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Rekonstrukce ulice Kožíškova

V druhém čtvrtletí tohoto roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na
akci „Rekonstrukce komunikace v Kožíškově
ulici“. Dodavatel byl vybrán dne 16. 5. 2012
hodnotící komisí, vítězem se stala firma STRABAG, a.s., sídlem Lidická 802, 266 01, Beroun,
která předložila nejnižší nabídkovou cenu
1 518 186,09 Kč bez DPH (tj. 1 821 823,308 Kč
včetně DPH). Na základě projektové dokumentace byla v cenové nabídce oceněna zámková
dlažba v šedé barvě na chodník a komunikaci
a v červené barvě na parkovací stání, vjezdy
a zpomalovací práh. Obyvatelé z Kožíškovy
ulice požadovali změnu barvy zámkové dlažby
chodníku z šedé na barvu Colormix podzim.
Změna barevného řešení chodníku si vyžádala změnu ceny, kdy se cena stavby zvýšila
o 12 626,22 Kč bez DPH (tj. 15 151,46 Kč
včetně DPH). Toto navýšení ceny si hradili
obyvatelé Kožíškovy ulice z vlastních finančních prostředků. Stavba byla dokončena dne
19. 9. 2012, kdy proběhlo i předání dokončeného díla objednateli, tj. městu Úvaly.
Odbor investic a dopravy

Volby do 2. kola do Senátu Parlamentu ČR konané dne 19. 10. - 20. 10. 2012
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Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva města
Úvaly, které se koná ve čtvrtek
8. 11 .2012 od 18 hodin v sále
domu s pečovatelskou službou.

Informační panel o Josefu
Kožíškovi v Úvalech
Rok připravovalo vedení Městského úřadu v
Úvalech ve spolupráci s Národním muzeem
v Praze instalování informačního panelu o Josefu Kožíškovi. Městský úřad vložil finanční prostředky a vše technicky zajistil, Národní muzeum připravilo obsahovou část a vytištění panelu.
A tak v sobotu 13. října 2012 se od 14 hod.
uskutečnilo v Kožíškově ulici v Úvalech před
domem, v němž Josef Kožíšek žil, slavnostní
odhalení informačního panelu o Josefu Kožíškovi, spisovateli pro děti, který zde prožil závěr života. Slavnostního odhalení se účastnila
řada úvalských občanů, návštěvníků města
z okolí a Prahy, celkem asi 80 lidí. Akci zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný. Potom
promluvila PhDr. Pokorná za Matici českou.
O autorovi například slavné básně Polámal se
mraveneček na místě promluvila PhDr. Věra
Brožová z Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy, která se řadu let zabývá českou literaturou pro děti a mládež. Po odhalení panelu
promluvil o historii města Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města.
Panel byl připraven Maticí českou, která
od roku 1831 působí při Národním muzeu v Praze s úkolem podporovat českou literaturu a národní vědomí ve společnosti. Tento panel je produktem dlouholetého projektu Čeští spisovatelé
v regionech České republiky, jehož smyslem je
popularizovat především ve formě atraktivních
venkovních informačních panelů nebo literárních expozic život a dílo českých spisovatelů
v místech, která jsou spjata s jejich životem či
působením. Jejich vznik je rovněž závislý na
spolupráci s místními radnicemi, která v případě
Úval byla výborná, což dokládá, že literární paměť je zde stále velmi živá. Za Národní muzeum
se účastnil odhalení i Dr. Pavel Muchka, hlavní
organizátor akce.
Dr. Vítězslav Pokorný
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Odpady nás stojí stále více
Náklady na likvidaci odpadů vznikajících na
území našeho města jsou nezanedbatelnou
položkou výdajové části městského rozpočtu.
Za posledních pět let stouply celkové náklady
o 226 %. Naproti tomu příjmy, které město
za odpady má (poplatek za odpady, vratka od
společnosti EKOKOM za separované odpady
a finanční odměna za zpětný odběr elektrozařízení), v žádném případě výdaje nepokryjí.
Naopak město musí značnou část nákladů dotovat. Nejzřetelnější a nejvíce vypovídající je
to v případě poplatku za odpady od občanů,
který je největším příjmem města za odpady.
Výše poplatku je zákonem až dosud „zakonzervována“ částkou maximálně do 500,- Kč za
trvale přihlášenou osobu k pobytu a rok nebo
za stavbu sloužící nebo určenou k rekreaci.
Z následující tabulky je zřejmé, kolik město
muselo ročně dotovat na jednoho občana.

