnické minimum
(co je beletrie, odborná literatura, řazení knih
v knihovně, hledání v knihovním programu
Clavius). Praktické vyhledávání knih v regálech
i v on-line katalogu.
7. třídy – historie komixu, jeho vývoj u nás, ukázky zpracování různých textů v komixové podobě.
Tvorba vlastní komixové stránky na daný text.
8.- 9. třídy – dvě až tři možnosti podle dohody
s učitelem a návštěvy minulých besed – historie
knihoven a úvaha o budoucnosti knih a knihoven, historie knižní ilustrace, komixu, písma
a knižní vazby, autorské čtení…
Tolik k náplni besed pro úvalskou základní školu.
Dále letos plánujeme (po dohodě s učitelkami)
návštěvu předškolních dětí z mateřských školek.
Gabriela Modřanská, knihovnice MěK Úvaly
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Školství
Zahájení školního roku 2010/2011

Organizace školního roku 2010/2011

Prázdniny a příprava na nový školní rok
Červenec a srpen jsou pro školáky a učitele obdobím, kdy zpravidla nenavštěvují budovu školy a užívají si zaslouženého odpočinku a nabírání nových sil. Budova školy však v tuto dobu nezeje prázdnotou. Tak tomu bylo
i o letošních prázdninách v naší základní škole.
Kromě odstranění mnoha drobných šrámů nastřádaných během školního
roku stačil pan školník provést i rozsáhlé malování vnitřních prostor školy.
Čistotou po malování září chodba v přízemí budovy č. 8, třídy 1.C, 7.A, 6.A,
6.B, 4.B, kabinet 1. stupně a dívčí WC v přízemí přístavby. Další malířské
opravy různého rozsahu byly provedeny i v 1.A, 1.B, 9.C, 5.B, na chodbě v 1.
patře budovy č. 8 a jídelně.
V celé chodbě přízemí budovy č. 8 jsme instalovali nové nástěnky, tři třídy
jsme vybavili novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi, v jedné třídě
proběhla i výměna podlahové krytiny a byly namontovány žaluzie. S pomocí firmy BRANTAC jsme instalovali rozvod datové sítě v 2. patře přístavby.
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo zajistit opravu WC na budově č. 7,
doplnění termoventilů a hlavic na budově č. 7 a v domečku, výměnu dlažby
u vchodu do přístavby, výměnu rozvodné skříně na budově č. 8, opravu
římsy a stropu po zatékání, opravu oplechování střechy nad budovou č. 8
i nákup konvektomatu do školní jídelny.
Také někteří pedagogičtí pracovníci zahájili přípravu na nový školní rok již
20. srpna a ve dnech 25. -27. 8. se 26 pedagogických pracovníků zúčastnilo
vzdělávacího kurzu SBOROVNA v hotelu Racek Úštěk, který pro nás připravila Prázdninová škola Lipnice - Outward Bound ČR, o.s.
Kurz byl sestaven z různorodých aktivit - od prostého povídání přes skupinovou práci, ukázkové hodiny, praktické workshopy až k zážitkovým programům.
Obsahově se kurz dotýkal tří hlavních oblastí:
• využití zážitkové pedagogiky ve výuce,
• příklady práce s klíčovými kompetencemi v běžné vyučovací hodině,
• techniky hodnocení a sebehodnocení žáků.
Kurz byl pro nás nejen pedagogickou inspirací, společným osobním setkáním, ale i dodáním energie do naší práce a potvrzením, že naše dosavadní
úsilí je zacíleno správným směrem.
Počty žáků a personální změny
Školní rok zahájilo k 1. 9. 2010 589 žáků, na 1. stupni 378 žáků v 16 třídách
a na druhém 211 žáků v 10 třídách. Do tří prvních tříd jsme přivítali 76
žáků. Školní družina zahájila činnost v 6 odděleních s naplněnou kapacitou
180 žáků. Do družiny byli přijímáni žáci z 1. - 5. ročníku.
Pedagogický sbor se také částečně obměnil. Na konci školního roku ukončila pracovní poměr Mgr. Marie Ťoupalíková, Mgr. Pavel Lavička a Dagmar
Weissgarber. Pedagogický sbor posílila Bc. Kateřina Syslová, Mgr. Tereza
Nováková a Mgr. Jana Šetková.
První týden
Prvňáčky ve škole i letos přivítali pan starosta MUDr. Jan Šťastný a paní
místostarostka Ing. Helena Váňová, kteří dětem předali i drobné dárky
a certifikáty.
Letošní školní rok byl na naší škole již tradičně zahájen týdnem zaměřeným
na osobnostní a sociální výchovu. Výuka tedy byla zaměřena na důležité
mezilidské dovednosti a jejich rozvoj. Žáci se učili zvládat konflikty, rozvíjet svou sebedůvěru, zabývali se svými konkrétními mezilidskými vztahy
i dovednostmi vycházet se spolužáky i ostatními lidmi. Velký prostor byl
věnován dovednosti komunikovat a spolupracovat a také tvorbě pravidel
ve třídě.
Žáci 6. tříd absolvovali v průběhu druhého týdne čtyřdenní zážitkový kurz
v Kořenově, který byl z velké části financován z projektu.
Kromě žáků pátých tříd se již všechny ročníky budou v tomto školním roce
učit podle našeho školního vzdělávacího programu „Arnošt“, žáci 5. ročníků podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Žákům 7., 8. a 9. tříd
bylo v letošním školním roce nabídnuto 26 jednohodinových volitelných
předmětů.

Zahájení vyučování:

1. 9. 2010

Ukončení 1. pololetí:

31. 1. 2011

Ukončení školního roku:

30. 6. 2011

Prázdniny:
podzimní

27. - 29. 10. 2010

vánoční		

23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
(vyučování začne
3. 1. 2011)

pololetní

4. 2. 2011

jarní

14. – 20. 2. 2011

velikonoční

21. – 22. 4. 2011

Zápis do 1. ročníku:

21. 1. 2011, náhradní zápis
11. 2. 2011

Pedagogické rady:

22. 11. 2010
17. 1. 2011
18. 4. 2011
20. 6. 2011

Třídní schůzky:

I. stupeň

23. 11. 2010
19. 4. 2011

II. stupeň

25. 11. 2010
20. 4. 2011

Třídní učitel si svolává (v případě řešení problémů) rodiče podle
potřeby.
Termíny přijímacích
zkoušek:

22. 4. – 7. 5. 2011
talentové zkoušky v uměleckých oborech:
2. – 15. 1. 2011,
konzervatoř 15. – 31. 1. 2011

Konzultační hodiny:

Určují jednotliví učitelé individuálně po
dohodě s rodiči.

