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A hle, kdo v dáli přichází, jenž strůjcem 
naděje jest pro mnohé. Pohleď na oko 
jasné a pevný krok. Jak vztyčenou bradu 
hrdě držíc a v náručí hojnosti dostatek. 
Toť nový rok přichází. A zde stařec chu-
ravý, jenž celek zbídačen plouží se vstříc. 
Pomalým krokem dochází, aby snad je-
dinou květinu, to stéblo naděje, přinesl 
zas. A pohleď to hemžení všelidské, jež 
vůkol nás. S urputností naň volají, slibují. 
Vzhlíží k němu a jdou mu v ústrety. A on, 
s rozšafností umělce, malujíc jim hezké 
obrázky, tiše se uchechtává. Naplněni a 
spokojeni odcházejí, neznajíce ničehož, 

však doufajíc. A stařec, tiše sedíc, pozo-
rujíc hemžení ono, jen prosí za všechny, 
aby snad jiskřička rozumu a lásky takové, 
byla v té náruči. Ach ano, příteli. Jest to 
stále stejné, co paměť sahá. Přináší na-
ději, vzbuzuje obavy. Ale nespatřil jsem 
nikdy, že zadarmo, dal by čehokoliv. Jen 
blázniví a pošetilí hledí na ty obrázky  
a doufají, že aniž by zaseli, sklízeti bu-
dou. Však ke štěstí zkratky nevedou. Jen 
píle a požehnání. Jest totiž psáno, že kaž-
dý dojde pochopení. Však čas každý jiný 
potřebuje. A tak doufejme, příteli, že těch 
požehnaných, jež světlo pravdy uzří, stále 
více bude.

Josef Štěpánovský

Úvodem

Čas opět pokročil, a to o celý rok, na kalen-
dářích se objevilo číslo 2012. Můžete nám 
říci co si myslíte, jak možná bude ten le-
tošní nový rok vypadat a co bude pro naše 
město znamenat? Jaké objektivní i subjek-
tivní pocity Vám osobně leží na srdci?
Musím začít tím, co nás čeká v oblasti tech-
nické infrastruktury, neboť to bude zátěž věru 
obrovská. Kromě dokončování výstavby ka-
nalizačního systému začne pravděpodobně re-
konstrukce a výstavba vodovodního systému 
a vodojemu Jih; tato stavba konečně zajistí 
optimální tlak vody v úvalském systému, tedy 
i pro „nové“ Slovany. 
Na jaře začne vyvážení bahna z části vodote-
čí, zejména z rybníka Kalák a z oblasti „Jam“. 
Započne tak rozsáhlá rekonstrukce, která by 
postupně měla „zachvátit“ všechny rybníky  
a potoky v našem katastru. Bude se jednat  
o významný prvek ochrany města proti po-
vodním, které mohou nastat nejen díky příva-
lovým dešťům, ale i v případě protržení „hor-
ních“ rybníků.
V roce 2012 se plnou parou rozběhne i rozší-
řená čistírna odpadních vod, takže se situace 
z roku 2007, kdy kvůli její nízké kapacitě ne-
bylo možné odvážet splašky z žump, již nikdy 
nebude opakovat.
Celkově budou tedy dokončeny, dokončová-
ny a zahajovány investiční akce na technické 
infrastruktuře přesahující půl miliardy našich 
českých korun, přičteme-li i částku, která byla 
proinvestována na přívod čisté káranské vody 
do Úval. 
Z Káraného již teče ta nejkvalitnější voda ze 
všech kohoutků, vyjma Radlické čtvrti, která 
je stále ještě zásobována „z jihu“, škvoreckým 
přivaděčem.
Intenzivně se připravuje i vodovodní „obchvat 
Jiren“, jeho realizace se však, bohužel, usku-
teční až v následujících letech. Obchvat způ-

sobí, že do Úval bude přitékat více vody, nežli 
sami spotřebujeme – a budeme ji tedy moci 
nabízet jižním směrem, kde je vody nedosta-
tek.
A samozřejmě bude pokračovat postupná re-
konstrukce komunikací v majetku města –  
a doufejme i komunikací v majetku kraje; to 
ovšem bude záviset i na výsledku voleb do kraj-
ského zastupitelstva, které se uskuteční právě 
v tomto roce! Chceme-li opravu ulic Pražská, 
Husova, Riegerova, Škvorecká a 5. května, 
chceme-li radikální opravu náměstí (vyjmeno-
vané komunikace jsou ve správě kraje!!), pak 
je potřebné volit taková politická seskupení, 
která mají rekonstrukce krajských komunikací 
ve svém volebním programu pro volby do kraj-
ského zastupitelstva …
Celkové náklady na opravy komunikací pře-
kračují půl miliardy Kč, a tak je zřejmé, že se 
bude touto zátěží zabývat ještě následující –  
i to další zastupitelstvo. 
To současné však položil velmi nepopulární, 
mnohým kritikám podrobovaný, popularitu 
zastupitelů oslabující, nicméně nezbytný před-
poklad pro opravy zanedbaných silnic a chod-
níků, tedy vytvoření finančního zdroje, fondu 
pro opravy komunikací, do něhož potečou daně 
z nemovitostí. Byl to „začarovaný kruh“: buď 
daň, nebo komunikace. Ale o tom pojednává 
jiný článek v tomto novoročním čísle.

Přejděme však k roku 2012 a jeho vztahu 
k infrastruktuře sociální, kulturní a vzdělá-
vací. 
Nechci na tomto místě vyjmenovávat všechny 
kulturní a společenské akce, jejichž počet se 
za poslední roky zmnohonásobil díky kulturní 
komisi města a dalším společenstvím aktiv-
ních občanů. Doufám, že smím podotknout, 
že vedení města tyto aktivity morálně i finanč-
ně podporuje. 

Co Vy na to, pane starosto?

Na druhé straně nás však v roce 2012 po-
stihne velmi nepříjemná komplikace, neboť 
majitel rozsáhlého areálu pod školou vypo-
věděl smlouvu s městem a nemohou se zde 
tedy sportovní a další akce konat. Tato zátěž 
se patrně přenese zejména na hřiště na Slova-
nech. Co však bude s dalším ročníkem Velké 
ceny Úval v závodech horských kol, popřípa-
dě s dalšími akcemi, jako jsou „čarodějnice“ 
nebo posvícenská pouť, je v této chvíli, bohu-
žel, nejasné.
V roce 2012, a to hned na jeho počátku, se 
rozeběhne provoz v nově dostavěných prosto-
rách základní školy. Je to velmi radostná zvěst, 
ale i tyto prostory jsou nedostačující. Proto, 
s aktivním souhlasem kraje (!!) došlo k vy-
povězení nájmu speciální škole, která ukončí 

PF 2012
Čas pravidelně rok k roku přidává,
jen krásné vzpomínky zůstávají.
I v novém roce 2012 štěstí, spokoje-
nost, úspěchy i lásku,
pevného zdraví stále dost,
starostí málo, radostí hodně
a všeho, co si vaše srdce přeje!
 Vaše redakce
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svou činnost právě na konci tohoto školního 
roku. Speciální škola bude sloučena se ZŠ  
a pro žáky, kteří nejsou včlenitelní do stan-
dardních tříd budou v rámci ZŠ vytvořeny 
nejméně dvě třídy speciální určené zejména 
pro děti z Úval a jejich spádové oblasti. I tento 
počin vyvolal vlnu rozhořčení ze strany rodičů  
a ředitelky této školy. Tuto problematiku 
ovšem opět rozvíjí jiný článek tohoto novo-
ročního čísla Života Úval.
V roce 2012, doufejme, přistavíme jídelnu  
a varnu obědů při základní škole!! Pokud se to 
podaří, a já pevně věřím, že ano, bude to jeden 
z nejpotřebnějších počinů následujícího roku.

Jaká bude dopravní situace ve městě?
V roce 2012 bude pokračovat územní řízení 
v rámci rekonstrukce drážního koridoru; stej-
ně jako v minulém roce budeme prosazovat, 
aby byly v rámci této mohutné investiční akce 
akceptovány zájmy města. Je potřeba rozšířit 
možnosti severojižní průchodnosti pro chodce, 
zkrátit dochozí vzdálenost pro některé lokali-
ty, vyřešit odvod dešťových vod a tak dále.
S rekonstrukcí koridoru jistě souvisí i doprav-
ní situace. Vedení i rada města, ve spolupráci 
s dopravní komisí, budou v roce 2012 usilov-
ně řešit problém parkování u nádraží. Ve hře 
jsou i parkovací automaty, parkovací zóny, 
předplacená stání a podobně.
Naším cílem je i stabilní autobusové propojení 
Úval s Jirny (zdravotní středisko), Čelákovice-
mi a Brandýsem nad Labem – Starou Bolesla-
ví, kde je náš nadřazený „spádový“ úřad, který 
je pro občany, kteří nemají možnost transportu 
automobilem prakticky nedostupný.

To ale v novém roce nebude určitě všech-
no.
V roce 2012 se odehraje i řada „menších“ 
akcí, týkajících se například ochrany přírody  
a kulturních památek (proběhne například tře-
tí část rekonstrukce mostku v Králičině), za-
čne významnější oprava bytového fondu, bude 
zaveden kamerový systém jako prvý stupeň 
v systému prevence kriminality – ne, nelze 
vyjmenovat vše, bude toho velmi mnoho.
Budou nás však stále atakovat stíny minulo-

sti: nepředané sítě a komunikace na „nových“ 
Slovanech, tlak vody, stav ulic v severních 
partiích města, potřeba vylepšit odvodnění 
části Horoušánek, dořešit majetkoprávní vzta-
hy s bytovým družstvem „Vesna“ …
I těch stínů, za které nese současné vedení a 
rada města právní (následnickou), avšak nikoli 
morální (příčinnou) zodpovědnost, je přespří-
liš a osobně mne velmi mrzí, že je nelze rázně 
a jednoduše „vymazat“ rozsvícením nějaké 
kouzelné žárovky.

Jak vidíte práci současné koalice na radni-
ci?
Rok 2012 bude druhým rokem vládnutí sou-
časné koalice ODS, ČSSD, Otevřené Úvaly. 
Během roku prvého jsme postupně zjistili, 
že až na některé specifické výjimky jsou naše 
cíle velmi podobné; pozvolna došlo k otupo-
vání některých dříve přiostřenějších vztahů –  
a že nám jde v podstatě o jedno: o Úvaly. Dou-
fám a věřím, že se tato tendence bude rozvíjet 
i v roce 2012.
Ale nejen o koalici: V podstatě celé zastupi-
telstvo města podporuje takové kroky, které 
vedou – a povedou k postupnému zlepšování 
stavu města. Za to bych chtěl všem zastupite-
lům ze srdce poděkovat. Jistě, mnozí občané 
nebudou s tímto mým díkem souhlasit. Jsem 
však přesvědčen, že budoucnost ohodnotí 
naše působení pozitivně. No, uvidíme.

Jak to vypadá s rozpočtem a majetkem 
města pro rok 2012?
Také v roce 2012 bude, zejména díky po-
všechné hospodářské krizi, omezen provozní 
rozpočet města na nejnižší možnou hranici. 
Městský úřad je personálně poddimenzován  
a úkolů, které je třeba řešit, přibývá. To je  
a bude příčinou občasných stížností a jiných 
projevů nespokojenosti některých občanů, kte-
ří si svízelnost situace nemohou uvědomovat  
a kteří, samozřejmě, vyžadují kvalitní servis. 
Ten bude v roce 2012 zajišťován tak jako dosud, 
s maximálním nasazením osazenstva městské-
ho úřadu pod přísným, ale i „lidským“ vedením 
paní Tesařové, tajemnice našeho úřadu. 
„Utahování opasků“ se bohužel týká i našich 

„veřejně prospěšných služeb“ pod „stateč-
ným“ a velmi obětavým vedením pana Petra 
Prchala. Statečným proto, že v patnácti mu-
žích musí čelit technickým problémům města 
rozprostírajícího se, dalo by se říci, na obrov-
ském území. Bohužel, ne vždy lze vše včas 
stihnout ke spokojenosti občanů.
Ano, existují určité rezervy, které bychom 
chtěli právě v roce 2012 začít realizovat. Tyto 
rezervy se týkají zejména majetku města. 
Chtěli bychom snížit počet užívaných budov, 
a tím i provozní náklady. Určitými organizač-
ními změnami je také možné převzít některé 
výdělečné činnosti, které jsou dosud provádě-
ny dodavatelským způsobem.
Každá změna však s sebou přináší „vstupní 
investice“, a to je problém, který je v současné 
ekonomické situaci velkou brzdou radikálněj-
ších změn. Musíme postupovat rozvážně, aby-
chom město nedostali do finančních potíží.
Finanční propad, předluženost či jiné projevy 
neekonomického chování, na rozdíl od někte-
rých jiných obcí a měst, Úvaly dosud neznají  
a vynaložíme všechny síly, aby je ani nepoznaly.

Co říci závěrem k roku 2012?
Nebude to jistě rok jednoduchý, ale určitě 
bude nadějný. Velmi bych si přál, abychom do 
budoucnosti hleděli s optimismem. Abychom 
chápali obtížnou situaci, která je v současné 
době dána především „shora“, zejména pak 
ekonomickou recesí dopadající na většinu 
obcí a měst – a současně, krok za krokem, tvář 
města měnili k obrazu odpovídajícímu našim 
představám.
Novému roku 2012 bych též rád dal „do vín-
ku“, aby se dále zlepšovaly vztahy mezi vede-
ním města a občany – a aby občané více pod-
porovali usilovné snahy vedení proměňovat 
plány ve skutečnost. V tomto smyslu si nemo-
hu odpustit pronést, ostatně tak jako každým 
rokem, onu kenedyovskou větu: Neptej se, co 
mohou Úvaly udělat pro tebe, řekni, co ty mů-
žeš udělat pro Úvaly.
V roce 2012 přeji všem našim občanům hodně 
zdraví, lásky a osobního štěstí. 

Na otázky Dr. Vítězslava Pokorného  
odpovídal starosta města MUDr. Jan Šťastný.

