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Zima nás letos již dost potrápila 
a zřejmě ještě potrápí.

Krásný zimní pohled na Vidrholec - foto Jan Poledník 
Sněhem zavalené Nové Slovany - foto Mgr. Marek Mahdal, DiS.
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Městský úřad

Co Vy na to, pane starosto!

V posledním období narůstá v Úvalech 
vandalismus. Co s tím hodláte dělat?
Přiznám se, že mne tato otázka zastihla 
v situaci, kdy se snažím řešit likvidaci další 
„černé skládky“, která se objevila na „ram-
pě“ nad objektem uhelných skladů a která 
je svým rozměrem dosti šokující. Samozřej-
mě, že nejen černé skládky jsou projevem 
vandalismu, se kterým se v našem městě 
setkáváme čím dál tím častěji. Nové auto-
busové zastávky jsou již místy vysklené, 
zdi počmárané od sprejerů, majetek obča-
nů devastován opilci vracejícími se „z tahu“ 
a tak dále. Ale ptáte se, co s tím. 
Uvědomme si dvě věci: Za prvé – vandalis-
mus je vstupní branou kriminality. Trest-
ná činnost na území města je na vzestupu 
a její objasněnost je v současné době pou-
ze třicetiprocentní. Uvědomme si, že jsme 
ideálním místem pro vznik velmi krimino-
genního prostředí. Město v bezprostřední 
blízkosti Prahy, rozlehlé a těžko hlídatelné. 
Za druhé – nelze se spoléhat na to, že nás 

někdo či něco před vandalismem a krimi-
nalitou ochrání, aniž bychom my sami hnu-
li prstem a pasivně čekali na zázrak. Určité 
řešení existuje, spočívá však v komplexním 
přístupu, ve využití veškerých možností – 
a také v koordinaci všech aktivit, které 
v boji proti vandalismu a kriminalitě pou-
žít. Řešením není pouze represe, ale také 
prevence. Osobně jsem měl možnost něko-
lik let pracovat v Republikovém výboru pro 
prevenci kriminality a poznatky, které jsem 
získal se již dlouhodobě snažím aplikovat 
i v Úvalech. Řešením není totiž jen re-
prese, ale také prevence. Právě proto 
jsem inicioval vznik Výboru – a poté ko-
mise pro prevenci kriminality. Jde o to, 
aby došlo k úzké spolupráci mezi orgány 
města, všemi organizacemi pracujícími 
s mládeží, rodiči, občany, Policií České 
republiky a v budoucnosti, doufejme, 
i s městskou policií. Za velmi důležité 
považuji rozšiřovat možnosti pro využí-
vání volného času dětí a zejména „nácti-
letých“, pokračování v informační kam-
pani pro rodiče, pedagogické pracovníky 
a seniory i organizaci podobných akcí, jako 
je již tradiční „bezpečná sobota“. Ze všeho 
nejdůležitější však je, aby se do celého sys-
tému prevence aktivně zapojili samotní 
občané. Živnou půdou pro vandalismus a 
kriminalitu je totiž lhostejnost. Závěrem 
bych rád informoval, že výstupy a doporu-
čení komise pro prevenci kriminality bu-
dou průběžně zveřejňovány na stránkách 
Života Úval. 
A také bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
do systému prevence zapojili a zapojí. 

(starosty města MUDr. Jana Šťastného 
se ptal Dr. Vítězslav Pokorný)
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Úvodní slovo

Podle astrologů, ale i různých 
duchovních směrů je rok 2011 rokem 
očisty, transformace a přípravy 
na nový zlatý věk symbolizovaný 
znamením Vodnáře a rokem 2012. 
A tak mi dovolte na počátku tohoto 
roku drobnou úvahu na téma: „Člověk 
dnešní doby“. Lidstvo je dnes technicky 
na vysoké úrovni. Výdobytky vědecko-
průmyslové revoluce jsou vidět doslova 
na každém kroku. Ale na jaké úrovni je 
člověk? Považujeme se za civilizované 
lidstvo a s despektem hledíme 
k temnému středověku, jehož zákony, 
život a vztahy bychom dnes s klidným 
svědomím označili za primitivní, 
barbarské či jednoduše strašné. 
Dosahuje však dnešní člověk stejně 
vyspělé úrovně, jako je dnes technika? 
Neošklivíme si středověk temnotou, 
v zoufalé snaze odlišit se od tehdejších 
lidí, kterým jsme tak strašně podobni?  
Možná i proto sílí ve společnosti hlasy, 
které mluví o duchovní transformaci 
lidstva a každého jednotlivého člověka. 
Zamyslíme-li se totiž nad dnešním 
člověkem, skoro to vypadá, že se pouze 
vyměnily kulisy světa, ale herci zůstali 
stejní. Neboli co učiní středověký 
vládce, dostane-li technické výdobytky 
naší doby? A co by učinil soudobý 
člověk v roli tohoto vládce?  
Je poměrně logické, že nedojde-li 
k zásadnější změně v chování lidstva, 
dříve či později čeká na lidstvo zánik, 
tak jako na mnoho civilizací před 
naším věkem. V důsledku technické 
vyspělosti však důsledky mohou 
být mnohem závažnější i pro naši 
planetu, na které jsme pouhými 
hosty v nekonečnosti času. Konzum 
a neustálá honba za vyššími výkony, 
ziskem, užitkem, zvyšující se tempo 
života vyvolávající nové a nové 
potřeby, soustředěnost na vlastní 
prospěch. Není právě tento způsob 
života projevem středověkého 
primitiva? Jak musí skončit tento hon?  
A právě zde můžeme nalézt každý svoji 
vnitřní cestu ke změně. Uvědomit si, 
že už nepotřebuji být za něčím hnán. 
Nepotřebuji hromadit statky, peníze, 
moc. Stačí mi, co mám, co mě uživí. 
Skromnost a návrat k hodnotám, 
jako je láska, rodina, přátelství. Dnes 
neprávem opomíjené a pokřivované 
hodnoty, které nás mohou zachránit 
a učinit naše životy hezčí a hodnotnější. 
Rád bych proto zakončil svoji úvahu 
drobným poselstvím: „Člověče, buď 
spokojen a nechtěj víc, abys neměl zase 
nic.“                                Josef Štěpánovský

Informace o jednání rady města

Volby máme úspěšně za sebou a ani nově 
zvolené vedení města nezahálelo a s plným 
nasazením se pustilo do práce, které je 
vskutku hodně. Oproti minulému období 
došlo k významné změně ve vedení města. 
Všichni členové rady si rozdělili odpověd-
nost za jednotlivé oblasti samosprávy města. 
A tak i neuvolnění členové rady aktivně při-
spívají svými supervizemi, podněty a prací 
k rozvoji města. Přes rozdělené oblasti a od-
povědnosti se členové rady názorově dopl-
ňují a podporují i v oblastech, které přímo 
nespadají do jejich konkrétní působnosti, 
a tím pomáhají vytvořit ucelený a pokud 
možno také objektivní názor, který mívá ob-
vykle podporu všech členů. 
V roce 2010 se nová rada sešla dvakrát. Na 
pořadu jednání měla zřízení pracovních sku-
pin a komisí rady města, jež jsou důležitým 
poradním orgánem města. Ustaveny byly ko-
mise kulturní, letopisecká, investiční (pro 

výstavbu), dopravní, pro životní prostředí, 
sociální a bytová, pro školství a vzdělává-
ní, pro životní prostředí, pro bezpečnost 
a prevenci kriminality, sport a turistiku. 
Na první letošní radě pak byli potvrzeni 
jednotliví členové a komise začínají praco-
vat. Dále byla doplněna komise−redakční 
rada o nového člena pana Jana Polední-
ka, který je vítanou odbornou posilou.  
Dalším významným tématem bylo nastavení 
systému poplatků a vypracování a úprava stá-
vajících městských vyhlášek, u kterých bylo 
nutné najít optimální kompromisní řešení.  
Velkým tématem pak byl rozpočet města na 
rok 2011. Byly sestaveny a ohodnoceny všech-
ny potřeby a náklady města. Vzhledem k je-
jich výši bylo nutné přijmout úsporná opat-
ření, která by dovolila nejen zajistit procesní 
chod úřadu města jako instituce pro občany, 
ale také umožnila rozvoj a obnovu města  
a zajistila zdroje pro kofinancování inves-
tičních akcí v oblastech vodohospodářství, 
kanalizace, školství či revitalizaci úvalských 
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rybníků. Po těžkých jednáních a hledání se 
podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet města, 
který všechny uvedené požadavky naplnil 
a zastupitelstvo ho na svém zasedání schvá-
lilo. Dále byla řešena otázka nájemných 
bytů a nájemníků. Byly projednány žádosti 
nájemníků o prodloužení nájemného, a po-
kud bylo řádně placeno nájemné, rada jejich 
prodloužení schválila. Bohužel se rada také 
musela zabývat neplatiči nájemného. Jeli-
kož se neplacení nájmu v pronajatých pro-
storách rozšiřuje, přijala rada jednoznačný 
úmysl netolerovat neplatiče a vymáhat 
dlužné nájemné. S neplatiči tak byl dohod-
nut splátkový kalendář a bylo sepsáno pro-
hlášení o uznání dluhu. Dále byli neplatiči 
informováni, že pokud neuhradí dlužné 
nájemné a další nájemné nebude hrazeno 
tak, jak má, nebude nájemníkům prodlou-
žena nájemní smlouva a budou vystěhováni.  
Byly projednány změny jízdních řádů, resp. 
snížení počtu spojů na linkách 423, 484 
a 391 (celkem zrušeno 5 spojů). Toto sníže-
ní spojů bylo vyvoláno rozhodnutím Stře-
dočeského kraje. Zachování těchto spojů 
bylo limitováno plnou úhradou spojů měs-
tem, což by znamenalo zvýšené požadavky 
na rozpočet města ve výši cca 0,5 mil. Kč. 
Rada s tímto postupem vyslovila nesouhlas 
a rozhodla, že bude usilovat všemi prostřed-
ky o obnovení původního rozsahu spojů.  
Byly projednány různé dotace z Regionál-
ního operačního programu Středočeského 
kraje umožňující rozvoj města v různých 
oblastech. A tak je možné, že se postupně 
dočkáme opravy některých silnic, pořídíme 
novou komunální techniku, která nahradí 
některé stroje, jež jsou již dávno za zeni-
tem svých technických užitných vlastností, 
rekonstrukce objektu č. p. 65 v areálu Mul-
titec, budování sociální infrastruktury, zří-
zení záchytných parkovišť,  budování cyk-
lostezek, nebo výstavby malé sportovní haly. 
Tyto programy jsou však teprve na začátku 
a dá ještě mnoho práce je dotáhnout do konce.  
Rada města se také trvale zabývá hledáním 
dodatečných finančních zdrojů, které lze 
využít pro financování potřebných inves-
tičních akcí. Jednou z možností, kterou 
se rozhodla prověřit,  je financování pro-
střednictvím PPP. Bude proto zpracována 
analýza, která k jednotlivým projektům 
stanoví možnosti tohoto financování a po-
žadavky, které tato spolupráce vyžaduje.  
Kromě již zmíněných projektů a úkolů rada 
řešila množství menších a operativních úko-
lů, které přináší každodenní fungování úřa-
du. Vyjadřovala se např. k návrhům věcných 
břemen, žádosti o umístění reklamních vel-
koplošných zařízení (billboardy), neopráv-
něné instalaci vysílače mobilního operátora 
v lokalitě Na Vinici, k fungování a vysokým 
nákladům na provoz hřbitova, přidělení vol-
ných bytů či autorskému dozoru projektan-
ta na plánované vodohospodářské stavby.
Na každé radě vedení města se sejde velké 
množství nesourodých témat, která jsou 
aktuální a jejich důležitost a významnost je 
různá. Rada města se však zabývá poctivě 
a možná pro někoho i překvapivě důsled-
ně každým úkolem a podnětem, který je na 
programu. Další úkoly a podněty vycházejí 
od radních, kteří se na jejich plnění aktivně 
podílí. Společný cíl je vždy stejný. Společný-

mi silami nejen vedení města a rady města, 
ale všech účastníků, členů komisí a výborů, 
občanských sdružení i neorganizovaných 
jednotlivců nalézt prostředky a dosáhnout 
co možná největšího smysluplného rozvo-
je našeho města ve všech oblastech života 
a co nejrychleji splatit vnitřní zadluženost 
města, především v oblasti infrastruktury, 
silnic, školství a kultury. 

 Josef Štěpánovský

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Za-
stupitelstva města Úvaly, které se koná 
ve čtvrtek  24. 2. 2011 od 18 hodin  v sále 
domu s pečovatelskou službou. 
Program jednání bude oznámen na úřední 
desce městského úřadu.