Dny otevřených dveří:

3. 11. 2010, 15. 3. 2011
(v těchto dnech můžete navštívit výuku
bez předchozí dohody)

Provoz školní družiny:

6.30 – 17 hodin

Přeji všem žákům, rodičům a učitelům pevné zdraví, hodně optimismu
i chuti spolupracovat.
					
Mgr. Jaroslav Březka

Stravování
V současné době asi náš největší problém. Od začátku tohoto školního roku
do konce roku 2012 byla sice dočasně zvýšena kapacita školní jídelny na
440 strávníků, ale v jídelně se současně může stravovat pouze 45 žáků. Dětí
je zatím v září přihlášeno 415. Z důvodu narůstajícího počtu žáků na 1. stupni se však obávám, zda bude zmiňované zvýšení kapacity do konce roku
2012 stačit. Zaměstnanci školy se od letošního školního roku z důvodu kapacitních již ve školní jídelně vůbec nestravují a jejich stravování je bohužel
nutno řešit i z důvodů zabezpečení chodu škol dovozem zchlazených jídel.
Žáci 9.C na dračí lodi
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Život Úval

Školství
Oranžová učebna

V Úvalech máme prima školu, ale trochu nám „praská ve švech“. Je fajn, že
se Úvaly rozrůstají a máme u nás hodně dětí, ale s tím jsou spojeny velké výdaje a vedení školy se hodně napřemýšlí, kde vzít peníze na nové vybavení,
počítače, stále hledá zdroje a možnosti, jak dětem školní prostředí vylepšit.
Teď máme možnost pomoci i my. Učitelé, žáci, rodiče a všichni, kdo nám
drží palce.
ČEZ již podruhé vyhlásil soutěž v hlasování, ve kterém školy mohou získat notebooky do počítačové učebny. V první soutěži díky rodičům, dětem
i všem přátelům byla úvalská škola „na špici“, sice se to nakonec nepodařilo,
ale byli jsme velmi dobří. Nechceme to vzdát, budeme se snažit znovu.
Kdo můžete, pošlete prosím naší škole svůj hlas. Informace o hlasování najdete pod heslem „oranžová-učebna“ na internetové adrese www.cezregionum.cz, soutěž probíhá v termínu 15. 9. - 15. 10. 2010.
Moc děkujeme.
Mgr. Lenka Foučková a děti 2.B ZŠ Úvaly

Když se učí učitelé

Často si lidé myslí, že učitelské povolání je nenáročné. Žádná těžká fyzická
práce, samé prázdniny. Myslím, že kdo to zkusí, přestane závidět. Učitel je
někdy vyčerpaný, jako kdyby skládal uhlí. Přesto ale mají učitelé něco, co
všude člověk nenajde. Jako dárek dostane spoustu pěkných vztahů s dětmi
i jejich rodiči. Je to velká odměna.
Na některých školách je to s těmi prázdninami pravda, ve škole v Úvalech to
ale neplatí. Vedení školy naplňuje vizi školy, která tkví v neustálém prohlubování odborných poznatků učitelů, pozitivity, psychologie, umění jednat
s lidmi, budování pozitivních vztahů. A to jde pouze v době, kdy mají děti
volno. Pravda, někdy se nám učitelům na seminář či školení nechce, ale kdo
překoná lenost, pochopí, jak je to dobře. Člověk ve všech oborech nestojí
na místě, buď jde nahoru, nebo dolů. A vzdělání jasně posunuje k lepšímu.
Při každém školení se prohlubují vztahy mezi učiteli. Školení občas bývají
na více dnů, učitelé musí opustit své domovy, ale tak se lépe poznají, vznikají přátelství. Myslím, že to je pro školu hodně důležité. Učitelé, kteří mají
dobré vztahy mezi sebou, mají dobrou náladu, lépe se jim pracuje.
Do takové školy pak chodí rádi nejen učitelé, ale i děti.
Mgr. Lenka Foučková

Organizace a spolky
Sbírka Postavme školu v Africe

Dvanáct škol v Africe jsme již postavili, ale Etiopie je
veliká a spousta se jich tam ještě vejde. Přijďte nám pomoci postavit další!
Junák a Člověk v tísni, o.p.s., pořádají 7. ročník sbírky
Postavme školu v Africe, se kterou se můžete potkat
v úvalských ulicích a na náměstí Arnošta z Pardubic
9. 10. 2010 od 8:00 do 10:30.
Předem děkujeme za příspěvky do kasiček úvalských
skautů.
Tereza Glocová

ÚVALY SOBĚ!

Občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřené
Úvaly zorganizovala v srpnu a září brigádníky na shrabávání posečené trávy
se stařinou a vyřezávání náletových trnkových keřů a osik v přírodním parku Škvorecká obora - Králičina. Upravené nivní louky jsou jedním z předpokladů pro vyhlášení dvacetihektarové přírodní rezervace Králičina a Povýmolí. Všem brigádníkům patří obrovské poděkování a věříme, že na jejich
pomoc se budeme moci spoléhat i nadále.
Nyní v měsíci říjnu brigády přerušujeme. Pokračovat se bude opět v listopadu, kdy se budou pálit vyřezané dřeviny.
organizátoři brigád Dr. Vítězslav Pokorný a Petr Urban

Pozvánka na výstavu drobného zvířectva

Základní organizace Českého svazu chovatelů Úvaly pořádá ve dnech
30. - 31. 10. 2010 tradiční výstavu drobného zvířectva, spojenou s okresní
soutěží holubů. Otevřeno v sobotu 30. 10. od 8.00 do 16.00 hodin a v neděli
31. 10. od 8.00 do 11.00 hodin. Informace na tel. 724150347 nebo e- mailu
chovatele.uvaly@centrum.cz.
K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: V LEDNU 2011 SE ZIMNÍ VÝSTAVA NEKONÁ!!!
za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová
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Letní tábor mladých hasičů

Na přelomu července a srpna se konal již 12. ročník dětského tábora, který
organizuje Sbor dobrovolných hasičů Úvaly. Mladí hasiči z Úval a Nových
Jiren opět zavítali do Stříbrné Skalice, která je zasazená do malebné krajiny
Posázaví. I když tomu počasí, které připomínalo spíše skotské končiny, příliš nenahrávalo, vydali jsme se s táborníky poznávat divoký západ.
Nechyběl neohrožený šerif s nenabitou pistolí, ale také banda banditů. Banda, která při přepadnutí dostavníku ukradla mapu vedoucí k pokladu, ale
nedokázala spolupracovat, tak si každý lotr odnesl odtržený kus mapy. Malí
měšťané se dali bez okolků ve spolupráci se šerifem do hledání jednotlivých banditů a útržků mapy. Byli úspěšní – každým dnem se jako mozaiku
podařilo doplňovat mapu až do celistvosti. Své hledání neomezovali pouze
na okolí městečka, ale vydali se i do blízké Sázavy a prostřednictvím železnice do vzdálenějšího Jílového, kde poznali pravý zlatý důl.
Malí měšťané se zkušeností z dlouhého hledání banditů už bez problémů
našli vysněný poklad, o který se následně bratrsky rozdělili. A celé městečko zbohatlo natolik, že se v předposledním dni mohla uspořádat olympiáda
a dlouho očekávaný jarmark.
Stíhání banditů samozřejmě vzalo mnoho sil a na samém konci tábora byl
nejeden měšťan unavený. Domů proto odjížděl s radostí z brzkého shledání
s milovanou rodinou a poklidným domovem, ale plný příjemných vzpomínek na to, co všechno prožil za pouhých devět dní.
za SDH Úvaly Milan Bednář
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Sport
Velká cena města Úval 2010