Rok

Výše poplatku
(omezená zákonem)

Skutečná výše poplatku
(skutečné náklady na osobu)

Dotace města

2007

492,- Kč

525,- Kč

33,- Kč

2008

492,- Kč

692,- Kč

200,- Kč

2009

492,- Kč

810,- Kč

318,- Kč

2010

492,- Kč

802,- Kč

310,- Kč

2011

492,- Kč

895,- Kč

403,- Kč

Ve skutečnosti je dotování ze strany města ještě cca o 150,- Kč na osobu vyšší, což je dáno
položkami nákladů, které se pro výpočet poplatku nesmí použít.
Novelou zákona o poplatcích, po které volala drtivá většina obcí po celé České republice, mohou obce poplatek za odpady

podle skutečných a zákonem pro výpočet
povolených nákladů navýšit. Bude tedy na
našich zastupitelích, zda se při schvalování
vyhlášky o poplatku na rok 2013 rozhodnou
o jeho navýšení, a v případě, že ano, tak na
jakou částku.
Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP

Přivítání nejmladších Úvaláčků
Dne 9.10.2012 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech letošní již třetí
slavnostní akt „Vítání dětí mezi občany města Úvaly“.
Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s vedou-

cí úřadu a matrikářkou přivítali 22 nových
občánků. Poblahopřáli rodičům dětí k radostné události, rodiče převzali pro dítě
pamětní list a zlatý přívěsek a maminky
květinu. Poté se rodiče podepsali do pa-

mětní knihy. Milé odpoledne zpříjemnilo
vystoupení dětí ze základní školy, kterým
tímto děkujeme.
Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

Veřejné projednání
„Dostavba výrobního závodu –
ESSA Czech, spol. s r.o., Úvaly“
Dovolujeme si vás pozvat
na veřejné projednání
„Dostavba výrobního závodu –
ESSA Czech, spol. s r.o., Úvaly“,
které se bude konat 6.11.2012
v 18.00 hod
ve společenské místnosti DPS,
náměstí Svobody.
MěÚ Úvaly

4

městský úřad

Život Úval 11/2012

Městská policie v Úvalech zahájí činnost patrně již od ledna 2013
Dne 2. října 2012 zasedal poradní orgán
rady města - Komise pro prevenci kriminality. Doporučila radě města (a nepřímo
i zastupitelstvu), aby byl schválen projekt
vzniku Městské policie v Úvalech. Městská
policie by měla začít rozvíjet svou činnost
od 1. ledna 2013. Od tohoto data se souběžně budou aplikovat i změny v dopravní obslužnosti, například v parkování. Bez zpětné
„kontroly“ ze strany městské policie by totiž jistě nebyly dodržovány. Městská policie
bude však mít mnohé další úkoly - a společně s policií státní bude mít pod kontrolou
veškeré rizikové oblasti města. Při přípravě projektu jsme vycházeli i ze zkušeností
okolních měst - například Čelákovic. To
bylo velmi přínosné zejména z toho důvodu,
abychom se v Úvalech nedopustili stejných
chyb jako Čelákovičtí. Rozjezd městské policie bude město stát 6,5 milionu Kč, tento
výdaj však jistě stojí za to.
Další informace o systému prevence kriminality v Úvalech lze nalézt na www.bezpecneuvaly.cz
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Vedle náměstí budujeme park!!!
Pokud za několik měsíců projdete průchodem
v domě „za sochou Arnošta z Pardubic“, pak
projdete dvorem, pěšinkou se dostanete za
dům vedle fary a před očima se vám objeví
poměrně rozsáhlý park, s lavičkami, s hracími
prvky pro děti…

To vše hned vedle náměstí. Parkem se dostanete do údolí Výmoly, kde se připravuje „pěší
zóna“ a v budoucnosti dojde k propojení Riegerovy ulice s hrází Fabráku. Určitě je, na co
se těšit!!!
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Komise pro kulturu Rady
města Úvaly
zve všechny zájemce
na předvánoční koncert
do

Kongresového centra
dne 13. 12. 2012
v 19:30 hod.