Za přítomnosti 8 zastupitelů a 30 občanů 
zahájil v 18 hodin veřejné zasedání zastupi-
telstva města starosta MUDr. Jan Šťastný. Po 
provedení řádných procedur – schválení návr-
hové komise a ověřovatelů, byl také schválen 
program jednání. Na počátku jednání pan sta-
rosta přednesl zprávu o činnosti rady města od 
posledního jednání zastupitelstva v listopadu. 
Následovala kontrola plnění usnesení zastupi-
telstva města z let 2009, 2010 a 2011. Zastupi-
telstvo vzalo na vědomí splněná usnesení, i ta, 
která přetrvávají. Dalším bodem jednání bylo 
schválení koncesní dokumentace (zadávací 
dokumentace pro koncesní řízení na nového 
provozovatele vohodospodářské infrastruk-
tury). Problematiku doplnil i Ing. Kokrment, 
zástupce VRV, a. s. S připomínkami či dotazy 
vystoupili JUDr. Petržílek, Ing. Morávek a Dr. 
Pokorný. Po schválení příslušné dokumen-
tace zastupitelstvo vyhlásilo koncesní řízení 
na nového provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města a také schválilo komise 
pro otevírání žádostí o účast a pro hodnocení 

žádostí o účast a též pro otevírání a hodnocení 
nabídek ve složení MUDr. J. Šťastný, Ing. M. 
Breda, JUDr. Ing. P. Petržílek, J. Štěpánovský, 
Ing. Kokrment, Ing. Černý a M. Kolařík. Bez 
připomínek byl schválen provoz na nepředa-
ném zařízení – části díla „Vodohospodářské 
investice města Úvaly“ prostřednictvím sou-
časného provozovatele VaK Mladá Boleslav, 
a. s. Dále bylo projednáváno vodné a stočné 
pro rok 2012. Jednání byl přítomen zástupce 
VaK Mladá Boleslav, a. s., Ing. Sedláček, kte-
rý také následně objasnil předpokládaný vý-
voj v ceně vody v dalších letech a na dotaz 
Dr. Pokorného seznámil přítomné s tržbami  
a ziskem za poslední období. Po té zastupitel-
stvo města pro rok 2012 schválilo vodné ve 
výši 40,85 Kč/m3, tedy zvýšené o nové DPH, 
a stočné ponechalo na úrovni roku 2011, tj. ve 
výši 35,- Kč/m3. V dalším bodě bylo projed-
náno rozpočtové opatření č. 3.  Toto opatření 
je zpracováno jako přesuny mezi kapitolami 
a položkami. Vyjádřil se Mgr. Borecký, který 
oznámil doporučující stanovisko finančního 

Jednalo poslední zasedání zastupitelstva města v roce 2011
výboru. Zastupitelé schválili v rozpočtovém 
opatření č. 3 příjmy i výdaje ve výši 293 650 
885,- Kč. Dále starosta města uvedl návrh roz-
počtu na rok 2012. Celkový objem rozpočtu 
je oproti roku 2011 zvýšen o investiční dota-
ce a přijetí revolvingového úvěru, z kterého 
jsou hrazeny náklady jak vlastní, tak dočasně 
i dotační, než obdrží město dotační prostředky  
z fondu nebo ministerstva. Vzhledem k tomu, 
že se město stalo i plátcem DPH, je nárůst  
i daňový. V následné diskusi se vyjádřili Mgr. 
Borecký a JUDr. Petržílek. Zastupitelstvo 
schválilo rozpočet na rok 2012 jako vyrovna-
ný s příjmy i výdaji ve výši 216 019 771,- Kč. 
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze 
společného jednání výboru pro výstavbu a in-
vestiční komise ze dne 21. 11. 2011. 
V této části zastupitelé přerušili program své-
ho jednání, aby dali prostor k vyjádření pří-
tomným občanům. Paní Kouklová seznámila 
přítomné s peticí 874 podpisů v prvním kole 
proti schválení koeficientu 5 zvýšení daně z ne-

➜  ➜  ➜  strana 4
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movitosti a oznámila důvody, které k tomu ob-
čany vedou. Zároveň požádala o další jednání 
zastupitelstva k přehodnocení celkové situace 
ve výši daně z nemovitosti ve městě. Na její 
vystoupení reagovali pan starosta, Mgr. Borec-
ký, paní Hájková a paní Tesařová. Poukázali na 
složitý výpočet daně z nemovitosti, i na to, že 
koeficient 5 neznamená stávající daň krát 5, ale 
např. jen u daně ze zastavěné plochy to je krát 
3,6. Z daného vyplynulo, že lednové číslo Ži-
vota Úval přinese modelové příklady výpočtu 
daně z nemovitosti při schváleném koeficientu 
5, na kterém zastupitelé trvají. Dále vystoupila 
paní Bubáková, ředitelka Základní a Praktické 
školy v Úvalech, za zády s řadou nažhavených 
rodičů žáků školy. Vyjádřila, že škola nežije na 
úkor města a seznámila s návrhem petice proti 
výpovědi z nájmu z městské budovy, kde škola 
dosud sídlí. Následně se rozproudila nervózní, 
místy až hysterická diskuse, ve které vystoupi-

➜  ➜  ➜  ze strany 3 la řada zastupitelů i přítomných občanů, často 
rodičů žáků uvedené školy. Vzhledem k tomu, 
že zřizovatelem školy je Středočeský kraj, bylo 
doporučeno, aby petice školy byla zaměřena i 
na kraj. Na výpovědi školy z městské budovy 
však zastupitelé trvají, neboť je naléhavá potře-
ba řešit vlastní základní školství ve městě a to 
leží přímo na bedrech města.
Potom zastupitelstvo pokračovalo ve svém jed-
nání dle schváleného programu. Vzalo na vě-
domí informace o rozpracovanosti projektové 
dokumentace na akci „Dostavba a rekonstruk-
ce jídelny a varny ZŠ Úvaly“. Dále zastupi-
telstvo na základě záměru a podaných nabí-
dek na prodej nebo pronájem pozemků města  
v areálu bývalého cukrovaru vybralo společný 
projekt využití území architektů společnosti 
Headhand, s. r. o., pana Tomáše Ctibora a Ing. 
arch. Janáčkové, zároveň schválili uzavření 
nájemní smlouvy s Mgr. Terezou Janáčkovou 
na pronájem dotčených městských pozemků 

za měsíční nájemné 1 000,- Kč na dobu ur-
čitou do 30. 6. 2012 s právem uzavření nové 
nájemní smlouvy v případě přidělení dotace. 
Dále zastupitelé schválili obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2011, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka zůstá-
vá i pro rok 2012 ve výši 492,- Kč.
V různém zastupitelé schválili prodloužení 
nájemní smlouvy na pronájem prvního patra  
v objektu Riegrova ul., čp. 897, Úvaly, vyu-
žívaného jako služebna obvodního oddělení 
Policie ČR Úvaly za stávajících podmínek. 
Nájemné je symbolické, ve výši 1,- Kč/rok.
V závěru popřál starosta MUDr. Jan Šťastný 
všem zastupitelům i občanům radostné proži-
tí vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 
2012 a jednání zastupitelstva města ve 21.30 
hodin ukončil.

Dr. Vítězslav Pokorný

Zprávy z rady města
V prosinci 2011 proběhlo předvánoční jedná-
ní Rady města Úvaly. Na tomto jednání byla 
řešena následující témata:
Rada města souhlasila s podáním žádosti 
Základní školy Úvaly, okres Praha-východ  
o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, vol-
ného času a primární prevence z programu 
Podpora primární prevence na rok 2012 ve 
výši 80 275,- Kč.
Dále schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 000W961/4041/00 – výstavba splaškové 
kanalizace s firmou OHL ŽS, a. s., který na 
základě aktuální situace upravuje harmono-
gram prací a s tím spojené financování. Nedo-
chází však k navýšení finančních prostředků. 
Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Výměna oken v čp. 1346 a 
v čp. 1347, ulice Prokopa Velikého v Úva-
lech“.
Byl projednán zápis ze společného jednání 

Jak se určuje daň z nemovitosti?
Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků 
a z daně ze staveb. Obě části daně z nemovi-
tosti mají své sazby, které se odvíjí od cha-
rakteru nemovitostí. Daň se poté ještě násobí 
koeficientem, který je stanoven dle velikosti 
obce a případně místním koeficientem, který 
si obce mohou samy určit. V Úvalech je sta-
noven zastupitelstvem města obecně závaznou 
vyhláškou č. 2/2011 koeficient 5.
Místní koeficient 5 se však nevztahuje na po-
zemky evidované v katastru nemovitostí jako  
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný 
sad a trvalý travní porost.

Nové přiznání podávat nemusíte
Poplatníci, kteří již daňové přiznání v minu-
losti podali, nemusí podávat nové daňové při-
znání z důvodu zvýšení koeficientu, finanční 
úřad daň přepočítá a poplatníkovi bude zaslá-
na složenka. Daňové přiznání podává pouze 
ten, kdo tak činí poprvé nebo došlo k nějaké 
změně  (prodej, nákup, dědictví, dar apod.)

vedení města

Vliv koeficientu na výši placené daně

Rok 2012 - rodinný dům se zahradou

Zahrada v m2 700 700 2 000 2 000

Dům (přízemí + 1 NP - zastavěná plocha) v m2 120 180 150 180

Stav před změnou v Kč 507 739 708 823

Koeficient 5 v Kč 2 355 3 511 3 020 3 595

Rozdíl 1 848 2 772 2 312 2 772

         
Rok 2012 - pole

Výměra pole v m2 10 000 20 000 30 000 40 000

Stav před změnou v Kč 647 1 293 1 940 2 586

Koeficient 5 v Kč 647 1 293 1 940 2 586

Rozdíl 0 0 0 0

školské a investiční komise, jejímž předmě-
tem byla přestavba současné Základní školy  
a Praktické školy Úvaly. Rada města souhlasila 
s objednáním Studie – návrh stavebních úprav 
1PP a 1NP objektu C areálu úvalských škol  
u firmy A. LT architekti, v. o. s., v ceně 95 000,- 
Kč bez DPH.
Dále bylo schváleno omezení počtu uchaze-
čů prostřednictvím elektronického losovacího 
zařízení – veřejná zakázka „Dostavba a rekon-
strukce vodovodní sítě Úvaly“. Na základě lo-
sování a stvrzujícího notářského zápisu bylo 
vybráno 10 uchazečů, kteří budou vyzváni 
k podání nabídky. 
Rada města schválila zařazení nových auto-
busových spojů linky č. 405 na trase Úvaly – 
Brandýs n/L. Nově navržené spoje ve směru 
na Brandýs n/L jsou v časech 11:37, 13:37, 
14:37. Ve směru na Úvaly se jedná o spoje 
v časech 11:14, 13:14, 14:30.
Dále rada města rozhodla nepokračovat v jed-
nání s majiteli kulturního domu, Smetanova 
ulice čp. 69 o dlouhodobém pronájmu, a to 

z důvodu nevyhovujících prostor, vysoké-
ho požadavku na nájem a vysokým nutným 
vstupním investicím. Bylo rozhodnuto, že se 
bude hledat jiné, odpovídající řešení kultur-
ních potřeb.
Dále byl projednán zápis komise pro životní 
prostředí.
Rada města schválila odměny ředitelům škol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem je město 
Úvaly. Dále schválila mimořádnou odměnu 
Ing. Michalu Bredovi za mimořádné plnění 
úkolů nad rámec rozsahu činnosti místosta-
rosty města.
Dále byla jmenována JUDr. Petra Vlachová 
členem pracovní skupiny Sever.
Rada města schválila úpravu organizačního 
řádu města předloženou tajemnicí města.
Rada města rozhodla o vypracování návrhu 
kompenzačního mechanizmu týkajícího se 
zmírnění dopadu navýšení koeficientu daně 
z nemovitosti pro vymezené skupiny obyva-
tel.

Josef Štěpánovský

Vyšší koeficient daně z nemovitosti – dopad na výši daně
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Vodné, stočné  
a poplatek za odpady 
v roce 2012
Na veřejném zasedání zastupitelstva 
města Úvaly, konaného dne 8. 12. 
2011 byla mimo jiné pro rok 2012 
schválena následující výše vodné-
ho, stočného a v rámci nové obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2011 i místní 
poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2012.
Vodné: 40,85 Kč/m3

Ve vodném došlo k navýšení oproti 
roku 2011 o 1,44 Kč/m3, což je pouze 
navýšení o DPH, které se od 1.1. 2012 
mění z 10% na 14 %.
Stočné: 35,- Kč/m3

U stočného zůstává cena stejná jako 
v roce 2011 a to proto, že se zvýšil 
nátok splaškových vod na ČOV, čímž 
dochází ke snížení nákladů, takže ani 
změna v DPH nezpůsobuje navýšení 
ceny. 
Ve výsledku celkové navýšení ceny 
vodného a stočného pro rok 2012 činí 
1,44 Kč/m3, což je mnohem méně než 
u většiny vodohospodářských společ-
ností, kde navýšení je od cca 4,50 Kč/
m3 do 8,50 Kč/m3.
Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů: 492,- Kč (na osobu 
trvale přihlášenou a rok nebo za stav-
bu sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není k trvalému pobytu hlášena 
žádná fyzická osoba). 
Bohuslav Prokůpek, odbor životního  

prostředí a územního plánování 

Tato zpráva jistě uklidní většinu vlastníků stá-
vajících stavebních i zastavitelných pozemků 
v řešené lokalitě. 
Asanace území měla v praxi znamenat pozby-
tí účinnosti části územního plánu sídelního 
útvaru města Úvaly právě pro oblast „U Ho-
roušánek“.  Zastavitelné plochy přiléhající ke 
stávající zástavbě by se vydáním územního 
opatření o asanaci území staly nezastavitel-
nými. 
Argumentem pro uskutečnění asanace bylo 
zamezení výstavby dalších zpevněných ploch, 
které by ve svém důsledku mohly zhoršit již 
nyní špatný stav spodní vody.  
Na tuto problematiku nepanoval v radě města 
jednotný názor a z tohoto důvodu město ne-
chalo zpracovat nezávislé hydrogeologické 
posouzení současného stavu a případného vli-
vu další zástavby.
Závěr tohoto posouzení jednoznačně vyvrátil 
nutnost vydání asanace území. Další 
výstavbu v oblasti lze realizovat za 
předpokladu rekonstrukce stávajících 
odvodňovacích příkopů, vybudování 
kvalitní dešťové kanalizace v nové zá-
stavbě a dělícího zeleného pásu, který 
oddělí stávající zástavbu od případné 
budoucí.