Komise, výbory a pracovní
skupiny zřízené pro
volební období 2010 - 2011
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu se 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, jako své inici-
ativní a kontrolní orgány tyto výbory: 
Finanční výbor
(provádí kontrolu hospodaření s majetkem 
finančními prostředky obce, plní další úko-
ly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo)
Kontrolní výbor
(provádí kontrolu plnění usnesení zastupi-
telstva a rady, kontroluje dodržování práv-
ních předpisů ostatními výbory a obecním 
úřadem na úseku samostatné působnosti, 
plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo) 
Výbor pro výstavbu
(projednávání úkolů, jimiž ho pověřilo za-
stupitelstvo, zejména návrhů a změn územ-
ního plánu)
 
Rada města zřídila v souladu se zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, jako své iniciativní 
a poradní orgány tyto komise:  
Kulturní komise
(příprava a zajištění kulturních akcí ve městě)
Letopisecká komise
(projednávání kronikářského zápisu a jeho 
podkladů, návrhy na pojmenování ulic a ve-
řejných prostranství ve městě)
Investiční komise 
(projednávání investic v oblasti výstavby) 
Dopravní komise 
(problematika dopravy ve městě) 
Komise pro životní prostředí
(problematika životního prostředí)  
Sociální a bytová komise
(návrhy na přidělování bytů, podněty ze so-
ciální a zdravotní oblasti)
Komise pro školství a vzdělávání
(podněty z oblasti školství) 
Komise pro bezpečnost a prevenci kri-
minality 
(problematika bezpečnosti a prevence kri-
minality ve městě)
Komise pro sport a turistiku
(oblast sportu, turistiky a zájmových organi-
zací ve městě, návrhy na přidělování finanč-
ních prostředků pro sportovní a zájmové 
organizace a spolky)

Komise – redakční rada měsíčníku Ži-
vot Úval
(příprava měsíčníku Život Úval)
Dále rada odsouhlasila ustanovení pracov-
ních skupin:
Pracovní skupina „Slovany“ 
(zabývá se problematikou předání inženýr-
ských sítí a komunikací v lokalitě Nových 
Slovan)
Pracovní skupina „Koridor“ 
(zabývá se problematikou rekonstrukce 
drážního koridoru) 
Pracovní skupina „Vesna“ 
(zabývá se problematikou družstva Vesna)
Pracovní skupina ,,Sever“ 
Pracovní skupina „Hostín“ 
Podněty určené výše uvedeným výborům, 
komisím a pracovním skupinám lze učinit 
v podatelně MěÚ Úvaly nebo na email poda-
telna@mestouvaly.cz
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Upozornění občanům 
– odpady 

Od 1. 1. 2011 je v platnosti nová obecně zá-
vazná vyhláška města Úvaly č. 8/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, kterou 
došlo k omezení rozsahu osvobození. Místní 
poplatek hradí již děti od 3 let věku a není 
osvobozeno třetí a další dítě ve vícečlenné 
rodině.  
V průběhu měsíce února budou doručeny 
do všech domácností složenky na platbu za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Platbu prosím proveďte složenkou, bankov-
ním převodem nebo přímo v pokladně MěÚ 
Úvaly, Pražská 276 v úředních hodinách tj.:
pondělí  7.30 – 12.00   13.00 – 18.00
středa     7.30 – 12.00   13.00 – 17.00 
Známky na popelnicové nádoby na rok 2011 
jsou k vyzvednutí po prokázání provedené 
platby na odboru správním MěÚ Úvaly. 
Pokud Vám nevyhovuje osobní vyzvednutí 
známky, kontaktujte nás prosím na tel. 281 
982 485, 723 040 530. 
Zároveň upozorňujeme, že místní po-
platky se stávají s účinností od 1. 1. 
2011 v souvislosti s platností zákona č. 
280/2009 Sb. (daňový řád) daní, je bez-
podmínečně nutné dodržovat termín 
splatnosti. V případě nedodržení termínu 
splatnosti nám zákon ukládá neprodleně vy-
stavit platební výměr a následně daň vymá-
hat spolu se sankčními opatřeními, k tomu-
to kroku bychom neradi přistupovali.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Upozornění držitelům psů

Naší snahou je co nejvíce usnadnit držitelům 
psů úklid po jejich miláčcích a to rozmístě-
ním košů na psí exkrementy na území naše-
ho města v co největším množství. Současný 
počet 17 košů bude zvýšen o dalších 5, které 
budou umístěny na dalších vytipovaných 
frekventovaných místech. Také doplňování 
sáčků na psí exkrementy se snažíme prová-
dět co nejčastěji. Mimo to je již několik let 
možno sáčky zdarma vyzvednout na odbo-
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ru správním MěÚ Úvaly. Přestože v zimních 
měsících v mrazivém počasí je obtížné koše 
na psí exkrementy vyprazdňovat, snaží se je 
pracovníci VPS vyvážet pravidelně, jak jen 
počasí dovolí. Přesto se stává čím dál čas-
těji, že si z procházky přineseme domů na 
podrážce boty nepříjemný suvenýr v podo-
bě psího exkrementu, ale ani na pohled 
veřejné prostranství pokálené od psů nevy-
padá „vábně“. Držitelé psů, berte ohled na 
ostatní spoluobčany, uklízejte po svých 
psech! Jistě i vy chcete žít v čistém prostře-
dí. Součástí tohoto článku nemůže nebýt 
upozornění na některé povinnosti držite-
lů psů, a to zejména  povinné přihlášení 
psa staršího 3 měsíců na odboru správním 
městského úřadu, kde držitel psa obdrží 
evidenční známku, kterou je povinen svého 
psa označit a zároveň uhradí za psa místní 
poplatek. Evidenční známka napomáhá 
k rychlému nalezení majitele psa v přípa-
dě, že se zaběhne. Na území města Úvaly 
není zavedeno povinné čipování psů, takže 
i pes, který je čipován, musí být touto 
známkou označen. Pokud pes není označen 
evidenční známkou, nemůžeme identifiko-
vat jeho majitele a pes je odchycen a odve-
zen do útulku v Lysé nad Labem. Náklady 
spojené s jeho odchytem a odvozem jsou 
pak dány držiteli psa k úhradě. V případě, 
že občan nalezne na území našeho města 
psa, který se zde nachází zjevně jako opuš-

těný bez svého držitele, může kontakto-
vat Obvodní oddělení Policie ČR Úvaly, 
tel. 281 981 238 nebo MěÚ Úvaly, odbor 
správní 281 982 485 nebo 723 040 530.    
V poslední době dochází k nárůstu případů,  
kdy psi pobíhají  nejenom po městě,
kde je jejich volné pobíhání zakázáno 
(pohyb psů po městě a s tím spojené povin-
nosti držitele psa jsou dány obecně závaz-
nou vyhláškou města č.2/2007 o veřejném 
pořádku, opatření k jeho zabezpečení 
a čistotě ve městě),  ale i v přilehlých lesích. 
Upozorňujeme, že držitel psa je povinen 
zajistit svého psa tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví, majetku, přírodě a život-
ním prostředí.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Výzva místním organizacím 
a spolkům 
Vyzýváme zástupce místních organizací 
a spolků k podání žádostí o přidělení finanč-
ních prostředků na rok 2011. Žádost je ke 
stažení na www.mestouvaly.cz v sekci spol-
ky nebo k vyzvednutí na odboru správním 
MěÚ Úvaly. Žádosti o přidělení podpořené 
vypracovanými projekty a návrhy na jejich 
využití je nutno podat na MěÚ Úvaly nejpoz-
ději do 31. 3. 2011.
Zároveň připomínáme povinnost doložit 

vyúčtování příspěvků přidělených v roce 
2010 a nutnost doložení jakýchkoliv změn, 
týkajících se registrace (zřizovací listiny), 
odpovědných osob, počtu členské základny 
apod.
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Rekonstrukce střediska 
osobní hygieny 
Pečovatelské služby 
města Úvaly dokončeno
V závěru roku byla dokončena rekonstrukce 
střediska osobní hygieny Pečovatelské služ-
by města Úvaly. Byla zde instalována hydro-
masážní vana, která byla pořízena  z finanč-
ních prostředků získaných z Humanitárního 
fondu Krajského úřadu Středočeského kraje 
za finanční spoluúčasti města. Díky získání 
dotace ve výši 300 000,- Kč mají naši senioři 
možnost využívat služby hygienického cent-
ra v daleko vyšším standardu. Nejmoderněj-
ší vybavení umožňuje rozšíření okruhu zá-
jemců o poskytování této služby na všechny 
seniory a poživatele invalidního důchodu. 
Tímto zveme seniory na slavností otevření 
zmodernizovaného střediska osobní hygi-
eny Pečovatelské služby města Úvaly, nám. 
Svobody 1570, Úvaly, které se bude konat ve 
čtvrtek 3. 2. 2011 od 10 hodin.  
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního
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Investice města v oblasti 
školství
Nový pavilon MŠ Kollárova
V prosinci 2010 byla dokončena a převzata 
stavba nového pavilonu v areálu MŠ Kollá-
rova. Nový pavilon doplnil společně s re-
konstruovanou kuchyní a kotelnou, které 
již byly uvedeny do provozu k 1. 11. 2010, 
stávající areál MŠ Kollárova a potřebnou ka-
pacitu pro umístění dětí do MŠ. Pavilon je 
řešen jako montovaná kontejnerová sestava. 
S ohledem na navýšení kapacity školky o 45 
dětí, tedy dvě oddělení, je pavilon řešen jako 
dvoupatrový objekt s takřka identickým dis-
pozičním řešením. Mimo pobytové míst-
nosti a zázemí dětí (šatny a koupelny) jsou 
zde kuchyňky pro výdej jídla s kuchyňským 
výtahem a zázemí pro personál. Stavba je 
přizpůsobena i pro zdravotně postižené 
děti. Pro dokončení celého projektu je nut-
né vypracovat jeho vyhodnocení pro ROP 
Střední Čechy. Autorem projektu „Rozšíření 
a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech“ je 
ing. Peter Kytlica, dodavatelem stavby je fir-
ma Walco, s.r.o., vedení projektu a technický 
dozor investora vykonávala společnost Vej-
voda, spol. s r.o., dotační management ing. 
Miloš Ciniburk, za město Úvaly se na projek-
tu podílel odbor investic pod vedením paní 
I. Reicheltové. 

Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly
Druhou investicí v oblasti školství je pro-
jekt „Optimalizace a rekonstrukce budov ZŠ 
Úvaly“, který řeší rozšíření kapacity školy 
dispozičními změnami a dostavbou objek-
tu, který dnes využívá speciální škola, a jeho 
nástavbou do úrovně druhého nadzemního 
podlaží, opravu havarijního stavu fasádní-
ho pláště a zateplení objektu. Na konci roku 
2010 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na 
dodavatele stavby, které posuzovalo 7 nabí-
dek. Vítězem se stala firma OHLŽS, a.s.,. Po 
podpisu smlouvy s dodavatelem bude probí-
hat příprava stavby zpracováním projektové 
dokumentace pro provedení stavby a sta-
novením postupu výstavby. Protože stavba 
bude probíhat za provozu, je nutné zajistit 
taková organizační opatření, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví a bezpečnosti dětí a vliv 
stavby na výuku byl minimalizován. 

Oba projekty jsou financovány z Regionál-
ního operačního programu regionu sou-
držnosti střední Čechy 2007 – 2013. Více 
informací je možné získat na webových 
stránkách www.ropsc.cz.

 
Ing. Zuzana Vejvodová, 

projektový manažer MŠ a ZŠ

Výstavba splaškové 
kanalizace
Po dvou letech intenzivní přípravy se blíží 
kýžený okamžik zahájení realizace stavby 
splaškové kanalizace. Veškerá povolení jsou 
vydána, stavební zhotovitel je vybrán, dota-
ce z OPŽP je schválena.
Zahájení stavebních prací je plánováno na 
1. 4. 2011 a ještě letos by pak měly být podle 
aktuálního harmonogramu dokončeny loka-
lity V Setých, ulice Pražská, Švermova, Šafa-
říkova a zahájena Radlická čtvrť. Následovat 
budou ulice Nerudova, Hálkova, Komenské-
ho, lokalita Slovany a ulice Škvorecká. Ter-
mín dokončení prací je 30. 6. 2013.
Schválená podpora OPŽP činí 144 mil. Kč 
z celkových nákladů 203 mil. Kč bez DPH. 
Zároveň jsme využili výzvy Středočeského 
kraje a v lednu 2011 požádali o další dotaci 
tentokrát ve výši 10 mil. Kč.  
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Celková míra podpory tedy může přesáh-
nout úctyhodných 75%.
S výstavbou kanalizace úzce souvisí inten-
zifikace a dostrojení ČOV Úvaly. Tato akce, 
která byla zahájena v předstihu a je již v sou-
časné době převážně dokončena, zvyšuje 
kapacitu ČOV na dvojnásobek, tedy na 6000 
ekvivalentních obyvatel. 
Účinné čištění odpadních vod a dostavba 
splaškové kanalizace nad úroveň 85% je le-
gislativní povinností každé obce s více jak 
2000 obyvateli. Naším cílem je však v první 
řadě ochrana a zlepšování kvality životního 
prostředí, které má přímý vliv na naše zdra-
ví a zvyšuje atraktivitu území pro život, prá-
ci i investice.

Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer 
vodohospodářských investic

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.                                               

Upozornění pro občany 
– EKO VODA 

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že 
majitel stojanů na EKO VODU požádal Měst-
ský úřad Úvaly o ukončení smlouvy, byl sto-
jan na Pražské ulici ke dni 12. 1. 2011 zrušen 
a přemístěn do Dobřichova. Důvodem pře-
místění stojanu je pomoc obci Dobřichov, 
kde byla ve studních znečištěna voda z ne-
daleké skládky. Stojan zde bude sloužit jako 
náhradní zdroj pitné vody. Zásobník vody 
na náměstí Arnošta z Pardubic bude nadále 
v provozu a zachován na stávajícím místě. 