V sobotu 28. srpna vyvrcholil cyklistickým závodem v Úvalech Újezd.net
seriál tří závodů pro zdraví. Velká cena města Úval již dlouho není jen cyklistickým závodem, ale akcí, na níž se setkávají všichni, kteří se chtějí pobavit.
Čtvrtý ročník těchto závodů, které se již tradičně konají pod záštitou starosty Úval MUDr. Jana Šťastného a za významné podpory města Úvaly, potvrdil,
že se zde dá uspořádat výborná akce pro sportovce i nesportovce. Zatímco
sportovci a sportovkyně se museli poprat s náročnou, ale výborně připravenou tratí, na ostatní čekal areál s občerstvením a hudbou, z něhož mohli
sledovat závody v disciplíně cross country (závod na horských kolech), ale
i vyzkoušet si některé z outdoorových atrakcí – například nízké lanové překážky.
Od sobotního rána se začali na hřiště pod náměstím Arnošta z Pardubic
sjíždět cyklisté všech věkových i výkonnostních kategorií. Dopoledne patřilo dětem a jejich závodům a v nabitém startovním poli se daly očekávat
vyrovnané souboje. Ačkoli nejmladším závodníkům byly teprve 4 roky,
s tratí se vyrovnali a všichni podali skvělé výkony. A pokud zrovna nezvítězili, mohli se zabavit při doprovodném dětském programu, kde si mohli
vyzkoušet spoustu zajímavých činností a dovedností.
Po skončení dětských rozjížděk byla už ale pozornost všech upnuta na první ostrý start sobotního dopoledne – na okruh dlouhý přibližně 4,5 km se
v 11:30 vrhlo 60 cyklistů a cyklistek. Na technicky i fyzicky náročnou trať se
totiž vydali závodníci z obou juniorských kategorií, akademičky, ženy a také
muži nad 40 let. V nabitém poli žen si vyjela první místo Pavla Havlíková,
když překonala obtížnou podmáčenou trať čítající přes 13,5 km za necelých
43 minut. S průměrnou rychlostí srovnatelnou se svými mužskými kolegy
a v čase o 4 minuty kratším, než byl dosažen loni! I toto hovoří za stupňující
se kvalitu těchto závodů.
Po dojetí posledních závodníků a závodnic začala ale atmosféra houstnout
- na start se totiž postavili akademici a muži do 40 let. V přestávce mezi závody skropil areál poměrně silný déšť, a tak všichni věděli, že trať je velmi
náročná – fyzicky i technicky. Na tyto borce navíc čekala nejdelší dávka – 5
okruhů, což znamená přes 22 km na kole a více než hodinu v plném tempu.
Nejlépe se s tratí vypořádal Filip Eberl z Kolína. Drsné podmínky na trati
ilustruje i dosažený čas, který je ve srovnání s minulým ročníkem dokonce
o 7 minut pomalejší.

Po skončení závodu si závodníci i návštěvníci mohli vychutnat cyklotrialovou exhibici a také koncert skupin Schodiště, Donrvetr a Zpětná vazba.
A pokud jste to do Úval nestihli, podívejte se na fotografie na www.triprozdravi.cz, kde naleznete i další informace o závodech, které pro Vás pořádá
OS Tři pro zdraví. Speciální poděkování patří již zmiňované radnici města
Úvaly a Cyklistickému klubu Úvaly, bez nichž by se tato akce nemohla konat, a také všem, kteří dobrovolným příspěvkem podpořili projekt sdružení
Černých koní na podporu handicapovaných spoluobčanů při volnočasových aktivitách se zaměřením na sport. Vybraná finanční hotovost byla určena na opravy handbiků.
za organizátory Marek Lejsek

Velká cena města Úval očima sportovního diváka

Dne 28. 8. 2010 se uskutečnil závěrečný závod seriálu tří závodů pro zdraví
Újezd.net jako Velká cena města Úval 4. ročník Cross Country MTB, která
byla také součástí seriálu UAC.
Akce byla velmi zdařilá a organizátoři se skutečně vyznamenali. Přes nepřízeň počasí vše fungovalo jako švýcarské hodinky. Také doprovodný
program, který byl v podstatě celodenní, se zdařil. Jednalo se především
o bezplatný koncert kapely Schodiště.
Je nutné poděkovat i vedení města Úvaly za podporu. Paní místostarostka
Ing. Helena Váňová předávala medaile všem kategoriím a starosta MUDr.
Jan Šťastný akci svým jménem zaštítil.
Je nutné závěrem ještě znova poděkovat organizátorům. Velká cena města
Úval se stává celonárodní akcí a ukazuje příklad všem ostatním sportům
v Úvalech, co se dá dosáhnout pílí a nadšením.
Přeji do dalších ročníků mnoho úspěchů a doufám, že příště počasí bude
přát a zájem místních diváků bude mnohem větší.
Ing. Petr Jankovský