V minulém čísle Života Úval informoval mís-
tostarosta Ing. Breda v souvislosti s navýšením 
daně z nemovitosti o plánovaných rekonstruk-
cích komunikací v Úvalech. Návrh kritérií 
pro stanovení pořadí zařazení jednotlivých 
ulic do harmonogramu prováděných oprav  
a rekonstrukcí komunikací ve městě schváli-
la Rada města Usnesením č. R-0163/011 dne 
1. 6. 2011. Zastupitelstvo města dále pověřilo 
výbor pro výstavbu zpracováním návrhu ulic 
určených pro první vlnu rekonstrukcí. 
Výbor pro výstavbu na svém jednání dne  

21. 11. 2011 zpracoval soupis ulic, které od-
povídají požadovaným kritériím a které by 
byly zahrnuty do projektu výše zmiňované 
rekonstrukce ulic v Úvalech. Vedení města jej 
nyní zveřejňuje ve formě přehledné mapky v 
tomto čísle měsíčníku Života Úval tak, aby 
s ním byla seznámena široká veřejnost ještě 
před předložením ke schválení zastupitelstvu 
města v únoru 2012. Občané mají možnost se 
k předloženému výběru vyjádřit nebo požádat 
na MěÚ Úvaly o další informace.

Odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly

Návrh plánu oprav a rekonstrukcí komunikací v Úvalech

Asanace území v oblasti „U Horoušánek“ vyhlášena nebude
V neposlední řadě rada města brala také v 
potaz skutečnost, že převážná část obyvatel 
čtvrti ,,U Horoušánek‘‘ a vlastníků dotčených 
pozemků s vydáním opatření o asanaci území 
zásadně nesouhlasila.

Na základě výše uvedených skutečností rada 
města upustila od vydání územního opatře-
ní o asanaci území pro oblast „U Horoušá-
nek“.

Marek Šplíchal
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Dnem 1. 1. 2012 vstupuje v platnost nove-
la zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech. Na základě této novely se tím-
to dnem začínají vydávat nové „občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji“ a „ob-
čanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem“ dále 
jen e-OP. 
Od 2. ledna 2012 již nelze na MěÚ Úvaly žá-
dost podat ani průkaz vydat. Přijímat žádosti 
a následně vydávat veškeré e-OP budou pra-
coviště Městského úřadu Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav ve Staré Boleslavi, Marián-

ské náměstí 28, tel. 326 909 357 a v Praze 1, 
Biskupská 7, tel. 222 330 284. 
Úřední hodiny těchto pracovišť:
Pondělí    8 – 12   12,30 – 17
Úterý       8 – 12   12,30 – 15
Středa      8 – 12   12,30 – 17
Čtvrtek    8 – 12   12,30 – 15
O e-OP lze též požádat a následně si jej i vy-
zvednout na kterémkoliv věcně příslušném 
úřadu s přenesenou působností na celém úze-
mí ČR (nejblíže MěÚ Český Brod, Úřad MČ 
Praha 21 – Újezd nad Lesy).  

odbor správní 

Na základě častých stížností obyvatel ulice Hu-
sova v Úvalech ve věci opětovného parkování 
nezodpovědných řidičů ve vjezdech k nemo-
vitostem a nedodržování dopravního značení 
odbor investic a dopravy zažádal Policii ČR 
dopisem č.j. 12533/2011 o pravidelné kontroly. 
Zároveň si dovolujeme upozornit, že bylo ob-
noveno vodorovné dopravní značení V12b na 
vozovce v Husově ulici před železničním pře-
jezdem. Řidiči při spuštěných závorách nesmí 
zastavit na označené části vozovky, neboť svý-
mi vozidly mohou blokovat průjezd odboču-
jících vozidel do/z ulice Smetanovy. Uvedené 
opatření slouží k zajištění bezpečného a plynu-
lého provozu všech vozidel a zároveň zamezí 
nedodržování jízdního řádu autobusů, které 
byly nesprávně stojícími vozidly blokovány. 
Upozorňujeme řidiče, že parkováním ve vjez-
dech porušují zákon §27 zákona č.361/2000Sb, 
čímž se vystavují možnosti vystavení pokuty. 

Dopravní komise

Dobrovolný příspěvek
Při akci „Rozsvícení vánočního stromu“ bylo na dobrovolném příspěvku vybráno 11 917,- Kč.  
Tato částka bude v souladu s usnesením rady města na základě doporučení komise pro školství 
a vzdělávání použita na dovybavení úvalských školských zařízení (hračky, pomůcky).  
Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme. Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Dopravní situace v oblasti 
ulice Husova

Informace – občanské průkazy

zprávy z města

V minulých měsících byl v Úvalech realizován 
projekt, jehož účelem bylo provedení úvod-
ních výzkumných prací zaměřených na ově-
ření možnosti využití hlubinné geotermální 
energie ve městě. Tyto práce byly financovány 
z daru projektu „Zelená energie“ a. s. ČEZ. 
Projekt Zelená energie je zaměřen především 
na podporu výzkumu, osvěty a vzdělávání  
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů 
energie a poskytuje dary na realizaci projektů  
v této oblasti.
Z aktuálního přehledu využívání hlubinné geo-
termální energie ve světě a v České republice lze 
vyvodit následující závěry. 
V podmínkách ČR lze předpokládat využití 
hlubinné geotermální energie především sys-
témy EGS (Enhanced Geotermal System), tj. 
pomocí inženýrsky (uměle) vytvářených geo-
termálních systémů. Ideálními horninami pro 
geotermální energetické využití jsou žulovité 
horniny se zvýšenými obsahy radioaktivních 
prvků, překryté horninami s dobrými tepelně 
izolačními vlastnostmi. Identifikace v hloub-
ce dostatečně velkého žulového masivu může 
tedy znamenat velký potenciální zdroj ener-
gie. K praktické realizaci podzemních geoter-
málních systémů však musí být i další vhodné 
přírodní podmínky. Především v hornině musí 
být dostatečné množství vhodně orientovaných 
(propojitelných) přírodních puklin s vhodnou 
geometrií, minerální výplní apod. Vytváře-
ní umělého geotermálního systému lze proto 
provádět až na základě důkladného geologic-
kého (především petrografického, strukturní-
ho, mikrotektonického, hydrogeologického  
a geochemického) výzkumu lokality. Bez těch-
to předcházejících prací jsou výsledky nepre-
dikovatelné a mohou se zcela minout účinkem. 
Jako nejefektivnější metoda vytváření EGS se 
ukazuje hydraulická stimulace (zavádění vody 
do horniny pod tlakem) velkým množstvím 
chladné vody prováděná delší dobu a s menší-
mi tlaky. K hydraulické stimulaci je ale nutno 
přistupovat velmi opatrně. Jednak při ní může 
docházet na povrchu ke slabým otřesům, jed-

nak může tato stimulace podzemní geotermální 
systém nevratně poškodit. Zásadní důležitost 
má proto vrtný a geofyzikální průzkum, který 
musí předcházet vlastní výstavbě geotermální 
teplárny. Je žádoucí, aby v rámci tohoto prů-
zkumu byly vyvrtány tři hluboké průzkumné 
vrty, které jsou vhodně lokalizovány tak, aby 
pokryly celou zájmovou oblast. Dále je nut-
né v rámci průzkumu v dostatečném rozsahu 
provést specializovaná geofyzikální měření 
schopná ve velkých hloubkách lokalizovat 
puklinové zóny v horninách. Při realizaci 
geotermálních projektů se nesmí v žádném 
případě podcenit riziko indukované seismi-
city (otřesy vyvolané hydraulickou stimulací 
puklin a provozem geotermální teplárny). Mi-
krootřesům se při hydraulické stimulaci totiž 
nelze vyhnout, protože právě mikrootřesy 
vytvářejí z nepropustných nebo nedostatečně 
propustných přírodních puklin dostatečně pro-
pustné pukliny. Je proto nutné tomuto riziku 
věnovat od začátku průzkumných prací zásad-
ní pozornost, je nutné toto riziko důkladně sle-
dovat a vyhodnotit a využít všechny možnosti 
jeho minimalizace. V ČR jsou v tomto smě-
ru dostatečné zkušenosti, protože především  
v oblastech s hlubinnou těžbou uhlí jsou u 
nás důlní otřesy spojené s indukovanou seis-
micitou poměrně běžné. Významné je i to, že 
Český masiv je seizmicky poměrně stabilní 
oblast. Výzkumy totiž signalizují, že riziko in-
dukované seismicity je v seizmicky stabilních 
oblastech nižší.
Lokalita Úvaly může být pro využití hlubinné 
geotermální energie perspektivní při splnění 
třech podmínek:
✘  existence dostatečně velkého zdroje tepla  

v hloubce
✘  existence ve vhodné hloubce hornin, v nichž 

bude možné vytvořit dostatečně kapacitní 
podzemní geotermální systém

✘  existence dostatečně mocné nadložní vrst-
vy s dostatečnými tepelně izolačními vlast-
nostmi.

První podmínka (zdroj tepla) může být v ob-

lasti splněna dvěma způsoby – existencí do-
statečně velkého tělesa žul s dostatečně vyso-
kým obsahem radioaktivních minerálů nebo 
existencí hlubinných zlomů přivádějících tep-
lo z hloubek. K existenci žul lze uvést, že jižně 
od Úval se vyskytují žuly říčanského masivu 
pozdně prvohorního stáří, které obsahují mi-
nerály s příměsí radioaktivních prvků (uran, 
thorium, draslík). Radioaktivní rozpad by 
tedy v těchto žulách mohl být zdrojem tepla 
a mohl by tyto horniny a jejich okolí ohřívat. 
Dostupná geofyzikální data neukazují, že by 
se v hloubce pod městem tyto žuly vyskytova-
ly. Avšak vzhledem k nedostatečnosti prove-
dených geofyzikálních měření a úplné absenci 
hlubších vrtů nelze v tomto směru udělat jed-
noznačné závěry. Co se týká hlubinných zlomů 
vedoucích až do hlubokých horkých horizontů 
zemské kůry, tak lze říci, že v oblasti Úval se 
hlubinné zlomy vyskytují (říčanský zlom SZ-
JV směru, hlubinné zóny S-J směru). Nejsou 
zde však žádné známky jejich výraznější po-
prvohorní aktivizace. Přesto nelze vyloučit, že 
by tyto zlomy mohly komunikovat s hlubším 
podložím a mohly by tedy z hloubky přivádět 
teplo. Pro tuto možnost svědčí výskyt oxidu 
uhličitého snad hlubinného původu v minerál-
ních vodách v oblasti Poděbrad a také vyšší 
teplotní gradienty v této lázeňské oblasti. Za-
tím se velmi předběžně zdá, že čím více na jih 
až jihovýchod, tím jsou ke splnění podmínky 
existence zdroje tepla v hloubce vyšší šance. 
Vhodná lokalita pro provedení geotermického 
průzkumu a případné vybudování teplárny by 
tedy snad spíše mohla být na jižním až jihový-
chodním okraji Úval nebo ještě lépe jižně až 
jihovýchodně od města. 
K podmínce existence vhodných hornin pro 
vytvoření podzemního geotermálního systé-
mu lze obecně říci, že nejvhodnějšími horni-
nami jsou dostatečně rozpukané žuly. Žulové 
horniny říčanského masivu však jsou podle 
povrchových šetření rozpukány poměrně říd-
ce, takže jejich vhodnost pro vytváření pod-
zemního geotermálního systému může být 

Výsledky úvodního hodnocení možností využití hlubinné geotermální energie v Úvalech
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Nový jízdní řád, který začal platit 11. prosince 
2011, přinesl cestujícím na železnici v Praze 
a okolí několik významných zlepšení. Co se 
Úval a okolí týče:

Linka S7 (Úvaly – Praha – Beroun)
U spojů linky S7 ve směru Úvaly – Praha je 
prodloužen provoz na konci ranní špičky, na-
opak v odpolední špičce bude provoz zahájen 
později. Vlaky linky S7 ve směru Úvaly budou 
zpravidla vedeny z výchozí stanice Řevnice, 
naopak ze směru Úvaly budou nadále vedeny 
zpravidla do cílové stanice Beroun.

Vlakové linky PID v roce 2012
Od 11. prosince 2011, kdy začal platit nový 
jízdní řád vlaků PID, jsme dokončili proces 
značení vlakových linek v rámci Pražské inte-
grované dopravy. Ke stávajícím 17 linkám „S“ 
přibylo od prosince 2011 dalších 13 vlakových 
linek. Tím došlo k očíslování všech vlaků Praž-
ské integrované dopravy v návaznosti na sys-
tém Eska v Praze a okolí. Celkem tedy je od  
11. 12. 2011 v provozu 30 vlakových linek PID.
Čísla vlakových linek pomohou cestujícím 
v lepší orientaci při cestování – stejné číslo 
budou mít vždy vlaky v totožné trase. Vlaky 
PID se tak díky linkovému číslování ještě více 
přiblíží k ostatním druhům dopravy v Praze 
a okolí (metro, tramvaje, autobusy, přívozy). 
Podle čísel vlakových linek budou moci cestu-
jící lépe dohledat například zastávkové jízdní 
řády nebo trasy jednotlivých vlaků v doprav-
ních schématech.
Nové zastávkové jízdní řády i schémata  
a mapy uvedené v informačních materiálech 
PID a na webových stránkách www.ropid.cz 
obsahují nově očíslované vlakové linky od 
platnosti nového jízdního řádu 11. 12. 2011.