Rossini Gala
Gioachino Rossini - árie, sbory
a scény z oper
Učinkují:
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu – dirigent Vladimír
Válek
Sólisté: Kateřina Kněžíková
(soprán)
Svatopluk Sem (baryton)

Prodej vstupenek na
MěÚ Úvaly, odbor správní
Informace na tel. 281 982 485,
281 091 543, 723 040 530,
607 665 937
email:
alena.fejtova@mestouvaly.cz
Doprava individuální
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Záhony
V měsíci srpnu proběhla další obnova záhonů na náměstí Arnošta
z Pardubic. Tato obnova se týkala zejména nových květináčů. Byly
vyměněny přestárlé růže za nové okrasné keře.
Petr Prchal – vedoucí Veřejně prospěšných služeb

zprávy z města
Zlatý oříšek Středočeského kraje 2012 už má své vítěze
V neděli 7. října proběhlo v Městském kulturním středisku v Říčanech krajské kolo
celostátní soutěže pro talentované děti Zlatý
oříšek. Ve zcela zaplněném sále malí sportovci, zpěvačky, tanečnice nebo vědci soutěžili
o přízeň diváků, odborné poroty a především
o hlavní cenu – zlatou sošku a finanční částku
na podporu rozvoje svého talentu.
Po loňském úspěchu regionálního kola soutěže se letos město Říčany zapojilo do třináctého ročníku naplno a zorganizovalo krajské
kolo, které umožnilo soutěžit nejen dětem
z Říčan a okolí, ale z celého Středočeského
kraje. Z necelé padesátky přihlášených dětí
a skupin vybrala porota do finálového klání
o středočeský Zlatý oříšek patnáct nejlepších.
Kromě nich měly možnost soutěžit také ří-

čanské děti o samostatně udílený Zlatý oříšek
a granty starosty města.
V odborné porotě mimo jiné zasedli například
prezidentka nadačního fondu Kapka naděje
Vendula Svobodová, bývalá hlasatelka a manažerka divadla Bez zábradlí Hana Heřmánková, zpěvačka Heidi Janků nebo písničkář
a spisovatel Pepa Fousek. Všem porotcům potom předsedal dlouholetý organizátor soutěže
Jiří Kotmel.
Ve výborné atmosféře a za výrazné podpory diváků se tak předvedlo několik zpěvaček
a jeden zpěvák, tanečnice, stepařka, moderní
gymnastka, cyklotrialista a motocyklový trialista, golfista, kickboxer či parkouroví akrobati. Svými výkony zaujali také malý modelář,
historik nebo studenti gymnázia se svými la-

boratorními pokusy. Na pódiu vystoupily rovněž děti z Říčan oceněné v loňském ročníku,
šachistka Magdaléna Kořenová a violoncellista Vilém Vlček.
Mezi nejlepších 15 dětí z kraje ve věku 6 - 14
let se probojoval i Radek Stehno (13) z Úval,
který soutěžil v kategorii sportu - motocyklový trial, cyklotrial. Radkovi k tomuto úspěchu
moc gratulujeme.
redakce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany našeho
města, že úvalská služebna Policie
ČR má změněné telefonní číslo:
974 881 760.
redakce
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Období mezi 1. listopadem a 31. březnem
následujícího roku je tzv. obdobím vegetačního klidu, což znamená, že toto období je
nejvhodnější všude tam, kde je nutné z různých důvodů provést kácení dřevin rostoucích
mimo les (jak stromy, tak i keře). Kácení však
podléhá režimu podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění
a dále prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k tomuto zákonu. V praxi to znamená následující: Ke kácení dřevin rostoucích mimo les
je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
(v případě katastrálního území Úvaly u Prahy
je tímto orgánem Odbor životního prostředí
a územního plánování MěÚ Úvaly). Zákon
obsahuje i výčet případů, kdy povolení ke kácení není třeba. Jedná se o kácení z důvodů
pěstebních, to je za účelem obnovy porostů
nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné
při údržbě vodních toků, k odstranění dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační
a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. Toto kácení musí být oznámeno orgánu

ochrany přírody písemně nejméně 15 dní předem a ten jej může pozastavit, omezit nebo
zakázat. Povolení není taktéž třeba ke kácení
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví lidí nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě
ten, kdo provede kácení, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Současně se doporučuje zajistit
si fotodokumentaci stavu dřevin před jejich
kácením. U oznámení je na rozdíl od povolování kácení dřevin orgánem ochrany přírody
Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha, náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1. Dále není
povolení třeba ke kácení dřevin se stanovenou
velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
V případě, že požadované dřeviny ke kácení
nejsou významným krajinným prvkem, není
třeba povolení ke kácení u stromů s naměřeným obvodem kmene do 80cm, měřeným ve
výšce 130 cm nad zemí nebo v případě keřových porostů do celkové plochy 40 m2. Současně to znamená, že u těchto dřevin nedosahujících stanovených rozměrů nebo ploch,