JUBILEUM ZA ZELENÝMI STOLY
Nejlepší závodnice z kategorie žen

Úvalský stolní tenis slaví 40 let od svého vzniku. Stalo se tak na přelomu září
a října roku 1970, kdy pět mladých sportovců-nadšenců – Karel Šochman,
Vladimír Minařík, Václav Pilát, Jaroslav Moucha a Petr Černý – oslovilo tehdejšího předsedu Slavoje Úvaly Václava Vosátku s tím, zda by bylo možné
v našem městě založit oddíl stolního tenisu. Rozradostněný pan Vosátka
nám ochotně podal veškeré informace s tím související a první sezona
v okresním přeboru mohla začít. Zde je třeba podotknout, že tento sport
byl v našem městě provozován již od roku 1945 do začátku 60. let. Tehdy,
pro nedostatek hráčů, byl oddíl nucen ukončit svou činnost.
Vraťme se však zpět do roku 1970, kdy na toto stolně-tenisové působení
navázala nová generace. První dva roky jsme hráli v prostorách správní
budovy fotbalistů na SK. Ta však byla už od počátku značně nevyhovující.
Po přístavbě nové části školy v roce 1972 proběhla úspěšná jednání s tehdejším ředitelem Karlem Drábkem a my se přestěhovali do její tělocvičny.
Díky vstřícnosti všech dalších ředitelů školy bez výjimky využíváme jednu z nejlepších heren na okrese dodnes. Pro zajímavost uvádíme, že v 80.
a 90. letech byla tato tělocvična vyplavena povodní a při odstraňování škod
přiložil i náš oddíl ruku k dílu.
Brzy po nástupu do nového prostředí jsme založili pro žáky školy kroužek
stolního tenisu, z řad členů oddílu jsme nechali proškolit na post trenérů
a rozhodčích některé naše hráče a práce s mládeží odstartovala. Pro rozrůstající se oddíl zakoupila TJ Slavoj dva nové stoly a my mohli začít vycho-
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vávat mladé talenty. Uspořádali jsme několik náborových turnajů i z řad
dospělých pro rozšíření naší základny. To se nám opravdu povedlo a postupně jsme do soutěží okresního formátu přihlašovali další týmy. Oddílem
postupně prošly desítky hráčů, z nichž někteří zůstali dodnes, jiní z různých důvodů skončili. Jediní tři zakládající hráči oddílu – Karel Šochman,
Vladimír Minařík a Václav Pilát – vydrželi hrát až dodnes, tj. plných 40 let!
(Počítáme i vojnu a hostování za rodné Úvaly.)
Za celé naše sportovní období jsme zažívali roky úspěšné, průměrné, ale jak
už to v životě i ve sportu chodí, přišly i sezony méně vydařené. Zahráli jsme
si okresní přebory 1., 2. a 3. třídy, nakoukli jsme i do přeboru krajského.
To bylo v roce 1980, kdy náš oddíl získal titul „Přeborník okresu Praha-východ“. Tehdy hrál v sestavě: Josef Koting, Karel Šochman, Václav Pilát, Vladimír Minařík a Václav Bielina. V témže roce jsme obdrželi diplom „Nejlepší
oddíl TJ Slavoj Úvaly“, který jsme obhájili ještě v roce 1983.
Uspořádali jsme řadu turnajů jak v rámci okresu, tak i kraje, náš oddíl se

naopak zúčastňoval různých akcí mimo Úvaly. Za zmínku stojí uvést hráče
Josefa Kotinga a Karla Šochmana, kteří zvítězili na turnaji dvojic v Kostelci
nad Černými lesy. Na témže turnaji vybojovala později tato dvojice ještě
3. místo.
V současnosti má náš oddíl 14 členů a startuje pod hlavičkou SK Úvaly,
k jehož názvu se TJ vrátila po roce 1989. K navýšení členské základny připravujeme pro širokou úvalskou veřejnost velký náborový turnaj.
Stolní tenis patří mezi nejrozšířenější sportovní odvětví na světě. Jsme rádi,
že i on má v našem městě své zastoupení. Budeme v budoucnu usilovat o to,
aby byl zachován rovněž pro příští generace.
Na závěr zveme všechny příznivce „pinčesu“ mezi nás! Trénujeme každé
úterý a pátek od 19 do 21 hodin (tělocvična školy – kolem kostela dolů).
za oddíl stolního tenisu Karel Šochman

Úspěch úvalského autokrosaře

Adam Roučka,13letý autokrosový jezdec, se o víkendu 28. a 29. srpna představil na dalším pokračování seriálu Euraca cup, které se jelo v Maďarsku,
ve městě Nyírád. Adam tu chtěl navázat na skvělé výkony z posledních závodů, kdy jen smůla a nesportovní ataky starších soupeřů nedovolily Adamovi
atakovat nejvyšší příčky ve finálových jízdách. Adam nastoupil ve velkém
stylu již do volného tréninku, který s přehledem vyhrál. V měřeném tréninku se mu již tolik nedařilo a obsadil 4. příčku s minimální ztrátou na
vítězného Děmkina. V 1. sérii rozjížděk si Adam počínal skvěle, když skončil
na 2. místě poté, co nedal vydechnout vítěznému Szabovi. Krisztan Szabo,
úřadující mistr Evropy této divize a největší favorit celého seriálu, který
byl v domácím prostředí největším favoritem, se s naším nadaným pilotem
střetl i v 2. sérii. A byl to právě Adam Roučka, který tohoto favorita v této
jízdě porazil. A bylo to naprosto suverénní vítězství stylem start-cíl. Také ve
3. sérii se tito dva jezdci spolu střetli. V této jízdě se několikrát vyměnili na
čele jízdy. V závěru jízdy hájil Adam vedení, ale měl defekt a tím značně sníženou ovladatelnost svého speciálu. Vedení v závěru neudržel a Szabo ho
porazil o 0.04 sekundy. Ve finálové jízdě patřila těmto jezdcům první řada,
ve které je doplnil J. Kubíček. Finálová jízda se musela několikrát zastavit
pro předčasný start. Díky tomu došlo k vyloučení domácího favorita, který
tzv. ulil start a musel být podle pravidel vyloučen. Až 4. start byl v pořádku
a jezdci se vydali do boje o zlatý věnec. Start nejlépe zvládl právě Adam
Roučka a okamžitě se dostal do vedení. Po zcela bezchybné jízdě si dojel
s velkým náskokem pro premiérové vítězství v této divizi Junior Buggy do
600 ccm. Adam podává v letošní sezoně skvělé výkony a toto vítězství bylo
odměnou jemu a celému jeho týmu úvalského Autoklubu LAROTEAM.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR POSÁZAVÍ