Odbor správy majetku – Martin Svoboda

Zpráva srážkoměrné 
stanice Úvaly za rok 2010 
Rok 2010 můžeme popsat jako chladný 
a srážkově bohatý. V letních měsících hod-
ně pršelo, v zimních byla bohatá sněhová 
pokrývka. Teplo jsme si mnoho neužili, jen 
na přelomu června a července vystoupi-
ly teploty nad 30°C. 8. ledna začalo sněžit, 
postupně sněhová vrstva narostla až na 35 
cm dne 18.1. Celý leden leželo 20-30 cm sně-
hu. Teploty kolísaly kolem bodu mrazu, 18. 
ledna vystoupily nad nulu, pak nastaly celo-
denní mrazy, 27. 1. bylo naměřeno  -14,4°C. 
V únoru bylo srážek málo, ale sněhu bylo 
stále kolem 30 cm. Teprve po 16. únoru se 
oteplilo a poslední únorový den sníh roztál. 
Také v březnu byla zima, od 5. do 12. 3. byl i 
sníh, ale už jen 4 cm, po 18. březnu se otep-
lilo. I duben se řídil známým příslovím, bylo 
chladno a oteplilo se koncem měsíce. Květen 
byl měsícem nízkých teplot a vysokých srá-
žek. Teploty se pohybovaly na hranici 10°C, 
srážky po delší době překročily 100 mm/
měsíc (naposledy srpen 2006), beze srážek 
bylo jen 10 dní. Začátek června byl deštivý 
a chladný, teprve s nástupem léta se otep-
lilo a teploty dosáhly téměř 30°C. Naopak 
červenec začal nízkými srážkami a vysoký-
mi teplotami, 16.7. bylo 32,8°C. Následující 
den přišla bouřka a silný déšť, pršelo až do 
18.7.- celkem 53,3 mm. Trochu se ochladilo, 
ke konci měsíce bylo opět teplo, přeháň-
ky a bouřky. První srpnový týden naprše-
lo přes 100 mm srážek, nejprve 7.8. – 52,4 
mm, čímž byl vyrovnán rekord z 8.7.1996. 

S předešlým dnem to bylo celkem 73,8 mm, 
což je zatím nejvíc za dobu měření počasí 
v Úvalech. Ke konci měření se ochladilo a 
teploty se pohybovaly kolem 10°C. Začátek 
září byl poměrně teplý a beze srážek. 24.9. 
se ochladilo a začalo pršet. V období 25. – 
27. 9 spadlo 75,8 mm srážek, což odpovídá 
83% měsíčního úhrnu. Teploty se pohybo-
valy jen kolem 10°C. V říjnu spadlo nejméně 
srážek od 5.5. 1986, pršelo pouze čtyřikrát. 
Ve druhé dekádě bylo chladno a jinovatka, 
koncem měsíce se oteplilo. Listopad začal 
nezvykle vysokými teplotami, 14.11. bylo 
naměřeno 17,3°C, potom se silně ochladilo, 
26.11. napadl sníh a teploty klesly i přes den 
pod bod mrazu. Poslední listopadový den 
dosáhla sněhová pokrývka výšky 18 cm. Sil-
né sněžení pokračovalo i v prosinci. 2. pro-
since už leželo 29 cm sněhu, 16. prosince 30 
cm sněhu. 4.12. klesla teplota na -16,7°C, na 
Štědrý den bylo slabě nad nulou a pršelo, ale 
pak se znovu ochladilo, byla ledovka a silné 
mrazy. Souhrnně se dá říci, že v roce 2010 
bylo více zimy než tepla, hodně sněhu a po-
měrně silně pršelo.

A teď už rok 2010 v číslech:
Měsíční srážky:
leden 60,5 mm  
únor 14,1 mm 
březen 19,2 mm
duben 35,2 mm
květen 100,3 mm
červen 46,5 mm
červenec 103,5 mm
srpen 139,4 mm
září 90,8 mm
říjen 3,0 mm
listopad 68,5 mm
prosinec 56,8 mm
rok 2010 – 737,8 mm
Nejvyšší měsíční srážky – srpen  139,4 mm
Nejnižší měsíční srážky – říjen 3,0 mm
Nejvyšší denní srážky – 7. srpna 52,4 mm
Nejvyšší sněhové srážky – 8. ledna 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva – 18. ledna  35 cm
Nejvíce dní beze srážek – říjen  27dní 
Nejméně dní beze srážek – květen  10dní
Nejvyšší teplota ve stínu 16. 7. 32,8°C
Nejnižší  teplota – 4. 12. -16,7°C 

Protože některé srážkové a teplotní ex-
trémy byly vyrovnány či překonány, 
uvádím nový přehled od začátku doby 
pozorování do konce roku 2010

Srážkové a teplotní extrémy v Úvalech 
od 5. 5. 1986 do 31. 12. 2010:
Nejvyšší roční srážky: r. 2002 -873,9 mm
Nejnižší roční srážky: r. 2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky: 
srpen 2002 – 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky: 
říjen 2010 – 3,0mm
Nejvyšší denní srážky:  
8. 7. 1996 a 7. 8. 2010 – 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky:  
24. 2. 1993 a 8. 1. 2010 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva:  
26. 2. 1993 a 18. 1. 2010 – 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrývky: 
28. 12. 2005 až 25. 3. 2006 – 88 dní
Nejvíce dní beze srážek:  
duben 2007 – 28 dní

Nejméně dní beze srážek:  září 2001 – 8 dní
Nejvyšší teplota ve stínu: 
16. 7. 2007 – 34,5°C
Nejnižší teplota 4. 12. 2010  -16,7°C

 Ing. Jiří Veselý

Tiché zdražení 
úvalského cestování
Naprostá většina nás, obyvatel Úval, kteří 
cestují veřejnou dopravou za svými pracov-
ními nebo studijními povinnostmi, využívá 
ke svým pravidelným cestám předplatné 
jízdní doklady Pražské integrované dopra-
vy (PID). V uplynulých měsících jsme často 
slýchávali potěšující informace o rozšíření 
vlakových spojů, případně, a to z iniciativy 
Středočeského kraje tak trochu populistic-
ké „žákovské ježdění zdarma“. Nic není za-
darmo, ani nové spoje, ani „bezplatné jízdy 
školou povinných“. Úvalští cestující, kteří si 
před koncem roku pořizují časovou před-
platní jízdenku PID pro první vnější pás-
mo, za tuto kvartální jízdenku zaplatili 630 
Kč. Ti, kteří s nákupem otáleli až po novém 
roce, budou do konce března jezdit už za 
760 Kč. Od druhého čtvrtletí pak již všichni 
760 Kč/kvartál/1.pásmo. Jistě, zdražení o sto 
třicet korun za kvartál se nemusí zdát moc, 
ale ročně je to více než 3000 Kč jen za ces-
tování, například v krátké relaci Úvaly – Klá-
novice. Od 5. 1. 2011 došlo na základě roz-
hodnutí Středočeského kraje k úpravě cen 
předplatních časových jízdenek pro vnější 
tarifní pásma. K navýšení cen předplatních 
časových jízdenek dochází po zvýšení cen 
u jízdenek pro jednotlivou jízdu, které pro-
běhlo od 1. 1. 2011. Z důvodu zjednodušení 
nákupu jízdních dokladů se od 1. 2. 2011 zá-
roveň zavádí některé nové druhy časových 
jízdenek pro děti, žáky a studenty ve vněj-
ších tarifních pásmech:

Čtvrtletní/90denní pro „Děti 6–15 let“ 
pouze v elektronické podobě na opencard 
(čtvrtletní s volitelným začátkem platnosti) 
nebo v tištěné podobě vydané prostřednic-
tvím ČD (90denní s volitelným začátkem 
platnosti)

Pololetní pro „Žáky 6–15 let“ na pevné 
pololetí školního roku 

Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, pouze 
v elektronické podobě na opencard nebo 
v tištěné podobě vydané prostřednictvím 
ČD, vydávají se pouze na pevné období škol-
ního pololetí, během školního roku lze za-
koupit s platností od 1. 9. nebo od 1.2. Pro 
období od 1. 2. do 30. 6. 2011 budou vydány 
i v tištěné podobě pro klasický předprodej.

Pololetní pro „Studenty 15–26 let“ na 
pevné pololetí školního roku 
Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, pouze 
v elektronické podobě na opencard nebo 
v tištěné podobě vydané prostřednictvím 
ČD, vydávají se pouze na pevné období škol-
ního pololetí, během školního roku lze za-
koupit s platností od 1. 9. nebo od 1.2. Pro 
období od 1. 2. do 30. 6. 2011 budou vydány 
i v tištěné podobě pro klasický předprodej.
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Ceny předplatních časových jízdenek pro vnější tarifní pásma od 5. 1. 2011

Počet 
pásem

Občanská 
měsíční  
30denní

Občanská 
čtvrtletní  

90denní

Dítě 6–15 
let měsíční  

30denní

Dítě 6–15 
let čtvrtletní  

 90denní

Žák 
6–15 let* 
měsíční

Žák 6–15 let* 
5měsíční 

(od 1.2.)

Student 
15–26 let* 

měsíční

Student 15–26* 
5měsíční 

(od 1.2.)

1 300 Kč 760 Kč 150 Kč 380 Kč 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1020 Kč

2 460 Kč 1200 Kč 230 Kč 600 Kč 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1590 Kč

3 700 Kč 1800 Kč 350 Kč 900 Kč 260 Kč 1195 Kč 525 Kč 2395 Kč

4 920 Kč 2400 Kč 455 Kč 1190 Kč 345 Kč 1590 Kč 690 Kč 3180 Kč

5 1130 Kč 3000 Kč 565 Kč 1500 Kč 420 Kč 1970 Kč 845 Kč 3945 Kč

6 1350 Kč 3600 Kč 675 Kč 1795 Kč 500 Kč 2360 Kč 1010 Kč 4725 Kč

Poznámka:
* = Žákovské jízdné zvláštní zlevněné platí pouze se žákovským průkazem. Neplatí v měsících červenci a srpnu. Neplatí na nočních linkách. 
Platí pouze v trase a ve dnech vyznačených v žákovském průkazu.
Ceny časových předplatních jízdenek ani sortiment těchto jízdenek určených pouze pro území Prahy se nemění.
Zpětný výkup jízdenek
Nevyužité jednotlivé jízdenky PID se zpětně vykupují v budově Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala v přízemí, přepáž-
ka číslo 9). Provozní doba je v pracovní dny od 6.00 do 20.00. Jízdenky se budou vykupovat v termínu do 30. června 2011. 
Zdroj: ROPID a Mgr. Daniel Maňas

Mgr. Marek Mahdal, DiS
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Oznámení  úvalské lékárny

Z důvodu malého zájmu o služby lékárny ve 
večerních hodinách a naopak větší návštěv-
nost v pátek odpoledne upravuje lékárna od 
1. února 2011 otevírací dobu:
pondělí  –  pátek  7:45 – 17:00

 PharmDr. Hana Kantorová

Zemřela paní Jitka Pokorná

Dne 1.1.2011 nás navždy opustila paní Jitka 
Pokorná, úvalská rodačka a bývalá učitelka, 
která se aktivně zapojovala do veřejného 
dění  v našem městě.  Vždy o ní budeme 
hovořit jako o významné pamětnici města, 
člověku pracovitém, odpovědném a skrom-
ném. 

 MUDr. Jan Šťastný, starosta

Pár poznámek 
k Programovému prohlášení
V minulém čísle Života Úval bylo uveřejně-
no Programové prohlášení (dále jen Pro-
hlášení) pro volební období 2010 – 2014. 
Rovněž byla uveřejněna kopie podpisové 
listiny, z které vyplývá, kdo z členů Zastupi-
telstva města Úvaly svým podpisem vyjádřil 
svůj souhlas s Prohlášením a kdo naopak ne. 
Protože patřím k těm, co Prohlášení nepo-
depsali, považuji za důležité svůj postoj vy-
světlit.Už v preambuli Prohlášení je uvedena 
koalice ODS, Otevřených Úval a ČSSD, která 
společné Prohlášení sestavovala. Zbývající 
členové zastupitelstva logicky nebyli k pří-
pravě pozváni. Pokud jsem nebyl přizván 
k jeho vytváření, těžko se mohu s ním úpl-
ně ztotožnit. Programové prohlášení je ze-
jména doklad o koaličních stranách, že jsou 
schopny se dohodnout a na základě shod-
ných částí svých předvolebních programů 
a kompromisů vládnout.