není zákonem dána ani oznamovací povinnost.
Ve všech ostatních případech je pak třeba povolení ke kácení vydané příslušným orgánem
ochrany přírody. Nesplnění oznamovací povinnosti nebo kácení bez povolení u dřevin
rostoucích mimo les je přestupkem, kdy hrozí
u oznamovací povinnosti pokuta až do výše
10 000,- Kč a v případě poškození nebo kácení stromů, u kterých je třeba povolení, pokuta
až do výše 20 000,- Kč.
Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP
Poznámka
V návaznosti na tento článek uvádíme následující informaci:
Společnost ČEZ distribuce, a. s., požádala
město, jako každý rok, o zveřejnění „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů“, ve kterém žádá vlastníky a uživatele
pozemků, přes které vedou venkovní rozvody
elektrické energie, o provedení zásahu včetně stanovení termínu a rozsahu zásahu. Úplné znění upozornění je uvedeno na webových
stránkách města (www.mestouvaly.cz).

Průběh mytí a desinfekce odpadových nádob 2012
Společnost A.S. A., spol. s r.o., zahájila na
základě smluvního vztahu a objednávky
v 41. kalendářním týdnu mytí a desinfekci odpadových nádob sloužících k ukládání
a svozu směsného komunálního odpadu ve
městě Úvaly. Toto mytí je prováděno vozidlem, které v sobě má integrováno výplachové zařízení s horkou vodou, dále pak vysokotlakou koncovku, umožňující mytí povrchu
nádob vysokým tlakem vody, odpadní nádrž,
do které vytéká mycí voda při vlastním výplachu nádoby a jiné technické zařízení zajišťující podporu tohoto technologického zařízení.
Následně je do nádob aplikován desinfekční
přípravek AGRANETT, látka která je speciálně vyvinuta k urychlení rozkladů organických odpadů ulpívajících na svozových nádobách a poskytuje dlouhodobou desinfekci
nádoby biologickou cestou. Tato technologie
je primárně určena pro mytí nádob, které se

vymývají při každém jejím svozu. Nádoby,
které se v současné době umývají a desinfikují na území města Úvaly, jsou v běžném provozu zařazeny již poměrně dlouhou dobu bez
jejich jakékoliv průběžné údržby, a tedy míra
a hlavně typ jejich znečištění neumožňuje
vždy jejich vymytí natolik, aby jejich vzhled
po mytí korespondoval se stavem nové nádoby či stoprocentně splňoval požadavky na
požadovanou kvalitu služby. Na tomto místě
považujeme za nezbytné uvést, že mytí takto
znečištěných nádob a v rozsahu, v jakém se
to v současné době provádí ve městě Úvaly,
je poměrně velmi atypická služba, kterou se
snažíme a jsme nuceni díky její specifičnosti
maximálně přizpůsobit na míru požadavkům
města a občanů až při vlastním průběhu mytí
nádob. Rádi bychom proto požádali občany
Úval o shovívavost v případech, kdy nádoba
nevykazuje po jejím vymytí vlastnosti dle

požadavku na prováděnou službu. Po ukončení ručně strojním mytí a desinfekci nádob
na celém území města, kde tato technologie
v majoritní části funguje, jsme připraveni nádoby, které přesto nevykazují uspokojivý výsledek mytí, adresně domýt tak, aby služba
byla splněna v dojednané kvalitě.
Toto domývání bude probíhat ve středu 7. 11.
2012 od 8:00 do 16:00 hodin.
Pokud vaši nádobu nebylo možné použitou
technologií vymýt tak, jak je požadováno, objednejte si prosím do 6. 11. 2012 na telefonu
+420 283 911 111 její dočištění.
Pro tuto objednávku prosím uveďte pouze: ulici, číslo popisné, objem nádoby a telefonický
kontakt na vás.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Ondřej Jahoda,
specialista pro nakládání
s odpady A.S.A., spol. s r.o.