Cyklistický klub Úvaly vás zve na tradiční silniční závod Úvaly - Český Šternberk – Úvaly (103 km), který se uskuteční v sobotu 2. října. Start závodu
bude v 11 hodin před restaurací Na Slovanech. Závod je určen všem amatérským cyklistům za symbolické startovné. Jede se o putovní pohár a hodnotné ceny pro vítěze. Závod se jede za plného silničního provozu.
Miloslav Zelenka, ředitel závodu
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Pár slov o Autoklubu LAROTEAM
Autoklub LAROTEAM Úvaly se zabývá rozvojem dětského a juniorského automobilového sportu, hlavně autokrosu.
Poprvé jsme se seznámili s tímto sportem v Poříčí nad Sázavou. Do roku
2003 jsme startovali v divizi RACER BUGGY 160. Toto bylo krásné a finančně dostupné dětské závodění, i když nebyla nouze o dramatické a rychlé souboje. Celkově jsme po několika technických problémech obsadili
3. místo v mistrovství ČR i v poháru sponzorů.
Sezonu v letech 2004 - 2005 jsme zkusili ve vyšší třídě do 125 ccm. Tato
divize je vypsána pro děti od 6 do 10 let. V roce 2004 jsme dosáhli několika
velmi dobrých dílčích výsledků a skončili na 8. místě v mistrovství ČR. Na
sezonu 2005 jsme si nechali postavit novou BUGGY 125 s motorem YAMAHA. To se projevilo i na celkovém umístění v této sezoně, když Adam Roučka obsadil celkově 3. místo a získal ocenění jako „TALENT ROKU“.
V dalších dvou letech po vstupu do soutěží buggy 250 ccm dosáhl Adam
v této kubatuře několika výrazných úspěchů. Po zjištění, že Adam i přes svůj
nízký věk umí zvládnout i velice výkonný stroj, jsme se nebáli přestoupit do
třídy JUNIOR BUGGY 600 ccm.
V roce 2008 jsme vstoupili do velkého autokrosu s tím, že jsme koupili
starší speciál s motorem SUZUKI. Po velice krátké době zvykání si na vůz
s pohonem 4x4, daleko vyšší rychlost a úplně jiné ovládání vozu jsme se
začali probíjet polem 18 jezdců postupně ke špici startujících. Z této sezony pokládáme za velký úspěch druhé místo na AUTOSLIDE ve slovenské
Žarnovici a mimo jiné i odstoupení ze 4. místa v italské Maggioře. Tento
rok skončil Adam Roučka na 12. místě z 18 startujících, to znamená nejlepší umístění ze všech nováčků této třídy, kteří vstoupili v tomto roce do
kubatury 600 ccm.
Do roku 2009 jsme kvůli opožděnému dodání nového vozu zahájili sezonu
bez jakékoli přípravy jak jezdce, tak vozu. Po překonání prvotních problémů se Adam propracoval na 9. místo v neoficiálním mistrovství střední Evropy s minimální ztrátou na 5. místo i přes to, že jsme z rodinných důvodů
vynechali 3 závody započítávané do tohoto seriálu. V mezinárodním mistrovství ČR jsme obsadili 13. místo, o 2 body za 8. příčkou.
Do sezony 2010 jsme vstoupili s novým mechanikem. Tím se nám hodně
zlepšily jízdní vlastnosti vozu, ale stále chyběl výkon motoru. I přes tento
problém jsme dojížděli kolem 5. místa. Od začátku druhé poloviny jsme
zapracovali i na motoru a výsledkem bylo zmíněné 1. místo na ME v maďarském Nyirádu.
Ladislav Roučka, předseda autoklubu

Ti nejstarší pak mohou každý rok přejít do úvalského družstva miniházené
a hrát soutěžní turnaje ve Středočeském kraji a v Praze. Každý rok potom
oddíl házené pořádá zájezd pro žákovská družstva na mezinárodní turnaj
do zahraničí. Podrobnosti o klubu házené a výsledky soutěžních utkání
jsou na našem webu www.hazena-uvaly.cz. Proto nenechte sedět děti jenom doma u počítače a přiveďte je každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
do sokolovny.
Těšíme se na vás.
kontakt na trenéra: Richard Saidl, 724 160 687

Naděje české atletiky z Úval

I když v Úvalech nepůsobí atletický klub, několik Úvaláků se disciplínám
tohoto sportovního odvětví věnuje, ať už v Praze, nebo v jiných okolních
městech. My bychom vás chtěli informovat o jednom z nich, který v poslední době zaznamenal nemalé úspěchy na celorepublikové úrovni. Jana Tesaře možná někteří z vás znají ze základní školy, nebo ze sportovních klubů
ve městě (házená, fotbal, hasiči), ve kterých také uplatňoval svůj sportovní
talent. S atletikou se nejprve setkával na školních závodech, později závodil
za malý atletický oddíl v Českém Brodě, nyní již šest let závodí za oddíl Staré
Boleslavi, kde je oporou prvoligového družstva mužů. V minulých letech,
v kategoriích dorostu a juniorů patřil mezi favority ve Středočeském kraji ve sprinterských disciplínách (100 m, 200 m) a v překážkových bězích
(110 m př. a 400 m př.). Letos závodil první sezonu v kategorii mužů (od
20 let), ale již v předchozích letech byl členem družstva mužů oddílu Staré
Boleslavi a jeho posilou. V loňském roce se také zúčastnil Mistrovství ČR
mužů a žen v disciplíně 400 m překážek, která je rozdělena do dvou dnů.
První den se běží rozběhy a další den finálový běh. Honza se loni do finále
neprobojoval. V letošním roce se stal halovým přeborníkem Středočeského
kraje na 60, 200 a 400 metrů. Halové mistrovství republiky byl nucen vynechat z důvodu nepříznivých venkovních podmínek pro kvalitní trénink.
V letní sezoně na dráze vybojoval vítězství ve Středočeském kraji v bězích
na 100 m a 400 m překážek a stříbrnou medaili v běhu na 110 m překážek.

Průprava pro míčové hry – cvičení dětí

TJ Sokol Úvaly pořádá cvičení pro děti ročníků 2002 až 2005 v naší sokolovně v Úvalech. Cvičení je zaměřeno na rozvoj všeobecné pohybové všestrannosti dětí, které není v ZŠ příliš rozvíjeno. Cvičení začíná rozhýbáním se
a zahřátím organismu formou nějaké jednoduché soutěže. Pak následuje
rozcvička s protažením všech svalů s podporou správného držení těla. Většina nově příchozích dětí nedokáže udělat „svíčku“ či se dotknout čelem
svého kolena. Procvičujeme obratnost dětí, děláme kotrmelce, učíme je
stojku, cvičíme na kruzích, žebřinách či trénujeme šplh na provaze. Děti se
vydovádí při poznání nástrah opičí dráhy a procvičí se v skákání přes švihadlo. Na závěr výukové dvojhodiny si vezmeme míče a zlepšujeme dovednost dětí v jejich chytání a házení. Naučíme děti driblovat, házet na branku
či na koš a občas si i zahrajeme házenou se zjednodušenými pravidly a tím
nutíme děti spolupracovat při kolektivních hrách.