Seznam vlakových linek PID od 11. 12. 
2011
S1  Praha Masarykovo nádr. – Český Brod – 

Pečky (-Kolín*)
S2  Praha Masarykovo nádr. – Lysá nad 

Labem – Stratov (-Nymburk hl. n. * –            
Kolín*)

S3   Praha-Vršovice – Neratovice – Všetaty 
(-Mladá Boleslav hl. n. *)

S4  Praha Masarykovo nádr. – Kralupy nad 
Vltavou – Vraňany (-Hněvice*)

S5  Praha Masarykovo nádr. – Hostivice – 
Kladno – Kladno-Dubí

menší. Ve větší hloubce v oblasti tektonic-
kých poruch ale může být rozpukání těchto 
žulovitých hornin dostatečné. 17 km severně 
od Úval se v podloží křídových usazenin vy-
skytují žulovité horniny snad předprvohorního 
stáří. Nelze tedy vyloučit, že podobné horniny 
mohou být i v hlubších horizontech v oblasti 
Úval. Rozpukání starých žul při tom bývá čas-
to poměrně značné, takže by pravděpodobně 
mohly být vhodným prostředím pro vytvoření 
podzemního geotermálního systému. K ově-
ření možnosti výskytu těchto hornin v oblas-
ti Úval je však nutné detailněji prozkoumat 
hlubší geologickou stavbu zájmové oblasti. Co 
se týká podmínky existence nadložních hornin  
s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi), tak 
předprvohorní a především spodnoprvohorní 
komplexy sedimentárních hornin, které se vy-
skytují v oblasti Úval, zde mohou tvořit do-

statečně mocnou vrstvu (dva nebo i více km)  
s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. 
Tato vrstva by mohla být dostatečná na to, 
aby v případě existence v hloubce dostateč-
ně energeticky kapacitního zdroje tepla, vy-
tvořila podmínky pro akumulaci tepla v nej-
spodnějších horizontech této tepelně izolační 
vrstvy nebo v jejích podložních horninách. 
Pokud má příprava využití geotermální energie  
v Úvalech pokračovat, tak dalším krokem, 
který musí následovat, jsou podrobná po-
zemní geofyzikální měření k ověření hlubší 
geologické stavby a dále základní orientační 
ověření tepelně izolačních vlastností předpr-
vohorních a spodnoprvohorních sedimentů. 
Bez těchto informací nelze rozhodnout o tom, 
zda je využití geotermální energie v Úvalech 
perspektivní a kde by případně měl být lokali-
zován další geotermický průzkum.  

Lokalita Úvaly může být při splnění určitých 
předpokladů pro využití hlubinné geotermální 
energie perspektivní (existují nepřímé indicie, 
které zde možnost využití hlubinné geoter-
mální energie podporují). V současné době 
ale není k dispozici dostatek podkladů, na je-
jichž základě by bylo možné o perspektivnosti 
oblasti města Úvaly rozhodnout. Pro vyhod-
nocení perspektivnosti lokality je proto nut-
né provést další povrchové geologické práce 
(především geofyzikální měření). Teprve po-
kud nebudou jejich výsledky negativní, bude 
možné přistoupit k přípravě a projektování 
průzkumných vrtů. To platí i pro doporučení 
k lokalizaci případných průzkumných vrtů – 
takové doporučení bude možné dát až na zá-
kladě provedení podrobnějších geofyzikálních 
měření a dalších geologických prací.

Martin Kloz, hlavní řešitel projektu

Novinky ve vlacích PID

S6  Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Nu-
čice – Beroun

S7  Úvaly – Praha hl. n. – Beroun
S8  Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Čer-

čany
S9  Praha-Horní Počernice – Praha hl. 

n. – Strančice – Čerčany (-Benešov u         
Prahy*)

S11 Pečky – Bošice – Kouřim
S12 Poříčany – Sadská (-Nymburk hl. n. *)
S20  Praha Masarykovo nádr. – Lysá nad La-

bem – Milovice
S23  Čelákovice – Brandýs n. L. – Nerato-

vice
S32  Lysá nad Labem – Stará Boleslav – 

Všetaty (-Štětí*)
S40  Kralupy nad Vltavou – Podlešín (-Sla-

ný*)
S41  Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – Praha-

Hostivař
S43 Kralupy nad Vltavou – Neratovice
S44 Kralupy nad Vltavou – Velvary
S45  Kralupy nad Vltavou – Zákolany – 

Kladno-Ostrovec – Kladno

S50  Kladno – Kamenné Žehrovice (-Ra-
kovník*)

S60  Beroun – Králův Dvůr-Popovice 
(-Březnice*)

S65  Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Zli-
čín – Hostivice – Rudná u Prahy

S70  Beroun – Králův Dvůr-Popovice (-Ho-
řovice*)

S75  Beroun – Beroun-Závodí (-Rakovník*)
S76  Zadní Třebaň – Všeradice (-Lochovi-

ce*)
S80  Praha hl. n. – Vrané nad Vltavou – Dobříš
S88  Čerčany – Chocerady – Sázava-Černé 

Budy
R3  Praha-Vršovice – Neratovice – Všetaty 

(-Mladá Boleslav hl. n. *)
R4  Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou 

(-Hněvice*)
R5  Praha Masarykovo nádr. – Kladno – 

Kladno-Ostrovec / (-Rakovník*)

* = není v PID
tučně jsou vyznačeny nové linky
PID Informační zpravodaj č. 20/2011



8

zprávy z města Život Úval 1/2012

Odjezd
Úvaly

nádraží

Příjezd
Masarykovo 

nádraží

Příjezd
Hlavní 
nádraží

Poznámka
Odjezd

Masarykovo 
nádraží

Odjezd
Hlavní
nádraží

Příjezd
Úvaly

nádraží
Poznámka

4:26 4:53 X 0:20 0:44
22:475:332:565:4

5:10 5:35 X, B 4:49 5:14 X, 6, 27
5:26 5:53 X, 6, 27 5:19 5:44
5:40 6:05 X, B 5:39 6:03 X, B

41:694:532:665:5 X
6:03 6:27 X 6:09 6:33 X, R
6:10 6:35 X, B 6:19 6:44

30:793:635:662:6 X, Řev
6:40 7:05 X, B 6:49 7:14
6:56 7:23 X 7:09 7:33 X, Řev
7:03 7:27
7:10 7:35 X, B 7:19 7:44

30:893:735:762:7 X, Řev
7:40 8:05 X, B 7:49 8:14

33:890:832:865:7 X,Řev
8:10 8:35 X, B 8:19 8:44

30:993:835:862:8 X, Řev
8:40 9:05 X, B 8:49 9:14

44:991:932:965:8
9:10 9:35 X, Řev 9:49 10:14

44:0191:0135:0162:9
41:1194:0132:1165:9
44:1191:1135:1162:01
41:2194:1132:2165:01
44:2191:2135:2162:11
41:3194:2132:3165:11
44:3191:3135:3162:21
41:4194:3132:4165:21
44:4191:4135:4162:31
30:5193:4132:5165:31 X, R
41:5194:4135:5162:41
33:5190:5132:5165:41 X, R

15:10 15:35 X, B 15:19 15:44
30:6193:5135:5162:51 X, R

15:40 16:05 X, B 15:49 16:14
33:6190:6132:6165:51 X, Řev

16:10 16:35 X, B 16:19 16:44
30:7193:6135:6162:61 X, Řev

16:40 17:05 X, B 16:49 17:14
33:7190:7132:7165:61 X, Řev

17:10 17:35 X, B 17:19 17:44
30:8193:7135:7162:71 X, Řev

17:40 18:05 X, B 17:49 18:14
33:8190:8132:8165:71 X, Řev

18:10 18:35 X, B 18:19 18:44
30:9193:8135:8162:81 X, Řev

18:40 18:05 X, B 18:49 19:14
33:9190:9132:9165:81 X, Řev
44:9191:9135:9162:91
41:0294:9132:0265:91
44:0291:0235:0262:02
41:1294:0232:1265:02
44:1291:1235:1262:12
41:2294:1232:2265:12
44:2291:2235:2262:22
41:3294:2232:3265:22
44:3291:3215:3262:32

Ú     -    aharPaharP    -    ylav Úvaly
Platí od 12.12.2011 do 12.12.2012

ODJEZDY A PŘÍJEZDY VLAKŮ 011/S1 názory čtenářů
Bude či nebude praktická 
škola v Úvalech,  
názor čtenáře
Pan Petr Borecký, předseda školské komi-
se, byl postaven před těžký úkol, a totiž 
obhájit na stránkách Života Úval neobha-
jitelné.
Obhájit zrušení školy s vynikající odbor-
nou pedagogickou pověstí pro cca 60 hen-
dikepovaných dětí, cca 12 zaměstnanců 
školy, z kterých je minimálně sedm z Úval 
je úkol těžký a morálně téměř nestravitel-
ný. Pomineme-li fakt, že škola byla v létě 
t. r. přestěhována do nových prostor, které 
si vyučující museli uklidit po stavebních 
úpravách. Při těchto úpravách díky nedo-
statečnému zakrytí střech došlo k vyplave-
ní místností, kde byly uloženy a zatékající 
vodou zničeny elektronické didaktické po-
můcky v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč.
Nemůžu pominout fakt, který je naprosto 
zásadní, a to je psychika dětí navštěvují-
cích tuto školu, které jsou citově vázány na 
své učitele, více než děti navštěvující běž-
nou základní školu.
Naprosto zavádějící je názor, že praktickou 
školu navštěvují pouze tři děti z Úval. To je 
spíš ta dobrá zpráva. Kolikpak navštěvuje 
mimoúvalských žáků základní školu – cca 
80???
Výpověď sama o sobě bude právně v po-
řádku. Výpovědní lhůta 12 měsíců je daná 
smlouvou, chyba je tedy ve smlouvě. Škola 
není např. sklad, aby se dala v takovém ter-
mínu opustit. Nabízené objekty, které město 
nabídlo kraji jako náhradní, jsou v dezolát-
ním stavu. Slušel by jim spíše demoliční 
výměr. Rozhodně nejsou rekonstruovatelné  
k využití k speciální pedagogice za rozumný 
obnos, dejme tomu za částku 10 mil. Kč.
Argument – základní škola bude tyto pro-
story potřebovat, protože její kapacita  
v roce 2014 nebude dostačovat, je zoufa-
le zlý. Dle mých informací do první třídy 
nastoupí cca 70 dětí, což je míň než jiné 
roky. Proč tedy potřebuje základní škola 
prostory? 
Z článku si mohu dovodit, že město před-
jednalo celou věc na kraji a teď si snaží 
pochybnými argumenty zachránit čest. 
Nejhorší a také nejhloupější je argument 
o nákladech hrazených krajem městu. 
Uvědomme si, prosím, že město fakturuje 
náklady kraji a kraj tedy nemůže za to, že 
město neumí vyfakturovat skutečné nákla-
dy. Tím padají veškeré argumenty o počtu 
žáků z Úval. Provoz takové školy by měl 
být v prvé řadě pro město ctí a pak až vý-
dělečnou činností, pokud ovšem by měs-
to nemělo s prostory praktické školy jiné 
úmysly. Jaké?? Otázka je, kam do rozpočtu 
města je částka, kterou kraj hradí ročně za 
nájem, zaúčtována?? Vždyť praktická ško-
la platí měsíční zálohy za energie, které 
si město zaúčtovává, včetně následného 
ročního vyúčtování. Tak jaképak dotování 
praktické školy z omezených prostředků 
města, pane Borecký??

Peter Hrubý

ze zápisníku policie
Kontroly budou pokračovat  
Policisté obvodního oddělení Úvaly provedli 
dne 25. listopadu 2011 ve večerních a nočních 
hodinách rozsáhlé bezpečnostní opatření k za-
jištění veřejného pořádku a prevence krimina-
lity. Kontrolní akce proběhla v součinnosti s 
policisty z dopravního inspektorátu, služby kri-
minální policie a vyšetřování, služební kynolo-
gie a strážníky Městské policie v Šestajovicích. 
Přítomna byla také pracovnice MěÚ Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav z oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a mládeže. 
Policisté se zaměřili zejména na pátrání po 
osobách a věcech, na kontrolu řidičů, jak do-
držují pravidla silničního provozu a především 

zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
omamných a psychotropních látek před jízdou 
a během jízdy. V rámci preventivní akce zkon-
trolovali ve svém obvodě desítku restaurač-
ních zařízení. Zaměřili se hlavně na podávání 
a požívání alkoholu mladistvými.
Na jedné z diskoték v Úvalech provedli po-
licisté u čtyř desítek mladých lidí dechovou 
zkoušku. Při tom zjistili prodání alkoholu 
pěti mladistvým ve věku 16 a 17 let. Těchto 
pět mladých lidí nadýchalo od 0,52 do 1,41 
promile alkoholu. Následně byli převezeni na 
obvodní oddělení a po provedení všech po-

➜  ➜  ➜  strana 9
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➜  ➜  ➜  ze strany 8
třebných úkonů byli předáni svým zákonným 
zástupcům.
Krátce po půlnoci dne 26. listopadu 2011 za-
stavila policejní hlídka devětadvacetiletého ři-
diče BMW jedoucího po silnici II/101 ve smě-
ru od obce Úvaly na Nové Jirny. Po předložení 
dokladů k řízení a provozu vozidla provedla  
u řidiče dechovou zkoušku na přítomnost al-
koholu s negativním výsledkem. Následně 
však zjistila, že řidič má vysloven zákaz čin-
nosti řízení motorového vozidla platný až do 
20. února 2013. Proti muži byly okamžitě za-

hájeny úkony pro podezření ze spáchání trest-
ného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. Hrozí mu tak trest odnětí svobody 
až na tři léta.
V rámci bezpečnostního opatření hlídky zkon-
trolovaly 86 řidičů osobních a nákladních vo-
zidel a hostů restaurací, aniž by uložily něko-
mu ze zkontrolovaných blokovou pokutu.
Policisté Územního odboru Praha venkov-
Východ zaměřují svou činnost na bezpečnost 
a plynulost v silničním provozu a dodržová-
ní veřejného pořádku na celém svém území. 
Do konce roku proběhne řada dopravně bez-

pečnostních a preventivních akcí, které mají 
jednotný cíl – působit preventivně na všechny 
občany, zejména na účastníky silničního pro-
vozu tak, aby se co nejvíce podařilo snížit po-
čet dopravních nehod, havárií, jízd pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových látek, jízd bez 
řidičského oprávnění.
Policisté však nedokážou těmto nebezpečným 
faktorům zabránit, pokud sami řidiči a všichni 
účastníci silničního provozu nebudou dodr-
žovat pravidla silničního provozu, nebudou 
ohleduplní.

por. Bc. Markéta Johnová

kultura a volný čas

Díky „domečku“ (MDDM), který s tradicí 
úspěšně započal, může Komise pro kulturu 
rady města pokračovat s osvědčenými kon-
certy souboru Musica Dolce Vita. Připravila 
na 10. prosince 2011 další ke zpříjemnění 
předvánočního času. Trio má na svém kontě 
mnoho úspěšných koncertů po celé republi-
ce, ale do Úval se rádo pravidelně vrací, což 
mezzosopranistka paní Daniela Demuthová 
sama posluchačům potvrdila. Program Ad-
ventního koncertu byl sestaven z tvorby vý-

znamných starých českých mistrů a pěvecké 
vystoupení mezzosopranistky, flétna paní 
Žofie Vokálkové s harfou paní Zbyňky Šolco-
vé hladily smysly i duši. A protože o bílých 
Vánocích nemůže být zatím řeč, představu 
o nich převzalo trio do svých rukou – celé  
v bílém nadýchaném. 
Dokonale vytištěný program, navržený s citem 
pro decentnost, s originálem úžasné fotografie 
souboru dokázal naladit příchozí na očekáva-
ný koncert. Na prvních padesát návštěvníků se 

dostal dvojlist s fotografií tria, dalších deset 
dostalo jen text. Zbytku zklamaných ze zhru-
ba devadesáti posluchačů (stálých i nových  
a dokonce malých dětí) v sálku DPS to vyna-
hradil sám koncert, který zatím nikdy nezůstal 
nic dlužen své bývalé i současné pověsti. Ko-
mise pro kulturu připravuje pro další rok opět 
koncerty souboru Musica Dolce Vita a slibuje, 
programů s fotografií, které lze uchovat jako 
památku na koncert, bude víc!