Policie ČR informuje
V Úvalech oslavili Mezinárodní den seniorů
Počátkem října se v Úvalech sešli senioři, aby
oslavili Mezinárodní den seniorů. Mezi ně zavítali i policisté obvodního oddělení Úvaly, vedoucí oddělení npor. Bc. Radislav Geruth a nprap.
Radek Baroch a por. Mgr. Markéta Johnová
z Preventivně informační skupiny. Staří lidé se
často stávají terčem zájmu kapsářů, podvodníků
i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Senioři byli seznámeni s kriminalitou, s
kterou se mohou setkat ve své obci a blízkém
okolí, zejména s problematikou podomních obchodníků a nejrůznějších předváděcích akcí.
Zhruba čtyřicítka přítomných si vyslechla cenné rady, doporučení i osobní zkušenosti vyplývající z výkonu policejní služby. Cílem besedy
bylo, aby se senioři sami zapojili do prevence
trestné činnosti, chovali se zodpovědně, nedávali svým chováním a jednáním šanci různým
zlodějům a podvodníkům, kteří spoléhají na je-

jich přirozenou vlastnost pomoci
druhému.
Policisté se seniory pobesedovali
a předali jim několik cenných rad
a doporučení zejména z těchto oblastí:
✘ Jak se chránit před okradením
✘ Jak předcházet riziku přepadení
✘ Jak se vyhnout podvodu
✘ Jak se chovat v silničním provozu
Policisté byli na závěr odměněni
potleskem. Odpoledne se velmi
vydařilo, všichni odcházeli domů
spokojení, plní zážitků a dojmů.
por. Mgr. Markéta Johnová,
DiS., tisková mluvčí PČR Praha-VÝCHOD
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názory čtenářů
Vážený pane Štorku,
Nemůžeme jinak, než reagovat na Váš článek
v posledním čísle Života Úval týkající se kulturního domu.
Je nám smutno, (používáme Vaše výrazy)
když 23 let po pádu komunismu si přisvojujete ukradený majetek. Vaše výrazy „náš
kulturní dům, našeho kulturního domu“ nás
zvedají ze židle. Jenom na doplnění „Váš
kulturní dům“ jsme nabízeli Městskému úřadu pro kulturní účely bezvýsledně. A vy jste
si, jako kulturou poznamenaný člověk, mohl
tento objekt také pronajmout a provozovat
tam divadelní činnost. Je pravda, že jsme
požadovali nájemné 60 000 Kč měsíčně, což
však představovalo tržní nájemné, za které
běžně MěÚ pronajímá svůj nemovitý majetek. Byli jsme připraveni k jednání o snížení
nájmu, ale nikdo toto nenavrhl. Proto jsme
byli donuceni jedinému zájemci tento prostor
pronajmout, a to za podstatně nižší nájemné.
Byli bychom rádi, aby tato polemika týkající
se Kulturního domu v Úvalech jednou provždy skončila a my jsme nebyli skoro každý

Život Úval 11/2012
měsíc v Životě Úval vláčeni jako „likvidátoři
kultury v Úvalech“.
Za vlastníky „Vašeho kulturního domu“
manželé Přibylovi

Cesta je – je i vůle?
V průběhu letošního roku jsme mohli číst v rubrice „Úvalské portréty“, jak hodnotí naši zastupitelé zapojení veřejnosti do dění ve městě. Většina zastupitelů si posteskla nad malým zájmem
nás občanů o dění ve městě a projevila zájem
o zpětnou vazbu od občanů. Ovšem na webových stránkách města jejich elektronickou adresu – s výjimkou starosty a obou místostarostů
– nenajdeme…
Oceňuji, že se zastupitelé v letošním roce snažili
zvýšit dostupnost informací. V březnu jednomyslně schválili zveřejňování podkladů pro jednání
zastupitelstva na webu města. Beru to jako první
krok správným směrem. Zatím se jedná o zrevidovanou verzi. Plné znění je k dispozici na MěÚ
v pracovní době, která se kryje s pracovní dobou
většiny zaměstnaných lidí. V elektronické podobě jsou dokumenty prostřednictvím úschovny