Jan Tesař (druhý zprava) v běhu na 100 m překážek,
foto Alena Tesařová
Jako student vysoké školy se zúčastnil Českých akademických her a stal se
akademickým mistrem ČR v běhu na 400 m překážek a také byl členem
vítězné štafety na 4 x 400 m ČVUT. V průběhu sezony se zúčastnil čtyř kol
soutěže družstev v první lize, kde se stal nejvíce bodujícím členem družstva
a svými dosaženými výkony si zajistil účast na Mistrovství ČR mužů a žen na
trati 400 m překážek. Na tomto mistrovství, konaném v červenci v Třinci,
se první den probojoval z rozběhu do finálového běhu a tam mezi osmi
startujícími dosáhl krásného šestého místa. Největší úspěch letošní sezony
však zaznamenal až na konci srpna, kdy se zúčastnil mistrovství ČR do 22
let v Břeclavi. V silné konkurenci ve své disciplíně postoupil do finále, které
bylo z kapacitních důvodů místního stadionu pouze šestičlenné a další den
ve finálovém běhu ve strhujícím souboji vybojoval stříbrnou medaili. Tento
nečekaný výsledek ozdobil osobním rekordem a nominací na mezistátní
utkání do 22 let mezi Českou republikou, Slovenskem a Slovinskem konaném začátkem září. Jeho první reprezentační závod se mu povedl, mezi šesticí nominovaných závodníků obsadil třetí místo a přispěl tak k celkovému
vítězství družstva v celém utkání. Honzova úspěšná sezona končí a my můžeme doufat, že ty nadcházející přinesou podobné úspěchy a že ve svých 20
letech má ještě mnoho před sebou.
Alena Tesařová a Milan Bednář
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Církev
Bohoslužby Církve bratrské
Církev bratrská zve na bohoslužby, které se budou konat v neděli 24. 10.
2010 v 9.30 hodin v modlitebně v Úvalech Pražská 477. V těchto bohoslužbách chceme poděkovat Pánu Bohu za úrodu. Při bohoslužbách bude zpívat
pěvecký kroužek mládeže z Církve bratrské z Prahy - Žižkova. Přijďte s námi
vyjádřit vděčnost Pánu Bohu za dary této země a dostatek, který máme.
J. Stejskal

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – říjen 2010
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

Liturgická bohoslužba
Liturgická bohoslužba
Songová bohoslužba
Křesťanský klub
Vzpomínkové bohoslužby

9h
9h
15 h
15 h
9 h

Křesťanský kroužek pro děti -pátek 14 h (od 8. 10.)
Pěvecký sbor Christi -pondělí 18 h
Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská 180, Úvaly, tel.605 920 773
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Historie
Jan Čeněk, Čeněk Škvorecký a ti ostatní
V zářijovém čísle Života Úval vyšel zajímavý článek popisující rod, osobu
Jana Čeňka z Klinštejna a jeho vztah ke koupi škvoreckého panství v roce
1462. Nechci zmíněný článek shazovat, nicméně se týká historie Škvorce,
a rád bych proto uvedl na správnou míru několik nesrovnalostí. Budu jen
doufat, že mi tuto „konfrontaci” laskavý čtenář promine.
Škvorečtí z Klinštejna vstupují do historie Škvorce a Úval 29. října 1462,
kdy Mikuláš Olbramovic, vnuk Pavla ze Škvorce, prodal panství Čeňkovi
z Klinštejna a jeho dědicům za 3 000 kop grošů. Stal se majitelem: zámku
a vsi Škvorec s poplužním dvorem, poplužími (ornou půdou) a kmetcími
(selskými) dvory s platem, ves Křimín s kmetcími dvory a platem, ves Horky
s kmetcími dvory a platem, ves Křiváň (Skřivany) s kmetcími dvory a platem, kmetcí dvory v Úvale. K tomu podací právo ke kostelům v Radešíně
a Horkách. Prodej se uskutečnil kromě platů o výši 90 kop 10½ groše vycházejících deseti nabyvatelům, zejména Janu Nichilenovi, Janu ze Stežova
a Vrbíkovi z Tismic. Nebyl to ovšem Jan Čeněk z Klinštejna, kdo panství
kupoval, ale jeho syn Čeněk z Klinštejna. Proto si připomeneme historii
rodové linie Škvoreckých z Klinštejna. Jejím zakladatelem byl Jan Čeněk z
Klinštejna, který se psal v letech 1416-24 s predikátem „z Polánky”, podle
tvrze na Táborsku. Po roce 1432 zdědil od svého synovce Viléma z Ronova Mladou Vožici, Chýnov, Svéráz a Zátoň. S manželkou Markétou (†1466)
měli syny Čeňka a Litvína. Jan Čeněk z Klinštejna (†1469) a byl pochován
v kostele sv. Jiří na Hradešíně. Mladší syn Litvín z Klinštejna se připomíná
v letech 1452-1506. Stal se roku 1477 královským komorníkem. V letech
1482-86 držel Brozany a spravoval jakožto poručník Týřov. S manželkou
Mandalenou z Vrtby získal Hořovice a měli dcery Annu z Lobkovic, Dorotu
Říčanskou, Vracku Říčanskou, Lidmilu, Marketu Roupovskou a Dobru. Litvín z Klinštejna (†c.1509).Starší syn Čeněk z Klinštejna se kolem roku 1446
oženil s Kateřinou z Dubečka a „z Okoře” a koupil v letech 1456 a 1460 dva
domy na Hradčanech. Roku 1462 od Mikuláše Olbramovice koupil Škvorec
s panstvím, čímž dal vzniknout přídomku „Škvorecký z Klinštejna”.
V letech 1451-61 působil jako purkrabí na Pražském hradě. Od roku 1457
až do smrti zastával úřad královského prokurátora a vedle toho byl od roku
1467 vyšehradským purkrabím. Čeněk z Klinštejna (†1480) a je pochován v
chrámu Panny Marie před Týnem v Praze. Měl syny Jindřicha a Jana.
Mladší syn Čeňka Jan Škvorecký z Klinštejna se poprvé připomíná roku
1486, kdy byl podezřelý za přechovávání loupežníků na Škvorci. Roku 1497
se zasloužil o povýšení vsi Škvorce na městys a král Vladislav II. Jagelonský
udělil Škvorci erb s mouřenínem držícím ostrve mezi dvěma věžemi, který
se od 17. století nepoužívá. Jan Škvorecký z Klinštejna (†c.1509).
Starší syn Čeňka Jindřich Čeněk Škvorecký z Klinštejna byl v listinách znám
také jako Zdeněk. Roku 1507 se oženil s Markétou ze Smiřic. Roku 1530 sepsal se svým zetěm Zikmundem Smiřickým ze Smiřic dlužní úpis (směnku)
na 4 000 kop grošů, aby Jindřich oddlužil škvorecké panství. Jenže dluh
vzrostl na 7 000 kop grošů, a tak byl Jindřich 19. listopadu 1532 nucen postoupit panství Zikmundovi jako náhradu za finanční výpomoc. Nešlo tedy
o prodej, ale o postoupení, čímž se panství dostalo Smiřickým ze Smiřic. Ve
výčtu panství byl zámek a městečko Škvorec, poplužní dvůr, panská krčma
a selský dvůr s platem, v Úvalech panská krčma a selské dvory, v Květnici
pustý zámek, poplužní dvůr a selské dvory s mlýnem, dále Přišimasy, Dobročovice, selské dvory v Tuklatech, Břežanech, Mrzkách, Hradešíně, Křenici, Butovicích, Kamenné Lhotě a Vrátkově. Jindřich (†c.1534) jako poslední
potomek linie „Škvoreckých z Klinštejna”.
Jan Psota ml., kronikář městyse Škvorce
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náhrobek
Jana Čeňka Škvoreckého
(†1469) na Hradešíně