Komentář k Programovému prohlášení
S velkou částí bodů v Prohlášení samozřejmě 
souhlasím. Pokud se vrátím k předvolebním 
programům, tak byly víceméně obsahem 
všech stran kandidujících ve volbách. Rozdíl 
byl jenom v prioritách. Např. Sdružení nezá-
vislých kandidátů a TOP09 dalo důraz na ob-
novu vozovek a chodníků, ODS na velké in-
vestiční akce. I v minulém volebním období, 
kdy jsem rovněž nebyl členem vládnoucí ko-
alice, jsem podpořil mnohé důležité návrhy 
vedení města, např. přípravu investičních 
akcí, změny územního plánu, rozpočet měs-
ta. Takže i v tomto období budu podporovat 
ty návrhy, které budou prospěšné městu, 
bez ohledu na to, kdo je bude navrhovat.
Naopak k některým bodům Prohlášení mám 
výhrady. Jsou zřejmě dobře myšleny, ale buď 
jsou nereálné, nebo velmi vágně formulova-
né. Např. vytvoření kulturně společenského 
areálu - kde? Kolik bude stát? Nebo další pří-
klady: rozšiřování spektra zdravotní péče 
poskytované v Úvalech. Jistě potřebná zále-
žitost, ale v současné situaci, kdy o tom roz-
hodují zdravotní pojišťovny, velmi obtížně 
uskutečnitelné. Zřízení městské policie zna-
mená jednorázově vydat několik miliónů na 
její založení a každý rok jejího provozu bude 
město stát rovněž několik miliónů. Pokud by 
se měl při městské policii navíc zřídit pult 
centralizované ochrany, opět to představuje 
další investice a větší personální náklady na 
zajištění jeho nepřetržitého provozu. 
V Prohlášení, v jeho části věnované rozvoji 
města, jsou vcelku dobře uvedeny jednotli-
vé úkoly, ale nejdůležitější bod tam chybí. 
Protože končí platnost stávajícího územní-
ho plánu Úval, stojí město před úkolem po-
řídit nový.
Prohlášení se zabývá i parkováním u nádra-
ží. Je to těžko řešitelný problém a mám vel-
ké pochybnosti, zda navrhované řešení je 
vhodné. Omezit časově parkování postrádá 
logiku. Lidé ráno auta zaparkují a odpoled-
ne, spíše k večeru, po návratu z Prahy odje-

dou. Pokud je úmyslem toto parkování vý-
razně omezit, měla by být pro parkování jiná 
možnost. Parkování na náměstí Svobody je 
příliš vzdálené od nádraží. Parkování na ma-
nipulační ploše nádraží při Jiráskově ulici je 
naopak výhodné, ale v Prohlášení je uvede-
no jako rezidenční stání, to znamená pro lidi 
bydlící v okolí. A to zase postrádá smysl (ne-
boť parkoviště u nádraží potřebují využívat 
právě lidé z odlehlejších částí Úval), nebo je 
to jen použití nesprávného výrazu.
Program uvedený v Prohlášení je vzhledem 
k finančním možnostem města velmi ná-
ročný, takže některé úkoly v něm uvedené 
budou zřejmě jen připravovány. Mám další 
připomínky k dokumentu, ale není účelem 
tohoto článku je všechny dopodrobna roze-
bírat.
Ještě větší výhrady než k obsahu Prohlášení 
mám ale ke způsobu, jak byl vynucován můj 
souhlas s ním. Nejdříve jsem mailem obdržel 
informaci od pana starosty, že Prohlášení je 
zpracováno a pokud s ním souhlasím a budu 
ho podporovat, mám ho podepsat na úřadě. 
Dost mě to překvapilo, jak už jsem uvedl, 
na přípravě jsem neměl možnost se podí-
let. Zřejmě proto, že jsem ho nepřišel po-
depsat, dostal jsem ze sekretariátu starosty 
jednoznačnou výzvu, urgenci, abych pode-
psal Prohlášení. Do tohoto kontextu zapadá 
i uveřejnění kopie podpisové listiny v minu-
lém ŽÚ. Samozřejmě nemám a ani nemohu 
mít námitky proti uveřejnění informace, jak 
jsem hlasoval na zasedání zastupitelstva, zda 
jsem s něčím souhlasil, nebo ne. Zřejmě byl 
dostatek místa v ŽÚ č.1/2011, že byla uve-
řejněna demonstrativně kopie celé listiny 
s podpisy, když by stačilo napsat do dvou 
řádků informaci, kdo Prohlášení podepsal 
a kdo ne. Ještě serioznější by bylo, zeptat se 
těch, co nepodepsali, po jejich důvodech.
Pokračování v příštím čísle

Ing. Ivan Černý, 
člen Zastupitelstva města Úvaly

Zprávy z města
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Zprávy z města

Od 1. 1. 2011 platí nové obecně závaz-
né vyhlášky města Úvaly o místních 
poplatcích. V tomto čísle měsíčníku 
uveřejňujeme obecně závaznou vy-
hlášku č. 4/2010 o místním poplatku 
ze psů, v následujících číslech budou 
zveřejněny další.

 Jana Tesařová, 
vedoucí odboru správního

Město Úvaly
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Úvaly se na svém 
zasedání dne 9. 12. 2010 usnesením č. 
036a/010 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Úvaly touto vyhláškou zavádí místní 
poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 
(dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držite-
lem je fyzická nebo právnická osoba, která 
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 
Úvaly. 2

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 
měsíců.3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa 
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než 
jeden rok se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců. Při změně místa tr-
valého pobytu nebo sídla platí držitel psa 
poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna 
nastala, nově příslušné obci.4

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy 
přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrá-
tou, darováním nebo prodejem), přičemž 
se poplatek platí i za započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém taková skutečnost nasta-
la.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci po-
platku vznik své poplatkové povinnosti do 
15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne, 
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, 

kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným 
způsobem je povinen oznámit také zánik 
své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozena.

V ohlášení držitel psa uvede:5 
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název či obchodní firmu, obecný identifi-
kátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická osoba 
uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
čísla všech svých účtů u poskytovatelů pla-
tebních služeb, včetně poskytovatelů těch-
to služeb v zahraničí, užívaných v souvis-
losti s podnikatelskou činností, v případě, 
že předmět poplatku souvisí s podnikatel-
skou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, zejména stáří 
a počet držených psů, včetně skutečností 
zakládajících vznik nároku na úlevu nebo 
osvobození od poplatku. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je držitel psa povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa, jehož držitel bydlí v rodin-
ném domě s pozemkem - 420 Kč   
za prvního psa, jehož držitel bydlí v byto-
vém domě - 540 Kč                                                   
za psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu  -180 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, kterým je osoba podle písm. a) a 
b) tohoto ustanovení - 720 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, kterým je osoba podle písm. c) to-
hoto ustanovení - 480 Kč

Čl. 6 
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. pří-
slušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je popla-
tek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém po-
platková povinnost vznikla  /  nejpozději 
do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 
a osoba s těžkým zdravotním postižením, 
které byl přiznán III. stupeň mimořádných 
výhod podle zvláštního právního předpi-
su, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozu-

jící útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis7. 
Od poplatku se dále osvobozují:
osoba, která je držitelem průkazu ZTP,
osoba, která se ujme psa nalezeného v ka-
tastrálním  území města Úvaly.

Čl. 8
Navýšení poplatku 
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem 
psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výmě-
rem.8

Včas nezaplacené nebo neodvedené po-
platky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
č. 4. /2007 ze dne 21. 6. 2007.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1. 1. 2011.

MUDr. Jan Šťastný,  v. r. starosta
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., v. r.                        
místostarosta

1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2. § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4. § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7. § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

9. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Zprávy z MDDM
Galerie MDDM představuje... 

...fotografa 
Karla Pokorného, Dipl. Ing. ETH

„Jdu světem s očima otevřenýma, stále 
s představou kompozice možného obrazu. 
Snažím se zachytit lidi v jejich prostředí 
tak, jak žijí, pracují, jak se baví, stýkají se 
svými přáteli, aniž bych je rušil v jejich ži-
votě či nějakým způsobem ovlivňoval.“

Pan Pokorný se narodil v Praze 17. 12. 1943. 
Po maturitě (1961) pracoval jako pomocný 
dělník , v letech 1962-64 absolvoval vojen-
skou službu, poté opět pracoval jako po-
mocný dělník a večerně studoval na strojní 
fakultě ČVUT. V roce 1969 emigroval do 
Švýcarska. V letech 1970-73 dokončil vyso-
koškolské studium na strojní fakultě ETH 
(Státní technická vysoká škola) v Curychu. 
Pracoval v oboru počítačové techniky, má 
dvě dospělé děti a se svou ženou Alexan-
drou žijí v Curychu.
Fotografování se věnuje od svých 15 let. 
Zprvu jednoduchým fotoaparátem bez mož-
nosti zaostření, později Leicou, půjčenou 
od paní učitelky. Od studentských let ho 
vábí cizí země, neznámé krajiny, upoutáva-
jí ho lidé, jejich zvyky, zájmy, práce. Cestu-
je po celém světě a fotografuje. Zachycuje 
okamžiky, průsečíky svého vnitřního světa 
tím, co ho obklopuje. Svou tvorbu prezen-
toval v roce 1999 v Boca Raton na Floridě 
na samostatné výstavě fotografií z cest po 
Peru, Bolívii a Equadoru.

Vážení čtenáři,
ve dnech 25. - 27. 2. 2011 se v Galerii MDDM 
Úvaly naskýtá jedinečná možnost vidět pre-
zentaci tvorby Karla Pokorného, především 
jeho cyklus Řecko, Španělsko a Portugalsko 
1974-1980, který zcela odpovídá mottu vý-
stavy - citátu Karla Čapka : „Nejkrásnější na 
světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vte-
řiny.“
Na vernisáži výstavy 25. 2. v 18 hodin vy-
stoupí Alexandra Pokorná a úvodní slovo 
pronese PhDr. Daniela Retková. Výstava je 
otevřena ve dnech 26. a 27. 2. od 14 do 18 
hodin.
Všechny Vás srdečně zve Jana Pospíšilová, 

ředitelka MDDM

Španělsko - žně sáňkami

 



Okénko knihovny
Jaký byl minulý rok 
v městské knihovně
Milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první 
měsíc v novém roce. Pojďme se ale ještě na 
chvíli vrátit k uplynulému roku a podívejme 
se na něj očima knihovnické statistiky.
V minulém roce měla městská knihovna 620 
registrovaných čtenářů (z toho 164 dětí), 
kteří knihovnu navštívili celkem 9 669krát. 
Toto číslo zahrnuje i návštěvníky, kteří vy-
užili naše on-line služby (rezervace nebo 
prodloužení výpůjček přes své čtenářské 
konto). Čtenáři tuto virtuální návštěvu své-
ho konta využili celkem 1 574krát.
Celkový počet výpůjček za rok 2010 je 
24 153 s následným dělením:
naučná literatura dospělým čtenářům − 
2 311 výpůjček
beletrie dospělým čtenářům −                 
13 525  výpůjček
naučná literatura dětem − 787  výpůjček

beletrie dětem − 3 378 výpůjček
výpůjčky periodik − 4 152 výpůjček

Počet MVS (meziknihovní výpůjční služba) 
je 118.
Další údaje se týkají stavu knihovního fondu 
k 31. 12. 2010 (údaje jsou uvedeny v knihov-
ních jednotkách):
celkem   24 643
z toho beletrie  15 259
z toho naučná literatura   9 384
Přesto, že současné prostory, ve kterých je 
knihovna umístěna, jsou zcela nevyhovující 
potřebám našich čtenářů, snažíme se rozši-
řovat knihovní fond, jak je to jen možné.
A kolik nových knih jsme pro čtenáře v uply-
nulém roce nakoupily?
Celkem 872 nových titulů v hodnotě 
201 990,-- Kč. Ovšem díky dobré orientaci 
na trhu, v rabatech a slevách jsme ve skuteč-
nosti vydaly pouze 123 627,-- Kč.
V rámci práce s dětmi pořádáme v knihovně 
tematické besedy pro základní školy. V roce 

2010 to bylo celkem 19 besed pro ZŠ Úvaly, 
které dohromady navštívilo 402 dětí.
Bohužel musíme nabídku témat a naše ná-
pady na besedy přizpůsobovat nevyhovují-
cím podmínkám v dětském oddělení. Není 
v něm dostatek prostoru, děti sedí na zemi 
na polštářkách. Nemáme k dispozici ani zá-
kladní zázemí v podobě stolků a židlí.
Přesto z reakcí dětí i učitelů je patrné, že se 
na besedy do knihovny těší, besedy z loň-
ských let si pamatují a připravená témata je 
zajímají. A co nás těší nejvíc, je, že po každé 
besedě se několik dětí k nám do knihovny 
přihlásí a zájem o knížky jim vydrží.
Tolik v kostce k uplynulému roku a na závěr 
si dovolím všem čtenářům opět připome-
nout: žádáte-li o prodloužení výpůjček 
na emailovou adresu knihovny, ne-
zapomeňte napsat také číslo průkazu 
a celé vaše jméno a příjmení.