Alena Janurová

Adventní koncert Musica Dolce Vita

Šla jsem na zkoušku úvalského pěveckého sboru, 
kdybych se náhodou nedostala do kostela na Rybovu 
mši vánoční. Dobře jsem udělala, dostalo mě to. Při 
koncertě v kostele bych si asi neuvědomila, kolik na-
máhavé práce, úsilí a nadšení bylo třeba, aby se dob-
rá věc podařila. Od členky sboru jsem se dozvěděla, 
že zkouší dvakrát týdně již od září a dnešní (12. 12. 
2011) poslední zkouška před generálkou ve Škvor-
ci byla podle organizačního vedoucího Vítězslava 
Pokorného rozlučková v prostorách DPS. Nebýt tu, 
přišla bych o hlubší dojem, který budu 17. nebo 18. 
prosince mít, pokud se proderu do úvalského kostela. 
Předpokládám obrovský zájem. S orchestrem s diri-
gentem Josefem Štefanem, sólisty Pražské konzerva-
toře a ve vánoční atmosféře kostela Zvěstování Páně 
to bude životní zážitek, protože jsem viděla Martina 
Vydru jako sbormistra, hrát si s hudbou a hlasy s lás-
kou, nadšením a humorem. Opětované porozumění 
sboru se sbormistrem mě v tom ujišťují. Standing 
ovation!

Alena Janurová

S úctou smekám pomyslný klobouk…



10

kultura a volný čas Život Úval 1/2012

Hej, mistře, vstaň bystře!
Vzhlédni na jasnost, 
nebes na švarnost!
Krásu neuhlídáš
v tento noční čas.

Těmito slovy začíná Česká mše vánoční od Ja-
kuba Jana Ryby, která je již mnoho let jednou  
z nejslavnějších a nejznámějších vánočních skla-
deb, bez níž si nedokážeme představit kouzlo 
svátečních dní. Od doby svého vzniku a prvního 
provedení na Štědrý večer roku 1796 se dočka-
la nesčetného počtu provedení. V Úvalech byla 
například uvedena 16. prosince 1992 v kostele 
Zvěstování Páně, kdy posluchače Pražské kon-
zervatoře řídila Markéta Smolíková. 
Pak se mnoho let nenašel nikdo, kdy by dal 
podnět k novému nastudování této typicky čes-
ké vánoční hudby. Až v polovině května roku 
2011 přišel Martin Vydra ke sbormistrovi ko-
morního pěveckého sboru Christi Vítězslavu 
Pokornému s myšlenkou provedení Rybovy 
mše poslední adventní neděli. K uskutečnění 
nápadu bylo potřeba mnohé vykonat a mnoho 
překážek překonat. Po výzvě v měsíčníku Život 
Úval se k původně osmnáctičlennému sboru 
Christi začali postupně přidávat další zpěváci. 
Koncem léta se podařilo z dospělých a studentů 
Pražské konzervatoře vytvořit Úvalský pěvec-
ký sbor čítající 46 osob se 4 sólisty a domluvit 
spolupráci se sedmnáctičlenným Českým ko-
morním ansámblem, orchestrem vytvořeným 
z absolventů a studentů Pražské konzervatoře. 
Martin Vydra se ujal úlohy sbormistra a Vítěz-
slav Pokorný pracoval jako organizační vedou-
cí. Od září probíhalo každé pondělí a neděli 
nacvičování skladby; zpočátku v kapli Církve 
československé husitské, později, díky podpoře 
vedení města, v sále DPS. První veřejná zkouš-
ka sboru se uskutečnila za velkého zájmu ve-
řejnosti 5. prosince v sále DPS, první generální 
zkouška v pondělí 12. prosince v evangelickém 
kostele ve Škvorci, druhá generální zkouška  
v sobotu 17. prosince v kostele Zvěstování 

Nejvýznamnější kulturní počin roku 2011 v Úvalech

Páně v Úvalech, obě rovněž před početným 
publikem.
A pak přišel den, na který se těšila a netrpělivě 
čekala kulturní veřejnost. V neděli 18. prosin-
ce v 19 hodin se ve zcela zaplněném úvalském 
kostele téměř přesně po 19 letech opět oficiálně 
rozezněly první tóny České mše vánoční. Ještě 
před jejím zahájením všechny přivítal staros-
ta města MUDr. Jan Šťastný a vyzval k uctění 
památky zemřelého prezidenta Václava Havla 
českou státní hymnou. Poté se ujala úvodního 
slova paní Jana Pospíšilová, která krátce pro-
mluvila o koncertní skladbě a vystupujících 
umělcích. 
Česká mše vánoční je komponována v pojetí 
lidových vánočních her a je možné ji přirov-
nat k betlému v tónech. Děj je prostý. Poté, co 
pastýři zaslechnou andělské hlasy zvěstující 
narození Spasitele, rozhodnou se, že se mu pů-
jdou společně poklonit. Spasiteli přinášejí dary 
a oslavují jeho narození. Z každého tónu i slov 
skladby vyvěrá krása a vznešenost tohoto ná-
rodního klenotu české hudby. Už v úvodní části 
Kyrie upoutal pozornost posluchačů koncertu 

zpěv sólistů Štěpána Eliáše a Martina Vydry.  
V následující části Gloria se přidaly andělské 
hlasy Terezy Machačové a Ludmily Hudečko-
vé. Od částí Graduale a Credo se k sólistům 
připojil sbor. V melodicky pomalém Offertoriu 
si posluchači mohli představit pastýře, kteří se 
klaní Spasiteli, předávají mu dary a hrají na 
hudební nástroje. Díkůvzdání pokračuje v části 
Sanctus, na které navazují roztančenými tóny 
Benedictus a Agnus dei. Mohutně znějící Com-
munio díky dynamickému podání sboru, vytvo-
řilo strhující finále skladby. Vyváženě znějící 
Český komorní ansámbl s dirigentem Josefem 
Štefanem, který řídil tento orchestr s neuvěři-
telnou lehkostí, vytvořil harmonický doprovod 
sólistů i Úvalského pěveckého sboru. 
Dlouhotrvající potlesk na konci koncertu byl 
uznáním a upřímným poděkováním všem vy-
stupujícím a vynutil si přídavek v písni Naro-
dil se Kristus Pán. Kde se v lidech, z nichž se 
převážná většina zpěvu profesně nevěnuje, bere 
síla, která je dokáže stmelit tak, že několik mě-
síců obětují svůj volný čas a společně nastudují 
tak úžasné vystoupení, jež dokáže vytvořit po-
city pohody a velebného klidu a přenést je na 
jiné lidi? Stal se téměř zázrak a v krátké době 
vzniklo profesionálně znějící sborové těleso.
Bez přehánění je možné říci, že prosincové 
provedení České mše vánoční bylo zdárným 
završením kulturního dění v roce 2011 v na-
šem městě a koncertem, který dlouho nevymizí 
z paměti.

Vladislav Procházka
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Když jsem šel s manželkou a vnučkou oneh-
dy v pátek 18. listopadu právě uplynulého 
roku na vernisáž výstavy fotografií Dany 
Kyndrové pod názvem ŽENA do galerie 
Městského domu dětí a mládeže v Úvalech, 
měl jsem smíšené pocity. Ptal jsem se sám 
sebe, co chce autorka pod názvem Žena uká-
zat? Ženské portréty, ženu jako vzor krásy  
a něhy, a jak? Byl jsem však překvapen. A to 
velmi mile. 
Autorka na černobílé fotografii ukázala ženu 
bez rozdílu věku v běžném životě, v pracov-
ních, společenských, intimních i erotických 
situacích. Od její role matky, kdy přivede na 
svět nový život, přes její činnost v různých ak-
tivitách až po smrt a odejití na věčnost. Ženu 
již tak ani nevnímáme, protože její běh života 
považujeme, ať v tom či onom, za samozřej-
most, za zcela běžnou záležitost.
Fotografie fotografky Dany Kyndrové prozra-
zovaly střízlivost, pokoru a skromnost. Tak 
vůbec působila i samotná autorka přítomná na 
vernisáži. Dá se říci, že autorka je spíš pozo-
rovatelkou, která se drží v pozadí. V některých 
jejích fotografiích byl naznačen drsný sarkas-
tický úšklebek.
Celou atmosféru umocnila i bravurní hra 
paní Zbyňky Šolcové na harfu. Však se na ni 
vždycky moc těšíme.

Dana Kyndrová – ŽENA

Všem, účinkujícím, řečníkům, organizátorům 
výstavy vůbec, patří veliké poděkování. I ta-
kových výstav je nám v dnešní hektické a ne 
vždy upřímné době třeba. Výstava fotografií 

ŽENA byla další z výborných výstav, které 
galerie městského domu dětí a mládeže pořá-
dala. Jen tak dále!

Dr. Vítězslav Pokorný 

2. prosince bylo v 17 hodin v tanečním sále 
MDDM slavnostní vyhlášení vítězů vánoční 
výtvarné soutěže, jejímž garantem je malířka 
Ladislava Pechová. 
Příjemného předvánočního výtvarného klání 
„Namaluj Ježíškovi stromeček“ se  zúčastnilo 
i díky anonci v Regionu celkem 61 dětí, které 
soutěžily ve třech kategoriích: 2-5 let, 6-9 let, 
10-15let. A jak to dopadlo? Dobře, vystupující 
„ Koťata“ z dramatického kroužku MDDM se 
postarala o milou předvánoční atmosféru, paní 
malířka udělala dětem krásné diplomy a osob-
ně jim při vyhlášení vítězů soutěže věnovala  
knížky se svými ilustracemi, náš domeček se 
postaral o ceny a celkovou produkci soutěže. 
Dá se říci, že rozhodování měla porota těžké, 
protože práce dětí byly opravdu krásné. Ale 
už vás nebudeme napínat, zde je výsledné po-
řadí všech tří kategorií.

I. místo: Petruška Kuklová, Evelína Waitrová 
a Šárka Hájková

II. místo: Tomáš Zoubek, Simonka Kácová  
a Matěj Němec

III. místo: Amálka a Jan Oliver Slezákovi, 
Adam Němec a Jitka Ježková

Diplom za obrázek si ze soutěže odnesli: Filip 
Teplý, Matěj Ira, Michaela Rygerová, Julie Je-
línková a Kája Kočálková.
Diplom za účast dostalo všech 14 dětí sou-
těžících v I. kategorii a Barunka Irová jako 
nejmladší /dvouletá/ soutěžící dostala od paní 
malířky  knížku s věnováním.
Paní malířce děkujeme a těšíme se na další 
ročník soutěže.    

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Namaluj Ježíškovi stromeček

VV soutěž MDDM Úvaly 
na téma  „ Dopravní  
prostředky „
Soutěže se zúčastnilo 72 prací dětí,   které byly 
rozděleny do třech kategorií: 3-6 let, 7-9 let,
10-15let.  Práce byly charakteristické vyso-
kou plastičností, nápaditostí  a širokou škálou 
použitých materiálů.  Vybrat devět oceněných 
prací byl opravdu oříšek. Gratulujeme všem 
zúčastněným, zvláště pak oceněným. A tady  
jsou vítězové ve všech třech  kategoriích:

1. místo: Matěj Ira, Šárka Hájková, Kuba, Ka-
rolína a Míša Slabákovi 
2. místo: Jan Oliver Slezák, Matěj Němec, 
Adam Němec
3. místo: Karolína Trapková, Nela Pacholát-
ková, Anička Bernášková Koťátka 

Ladislava Pechová a Barunka Irová

➜  ➜  ➜  strana 12
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Galerie MDDM  
představuje……
Autory fotografií chystané výstavy 20., 21. 
a 22. ledna 2012: Terezu Šídlovou, Jonáše 
Koukla a Martinu Vrátnou

Cestovatelé Jonáš a Martina o své cestě  ří-
kají: 
Cesta pro nás znamenala výzvu. Nejprve 
jsme museli opustit všechny jistoty, pak jsme 
se ocitli v nejistotě a shledali, že žádná jisto-
ta neexistuje, protože vše se neustále vyvíjí  
a mění a co víc, vše je jen na nás samotných. 
Na co se ve své mysli zaměřím, to prožívám. 
Toho si člověk nemusí být v běžném životě 
vědom, nicméně na cestě se vše okamžitě 
ukáže. Co máte v sobě, dostáváte zvenku 
zpátky. Proto se říká, že Indii můžete nená-
vidět a zároveň milovat…. Zéland a Indie 
- země, kde jsme čerpali inspiraci a hledali 
duchovní poznání… 
A o sobě nám sdělili: 

Jonáš 
Jsem vystudovaný učitel hudební výchovy, 
občasně studuji muzikoterapii a pozoruji, jak 
můžeme díky hudebním vibracím vyjádřit 
nevyjádřitelné, pocítit netušené a spojovat 
posvátné. Sbírám hudební nástroje, učím se 
je rozeznívat a zajímám se o jejich původ  
a spirituální význam. Učím se držet ve svém 
srdci pokoj, abych ho mohl šířit do světa, 
což se mi zatím nejlépe daří právě pomo-
cí hudebních vibrací. Jezdím po školách, 
školkách, firmách, domovech pro seniory…  
a spolu s lidmi všech generací souzníme. 
Jsem studentem sufijských Tanců Univerzál-
ního Míru, Nedávno jsem začal dělat muzi-

Děkujeme vedoucí estetiky MDDM Úvaly 
Ivě Pospíšilové za projekt  mikroregionál-
ních výtvarných soutěží. Je vidět, že vybraná 
témata jsou dětem blízká, což dokazuje stále 
rostoucí počet soutěžících.  Jejich snahu vždy  
oceníme  krásným diplomem a výtvarným 
materiálem s přáním, ať jim to maluje čím dál 
tím lépe.