Zámek ve Škvorci nyní
prochází celkovou
rekonstrukcí
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Historie
Vznik ČSR – jak to tehdy začalo
Již je tomu 92 let, kdy v dopoledních hodinách
začaly Úvaly, tehdy ještě Ouvaly, projíždět první
ozdobené vlaky s nápisy „Ať žije ČSR!“. Cestující
z Prahy přinášeli nadšené zprávy o převzetí Obilního ústavu, místodržitelství a dalších hlavních
úřadů Národním výborem, v jehož čele stáli politici Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný,
František Soukup a Vavro Šrobár. V Úvalech propuklo radostné nadšení, při němž občané vyšli
do ulic a začali z úředních budov strhávat státní
znaky s císařským orlem. Starosta František Kaplan však brzy vyjádřil obavy, že by revoluční vřava mohla přerůst v nekontrolovatelné výtržnosti,
a proto společně se členy obecního zastupitelstva vyzval Tělocvičnou jednotu Sokol o pomoc
při dohledu na dodržování pořádku… V Praze byl
vyhlášen vznik Republiky československé, mezi
lidem prostě nazývaná první republika.
Žádná oslava státního svátku za první republiky
se neobešla bez účasti legionářů. Oslavy vzniku
československého státu byly za první republiky
v Úvalech velkou vlasteneckou manifestací, která se konala vždy 28. října dopoledne. Legionáři
tenkrát byli snad v každé československé obci.
Požívali tehdy mimořádné úcty, byli považováni
za spolutvůrce Československé republiky, neboť
bojovali v 1. světové válce ve znepřátelených armádách proti Rakousku-Uhersku. Připomeňme
si, že první české legie začaly vznikat již v roce
1914, a to v Rusku, tzv. Družina, a ve Francii
při 1. pluku cizinecké legie vznikla česká rota
„Nazdar“. Na italské frontě bylo možné vytvořit
českou a slovenskou legii až v roce 1917. Českoslovenští legionáři se vyznamenali především
v bitvě u Zborova 2. července 1917 a na dalších
evropských bojištích. Největší počet vojáků zaznamenaly ruské legie, italských a francouzských
legionářů bylo podstatně méně. Nedlouho po
roce 1920 se konal první sjezd všech československých legionářů a bezprostředně po něm se

ustavila Jednota československé obce legionářské, která navázala na Svaz československých
legionářů, jehož odbočka existovala v Úvalech
až do roku 1938. V Úvalech žilo asi 50 československých legionářů. Mezi nimi bylo například
i v Úvalech známé jméno Josef Strnad. Dokazuje to i legionářské tablo v Úvalech z roku 1936.
Úřední dokumenty o existenci československých

legionářů v Úvalech se však nedochovaly, jen pár
zmínek zaznamenala městská kronika, jejíž první
spisy pocházejí až z r. 1922.

ale též se pohybovat ve stínu luxusního sídla jeho
strýce Jaroslava v Kostelci nad Černými lesy. Přímo na škvoreckém zámku nakonec Václava Smiřického v roce 1593 zastihla smrt.
Protože po smrti Václava Smiřického zdědil škvorecké a náchodské panství jeho teprve tříletý syn
Albrecht Václav, spravovala majetek vdova Dorota Smiřická ze Šternberka. O čtyři roky později
ve vysokém věku a bez potomků umírá Václavův
zámožný strýc Jaroslav Smiřický a titul vladaře
nad hlavními rodinnými statky dědí jeho nejstarší žijící synovec Zikmund z hruboskalské rodové
větve, zastávající funkci komorníka císaře Rudolfa II. a hejtmana Kouřimského kraje. Ten zemřel
v roce 1608, a tak převážnou část smiřického dominia získal jeho nejstarší syn Jaroslav.
Nadějný vývoj byl však náhle přerušen nečekanou smrtí Albrechta Václava, který zemřel roku
1614 v Kostelci nad Černými lesy ve věku pouhých 23 let. Po smrti Albrechta Václava připadlo
i škvorecké panství a Úvaly Albrechtu Janovi,
synu někdejšího poručníka Albrechta Václava,
Zikmunda Smiřického na Skalách. Mladý Albrecht Jan, který tak ve svých rukou soustředil
veškerý majetek obou větví rodu i pozůstalost po
bezdětném prastrýci Jaroslavovi, se velmi aktivně
účastnil stavovského povstání roku 1618 a zpočátku se dokonce zdálo, že by se mohl stát novým
českým králem, ale dědičná tuberkulóza ho opět
sklátila do hrobu. Když roku 1618 zemřel, pan-

ství se dostalo jeho sestře Markétě, která utekla
z Čech po bitvě na Bílé hoře roku 1620.
Poté získal polovinu majetku Smiřických ve středních Čechách, včetně Škvorce a Úval, Albrecht
z Valdštejna, který své nároky odvozoval z příbuzenského vztahu, druhá polovina ve východních
Čechách byla zabrána pro císaře a posléze prodána Trčkům z Lípy.
Vzestup vladyckého rodu Smiřických ze Smiřic
v českých dějinách mezi politicky vlivné rodiny na začátku 15. století vzbudil méně pozornosti než zánik téhož rodu, mezitím povýšeného do panského stavu, o dvě století později. To
už se Smiřičtí zapsali do povědomí současníků
svým bohatstvím i politickým vlivem. Když na samém začátku stavovského   povstání, v listopadu
1618, zemřel Albrecht Jan, jeden z povstaleckých
předáků, zanechal po sobě největší majetek
v celých Čechách. A protože z celé rodiny Smiřických zůstaly naživu pouze sestry  Markéta  a Kateřina a duševně méněcenný Jindřich Jiří, stala se
otázka dědictví záminkou ke sporu, který se rozrostl do obrovských rozměrů.
V roce 1623 prodal vévoda Albrecht z Valdštejna
škvorecké panství svému spojenci knížeti Karlovi z Lichtenštejna. A tak začala éra vlády Lichtenštejnského rodu nad škvoreckých panstvím
s městečkem Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Smiřičtí a Úvaly
Pro historii škvoreckého panství a hlavně Úval
má veliký význam známý šlechtický rod Smiřických. Tehdejší jeho
představitel Zikmund
Smiřický ze Smiřic odkoupil v roce 1532 dědictví rodu Klinštejnů
ve Škvorci. Pro Úvaly
samotné má veliký význam ze tří Zikmundových synů prostřední
Albrecht, který 5. října
1560 rozšířil škvorecké
panství
přikoupením
sousedních dvorů Hostín a Hodov. Po více než dvou stoletích tak došlo k opětovnému spojení obou částí Úval, které
od této doby již trvale zůstaly pod vládou jediné
vrchnosti.
Po smrti Albrechta Smiřického zdědil v roce 1567
škvorecké panství jeho syn Václav. Zdá se, že
Václav Smiřický byl jediným členem rodu, který
během svého života získal ke škvoreckému panství bližší vztah. Na škvoreckém panství rozvinul
rozsáhlou stavební aktivitu, která se dotkla také
samotných Úval. Písemnými prameny je doložen
jeho častý pobyt ve Škvorci, odkud mohl nejen
sledovat dění u dvora císaře Rudolfa II. v Praze,