Gabriela Modřanská, 
knihovnice MěK Úvaly
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Úvalské portréty
Sbor dobrovolných hasičů

Sbory dobrovolných hasičů byly v menších 
městech zakládány nejčastěji v 80. letech 
19. století, kdy už nebylo zbytí. I v Úvalech 
se několikrát potvrdilo, že pro zdolání po-
žáru v rostoucí zástavbě je třeba použití 
tehdy dostupné techniky, která se neobe-
jde bez poučené obsluhy a údržby. Úval-
ský sbor nebyl svým počátkem výjimkou 
a letos oslaví 125 let od svého založení, není 
tedy divu, že se jedná o nejstarší dosud fun-
gující úvalský spolek. Stěžejní část činnosti 
prvních dobrovolných hasičů byla věnová-
na ochraně životů i majetku spoluobyvatel 
před požáry, ale hasiči byli schopni pomá-
hat i při povodni či větrné smršti. Nemé-
ně důležitá však byla i funkce společenská 
a kulturní, která nebyla ukotvena ve sta-
novách, ale odpovídala podobě tehdejšího 
společenského života. I v úvalském sboru 
se projevoval silný vlastenecký cit a ještě za 
první republiky se místní hasiči věnovali na-
příklad ochotnickému divadlu.
Moderní úvalský sbor se od původní orga-
nizace v několika směrech liší. Například na 
rozdíl od sboru začátku 20. století není vlast-
níkem techniky. Z legislativního pohledu je 

totiž Sbor dobrovolných hasi-
čů pouze jakýmsi podpůrným 
sdružením Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, která je 
ze zákona zřizována a udržová-
na obcí a vykonává vymezenou 
úlohu v rámci integrovaného 
záchranného systému. V obec-
ném povědomí, a to dokonce 
ani u samotných hasičů, se 
mezi sborem a jednotkou při-
liš nerozlišuje, a proto se často 
objevují nesprávně formulova-
né otázky typu: „Proč investo-
vat milióny korun z veřejných 
prostředků na techniku pro 
spolek, který je roven zahrád-
kářům či baráčníkům?“ Takové 
rozdělení bylo zavedeno v roce 
1985, jelikož bylo už v té době 

nadmíru jasné, že samotný sbor nemá a ne-
může mít prostředky k údržbě a provozu 
drahé techniky, natož pak k nákupu nové. 
Proto má obec ze zákona povinnost udržo-
vat akceschopnost jednotky a sbor je sdru-
žení specializující se na podpůrnou činnost 
v oblasti protipožární ochrany. 
Odlišnosti bychom našli i ve struktuře vý-
jezdů. Jestliže se ještě za první republiky za-
sahovalo v drtivé většině případů u požárů, 
dnešní dobrovolní hasiči jsou připraveni na 
široké spektrum událostí. Ať to jsou doprav-
ní nehody, úniky plynu, odčerpávání vody, 
odklízení padlých stromů nebo množství 
jiných zásahů technického rázu. Jasněji ho-
voří statistika z uplynulého roku 2010, kdy 
z celkového počtu 39 výjezdů bylo 19, tedy 
necelá polovina, způsobeno požárem. Dlou-
hodobě tedy nestoupá pouze počet výjezdů, 
ale i nároky na znalosti hasičů.
Podobně jako jiné spolky je Sbor dobrovol-
ných hasičů Úvaly v podstatě místní odnoží 
celorepublikové organizace, a sice Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přímou vyš-
ší instancí je však Okresní sdružení hasičů 
Praha-východ. Současný sbor se od původní-

ho odlišuje i tím, že vychovává mládež, tedy 
novou generaci dobrovolných hasičů, kteří 
jednou převezmou otěže. Úvalský sbor patří 
v této oblasti mezi nejaktivnější v okresním 
sdružení. Mladí hasiči z Úval už tradičně pa-
tří k nejúspěšnějším soutěžícím. Například 
na podzim minulého roku vyhráli nejmladší 
svěřenci s velkým přehledem Závod požár-
nické všestrannosti a stejně skvěle si vedl 
i dorost. Na soutěže se mladí hasiči připra-
vují každý pátek ve dvou odpoledních hodi-
nách. A nejsou to jen soutěže, jež v průběhu 
roku na děti čekají. Tradičním se stal devíti-
denní letní tábor ve Stříbrné Skalici, který je 
otevřen i malým kolegům z Nových Jiren.
V úvalském hasičském sboru se za jeho dlou-
hou historii přirozeně vystřídala celá řada 
místních obyvatel s tím, že se členství dědilo 
i v rámci jednoho rodu. Potomky zakladate-
lů sboru už bychom však mezi dnešním člen-
stvem hledali i kvůli neutěšenému průběhu 
20. století marně. Nejvyšší funkci ve sboru za-
stává starosta, kterým je již přes jednu deká-
du Miroslav Šindelář. Shodnost názvu funkce 
s čelným představitelem města není náhodná, 
jelikož podle prvních stanov mohl vést sbor 
pouze starosta obce. Náměstkyní starosty se 
na poslední výroční valné hromadě, konané 
15. ledna 2011, stala Eva Mašatová. Velitelem 
je druhým rokem Petr Rytina st., který tuto 
z hlediska záchranné činnosti nejvýznam-
nější funkci převzal po Karlu Klímovi. Jed-
natelem je Milan Bednář, vedoucím stroj-
níkem Jozef Babocký, hospodářem Václava 
Klímová a vedoucím mládeže Zdenka Le-
hovcová. Výbor sboru je přirozeně rozsáh-
lejší, ale uvedené funkce jsou nejzásadnější 
pro chod celé organizace. Celý sbor ke kon-
ci minulého roku čítal 62 členů včetně mla-
dých hasičů.
                                                                                                                             

Milan Bednář
 

Společné foto z jedné z mnoha vyhraných soutěží  
Okrsková soutěž, září 2009 – autor SDH Úvaly  
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Vánoční cvičení s Lenkou

6. 1. 2011 Náš region 07 Sport
Katka Dlouhá
(ÚVALY) - V sobotu 11. 12. m. r. se v (úvalské) 
tělocvičně základní školy uskutečnil třího-
dinový maraton cvičení s názvem „Útoky na 
tuky“. Pod vedením zkušené lektorky paní 
Lenky Krutské se cvičení aerobiku, step-ae-
robiku a posilovacích cviků zúčastnilo 24 
žen z (Úval) a přilehlého okolí. Úctyhodný 
výtěžek ze vstupného, který činil 5430 Kč, 
věnovala paní Lenka na dobročinné účely 
stacionáře pro zdravotně postižené v praž-
ských Stodůlkách. Kromě cvičení bylo na 
programu ještě společné posezení u kávy 
a vánočního cukroví, prodej výtvarných 
artefaktů od uživatelů služeb stacionáře 
a tombola se zajímavými cenami. Odpoled-
ne vyvrcholilo slavnostním předáním šeku, 
který z rukou paní Lenky převzala pracovni-
ce stacionáře Jana Haužvicová, která se také 
cvičení sama s chutí zúčastnila. Podle jejích 
slov bylo cvičení docela fyzicky náročné 
a zvláště před vánočním hodováním potřeb-
né. 
Jste cvičitel/ka, máte Fitness studio, 
sportovní centrum, nebo nabízíte indi-

viduální sportovní aktivity a rádi bys-
te, aby se o vás naši čtenáři také dově-
děli? Pište do 14. 1. 2011 na: skodova@
nasregion.cz V příštím vydání chystá-
me přílohu zaměřenou na krásu, zdra-
ví a svatby. 

Regionální mutace| 
Náš region - severovýchod

Medvědi přivezli horu 
nových písniček
6. 1. 2011 Náš region 03 Z obcí
Veronika Sobíšková
KOLÍN - (Úvalská) kapela Medvěd 009, 
EMMA, Parahybana a Mauritius. Právě tyto 
kapely se sešly den po Štědrém večeru, aby 
svým fanouškům a hudebním nadšencům 
předaly své dárky. 
Tento prvosvátkový rockový koncert se stal 
v Městském společenském domě již tradicí, 
a i přestože se konal právě na první svátek 
vánoční, ho navštívily desítky návštěvníků. 
Celý večer odstartovala přímo raketově ka-
pela Parahybana, která posluchačům vnes-
la do uší trochu tvrdších rytmů. S kapelou 
EMMA, která dorazila bez zpěvačky Micha-

ely Oberhelové, si začínal sál již pobrukovat 
a vlna emocí se přihnala s nástupem kapely 
Medvěd 009. Tahle dnes již „profláklá parta“ 
vydala před Vánocemi nové CD s názvem 
Pozdravuj. Ten večer zazněly písně starší, 
ale i ty nové, které již fanoušci samozřejmě 
znali, a hudba pronikala všem až pod kůži. 
Nikdo se jí nemohl nabažit, proto Medvědi 
museli zařadit ještě přídavek. Celý krásný 
sváteční večer uzavřela dlouho umlklá ka-
pela Mauritius, která si návštěvníky dostala 
také, a z pódia odcházeli její členové s dob-
rým pocitem. 
 Regionální mutace| Náš region - Kolínsko

Ženský fotbalový tým

6. 1. 2011 Náš region 07 Sport
Veronika Krutská
Fotbalový klub SK (Úvaly) zakládá první 
ženský fotbalový tým v (Úvalech). Hledají 
se dívky a ženy ve věku od 14 let. Bližší in-
formace 606 348 823, e-mail : krutska4@se-
znam.cz, nebo na facebooku Fotbalový tým 
žen SK (Úvaly). www.skuvaly.cz 
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Náš region - severovýchod

O čem psal Život Úval před 45 lety
Samoobsluha 
Jednota na Úvaláku
Zřízení samoobslužné prodejny Jednoty na 
Úvaláku bylo a jest kvitováno všemi okol-
ními obyvateli, kterým usnadňuje snazší a 
rychlejší obstarání potřebných nákupů. Prv-
ní členská schůze uvedené prodejny, která 
má číslo 05-204, se konala dne 16. prosince 
1965. Byla spojena s výstavkou polotovarů 
a různých lahůdek vlastní výroby. Po sezná-
mení členů s jejich právy a povinnostmi byla 
provedena volba dohlížecího výboru, který 
má za povinnost dohlížeti na řádný chod 
prodejny, dodržování všech hygienických 
předpisů, oceňování zboží, dodržování zá-

sob zboží a dalších drobných povinností, 
mezi nimi i vyřizování případných nedo-
statků v chování personálu prodejny vůči 
kupujícím. V souhrnu třeba říci, že dohlíže-
cí výbor jest spojkou mezi ústředím Jednoty 
lidového spotřebního družstva, které má 
sídlo v Říčanech a jeho členy okolo prodej-
ny. Dohlížecí výbor bude úzce spolupraco-
vat s komisí pro obchod při MNV a s místní 
komisí lidové kontroly v Úvalech. Do dohlí-
žecího výboru byli zvoleni následující sou-
družky a soudruzi.
Jako předseda s. Víšek Antonín
        jednatel    s. Plundrová Božena
        hospodář s. Bechyňová Jar.
        členové    s. Nováková Anna

                        s. Fürstová Božena
                        s. Ziková Vilma
                        s. Sokol Jindřich  
Žádáme všechny členy Jednoty, aby veškeré 
připomínky ke zlepšení provozu prodejny, 
jakož i případné stížnosti veškerého druhu, 
které by narušovaly soudružské a přátelské 
vztahy mezi členy, byly sděleny kterémukoli 
členu dohlížecího výboru, jak jsou výše uve-
deni.
S přáním plného zdraví a spokojenosti v ná-
kupech za dohlížecí výbor prodejny „Jedno-
ta“ 05-204

Víšek Antonín
(Převzato z Života Úval č. 2/1966)

Napsali o nás

Z okolních obcí

Na setkání pošemberských 
starostů panovala otevřená 
atmosféra
REGION POŠEMBEŘÍ/Sluštice – Po loň-
ských komunálních volbách bylo setkání 
pošemberských starostů v úterý 11. ledna 
první příležitostí potkat se, přivítat nové, 
ale i staronové tváře.  Třetí kolo již tradič-
ní akce se tentokrát uskutečnilo v pohos-
tinných Slušticích. Sám starosta Müller pro 
účastníky uvařil oblíbenou tečku každého 
setkání, výtečný „pošemberský guláš“.

Na vlnu naděje a vysokých cílů účastníky na-
ladila úvodní exkurze do Waldorfské mateř-
ské školky Maitrea. Ochotná ředitelka Táňa 
Smolková je provedla krásnou budovou 
z přírodních materiálů a odpovídala na čet-
né dotazy k samotnému provozu zařízení. 
Na začátku pracovní části obdrželi (nejen) 
nováčci ve starostenských funkcích povin-
nou placku s heslem „Žijeme Pošembeřím“, 
aby nezapomněli … Poté si vyslechli novin-
ky pro letošní rok v dotačním programu 
LEADER a vyplněním dotazníku se zapojili 
do jeho aktualizace. 
Ředitel místní akční skupiny Region Pošem-
beří Miloslav Oliva pak představil klíčové 
aktivity organizace pro rok 2011. Na to na-
vázali jednotliví zástupci obcí a představili 
ostatním tři konkrétní záměry pro letošní 
rok. Nejčastěji padalo rozšiřování obecní 
infrastruktury (kanalizace, místní komuni-

kace, čističky odpadních vod, školy, školky, 
dětská hřiště). Velkou pozornost obce chtějí 
věnovat také revitalizaci veřejné zeleně, po-
toků a památek. A v neposlední řadě pova-
žují za důležité podporovat život na vsi, na-
příklad dodržováním tradic či zakládáním 
nových.
Své služby členským obcím představila regi-
onální firma - jeden ze zakladatelů obecně 
prospěšné společnosti Region Pošembeří.  
Starostové se pak vyjádřili k nabídce služeb 
v oblasti praktického profesního vzdělávání 
ze strany Regionu Pošembeří.
Nakonec přišel na řadu výborný „pošem-
berský guláš“ z dílny sluštického starosty 
A. Müllera a rozvinula se čilá neformální 
diskuse. Padl také návrh na možný společný 
postup obcí v oblasti energetických úspor, 
jehož prostředníkem se může stát právě Re-
gion Pošembeří, o.p.s. „Jsem velmi potěšen, 



Z okolních obcí
že po celou dobu setkání panovala velmi 
otevřená atmosféra, ačkoliv se někteří viděli 
úplně poprvé,“ uvedl na závěr M. Oliva. „Byl 
to velmi zajímavý a užitečný večer,“ s těmi-
to slovy se loučila nová starostka Poříčan H. 
Teršová.