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

Vítězné práce soutěže

koterapii s dětmi s poruchami autistického 
spektra a třetím rokem pořádáme worksho-
py výroby šamanských bubnů. Tedy takřka 
všechno, čím se zabývám, se týká lidí v kru-
hu a sdílení.   

Martina  
Kdybych si mohla vybrat, co chci v životě 
dělat, žila bych v chaloupce u lesa. Byla 
by tam louka plná pampelišek a kopretin, 
studánka, šípky a břízy, švestky a jabloně, 
kočka na zápraží a spousta bosonohých 
dětí kolem. Toulali bychom se po kopcích, 
poslouchali šumění potoka nebo vařili  na 
kamnech bramboračku. Hodně bychom si 
hráli, hodně bychom tvořili, hodně bychom 
naslouchali přírodě kolem nás. Příroda mě 
naplňuje stejně jako setkávání v kruzích ko-
lem ohně, usínání venku na trávě a koukání 
se na noční nebe. Mám ráda pastelky, korál-
ky a Jonáše. Mám ráda sdílení, mám ráda 
tance dávných tradic. 

Tereza „Terra“ Šídlová
Jsem studentkou gymnázia v Českém Brodě. 
Fotografovat jsem začala v roce 2006 malým 
kompaktním foťákem. Později jsem přešla na 

větší foťák Panasonic Lumix DMC-FZ8, kte-
rý mám dodnes (mimo toho mám také malý 
„kapesní“ foťák, který mám u sebe neustále – 
a musím říct, že i s ním se dají pořídit pěkné 
fotky – jedna je k nahlédnutí zde na výstavě 
– ta s lesem). 
Ráda fotím makrofotky, krajinky, zvířata… 
Také ráda cestuji, takže fotím plno „cestova-
telských“ fotek. Mimo jiné taky ráda jezdím 
na letecké show a fotím letadla ☺. Ale mým 
nejoblíbenějším tématem k focení zůstává 
jednoznačně příroda. 
Hodně mých fotek vzniká doma a v blízkém 
okolí. Ač se to nezdá, tak je zde plno objek-
tů k focení – třeba fotka se psem, s kapkou, 
nebo s beruškou. Fotka s lesem je z třídního 
výletu, fotka s pelikánem zase z dovolené. 
Vhodné objekty k focení se zkrátka najdou 
všude ☺.
Focení je pro mne koníčkem a tak to i zůsta-
ne. Ale i přesto se snažím neustále zlepšovat 
a jen doufám, že se mi to daří. ☺ To posuďte 
sami.
Tak přijďte,  tohle setkání bude opravdu za-
jímavé.  

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

Autorka tematických výtvarných soutěží 
Iva Pospíšilová s Karolínkou Trapkovou
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Výstava, jejíž příznačný název Andělské 
zvonění ohlašoval příchod vánočních svát-
ků, proběhla ve dnech 2. až 8. prosince 2011  
v galerii MDDM. Na její přípravě a realizaci 
se podílely děti společně s vedoucími výtvar-
ných kroužků. A bylo skutečně co obdivovat.
Typickým znakem výstavy byla značná šíře 
výtvarných technik, kterým se děti v „domeč-
ku“ věnují. Bylo možné spatřit ukázky šňůrové 
techniky kombinované s textilní koláží či mal-
bou (soubory Triptych, V zahradě, Fantazie, 
vánoční přání) od začátečníků i pokročilých 
pod vedením Ivy Pospíšilové nebo díla vy-
tvořená malováním špachtlovou technikou či 
kašírované plastiky (soubory v ZOO, vánoční 
hvězdy) od dětí z 1. – 9. tříd pod vedením Hany 
Novosádové. Dětské prsty z kroužku kerami-
ky vedeného Janou Krejsovou vytvořily nejen 

keramické vázy, zvířátka a malované zvoneč-
ky, ale také půvabnou vesničku i s rybníkem 
a vlakem. Nabídka tvůrčí činnosti probouzí 
v dětech zájem o lidovou tvorbu, která byla 
zastoupena několika betlémy ze šustí, polš-
tářky a křížkovými výšivkami, které vznikly 
díky odbornému dohledu Jany Kubešové a Ivy 
Pospíšilové. Část prostor galerie patřila tvorbě 
dospělých. Každý z návštěvníků mohl obdivo-
vat vesničku vytvořenou z 35 dílů malovaného 
perníku, kterou zhotovila Monika Chomátová. 
Toto dílo můžeme považovat za další úvalský 
betlém. Naprosto impozantním dojmem pů-
sobil anděl se svítící svatozáří v životní veli-
kosti, který vévodil v průčelí výstavy. Bylo to 
společné dílo, které vznikalo pod vedením au-
torky Ivy Pospíšilové. Již konstrukce, kterou 
podle návrhu svařili Josef Mysliveček a Petr 

Frýdman, působila jako moderní kovová plas-
tika. Anděla dotvořily členky kroužku výtvar-
ných technik pro dospělé, pracovnice  MDDM 
a světlo mu dal Jirka Konečný.
Opět se potvrdilo, že nejen děti pod vedením 
zkušených lektorů dokážou vytvořit úžas-
né věci, často srovnatelné s profesionálními 
umělci. Malí výtvarníci nacházejí v MDDM 
zázemí, v němž můžou aktivně využívat vol-
ný čas. Výsledkem jsou pak díla, která potěší 
malé autory a jistě i jejich rodiče.
Výstava výtvarných kroužků jak náplní, tak  
i mimořádně zdařilou a nápaditou (a přede-
vším pracnou) instalací tentokrát výrazně 
předčila veškerá očekávání a posunula laťku 
celkové úrovně oproti předcházejícím o něko-
lik stupňů. Co můžeme očekávat příště?

Vladislav Procházka

Andělské zvonění navodilo předvánoční čas

Vánoční šachový turnaj 
MDDM Úvaly 2011
11. 12. 2011 se v městském domě dětí  ko-
nal  již třetí šachový turnaj pro hráče všech 
generací. Počet hráčů stále stoupá, tentokrát 
se zúčastnilo  7 dětí a 12 dospělých. Hlavní 
rozhodčí  Petr Slavík  rozhodl, že se při tak 
velkém počtu hráčů bude hrát švýcarským  
systémem.  První kolo začínalo kolem půl 
jedenácté, hrálo se svižně bez časových pro-
dlev, turnaj jsme v pohodě dohráli okolo půl 
druhé. 

V kategorii dětí zvítězili:
1. místo David Patočka
2. místo Marek Doležal
3. místo Filip Fík

V kategorii dospělých:
1. místo  Milan Bartoň
2. místo Oldřich Doležal
3. místo  Petr Slavík 

Díky MDDM jsme hráli v příjemném prostře-
dí, všichni dostali pěkné diplomy a obdrželi 
ceny. Ze zájmu dospělých hráčů máme velkou 
radost. Těšíme se s pozdravem „ Šachu zdar“  
zase příště. 

Petr Nováček 
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Dne 5. 12. proběhla na naší škole akce Čer-
toviny. Zúčastnily se jí pořadatelské třídy 9.B  
a 9.A. Vytvořily si pro 1. stupeň program tak, 
aby všechny děti zaujaly. Den probíhal vel-
mi hladce. Byli jsme rozděleni do 3 skupin 
s určitým počtem obcházených tříd. Některé 
děti, které během tohoto roku zlobily, si to  
v tu chvíli, co vrazili čerti do jejich třídy, 
rychle uvědomily. Poté, co je pekelníci trošku 
postrašili, přišel do třídy anděl s Mikulášem, 
který děti pochválil a popřípadě rozdal drobné 
dárečky připravené od jejich rodičů. Někteří 
z nás byli požádáni, aby odpoledne přišli i do 
družiny, i tam se povedlo vytvořit sváteční at-
mosféru. 
Dětem i nám se Čertoviny velmi líbily a mys-

lím si, že příští rok to bude zase skvělé, ale 
bohužel bez nás.
Klára Mandová, 9.B   

A co na to žáci 2.C? Vybíráme pár příspěvků:

„Čertoviny se mi líbily. Nebál jsem se. Byli 
strašidelní. Těším se na další čertoviny.“ 
Adam Š.
„Byli strašně strašidelní. Malovali nás. Bylo 
tady celé peklo a taky anděl a Mikuláš.“ Lucie 
R.
„Čerti nebyli strašidelní. Čertům jsme zpíva-
li.“ Fanda
„Furt chrastili řetězy.“ A. Š.
„Neodnesli mě do pekla.“ M. Ch.

Čertoviny

Co nás čeká v lednu?
Jak to chodí ve škole?
18. ledna 2012 zveme budoucí školáky a je-
jich rodiče do školy na Den otevřených dveří. 
Mohou se zúčastnit vyučování v 1. a 2. vyu-
čovací hodině.

Přijďte, těší se na Vás žáci a učitelé 1. tříd.

Zápis  
Zápis dětí do 1. ročníku naší školy se bude 
konat v pátek 20. ledna 2012 od 12 hodin.  
V případě onemocnění je možné využít ná-
hradní termín 10. února 2012.  

Mgr. Lenka Foučková

Dojemná setkání
Období Vánoc je krásný čas, kdy se čas-
těji než jindy setkávají přátelé, rodina. 
V této době dochází i k neobyčejným 
setkáním, která přináší poznání nového 
prostředí a nových lidí. K těmto setká-
ním patří určitě předvánoční návštěva 
dětí naší školy v domově seniorů. Děti 
v domově zazpívají, přednesou bás-
ně, zahrají na flétny. Je vidět, že starší 
lidé už se na děti těší, že je jejich mládí  
a radost ze života osvěží a potěší. Je to 
ale hluboký zážitek i pro děti a pro nás, 
učitele. Vidíme zde přátelské setkávání 
dvou generací, té nejstarší a nejmladší. 
Děti se učí pochopit, že na světě nejsou 
jen lidé mladí, že člověk v každém věku 
je krásný, že stáří je laskavé a moudré. 
Poznávají, jak se starším lidem žije, jaké 
mají potíže, cítí s nimi. Pro nás učitele 
je velká radost vidět, že děti jsou citlivé. 
Úsměvy na rtech babiček, dědečků i dětí 
a společně prožité příjemné dopoledne je 
hezkým zážitkem.

Mgr. Lenka Foučková

Dementování poplašné 
zprávy o sloučení škol
Dávám na vědomost široké veřejnosti a pře-
devším rodičům našich potenciálních stu-
dentů, že poplašná zpráva o budoucím slu-
čování Gymnázia Český Brod a SOŠ Liblice 
se nezakládá na pravdě. Krajský úřad Stře-
dočeského kraje prostřednictvím náměstka 
hejtmana pro školství PaedDr. Milana Něm-
ce pouze zjišťoval teoretické možnosti této 
eventuality v souvislosti s pravděpodobným 
ukončením činnosti Základní a Praktické 
školy v Úvalech ve školním roce 2011/2012 
a následným převedením této školy do ji-
ného objektu ve vlastnictví Středočeského 
kraje (například i do Liblic). Gymnázium 
nemá dostatečně volné prostory pro případ-
né sloučení škol a Středočeský kraj už o této 
eventualitě podle slov p. Němce uvažovat 
nebude.
Poplašná zpráva poškozuje jméno gymnázia  
a mohla by odradit potenciální zájemce o stu-
dium na této škole. I nadále bude gymnázium 
otevírat pro studenty jednu třídu čtyřletého 
typu studia a jednu třídu osmiletého typu stu-
dia.