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka
TÉMA: HOUBY V NAŠÍ KUCHYNI

Vítáme nové spoluobčánky

VEPŘOVÁ KÝTA V HŘÍBKOVÉ OMÁČCE

Nikola Chalupová
Viktorie Rašková
Lucie Slavíková
Tomáš Hůlka
Dorota Bašta
Jakub Ryšánek
Tobiáš Mahdal

INGREDIENCE:
1 kg vepřové kýty
400 g pokrájených hříbků
1 cibule
olej, sůl, bílý pepř
200 ml smetany
200 ml mléka
3 lžíce hladké mouky
POSTUP:
Vepřovou kýtu očistíme, omyjeme, osušíme a poté nasolíme a jemně posypeme mletým bílým pepřem. Cibuli nakrájíme na kostky a zpěníme na
oleji. Vložíme připravenou kýtu a ze všech stran opečeme, aby se maso
zatáhlo. Přidáme pokrájené hříbky, podlijeme vodou a dusíme doměkka
(asi 1 hodinu). Když je maso měkké, nakrájíme je na plátky a uchováváme
v teple. Mezitím dohotovíme omáčku. Mouku rozkvedláme s trochou mléka a přes cedník vmícháme do vývaru s houbami. Vlijeme zbytek mléka
a za stálého míchání vaříme asi 20 minut, aby se mouka provařila. Nakonec
vmícháme smetanu. Vložíme plátky masa a necháme prohřát.
Podáváme s houskovými knedlíky, na talíři je možné ještě dochutit octem.
Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková.

Osobní

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

Říjnová životní jubilea
70 let

75 let

80 let

Blahopřání
Pan Dr. Vítězslav Pokorný, člen náboženské obce Církve československé
husitské v Úvalech, se v těchto říjnových dnech dožívá 60 let.
Rada starších oceňuje, že jako člen naší církve příkladně působí již 7 let
jako kronikář města Úvaly, předseda občanského sdružení Klub přátel historie a přírody a po 10 let úspěšně vede komorní pěvecký sbor Christi Úvaly s repertoárem propagování duchovní písně. Rovněž se iniciativně podílí
při působení náboženské obce.
K jeho významnému životnímu jubileu mu Rada starších CČSH v Úvalech
srdečně blahopřeje a přeje hlavně potřebné zdraví, nové úspěchy v práci
a vyprošuje pro něho Boží požehnání.
Vladimír Kazda, předseda RS
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
22. října uplyne již 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Oluše
Kejřová. Věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Hana Svobodová s rodinou

Děkujeme všem přátelům a známým za kondolence a vzpomínku na naši maminku, paní
Zdenku Vernerovou, se kterou jsme se naposledy rozloučili 1. září. Dožila se krásných 92
let.
Jiří Verner s rodinou
Paní Vernerová v roce 2008 při oslavě 90. narozenin
Vzpomeňte s námi na našeho tátu a dědu Jaroslava Plačka, který zemřel
17.10. 2005.
za rodinu Jindra Dvořáčková-Plačková
Dne 15. září jsme vzpomněli nedožitých 75. narozenin pana Vladimíra Šámala, laskavého člověka, který miloval své děti, Jana a Vladimíra, vnoučata
Michalku a Nicolku a nedožil se pravnučky Haničky. Jeho život byl ukončen před 15 lety těžkou nemocí. Nedá se zapomenout, stále nám chybí.
manželka Anna s dětmi a jejich rodinami

81 let

82 let
83 let

85 let

87 let
88 let
89 let
92 let
96 let

Miroslav Šmejkal
Pavel Bartoš
Marie Kuklová
Zdenka Hrbková
Eva Valešová
Ladislav Martiš
Zdeněk Sokol
Jan Bagin
Iva Haužvicová
Štefan Mazur
Jiřina Kýnová
Paulina Šťovíčková
Miroslava Kuncová
Vladimír Klas			
Jitka Březinová		
Jarmila Pernicová		
František Horn		
Zdeněk Kučera		
Miluše Procházková			
Antonín Paul			
Oldřich Jarý			
Věra Černá
Miroslav Šváb		
Miloslava Rytinová		
Emilie Lacinová				
Karel Zámostný		
Antonín Květoň					
Růžena Červená
Karel Šochman		
Marie Matějková		
Marie Slavíková		

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

Navždy jsme se rozloučili
Bohumil Brychta
Věra Vlčková
František Štamberský
Jaromíra Koblížková
Helena Křenková

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.

Marie Černá, matrikářka
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Inzerce
HLEDÁM seriozního pána na
sekání trávy od jara do podzimu
a na úklid sněhu v zimě. Sekání
trávy jedenkrát týdně o víkendu
nebo ve všední den od 18 hodin,
úklid sněhu dle potřeby ve stejném
čase. Jedná se o centrum Úval,
tel. 724 043 039.

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda Cambridge
University
Učebnice Headway
New Concept English
Důraz na komunikaci
Te.: 774106514

PRODÁM BYT v Úvalech, 1+1,
OV, volný, jen přímému zájemci
(ne RK). Prosím SMS na
tel. 606 348 632, ozvu se.

KOPÍROVÁNÍ VHS NA DVD
či přepis z mini DV, video 8 kazet
včetně střihu, hudby, potisk DVD…
Tel.: 281 980 621, 602 860 541
Web: vhsnadvd.wz.cz

OPRAVY PRAČEK
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad
Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
AUTOŠKOLA ÚVALY
MARTÍNEK
zahajuje v říjnu a listopadu kurs
na osobní automobil, platba na
splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803

LEVNÉ PROSTORY
Na vých. okraji Prahy pronajmu
levně nízký objekt 670m2 v býv.
zemědělském areálu. Vnitřní výška
255 cm, kanceláře + odstavné
plochy cca 1500m2. Možnost
pronajmout i po částech.
Cena 23,-Kč / m2 / měsíc.
Tel.: 608 773 259
ANGLIČTINA individuálně pro
malé, velké, doma i ve firmě.
Jednotlivci i skupinky, dle Vašeho
přání. Tel.: 775 950 098

AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 - Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419, fax: 281 931 512
mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

19

22

23

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