Starostové připravují prezentaci svých 
plánů pro letošní rok

Cílem setkávání pošemberských starostů 
je vytvořit pracovně-neformální platformu 
pro výměnu informací a zkušeností mezi 
starosty navzájem a mezi nimi a MAS Regi-
on Pošembeří. 
Region Pošembeří o celkové rozloze přes 
252 km2 se nachází ve Středočeském kraji. 

Do Pošembeří spadá 37 obcí s celkovým po-
čtem obyvatel kolem 33 tisíc.
Jeho území se rozkládá od Šestajovic a Sibři-
ny na západě území, přes Úvaly, Český Brod 
až po Chrášťany na východě. Od Mochova 
na severu až po Štíhlice na jihu.

KONTAKT:
Štěpánka Šoupalová
Region Pošembeří, o.p.s.
e-mail: soupalova@posemberi.cz
Tel. 732 23 01 23

Sběr starých  autolékárníček

ÚMČ Praha 21 oslovil humanitární mezi-
národní organizaci ADRA, která poskytu-
je pomoc lidem v nouzi,  a zapojili jsme se 
do sběru starých autolékárniček. Jelikož 
musí mít každý vlastník vozidla od 1. ledna 
2011 novou autolékárničku,  nabízíme vám 
odevzdání staré nepoužité autolékárničky 
u nás na úřadě a tímto  pomůžete obyvate-
lům v Keni, pro které je sbírka určena.
Bohužel ne celý obsah lze do Keni odvézt, 
vybírají se  pouze chirurgické rukavice a ne-
otevřený obvazový materiál (obinadla, obva-
zy, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky). 
Tento materiál se vybírá v neporušených 
obalech a ne starší než vyrobený 2005. Zbý-

vající obsah se bohužel nedokáže uplatnit 
(léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, za-
škrcovadla), proto jej prosím zlikvidujte 
vhodným způsobem. Lze bezplatně odložit 
do jakékoliv lékárny. Každá lékárna má spe-
ciální nádobu na odložení nepoužitých léků 
a jiného zdravotnického materiálu. Více in-
formací o této pomoci se dozvíte na http://
www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek, 
zároveň tam naleznete i aktuální  seznam 
sběrných míst. 

Kdo budete mít zájem pomoci, dostavte se 
na ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 
16  Praha 9 - Újezd nad Lesy. Nádoba je umís-
těna vedle okýnka podatelny.
úřední hodiny podatelny: 

po a st 8:00 – 12:00    13:00 – 17:30 h  
út a čt  8:00 – 11.30     13:00 – 15:00 h  
pá  8:00 – 12:00

Dále děkujeme firmě Pražské služby, a.s., se 
sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9 za zapůj-
čení nádoby na sběr autolékárniček. Nádo-
ba bude přistavena ve středu 19. 1., nyní je 
možné autolékárničky odkládat do krabice, 
která je  umístěná vedle podatelny. 

Děkujeme, že pomáháte.    
 Martina Nejtková, OŽPD 
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Parlament hledal talent

Na podzim ovládla některé televizní stanice 
touha najít v České a Slovenské republice 
talent. Viděla jsem, že i děti ve škole sledu-
jí, hodnotí a fandí jednotlivým soutěžím. 
Napadlo mě, abychom i my na naší škole 
zkusili najít žáky, kteří se ve svém volném 
čase zabývají zajímavými činnostmi a hlav-
ně se nestydí s nimi vystoupit před porotu. 
Do našeho Talentu se přihlásilo celkem 25 
žáků. V pondělí 6. prosince proběhlo před 
pětičlennou porotou semifinále. V porotě 
zasedli: pan ředitel J. Březka, paní učitelky 
H. Korbelová, Z. Křížová a M. Petržílková 
a Vláďa Končitý z parlamentu školy. Soutěží-
cí zpívali, tančili, malovali, hráli na hudební 
nástroje, hovořili o dinosaurech, vyprávěli 
příběh v angličtině, jezdili na jednokolce, 
předváděli sestavu s diabolem. Všichni 
překonali počáteční nervozitu a byli skvě-
lí. Porota vybrala do finále tyto soutěžící: 
Františka Procházku ze třídy 3. A (jízda na 
jednokolce), Kláru Bašeovou a Karolínu Ma-
tějkovou ze třídy 4. B (hra na saxofon a kla-
rinet), Vaška Šolce a Věrušku Vrzákovou ze 
třídy 4. C (hra na housle a klavír se zpěvem), 
Elišku Sedliskou a Rózu Kostkovou ze třídy 
5. B (mažoretky), Mirka Páchu ze třídy 6. A 
(diabolo), Zuzanu Hroudovou ze třídy 7. A 
(hra na klavír).
Poslední den školy (22. 12. 2010) se konalo 
v naší tělocvičně finále Talentu. Všichni sou-
těžící souhlasili s podmínkou, že svoje vy-
stoupení musí předvést 3x, protože kapacita 
tělocvičny je malá. Tentokrát hodnotili naše 
finalisty všichni diváci – žáci, paní učitelky, 
páni učitelé, rodiče, babičky, dědečkové. 

Každý měl jeden hlas, který zapsal na rozpi-
sovou tabuli po skončení programu. Všichni 
soutěžící bojovali, protože všichni měli šan-
ci zvítězit. Několikrát se pořadí promíchalo. 
Soutěž byla velmi napínavá. Diváci odměňo-
vali finalisty bouřlivým potleskem, povzbu-
zovali je během vystoupení. Nejvíce všech-
ny zaujal se svým vystoupením nejmladší 
účastník, František Procházka. Vystoupení 
na jednokolce doplnil zajímavými prvky 
a hudbou. Diváci mu dali 104 hlasů. Na závěr 
obdrželi všichni finalisté velkou čokoládu 
a diplom, František dostal cenu pro vítěze – 
Flash Drive, 4 GB.
Všichni jsme si poslední školní dopoledne 
v roce 2010 užili. Viděli jsme, co naši žáci dě-
lají mimo školu, co je baví. Je skvělé, že hrají 
na hudební nástroje, že tančí, že sportují, že 
zdokonalují svoji zručnost. Mnozí ve svém 
vystoupení překonali sami sebe.

Mgr. Marcela Havelková, parlament

Okénko ze ZŠ Úvaly
Co nás čeká v únoru?
Lyžařský výcvik

Starší děti ze 7. -9. ročníků se zúčastní ly-
žařského výcviku v Rokytnici nad Jizerou. 
Týden budou trénovat jízdu hlavně na sjez-
dových lyžích, pojedou ale i na túru na běž-
kách, zájemci si vyzkouší i jízdu na snowbo-
ardu. Přejeme jim, aby si týden na sněhu se 
svými kamarády a učiteli užili a těšíme se na 
fotky a zážitky z kurzu.

Mgr. Lenka Foučková

Školství
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Masopust

Masopust je třídenní lidový svátek, který 
ve své podstatě sice nemá nic společného 
s liturgií, ale přesto je podřízen běhu cír-
kevního kalendáře. Slavil se ve dnech před-
cházejících Popeleční středě, kterou začíná 
40denní půst před Velikonocemi. Protože 
datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohybli-
vým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před 
masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvr-
tek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že 
v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, 
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „ma-
sopustní neděli“. Také toho dne byl oběd 
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se 
všichni chystali do hospody k muzice. Ně-
kdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se 
často protáhl až do rána. Také masopustní 
pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tan-
ce. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, 
kam neměla přístup svobodná chasa; tanco-
vali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho 
dne procházely vesnicemi průvody maškar, 
hrála se masopustní divadelní představení, 
secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek 
neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu 
a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice 
budou provádět. Masky byly všude pohoště-
ny - něčím k zakousnutí a především pálen-
kou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpusti-
lost a veselí. Bývalo však i několik tradičních 
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi 
ně patřil např. medvěd, někdy vedený na ře-

tězu medvědářem. Jinou tradiční maskou 
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), 
skrývající často dvě osoby. Objevovala se 
i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo 
rancem na zádech, bába s nůší, kominík se 
žebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř 
všude končila masopustní zábava přesně 
o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh 
a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, 
aby se v klidu rozešli domů, protože nastala 
středa a s ní předvelikonoční půst. Někde 
zakončili o půlnoci muziku „pochováním 
basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci 
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Bac-
cha. Lidé věřili, že pokud budou o masopus-
tu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi 
ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou 
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, 
i když svátek je zřejmě ještě staršího data. 
Od středověku mravokárci vystupovali 
proti rozpustilostem, které se o masopustu 
děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré 
náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat 
zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočát-
ku byly přístupné jen vyšším vrstvám, poz-
ději všem zájemcům. První reduta v Praze se 
konala v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vond-
rušky „Církevní rok a lidové obyčeje“
 Stalo se již tradicí na naší škole, že na konci 
února si s dětmi připomínáme období ma-
sopustu. Děti se rády přidávají a prožívají 
tradice na vlastní kůži. Už se těšíme na rej 
masek a masopustní veselí, které ovládne 
naši školu.                                                                                              

Mgr. Lenka Foučková

Z literární dílny žáků

Kamarádka
Budu popisovat svoji kamarádku z minulé 
školy. Jmenuje se Sandra, ale jinak než Ša-
šík jí neřekneme. Chodí do sedmé třídy. Má 
blonďaté vlasy a šibalský úsměv. Když se 
směje, její zelené oči radostně blikají jako 
lucerničky. Má štíhlou vysokou postavu, je 
hodně sportovně nadaná, ráda dělá kotouly. 
Hraje tenis, chodí na balet. Ráda nosí upnuté 
oblečení, džíny a triko. Někdy spolu vyrazí-
me do obchodních domů, baví ji nakupovat, 
ale i jen tak prohlížet. Ráda chodí do kina, 
to máme také společné. Baví ji komedie, ale 
i jiné filmy. V létě ráda plave, v zimě jezdí 
na lyžích. 
Je hrozně legrační a temperamentní, někdy 
dost náladová, ale nikdy se s ní nemůžeš nu-
dit. Má skvělé nápady. A proto o ní píšu. Je 
hodně svéhlavá, často tvrdohlavá, ale vždyc-
ky se s ní nakonec domluvíš. Má slabost pro 
zvířata. Její pokoj je plný plyšových zvířat 
a plakátů koní a psů. Psa má už několik let, 
často ho cvičí a stará se o něho opravdu 
ukázkově. Miluje zelenou a oranžovou bar-
vu. Má strašně ráda písmeno š, ale je záhada 
proč. Je to prý její tajemství a také musím 
říct, že je to hrozná tajnůstkářka a je docela 
uzavřená do sebe. 
To je ale její velká přednost, protože vím, že 
když jí něco svěřím, nikdo jiný se to nedo-
zví. A to je velká výhoda. Mohu jí věřit. Když 
něco slíbí, tak to také dodrží. Je to dobrá ka-
marádka, jsem ráda, že ji znám.