Mgr. Vladimír Libovický, 
ředitel gymnázia
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První zpráva o zrušení naší školy proletěla 
městem Úvaly vloni brzy na jaře. Přiznám se, 
že jsem nevěřila tomu, že by úvalští zastupitelé 
mohli něco takového našim postiženým žákům 
udělat. K žádnému jednání města jsem však 
pozvána nebyla, nic mi oficiálně nebylo sděle-
no. Asi k tomu zastupitelé nenašli odvahu.
O tom, že se začalo uvažovat o výpovědi, jsem 
se dozvěděla od radního Středočeského kraje 
PaedDr. Milana Němce až v polovině května. 
Když jsem potom žádala o slyšení na našem 
městském úřadě, pomohla mi tajemnice paní 
JanaTesařová. Doslova mne „protlačila“ na 
neformální jednání zastupitelstva. Zde jsem se 
snažila vysvětlit dopad vypovězení školy na 
naše žáky i jejich rodiče. Argumentovala jsem 
tím, že situaci s nedostatkem místa v základní 
škole jistě nyní pomůže vyřešit přístavba no-
vého patra. Byl mi však umožněn jen krátký 
vstup a mé důvody byly zpochybňovány.
Je mi líto, že žádný ze zastupitelů se v tuto 
dobu nepřišel do naší školy podívat, aby viděl 
naše žáky, aby měl možnost promluvit s rodiči 
a pochopit je. Nikdo z nich si neumí předsta-
vit, jaké potíže jim přinese ztráta dostupnos-

ti školy. Nikdo z nich neviděl, na jak malém 
prostoru se učíme a že tento prostor nemůže 
případný nárůst žáků vyřešit. Nikdo vidět ani 
nechtěl.
Výpověď s roční lhůtou nám přišla v polovině 
června. Brzy na to se náš pedagogický sbor 
zúčastnil veřejného zasedání městského za-
stupitelstva. Tam jsme slyšeli slib, že do dvou 
měsíců se nám dostane informace, kam bude 
naše škola přemístěna. Avšak žádnou ústní ani 
písemnou zprávu jsme nedostali.
V září na školské komisi mi bylo nabídnuto, že 
bych mohla na nejbližší třídní schůzku pozvat
zástupce města, aby promluvil s rodiči. Třídní 
schůzky obvykle míváme na konci čtvrtletí, 
tedy koncem listopadu. Ovšem rodiče již před 
tím zahájili první pokusy o odvrácení výpově-
di. Někteří kontaktovali ministerstvo školství, 
jiní psali dotazy na Krajský úřad Středočes-
kého kraje, další se dotazovali na stránkách 
města pana starosty. Když se přiblížila třídní 
schůzka, rodiče požadovali zvolení petičního 
výboru a sestavení petice.
Je zřejmé, že v tuto chvíli již nebylo nutné 
(ani vhodné) zvát zástupce města. Rodiče vě-

děli vše, co vědět potřebovali. Zpráva o vý-
povědi je naprosto jednoznačná, k tomu již 
nebylo nutné žádné vysvětlování. Ostatně na 
posledním veřejném zasedání jim bylo velmi 
důrazně potvrzeno, že město od výpovědi ne-
ustoupí. Podpisová akce rodičů ale pokračuje 
dále.
Na závěr bych se již jen chtěla ohradit proti 
nepravdivému výroku z minulého čísla Živo-
ta Úval v článku pana Boreckého, kde se píše 
„nájem placený ročně krajem za umístění spe-
ciální školy ani nepokrýval roční náklady na 
vytápění a údržbu“. Pravda je, že vedle platby 
za nájem si z našeho rozpočtu hradíme veš-
keré náklady na energie i provoz školy. Ná-
jem v plné výši jsme městu platili i po celé tři 
měsíce rekonstrukce. Určitě jsme město nikdy 
finančně nezatěžovali.

Eva Bubáková, ředitelka školy

Poznámka redakce
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly 
je přístupné jakémukoliv občanovi. Speciální 
pozvánky se nezasílají.

Ještě jednou o Základní škole a Praktické škole v Úvalech

organizace a spolky

Ve skautském středisku v Úvalech jsme v roce 
2011 opravdu nezaháleli. Rozhodli jsme se na 
začátku nového roku sepsat přehled toho, co 
jsme zažili, a zprostředkovat vám tak pohled 
pod pokličku našich oddílů. Počet našich čle-
nů se neustále zvětšuje a v dětských oddílech 
máme v současné době skoro 100 členů. V le-
tošním roce se navíc slaví 100 let od vzniku 
skautského hnutí v Čechách, tak je toto číslo 
téměř symbolické.
V roce 2011 měla každá družina skoro 40 
schůzek, na kterých děti se svými kamará-
dy zažívaly spoustu dobrodružství, učily se 
spolupracovat, řešit různé problémy a výzvy, 
hrály spoustu her a učily se nové věcí. Během 
školního roku má každý oddíl zhruba jednou 
měsíčně nějakou akci – ať už je to víkendová 
výprava, jednodenní akce, brigáda nebo třeba 
veřejná sbírka.

Ohlédnutí za rokem 2011
Krátké představení jed-
notlivých oddílů:

Oddíl skautů  
Salamandr
Skauti jsou asi nejakč-
nější oddíl ve středisku. 
Hned v lednu vyrazili 
na tradiční zimní pře-
chod Brdských vrchů. 
Jakmile se oteplilo, vy-
razili na různé výpravy 
– do Nymburka, Kutné 
Hory, výlety na kole a 
na puťák do Broumov-
ských skal. Na pod-
zim pak následovaly 
výpravy do Pardubic, 
Prokopského údolí a 

několik akcí v klubovně – přespávání, turnaj 
v deskové skautské hře Sacullus a oblíbené 
hře Magic The Gathering. Celý oddíl se vě-
nuje geocatchingu, zajímají se o různá témata 
- nové technologie a jejich přínos, ale i staré 
osvědčené nácviky záchrany života, chování 
v krizových situacích. Důležité je také naučit 
kluky brát ohled na ostatní a nemyslet jen na 
sebe.

Dívčí oddíl Safira
V dívčím oddíle jsou dohromady starší (skaut-
ky) a mladší holky (světlušky). Každá věková 
kategorie má oddělené schůzky, ale na vý-
pravy a tábory jezdí dohromady.  Dívčí oddíl 
je rok od roku větší a podniká stále víc a víc 
akcí. V zimě jsme byly bobovat, na jaře jsme 
vyráběly košíky a přespávaly v klubovně. Po 
prázdninách jsme se vrhly do nového školního 
roku se spoustou nových dětí a také novými 
pomocnicemi ve vedení. Na podzim jsme byly 

Dívčí oddíl Safira

Oddíl Salamandr

➜  ➜  ➜  strana 16



16

Organizace a spolky Život Úval 1/2012

na samostatné víkendové výpravě v Brandýse. 
Světlušky nacházejí v oddíle nové kamarádky, 
učí se postarat samy o sebe a učí se spolupra-
covat s ostatními. Před skautkami je mnohem 
větší úkol – vytvořit z jejich družiny nerozdě-
litelnou partu, naučit se řešit všechny možné 
situace a pomáhat ostatním.

Tábor
Letošní tábor se konal na našem tradičním 
místě blízko vesnice Zderadiny. Jako každý 
rok jsme tábořili v podsadových stanech, kte-
ré si všichni účastníci tábora sami postavili. 
Letošní tábor se odehrával ve fantasy světě za-
klínačů a čarodějek. Skauti a vlčata se během 
tábora snažili splnit těžké zkoušky zaklínačů. 
Nakonec se povedlo najít ztracené mutage-
ny, popisy proměny a skoncovat s proradným 
zlodějem v podobě čaroděje Azara Javeda. 
Skautky a světlušky nejprve pilně sbíraly 
kousky energie. Poté, co jim byla ukradena 
zlými nepřáteli, musely zapojit všechny své 
síly, aby jí získaly zpět. Kromě celotáborové 

➜  ➜  ➜  ze strany 15 hry jsme hráli sportovní hru Brenball, stříleli 
z luku a nouze nebyla ani o noční dobrodruž-
ství. A samozřejmostí je zajišťování chodu 
tábora – stavba tábora, vaření pro celý tábor, 
zajišťování dřeva – tím vším se děti učí nejen 
samostatnosti, ale i nezištné pomoci ostatním.
„Jamboree“ ve Švédsku – 22. sraz skautů  
a skautek z celého světa. 
Tábor 2x2 km, 40 000 skautů, 160 zemí, zá-
bava, adrenalin, spontánní akce... Tak by se 
zkráceně dal charakterizovat 10denní sraz 
skautů v Kristianstadu ve Švédsku. Dva skauti 
z úvalského skautského střediska využili mož-
nosti jet a rozhodně nelitovali. Tvořili tak spolu 
s dalšími 250 skauty český kontingent neboli 
výpravu, která jela reprezentovat naši zemi, sa-
mozřejmě i s českou hospodou s nealkoholic-
kým pivem. Měli jsme zde možnost vyzkoušet 
rakouské 4D kino, hvězdárnu, bruslení na umě-
lém povrchu, aquazorbing, umělou pláž, vše, 
na co si vzpomenete…, ale hlavně seznámit se  
s lidmi z celého světa, ochutnat jejich jídlo, 
poznat jejich kulturu a získat nezapomenutelné 
zážitky a zkušenosti do konce života.

Akce pro veřejnost
Každý rok pořádáme v Úvalech dvě veřejné 
sbírky. Na jaře můžete našim prostřednic-
tví přispět na sbírku Pomozte dětem – letos 
jsme vybrali 9 800,- Kč, a na podzim mů-
žete pomoci postavit školu v Africe – letos 
jsme vybrali 11 000 Kč. Děkujeme všem, 
kteří přispěli na dobrou věc. Před Vánoce-
mi – 23. 12. – pak rozdáváme po Úvalech 
Betlémské světlo – novodobou tradici, která 
nic nestojí a jen se snaží předávat poselství 
vánočních svátků.

Schůzky
Pokud byste měli zájem se přidat do našich 
řad, tak všechny informace najdete na na-
šich webových stránkách uvaly.skauting.cz. 
Starší kluci – skauti - mají schůzky v pondělí  
a ve středu, mladší kluci – vlčata - v pondělí 
a ve čtvrtek, starší holky – skautky - ve středu 
a mladší holky – světlušky – ve středu a ve 
čtvrtek.

Za úvalské skauty Tereza Glocová,  
Jaroslav Weigl a Jakub Melichar

P O Z V Á N K A 
na průběžnou členskou schůzi MO ČRS ÚVALY

Koná se v sobotu 7. ledna 2012 od 8.00 do 12.00 hodin v klu-
bovně MO Pod Slovany.

Program:  vyřizování členských záležitostí na rok 2012, 
informace o novinkách v Rybářském řádu.

Upozornění:  Přehledy o úlovcích za rok 2011 budou přijaty 
pouze řádně vysčítáné  v části SUMÁŘ.

Další termíny schůzek se stejným programem budou:  
21. 1. 2012, 18. 2. 2012, 10. 3. 2012,
vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. opět v klubovně MO ČRS 
ÚVALY.
Vstupní školení nových členů pro vydání prvního Rybářského 
lístku bude 11. ledna 2012, 15. února 2012 vždy od 17.00 hod. 
v klubovně MO Pod Slovany.

Výbor organizace rybářů v Úvalech přeje svým členům  a všem  
občanům Úval mnoho úspěchů a hlavně zdraví v roce 2012.

Výbor MO ČRS ÚVALY

Akce pro veřejnost

Tábor

Tábor

Jamboree
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(podzim 2011)
Muži „A“
4. místo  15 9 1 5 24:20 28 7

Muži „B“ 
11. místo 13 4 2 7 25:33 14 -7

Dorost
6. místo 13 7 0 6 42:25 21 0

Žáci
10. místo 13 5 1 7 25:47 16 -2

Přípravka
5. místo 12 8 1 3 52:26 25 4

Miniškolička
2. místo 7 6 0 1 37:7 18 9

Přeji všem družstvům, jejich trenérům a rodi-
čům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012 a 
hodně úspěchů v životě a sportu.

Ing. Petr Jankovský

Ke dnešnímu dni má oddíl házené mimo do-
spělou kategorii 2 starší dorostence (nyní hrají 
za TJ JM Chodov 2.ligu), 12 mladších do-
rostenců, 13 starších žáků, 13 mladších žáků 
r.1999, 11 mladších žáků r.2000, 12 minižáků 
r.2001 a 10 minižáků r.2002. Celkem máme 
73 chlapců aktivně 2x až 4x týdně na trénin-
cích a zápasech. Věnuje se jim 8 trenérů, kteří 
mají na trenérskou práci odpovídající kvalifi-
kaci nebo pedagogické vzdělání.
Sezonu 2011/2012 jsme zahájili již v červen-
ci zájezdem do italského Terama, kde mladší 
žáci r.1999 skončili na čtvrtém, starší žáci na 
třetím a mladší dorostenci na devátém místě 
(viz. článek v srpnovém ŽÚ). 15. srpna jsme 
zahájili letní přípravu na hřišti pod sokolov-
nou a od 19. do 28. srpna jsme absolvovali 
sportovní soustředění v Žeravicích u Přerova.
Minižáci – v září a říjnu proběhl nábor a há-
zenou si přišlo vyzkoušet na 35 dětí. Po třech 
měsících se počet ustálil na 22 chlapcích. 
Každý malý házenkář dostal míč, chrániče  
a švihadlo. Celý podzim jsme jezdili po stře-
dočeském kraji na turnaje v miniházené 4+1 
a jeden turnaj jsme uspořádali v Úvalech na 
hřišti pod sokolovnou. Přes zimu se kluci za-
čnou seznamovat s „velkou“ házenou na tur-
najích po celé České republice.
Mladší žáci – pro tuto sezonu jsme poprvé 
přihlásili do této kategorie dvě družstva, roz-
dělená podle věku. Našim cílem bylo, aby si 
všichni co nejvíc zahráli zápasy bez ohledu 
na stávající výkonnost. Svůj účel to splnilo. 
Věříme, že i v příštích letech bude dostatek 
zájemců o házenou a stávající model budeme 
moci zachovat. Mladší žáci „A“ se probojo-

HÁZENKÁŘSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE ÚVALY
vali do finálové skupiny společného přeboru 
tří nejlepších pražských a tří nejlepších středo-
českých družstev. Prvního společného turnaje 
se zúčastnili jak chlapci r. 1999, tak r. 2000  
a obsadili 3. místo. Soutěž bude pokračovat na 
jaře pěti turnaji.

Starší žáci – podzimní část své soutěže ve 
Středočeském kraji vyhráli. 

Postoupili do Žákovské ligy mezi 24 nejlep-
ších družstev ČR. 10.prosince odehráli první 
turnaj této soutěže a z pěti zápasů 3x vyhráli 
a 2x prohráli. Postoupili tak do druhého kola, 
což je poprvé v této kategorii, co se nám to 

povedlo. V předchozích letech jsme vždy 
vypadli v prvním kole. Další turnaj odehrají 
21.ledna 2012.
Mladší dorostenci – po podzimní části mají 
z jedenácti zápasů 5 vítězství a 6 porážek  
a umístění v tabulce odpovídá současné situ-
aci, kdy bylo příliš mnoho omluvenek ze zá-
pasů i tréninků pro nemoc nebo zranění. Naší 
výkonnosti by odpovídalo postavení v horní 
polovině tabulky a o to budeme v jarní části 
soutěže také usilovat.