Tereza Foučková, 7. A

Pět let od startu 
Klubu přátel historie 
a přírody Úval a okolí
18. února uplyne 5 let, kdy po registraci mi-
nisterstvem vnitra zahájilo v Úvalech čin-
nost občanské sdružení fyzických a práv-
nických osob Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí. Ustavení sdružení předcházelo 
velké nadšení, ale do určité míry, i odvaha 
skupiny lidí naladěných na stejnou strunu. 
Vždyť sdružení si již v prvopočátku svého 
ustavení ukouslo veliký krajíc aktivní prá-
ce pro město a jeho okolí hlavně v oblasti 
uchovávání historie, tradic a kulturních pa-
mátek, kulturně společenské a v neposlední 
řadě v péči o životní prostředí, rozšiřování 
zeleně, o památné stromy, o přírodní park 
i budoucí utvářející se přírodní rezervaci a 
spoluúčast při zajišťování potřebných do-
tací. K rozvoji této činnosti a mnohým ak-
tivitám mělo možnost sdružení přispívat 
nebo organizovat je či spolupracovat a spo-
lupodílet se na nich zejména ve spolupráci 
s občanským sdružením Otevřené Úvaly. 
Tak mohl být masívní kamenný mostek 
z počátku 19. století na západní hranici pří-
rodního parku Škvorecká obora – Králičina 
prohlášen za kulturní památku a železniční 
viadukt „Devět kanálů“ za technickou pa-

mátku, uskutečnilo se vyhlášení přírodní-
ho parku Škvorecká obora – Králičina, byly 
vyhlášeny dva památné stromy v Úvalech 
a spolupracuje se na jejich ochraně. Klub 
v uplynulém pětiletí vydal několik historic-
kých sborníků a dvě publikace, o které byl 
mezi čtenáři veliký zájem, a jejich náklady 
jsou prakticky rozebrány. Jedná se o „Drob-
né památky v Úvalech a okolí“ a o „Přírodní 
park Škvorecká obora – Králičina“. Sdružení 
si své renomé získalo mezi občany také or-
ganizováním různých populárně naučných 
přednášek a vycházek za památkami v Úva-
lech, v Tuklatech, ve Škvorci, do Králičiny 
a Škvorecké obory, kterých se vždy účastnilo 
poměrně dost zájemců, nyní je v přípravách 
vycházka do Jiren. Také se účastníme na rea-
lizaci projektu, který vedou Otevřené Úvaly, 
„Zachraňte sochu sv. Jana Nepomuckého”. 
Nedá se pár řádky uvést úplně všechno, co 
se podařilo. Byly i neúspěchy. S těmi se kaž-
dodenně pereme. Ale co je důležité a co chci 
zdůraznit a již jsem to provedl mnohokrát, je 
skutečnost, že řady kladných výsledků bylo 
dosaženo týmovou prací vlastních členů, 
ale i dalších. Dnes má sdružení 16 individu-
álních členů a 3 právnické osoby (Základní 
škola Úvaly, Skautské středisko Úvaly, Nábo-
ženská obec Církve československé husitské 
Úvaly). Vážíme si spolupráce s řadou kolegů, 

jak my v Klubu říkáme, z vnějšku, bez jejichž 
pomoci by se nám tak nedařilo. Rád bych jim 
dnes také upřímně poděkoval. A tak jmenu-
ji takové kolegy, jen pro příklad namátkou: 
Petr Urban (Otevřené Úvaly), Mgr. Jaromíra 
Borecká (Otevřené Úvaly), Ing. Vladimír Va-
lenta, CSc. (středočeský poradce), JUDr. Ing. 
Petr Petržílek, Ph.D. (místopředseda výbo-
ru pro ŽP Středočeského kraje), Ing. Dana 
Brajerová (stavební inženýr), Renata Vikar-
tová (Česká inspekce životního prostředí), 
pan Špaček (Městské muzeum Čelákovice), 
krajské pracoviště Národního památkového 
ústavu a další. Rovněž chceme poděkovat 
vedení města Úvaly, které nám po celé ob-
dobí věnovalo svou podporu.
Zveme ke spolupráci v Klubu přátel historie 
a přírody Úval a okolí nové zájemce z řad ob-
čanů Úval nebo z okolních obcí. Před naším 
sdružením do dalších let stojí nové výzvy, 
k jejichž naplnění chceme svými aktivitami 
přispívat.

Dr. Vítězslav Pokorný

Školství
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Sport
Úvalský sport trochu jinak

Když jsem v roce 2010 rozhodoval, co budu 
dělat jako ještě celkem mobilní důchodce, 
napadla mne pomoc fotbalovému oddílu 
SK Úvaly při tréninku žáků. Dohodl jsem se 
s Vaškem Kopačem a od srpna jsem spolu 
s Jardou Sedliským začal trénovat žáky hrají-
cí okresní přebor.
Především jsme je museli naučit zdravit, 
chodit včas na trénink a omlouvat se, když 
jim do účasti něco přišlo. Moje zkušenosti 
z práce s mládeží mi rovněž velela pochopit 
povahy jednotlivých hráčů a získat důvěru 
jejich rodičů. Protože kolektivní sport vyža-
duje spolupráci, byl to další úkol. Vysvětlit 
všem, co to spolupráce vlastně znamená. 
Pomáhat jeden druhému, zapomenout na 
schválnosti a pošťuchování a hlavně ne-
podceňovat a nepomlouvat jeden druhého. 
Družstvo se postupně zlepšovalo a výsled-
kem bylo druhé místo v okresním přeboru 
po polovině soutěže. Kluci brzo pochopili, 
že nikdy nepřicházím pozdě, že jsou pro 
mne důležití a že si vážím poctivé snahy. Co 
je totiž ve sportu důležité, je naučit se pro-
hrávat a vzít si z toho poučení. To samozřej-
mě platí i v životě, a mnoho lidí to neumí, 
nebo nechce umět.
Po polovině soutěže bych chtěl poděkovat 
všem hráčům za aktivní přístup a pokládám 
za slušné je tady jmenovat. Jsou to Martin 
Kadlec, Michal Korbel, Tomáš Pikner, Jakub 
Trpálek, Jakub Kostka, David Šedina, Jakub 
Šťastný, Štěpán Pěšina, Daniel Bílý, Roman 
Blümel, Tomáš Gabčo, Richard Selix, Karel 
Moravec, Tomáš Hanák a Robert Novák, kte-
ří tvořili základní kádr. Dále dle svých mož-
ností pomohli kluci se střídavým startem, 
a to Jakub Kotrba, Petr Merčák a Antonín Ba-
reš, kteří spolu s nadanými kluky z příprav-

ky budou jistě tvořit kádr družstva v sezoně 
2011-2012. Tady je nutné velmi pochválit 
trenéry přípravky. Jejich práce je výborná.
Dále je nutné za velkou pomoc poděko-
vat Jakubovi Bergerovi a přes nepodstatné 
„úlety“ i Lukášovi Klírovi. Velmi nám po-
máhala při psaní zápisů Kristýna Sedliská 
a Jarda Pecha, dědeček Štěpána Pěšiny.
Velmi dobrá byla i spolupráce s rodiči, kteří 
vytvořili milou diváckou kulisu i na hřištích 
soupeřů a odváželi nezištně kluky na ven-
kovní zápasy.
Letos začínáme trénovat od 18. 1. 2011 a pev-
ně doufám, že se nám podaří dobré umístě-
ní udržet a případně vylepšit.
Proč úvalský sport trochu jinak? V Úvalech 
při práci s mládeží dobře fungují házen-
káři, tenisté, cyklisté, bojová umění. Spor-
tovní aktivity fungují u mladých hasičů, 
rybářů a MDDM. Tanec je velmi náročný 
sport. Co takhle se spojit a bez postranních 
úmyslů popularizovat společně své sporty 
například vzájemnou výměnou zkušeností 
a návštěvami svých tréninkových jednotek. 
K tomu můžeme využít neformálních setká-
ní trenérů a prací v Komisi pro sport a turis-
tiky při MěÚ Úvaly.
Závěrem bych chtěl říci, že trenérská prá-
ce není jen o sportovním tréninku, ale i o 
podpoře a znalosti dalších koníčků svěřen-
ců. Velmi mne potěšila aktivita svěřenců na 
poli kulturním (dva kluci hrají na flétnu) a 
tři se zúčastnili aktivně Vánočního jarmar-
ku ve škole. Mimochodem konstruktivní 
spolupráce školy a sportovních oddílů mlá-
deže by byla velkým přínosem.
Těším se na letošní rok a doufám, že se nám 
podaří přesvědčit věčné škarohlídy a sobce, 
že žít život lze i jinak.

Ing. Petr Jankovský
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Tříkrálový koncert

V neděli 9. ledna 2011 se konal v Husově 
kapli Církve československé husitské již 
tradiční Tříkrálový koncert, při kterém vy-
stoupil křesťanský kytarista a zpěvák Petr 
Lutka. Koncert zahájila místní farářka Jitka 
Pokorná úvodním slovem biblického textu 
„Klanění mudrců“, který je aktuální pro cír-
kevní svátek Zjevení Páně a po čtení prones-
la děkovnou modlitbu za poselství evangelia 
a uchování Božího díla.
V úvodu koncertu pak zazpíval a zahrál na 
kytaru Petr Lutka české lidové vánoční kole-
dy. Po nich následovaly písně z vlastní tvor-

by: Betlémy, Padá, padá, padá sníh, Když se 
Ježíš narodil, Za krále Heroda, My tři králo-
vé z východu, Rok nový zase k nám přišel, 
Na obloze září hvězda aj. Vzhledem k stáva-
jícímu svátku Křest Páně, který se vztahu-
je k první neděli po Zjevení Páně, navázal 
P. Lutka písní Křest v Jordánu. V této písni 
zpěvák poukázal na Ježíšův příklad pokory, 
neboť On, ač je Boží Syn, podobající se ve 
všem nám lidem avšak kromě hříchu, při-
šel k Jordánu dát se pokřtít.  Na závěr jsme 
slyšeli Pražské Jezulátko, na kterém se autor-
sky podílí manželka Petra, paní Markéta Lut-
ková, která zároveň doprovázela na klávesy 
svými preludii.

Tento koncert byl důstojnou a velmi příjem-
nou tečkou za vánoční zvěstí o narození 
Ježíše Krista, jež si církev připomínala o vá-
nočních svátcích.

 Mgr. Jitka Pokorná, farářka

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
V úVALECH
HUSOVA KAPLE V úNORU

Neděle 6. 2. − Liturgická bohoslužba, 9 h
Neděle 13. 2. − Liturgická bohoslužba, 9 h
Neděle 20. 2. − Songová bohoslužba, 15 h
Neděle 27. 2. − Slavnostní bohoslužba 
k 85. výročí založení náboženské obce, 9 h                      
                           
Křesťanský kroužek pro děti
-  dle domluvy
Zkouška pěveckého sboru CHRISTI  
-  pondělí 17.30 h

Kontakt: Duchovní správa CČSH v Úvalech, 
Pražská 180 – 250 82 Úvaly
Farářka: Mgr. Jitka Pokorná 
– mobil 605920773
 e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz         

Církev

SOBOTA 5. BŘEZNA 2011 
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ  

TRADIČNÍ KARNEVAL 
FOTBALISTŮ

HRAJE JOSEF CHLUP BEND
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK 

ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 15.1.  

V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ 
PRAŽSKÁ UL., ÚVALY 

REZERVACE NA TEL. 728 120 155 
J. LÍZNER, 

E-MAIL : stavebniny@krutsky.cz 

Srdečně vás zvou úvalští fotbalisté.  

SK ÚVALY , Guth Jarkovského 698, 
250 82 Úvaly, www.skuvaly.cz

Fotbalový klub SK Úvaly zakládá 
PRVNÍ žENSKý 

FOTBALOVý Tým 
v Úvalech. 

Hledají se dívky a ženy ve věku od 14 let.
Bližší informace 606 348 823 , e-mail : 

krutska4@seznam.cz, nebo na facebooku 
Fotbalový tým žen SK Úvaly

!!!! DÁMY, JDEME NA TO !!!!
 Veronika Krutská

VALNÁ HROmADA 
SK ÚVALY SE KONÁ

19. ÚNORA 2011 OD 17.00 HODIN V SA-
LÓNKU HOTELU BUDKA.

OBČERSTVENÍ PRO ČLENY ZAJIŠTĚNO. 
ČLENSKÉ PRŮKAZY VEZMĚTE  S SEBOU.
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Únorové historické střípky 
do mozaiky města
1. 2. 1882 
V domku čp. 18 na náměstí se narodila spi-
sovatelka Marie Majerová.

2. 2. 2009
Zastupitelstvo Středočeského kraje přijalo 
nařízení o zřízení přírodního parku Škvo-
recká obora-Králičina v Úvalech. Nařízení 
Středočeského kraje bylo vyhlášeno ve Věst-
níku právních předpisů Středočeského kra-
je dne 27. března 2009 pod číslem 1/2009.

12. 2. 1924
Bylo rozhodnuto o úřední změně názvu 
městečka z Ouvaly na Úvaly. Několikaletý 
boj představitelů Úval za zachování tradič-
ního názvu byl marný.

13. 2. 1966
V Úvalech byl založen Klub filatelistů.

15. 2. 1863 
V historii Úval bylo uděleno první čestné 
občanství, které získal František Lev Char-
buský, ředitel Pražské úvalské horní a hut-
ní společnosti. Za velké zásluhy pro blaho 
obce Ouvalské od zastupitelstva obecního 
za čestného souseda jednohlasně zvolen.

18. 2. 2006
V Úvalech bylo založeno občanské sdružení 
Klub přátel historie a přírody Úval a oko-
lí. Klub podporuje poznávání regionální 
historie a přírodních památek, propaguje, 
identifikuje a podílí se na péči a ochraně 
historických a přírodních památek ve městě 
a v okolí, vyvíjí činnost k připomínání histo-
rických událostí a osobností ve městě a regi-
onu, pečuje o životní prostředí.

27. 2. 1948
V Úvalech byla založena státní strojní sta-
nice a byla vybavena třemi traktory, samo-
vázacím žacím strojem a pluhy. Stroje byly 
umístěny v hospodářských budovách hos-
tince čp. 9 (U Českého lva). Vedoucím se stal 
František Vambera - přednosta ředitelství 
Státních lesů v Kostelci nad Černými lesy. 

28. 2. 1990
Plenární zasedání Městského národního vý-
boru v Úvalech, které řešilo nepříznivou si-
tuaci v obecní samosprávě po „sametové re-
voluci“, kooptovalo do pléna nové poslance 
a členy rady. Zároveň došlo ke zvolení nové-
ho předsedy (od r. 1992 starosty) Ing. Ivana 
Černého, místopředsedy dr. Miloše Němce 
a tajemnice Jany Tůmové.

29. 2. 1988 
Na rohu úvalských ulic Vítězslava Nováka 
a 28. října byl založen Městský dům pionýrů 
a mládeže, dnes Městský dům dětí a mládeže 
v Úvalech.