Více informací o házené se dozvíte na našich 
internetových stránkách www.hazena-uvaly.
cz

Vše nejlepší v novém roce přejí čtenářům 
Života Úval úvalští házenkáři.

Jiří Dráb

Konečná umístění družstev oddílu kopané SK Úvaly

JÓGA V ÚVALECH
HATHAJÓGA 
Lekce je vedena v klidném tempu, je za-
měřená na správné provedení
pozic a výdrž v nich, práci s dechem a re-
laxaci.
Lekce probíhají v neděli 18.00- 19.30 h, od 
29. 1. do 25. 3. 2012.

POWERJÓGA 
Dynamická jóga, silověji zaměřená, cviče-
ní vyrovnává svalové 
dysbalance, tvaruje problémové partie, 
zlepšuje svalové napětí,…
Lekce probíhají v pondělí 19.30- 20.30 h, 
od 30. 1. do 26. 3. 2012. 

Místem konání je Kačenčina školička, 
nám. Arnošta z Pardubic 16, Úvaly.

REZERVACE A INFO 
Kurzy vede cvičitelka jógy Irena Poha-
nová, tel. 737 076 337 nebo irenajoga@
email.cz, www.irenayoga.cz.

Irena Pohanová
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8. 1.  neděle  Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně  9 h
15. 1.  neděle  Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně  9 h
22. 1.  neděle  Bohoslužba v Domově seniorů  dopoledne
29. 1.  neděle  Songová bohoslužba  15 h
19. 1.  čtvrtek  Křesťanský klub 15.30 h  
10. a 24. 1.  úterý  Křesťanská výchova pro děti  16.15 h
 pondělí  Pěvecký sbor CHRISTI  18 h 

Duchovní správa: Pražská 180, 250 82 Úvaly, mobil: 605920773
VŠEM POŽEHNANÝ NOVÝ ROK  

Mgr. Jitka  Pokorná, farářka

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V LEDNU 2012

fejeton

historie

zahrajte si šachy

úvalská vařečka

Podporujte svého šerifa…  Zase jsem si vy-
půjčila jednu klasickou hlášku, tentokrát ze 
starého stejnojmenného filmu. Každý Nový 
rok si dávám takové splnitelné předsevzetí. 
Budu podporovat místní úvalské obchodníky  
a podnikatele, aby nezanikli. Mám úplnou 
fobii z prázdných zaprášených slepých vý-
kladních skříní, kde dříve byl pan Tenaten  
a prodával zboží denní nebo občasné potřeby. 
V dnešní superrychlé době je snadné nakupo-
vání po internetu, ale já dávám přednost věci 
vidět, osahat si je a vyzkoušet, než se roz-
hodnu. Není to zbytečné protahování prodeje  
a nakonec, že si jako nevyberu nic, ne! Jdu cí-
leně, vím, co chci, mám to prostudované třeba 
na „netu“, ale využiju příjemného prostředí 
místních krámků a ochoty majitelů. Co nema-
jí, objednají a takřka zázraky na počkání a je 
vystaráno. Neplatím poštovné a netrnu hrů-
zou, jestli mě někdo neošidil a neposlal místo 
topidla utopence. Zásadně se tím vyhnu pla-

cení záloh nebo celé sumy předem a následků 
ztráty peněz a důvěry v lidi. A odpovědnost za 
zboží přejímá obchodník, tím mám možnost 
v místě snadno vyřešit případnou reklamaci 
bez ztráty věci nakoupené. Jsou obchody asi 
navždy ztracené, takové ty koloniály, kde se 
sehnalo vše od mouky, homolky cukru, po pe-
trolej a knot (i když některé, pěkně osvětlené 
a přeplněné vším je připomínají, ale kvalitou 
pokulhávají), to člověk musí oželet. To je dáv-
ná historie i úvalská. Jen nevím, jestli není 
pro Úvaly ztracená i tolik potřebná galanterie.  
V každém opravovaném domě s náznakem 
nové výlohy, a je jich v Úvalech několik, se 
těším na překvapení, že tam bude. 
Nakonec svoje předsevzetí zpřesňuji – co 
můžu koupit v Úvalech, nebudu kupovat jin-
de. Vždyť ani tu cenu nevyřeším, když projedu 
peníz navíc vlakem nebo autobusem. Ledaže 
bych si předsevzala podporovat dopravu…

Alena Janurová

Novoroční fejeton

V lednové šachové úloze je bílý na tahu a najde 
vyhrávající pokračování. Věřím, že jste stejně 
dobří a cesta k výhře neunikne ani vám! Správné 
řešení naleznete v únorovém čísle Života Úval.

Odhalili jste řešení minulé úlohy? Bílý měl zís-
kat rozhodující materiální převahu tahem 1.Sd3. 
Černému totiž pak hrozil mat po tahu 2.Vxa8  
a pokud by černý matu zabránil, tak bílý získal 
po tahu 2.Vxe5 jezdce a rozhodující převahu.

Petr Slavík

Již 43 let jsou Úvaly městem. 1. ledna 1969 
vstoupilo v platnost rozhodnutí Středočeského 
krajského národního výboru v Praze o povýše-
ní městyse Úvaly na město.
Z iniciativy úvalského mlynáře Františka Ples-
kota, autora divadelní hry „Libohra z historie 
Josefa Egyptského“, byl 1. ledna 1820 (po 
vzoru prvního čtenářského spolku založené-
ho v září 1818 radnickým farářem Antonínem 
Jaroslavem Puchmajerem) založen čtenářský 
spolek v Úvalech.
2. ledna 1965 bylo do užívání občanům 
slavnostně předáno zdravotní středisko  
v Úvalech. Bylo vybudováno svépomocí 
úvalských občanů. Jejich brigádnická prá-
ce byla zhodnocena částkou 374 042,- ko-
run a celá budova byla oceněna částkou  
1 023 182,- korun. Mezi nejzaslouženější 
brigádníky patřili: Ing. L. Klíma, A. Víšek, 
J. Richter, K. Vicovský, V. Henyš, Jar. Kejř, 
J. Vavřina, A. Zelinka, B. Veselý, V. Řezní-
ček, J. Mysliveček.
4. ledna 1979 byla v Kollárově ulici čp. 1260 
slavnostně otevřena mateřská škola jako 
„Zázrak v Úvalech“, jak zněl dobový titulek  
v novinách. Byla to první mateřská škola v 
tehdejším Československu stavěná novou 

VÍTE, NEVÍTE? 
STALO SE V ÚVALECH

technologií a jako prototyp nové moderní 
koncepce. Její montáž na předem zbudované 
základy trvala pouhých 10 dní a škola získala 
kapacitu 120 dětí.
Je to již 22 let, co koordinační výbor Občan-
ského fóra v Úvalech uspořádal 12. ledna 1990 
v Kulturním domě Marie Majerové významný 
diskusní večer. Při tomto setkání byla znovu 
projednávána potřeba rekonstrukce městské 
rady, z jejíchž třinácti členů zůstávali ve funk-
ci pouze čtyři občané. Podobný vývoj postihl 
také funkce poslanců městského národního 
výboru, z nichž jedenáct na počátku roku slo-
žilo své mandáty. 

Dr. Vítězslav Pokorný

Jelení kýta s brusinkovou 
omáčkou
INGREDIENCE: (pro 4 osoby)
1kg jelení kýty, 1 cibule, 6 kuliček nového ko-
ření, 6 kuliček pepře, 4 bobkové listy, 350g 
brusinkového kompotu, 2 kompotované hruš-
ky, 200ml červeného vína, olej, hladká mouka, 
tmavá jíška, sůl

POSTUP:
Maso omyjeme, očistíme a lehce nasolíme. Ci-
buli pokrájíme na kostičky a zpěníme na oleji, 
přidáme koření a poté maso, které jsme poprášili 
hladkou moukou. Zprudka opečeme, pak podli-
jeme vodou a vínem a necháme dusit doměkka. 
Maso nakrájíme na plátky a udržujeme teplé. 
Do omáčky přidáme brusinky, zaprášíme jíš-
kou podle potřeby a necháme přejít varem. 
Omáčku podle chuti přisolíme, případně do-
sladíme trochou cukru.
Podáváme s půlkou hrušky plněnou brusinka-
mi, plátkem citronu a pečenými brambory.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková
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společenská kronika
Leden 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Anežka Skalická
Karolína Kysilková
Evelína Horáková
Anežka Petrová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a 
šťastné občany našeho města.

Lednová životní jubilea

70 let – Stanislav Frank
 Jan Kadlec
 Emilie Doležalová
 Vlasta Zahrádková

75 let – Růžena Adamcová
 Milan Strejc

80 let – Blahoslava Fliegelová
 Marie Braunerová
 Jitka Dědourková
 Jiřina Racková
 Vlasta Škopová

81 let – Jiří Loskot
 Věra Zbejvalová

83 let – Miroslav Martínek
 Jiřina Vokounová

84 let – Bohumil Racek
 Božena Balvínová
 Miloslava Krawczuková

87 let – Alena Nováčková
 Jiří Zbejval
 Zdenka Klimešová

88 let – Zdeňka Tučková
 Klementina Zelenková 
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jakub Procházka 
Milan Chum
Božena Floriánová
Josef Svoboda
Jiří Krátký
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společen-
ské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto 
skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ 
Úvaly tel. 281 091 528, 281 982 485, nebo mo-
bil 723 929 928 vždy do 15. dne předcházející-
ho měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesou-
hlas, budou tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá, matrikářka

osobní
Nejsmutnější den 31.1.2012,  kdy vzpomene-
me první výročí úmrtí našeho drahého syna, 
tatínka, bratra a synovce Petra Janduse. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná 
zarmoucená rodina

inzerce

Opravy oděvů v Úvalech tel.: 605 178 848
www.romanova-fashion.com

Pronajmu byt 2 + 1, 54 m2, po rekonstruk-
ci. Byt je v Poříčanech  u nádraží. Nájem 
7.000,- + poplatky.

Info na tel.: 603 581 563

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, 
Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Prodáme 3 nové  byty 2+KK 
 v bytovém domě v Úvalech na Slovanech

Více na www.byty-slovany.cz,
 tel.: 281 983 093

e-mail: bytyslovany@seznam.cz
K prodeji též nebytové prostory 30- 50 m2.

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Zkušená lektorka,

individuální i skupinová výuka,
příprava na FCE, důraz na komunikaci.

Tel.: 774106514

Často při placení upomínek v knihovně sly-
šíme - „nestíhám přijít, když máte otevřeno, 
byl jsem pryč z města, nemocný, a proto jdu 
až teď“ a další podobná vysvětlení. Ano, to 
všechno je pravda, všichni jsme občas nemoc-
ní, na služební cestě, dovolené nebo se vrací-
me pozdě z práce a v knihovně už je zavřeno.
Ale jsou i jiné cesty, jak zabránit pozdnímu 
vrácení a vyhnout se tak zbytečnému placení 
upomínky.
Pokud si nejste jisti, že stihnete vrátit půjčené 
knížky včas (výpůjční doba jsou čtyři týdny), 
máte několik možností:
✘  využijte možnost on-line katalogu, který na-

jdete na webových stránkách naší knihovny 
www.knihovnyuvaly.cz, a to následujícím 
způsobem: na hlavní stránce On-line kata-
logu pod označením Další možnosti je od-
kaz na Vaše čtenářské konto. Po rozkliknutí 
zadáte číslo vaší průkazky a jako PIN rok, 
měsíc a den narození. Po odeslání se zobra-
zí vaše čtenářské konto, kde získáte přehled  
o vašich výpůjčkách, aktuální stav rezerva-
cí, můžete si sami výpůjčky prodloužit.

✘  zavolejte a my vám prodloužíme vaše vý-
půjčky po telefonu

✘  napište e- mail na adresu mek.uvaly@se-
znam.cz – v tomto případě nezapomeňte 

Jak předejít zbytečnému placení upomínek
vždy uvést celé své jméno a příjmení a také 
číslo čtenářského průkazu

Při prodlužování je nutné mít na paměti, že 
celková doba, po kterou můžete mít knihy půj-
čeny je 90 dní, potom se vaše čtenářské konto 
zablokuje do té doby, než výpůjčky vrátíte.
Knihy, které jsou půjčovány jako povinná čet-
ba se půjčují pouze na týden, maximálně na  
14 dní – vždy po dohodě s knihovnicí.

Vidíte, že možností, jak knížky prodloužit bez 
návštěvy knihovny, je několik. Když si vybe-
rete tu, která vám nejvíc vyhovuje, předejdete 
tak mnohdy zbytečnému placení za pozdní 
vrácení.

Na vaši návštěvu se těší 
knihovnice MěK Úvaly

Připomínáme,  
že další speciální výpůjční  

doba pro maminky s 
 dětmi bude 

4. 1. od 9.00 do 11.00 hod. 

Těšíme se na vás.
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Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 
let.
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli, 
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně 
informovat telefonicky nebo e-mailem. Komu svěříte dů-
stojný 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

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 otevírá 

od února 2012 tyto jazykové kurzy:

Angličtina děti i dospělí ■  všechny úrovně pokročilosti
  ■  konverzace s rodilými  

mluvčími
  ■  dopolední, odpolední  

i večerní kurzy

Francouz ština dospělí ■  začátečníci, mírně pokročilí, 
středně pokročilí-konverzace

  ■  odpolední a večerní kurzy

Španělština dospělí ■  začátečníci
  ■  dopolední i večerní kurz

Dále nabízíme: individuální lekce • kurzy na míru • 
výuka ve firmách 

Informace: tel: 733 392 675  
e-mail: deltaschool@volny.cz  

www.deltaschool.cz

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

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1	celá	stránka	 194	x	273
1/2	polovina	strany	 194	x	133
	 93	x	273
1/3	třetina	strany	 194	x	86
	 60	x	273
1/4	čtvrtina	strany	 93	x	133
1/8	osmina	strany	 93	x	63

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%
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.

Ceny inzerce:
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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, 
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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