Dr. Vítězslav Pokorný       

Nehoda rychlíku „Bečva“ 
v Úvalech v roce 1984
Před více jak čtvrtstoletím se v Úvalech 
odehrálo železniční neštěstí, kdy při prů-
jezdu vlaku železniční stanicí Úvaly u Pra-
hy v pondělí 9. 7. 1984 vykolejilo pět vozů, 
které zasáhly nástupiště a na něm čekající 
osoby, z nichž byly 2 zabity a 8 dalších lidí 
bylo zraněno. Noviny Večerní Praha 10. 
července 1984 informovaly o této tragé-
dii pouze malým odstavcem v pravém dol-
ním rohu druhé stránky. Zmiňovaly zde, 
že po 17. hodině při průjezdu rychlíku 
R 524 „Bečva“, směřujícího z Košic do Pra-
hy, došlo na nádraží v Úvalech k vykolejení 
pěti vagónů. Při nehodě zemřeli dva lidé 
a dalších osm bylo těžce zraněno. Z dalších 
zdrojů (kronika SDH Úvaly) se dozvídáme, 
že rychlík jel v době nehody rychlostí 99
km/h a zhruba 400 metrů od provozní bu-
dovy úvalského nádraží se pátý vůz od kon-
ce vlaku položil na bok a tak byl tažen ještě 

čtvrt kilometru, dokud se elektrická loko-
motiva po intenzivním brzdění nezastavila. 
Čtvrtý vůz se utrhl a zabořil do štěrku. Třetí 
vůz se bokem zastavil o II. nástupiště a v po-
lovině se zlomil. Zbývající dva vagóny se 
zastavily postupně. Při odstraňování násled-
ků tohoto železničního neštěstí pomáhalo 
i deset vozů pražské Záchranné zdravot-
nické služby, které převážely zraněné do 
nemocnice v Říčanech a v Českém Brodě. 
Příčiny nehody vyšetřovala komise ustano-
vená tehdejším ministrem dopravy ČSSR. 
Jak vyšetřování dopadlo, nám není známo. 
Podle informací od některých občanů Úval, 
kteří byli svědky nehody, bylo mrtvých pa-
trně více, neboť zemřelí byli „pouze“ oběti 
z nástupiště. Prosíme čtenáře – pamětníky 
této nehody – o sdělení podrobností, vzpo-
mínek, případně o zaslání fotografií z místa 
nehody na e-mail redakce: zivotuval@se-
znam.cz.

 
Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Historie

Na poslední chvíli



Paní Jitka Pokorná odešla…
1. ledna 2011 zemřela po zákeřné nemoci 
paní Jitka Pokorná, rozená Mandová.  Bo-
jovala, ale jako věřící člověk odešla vyrov-
naná, myslící do poslední jí dané časové 
možnosti na své blízké, syna Jakuba, své 
vnučky, na své sousedy, kamarádky a známé. 
Zdravotní sestru docházející obětavě 
k jejímu lůžku udivilo množství volají-
cích. Proč se tolik lidí zajímalo o zdraví 
dvaaosmdesátileté ženy, bývalé učitelky? 
Jitka směla učit své malé žáčky jen do 
r. 1969, pak z politických důvodů, vy-

stupovala proti sovětské okupaci v r. 1968, byla díky vedení KSČ 
v Úvalech svým představeným propuštěna. Jako člověk, který má rád 
informace, knihy, zapracovala se v knihovně výzkumného ústavu 
v Běchovicích. Nejdříve ji však čekala práce v Interiéru v Úvalech. 
Vyrůstala v rodině úředníka nakladatelství Národní politika, později 
Práce. Od otce Josefa Mandy, vynikajícího fotografického reportéra 
přírody a dění v Úvalech, se učila fotografovat, díky svému vzdělání 
ovládala mnohé techniky ručních prací. Se svými třemi bratry se 
zajímala o sport, ještě v důchodovém věku bruslila a běhala na běž-
kách, milovala Krkonoše. Od mládí cvičila v Sokole, kde se vzdělá-
vala v demokratickém duchu v rámci Masarykových ideálů, učila se 
lásce k vlasti. Zúčastnila se i posledního sletu v r. 1948. Po sloučení 
Sokola s ostatními tělovýchovnými jednotami nebylo pro Jitku místa 
ani v základním členstvu. Jejími dalšími zálibami byl zpěv, koncerty 
klasické hudby. Jitka zpívala v úvalském sboru Smetana a donedávna 
i v chrámovém sboru při úvalském kostele Zvěstování Páně. Jitka 
nikdy nezatrpkla, pomáhala všem potřebným lidem dobrým slovem 
i skutkem - třeba uvařeným obědem, tu pohlídala sousedovi neobyd-
lený dům, tam donesla léky, mně pomáhala v 70. letech sehnat ná-
bytek i pracovní místo. Vždy každého vyslechla a snažila se pomoci, 
nebo alespoň poradit. Stále se zajímala o dění ve světě, v republice, 
v obci, samozřejmě v celé rodině. Na začátku prosince 1989 se ptala, 
jak si vše v Úvalech představujeme, proč jsme ještě nezaložili OF? 
A tak se stalo. Zapojila se do politického života i na okresní úrovni, 
byla činná v redakci Života Úval, v kulturním dění, nadále zpívala, 
mnoho let pracovala s p. Aulickým ve Svazu ochránců přírody. Po-
kud kdokoliv potřeboval osvětlit problém z minulosti Úval, téměř 
vždy pomohla její rozsáhlá paměť, její ochota byla samozřejmostí. 
O její skromnosti svědčí to, že odmítla spolupracovat na svém 
portrétu v Životě Úval. A tak se uzavřel obyčejný život matky, učitelky 
a především občanky Úval, která ví, co je pracovitost a zodpovědnost, 
která věděla, jak by se lidé měli k sobě chovat. A proto tolik pozdravů 
a díků v jejích posledních dnech prožitých s obrovským nadhledem. 
                   S bolestí v srdci a velkým poděkováním za celou rodinu 

a množství jejích přátel 
PhDr. Lenka Mandová 
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Společenská kronika

Osobní

Vítáme nové spoluobčánky

Jakub Sýkora    
Věra Valouchová
Petr Žák 
Klára Havlová 
Zuzana Ajglová

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

Únorová životní jubilea

70 let Jaroslav Valenta
 Lenka Janoušková
 Jiří Hovorka
 Eva Tischerová
75 let Věra Benešovská
 Josef Volše
 Jaroslav Babčan
 Jiří Antoš
80 let Stanislav Adamec
 Josef Ferenczy
 Vlasta Černá
 Antonín Jágr
 Eliška Lukavcová
81 let Bohuslav Kadeřábek
 Miloš Brudna
 Zdeněk Karbulka
82 let Vlasta Jakoubková  
 Ladislav Bořil   
84 let Jiřina Netušilová  
 Karel Vorlíček  
 Valerie Vrdlovcová  
 Jindřich Lízner  
85 let Josef Mestek   
 Josef Dvořák   
 Marie Koderová  
87 let Marie Chramostová  
 Zdenka Nachlingerová   
 Helena Kudrnová  
88 let Jan Kudrna   
 Marie Albrechtová  
 Emilie Kosová  
 Antonie Těšíková  
90 let Dana Štembergová  
 Bohuslav Milota    
97 let Anežka Kafková
  
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

Václav Wölfel
Vlasta Šístková
Josef Drábek
Jitka Pokorná
Mária Marešová
Vladimír Klas
Věroslav Šedina
Zdeňka Franková
Ivan Kafka

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 nesou-
hlas, budou tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá, matrikářka

S úctou vzpomínáme na našeho tatínka a dědečka Václava Absolo-
na, který by oslavil 19. února 2011 sté výročí od svého narození.

Jana Hollerová a Václav Absolon se svými rodinami

TÉmA: mASOVÉ SmĚSI  - KATŮV ŠLEH

INGREDIENCE: (pro 4 osoby)
800 g vepřové plece, 2 cibule, 2 barevné papriky
2 rajčata, 2 feferonky, 4 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice
chilli omáčka, sůl, pepř, olej

POSTUP:
Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky. Cibuli nakrájíme 
na kostičky a dáme zpěnit na olej. Přidáme maso, osolíme, opepří-
me a necháme restovat. Mezitím si nakrájíme papriky, rajčata a fe-
feronky na malé kousky a přidáme k masu. Dochutíme kečupem, 
hořčicí a chilli omáčkou a necháme dusit doměkka. Podle potřeby 
podlijeme vodou. Masovou směs podáváme s malými bramboráčky 
a čerstvou zeleninou.

  Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

Úvalská vařečka

 



Inzerce
ANGLIČTINA V úVALECH
Standardní metoda 
Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Tel.: 774 106 514

mŠ  LEDŇÁČEK Doubravčice
nejlevnější  MŠ v okolí
MŠ pro děti od 3 let        
Cena: 300.-Kč/den 
Tel.: 605 878 825, 
         720 332 030        
www.ms-lednacek.cz

PRODÁm HROB na starém 
hřbitově pro 8 uren.
Informace u pana Dědiny 
Tel.: 728 276 889

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

PRODEj A KONTROLy 
HASICÍCH PřÍSTROjŮ, 
revize hydrantů, BOZP
www. kontrolyarevize.cz  
Tel.: 723 411 060

DUHOVÁ  ŠKOLKA 
ŠESTAJOVICE, nově otevřena, 
nabízíme komplexní služby 
pro nejmenší i předškoláky.          
www.duhova-skolka.cz
Tel.774 499 684                           

PRONÁjEm ByTU 1+1 
v bytovém domě v Úvalech. 
Bližší informace: 
tel.: 281 961 618, 
mobil 602 215 198, 
            602 531 663                   

NABÍZÍmE STAVEBNÍ 
PRÁCE: stavby RD, fasády, 
ploty, obklady, dlažby, 
koupelny a malování 
Tel.. 775 922 017, 
koula.p@volny.cz                                                                                                                                               
                                                                                      

ExTRAKTOROVÉ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku nebo interiéru 
Vašeho vozu.
Drobné kutilské práce, 
stříhání thují, úklidové práce, 
Viktor Böhm
721 330 280 

Zpracuji úČETNICTVÍ A 
DANĚ
Tel 773 615 186
www.ucetnictvi-jana.cz

FINANČNÍ POmOC 
oddlužení, zbavíme Vás dluhů, 
zastavíme exekuce, vymáhání, 
soudní řízení, penále 
a pokuty.
Volejte 734 307 052

Manželský pár hledá 
spolehlivou PANÍ NA 
úKLID DOmU A NĚKTERÉ 
DOmÁCÍ PRÁCE v Úvalech – 
jednou týdně.
Volejte na 777 155 851                                                                                                                                              
                                                                                                    

Rozměry inzerce: šířka x výška v mm

1/1 celá stránka  194 x 273

1/2 půl stránky  194 x 133
      93 x 273

1/3 třetina stránky  194 x   86
      60 x 273

1/4 čtvrtina stránky   93 x 133

1/8 osmina stránky    93 x   63

Ceny inzerce: 

PLOŠNÁ INZERCE   
Formát
A4    3 900,- Kč  
                   
A4  v textové části  7 800,- Kč  
                   
1/2 A4    1 950,- Kč  
  
1/3 A4       1 500,- Kč  
 
1/4 A4    1 100,- Kč  
 
1/8 A4                830,- Kč 
III. strana obálky   4 200,- Kč  
IV. strana obálky   5 500,- Kč                                                            

řÁDKOVÁ INZERCE
soukromá -  do 120 písmen                  140,-
soukromá - 120 až 360 písmen       285,-
komerční  -  do 120 písmen              280,-
komerční  -  120 až 360 písmen       570,-
zvýraznění rámečkem +50%
tučný nadpis + 30% 
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10% sleva na opakovanou inzerci pro formáty ½ A4 a A4 při 
objednání minimálně na půl roku s platností od 1. 1. 2011

Uvedené ceny jsou bez 20% DPH





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 informo-
vat 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

DOMOV SENIORŮ ÚVALY 

oznamuje, že připravuje rozšíření nabídky služeb.

Jedná se o odlehčovací služby:  

TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ

Cílem odlehčovacích služeb je umožnit pečujícím osobám 
nezbytný odpočinek nebo poskytnutí času k vyřizování 
osobních záležitostí, a to částečným zajištěním péče o senio-
ra. Tímto umožnit seniorům, aby zůstávali co nejdéle ve svém 
přirozeném domácím prostředí.
V případě terénní odlehčovací služby bude pomoc a podpora 
seniorům poskytována v jejich domácím prostředí. Ambu-
lantní odlehčovací služba bude poskytována v prostředí do-
mova seniorů. 
Dlouhodobá péče vede mnohdy k vyčerpání pečující osoby 
a někdy i k jejímu sociálnímu odloučení, také až k syndromu 
vyhoření, pečující pak není schopen se o seniora starat. Pre-
vence je proto důležitá.

Více informací se můžete dozvědět na telefonním čísle 281 
980 919 (ředitelka DS) nebo 281 980 922 (sociální úsek).



AUTODOPRAVA
 -nonstop-

ODVOZ KONTEjNERy  milan Petružálek
Sutě, odpad, písky                  Praha 9 - Běchovice
Recyklát, tříděná zemina  Český Brod
Přeprava materiálu     

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