předávány pouze vybraným občanům. Mám další
zkušenost s předáváním informací a podkladů.
V červenci se konalo veřejné jednání nově zpracované „Dopravně inženýrské studie“. Jednání zahrnovalo i návrh na změnu směru jízdy na
Úvaláku. Z důvodu dovolené jsem se nemohla
zúčastnit, požádala jsem proto městský úřad o zaslání podkladů. Pracovníkem MěÚ mi bylo sděleno, že si je mohu prohlédnout osobně na městském úřadě – jak jinak než v pracovní době (která
se ovšem kryje s mou pracovní dobou). A elektronicky není možné si podklady prohlédnout.
Následně jsem se však dozvěděla, že pracovník
MěÚ, který mi písemně sdělil, že informace si
nemohu elektronicky prohlédnout, tyto prostřednictvím úschovny rozesílal dalším občanům.
Jaký je můj závěr?
Kde je vůle, je i cesta. Nepředpokládám, že zájem o studium podkladových materiálů bude mít
všech téměř 6 tisíc obyvatel Úval. Ale pokud to
bude zajímat 10 či 20 občanů, jistě je v silách
městského úřadu zaslat jim informace ke stažení
dokumentů z úschovny. Nic tomu nebrání, když
úschovna evidentně funguje. Pro vyvolené.
Lucie Trávníčková

kultura a volný čas
V úvalském kostele znělo nejen Ave Maria
Koncerty souboru Musica Dolce Vita patří
mezi hudební pořady, na něž se publikum
vždy těší. Také vystoupení tohoto tria v
neděli 16. září v kostele Zvěstování Páně
bylo očekáváno se zájmem a zvědavostí. Na
programu byly skladby, na jejichž notové
stránky nesedá prach, ale naopak čas ukázal,
že se jedná o mistrovská díla hudebních velikánů. Společným jmenovatelem koncertu
byl citlivý výběr skladeb a jejich hudební
melodičnost.
Lahodně znějící tóny bylo možné si vychutnat už v úvodní Vivaldiho árii z oratoria Juditha triumphans v podání celého souboru
s impozantně znějícím hlasem Daniely Demuthové. Majestátný zvuk harfy Zbyňky Šolcové zněl v sólovém provedení Händelovy
Passacaglie nebo Cardonově Sonátě F moll,
připomínající dialog hudebních nástrojů.
Virtuozita flétnistky Žofie Vokálkové a harfistky se potvrdila nejen v dlouhém a náročném Mozartově Rondu D dur, ale také
například v Chopinově Variaci na Rossiniho téma. Skladba Ave Maria, která vtiskla
koncertu název, zazněla v pěti provedeních
od velice proslulých verzí Franze Schuberta nebo Charlese Gounoda až po ztvárnění
tohoto tématu Dvořákem, Franckem nebo
Mozartem. Závěr koncertu patřil populární
písni Pie Jesu od současného autora muzikálových melodií Lloyd-Webera, která zazněla
v úžasně znějícím duu hlasu Daniely Demuthové a flétny Žofie Vokálkové za zdařilého doprovodu harfy Zbyňky Šolcové. Není
divu, že obecenstvo odměnilo profesionalitu
vystupujících dlouhým potleskem a vyžádalo si malý přídavek, Janáčkovu skladbu
Zdrávas Maria.
Byl to zářijový podvečer prozářený nejen slunečními paprsky končícího léta, ale
i krásnou hudbou.
Vladislav Procházka
foto: Alena Janurová
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Dvě akce, každá jiná, a přece si tak podobné
Před týdnem skauti, po sv. Václavu (29. 9.) taneční a poslechové odpoledne. Společné měly
přátelské ovzduší a úsměvy na tvářích.
Stálice na našem malém pódiu v „tanečním
sálku“, hudebník pan Mirek Kočárník, exceloval na Václavském odpoledni a jeho repertoáru tleskalo více účastníků než na minulých
pravidelných produkcích. A nejen tleskalo
– zpívalo se, a kupodivu tancovali i ti, které přece jen bolí končetiny, alespoň chvilku.
Komise pro kulturu se opět přesvědčila, že
taková odpoledne, je-li jim věnována patřičná propagace, rádi starší občané navštěvují.
Bylo to úžasné. Těšíme se opět, tentokrát na
Velikonoce 2013
Iva Branyšová, Zdena Havránková a Alena
Janurová, členky komise pro kulturu

kultura a volný čas
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Kulturní pořady v listopadu, které byste si neměli nechat ujít
Rozhodujete se, co dělat ve volném podzimním čase? Nabízíme několik možností. Kulturní komise Rady města Úvaly připravila na
listopad tři zajímavé pořady.
Na pátek 9. listopadu je připraveno setkání
v sále DPS se spisovatelem PhDr. Zdeňkem
Mahlerem, reportérem Stanislavem Motlem a kameramanem Andrejem Barlou,
a protože se tentokrát bude jednat o besedu
tří osobností, čeká nás velmi zajímavý večer.
Přestože by si každý z těchto tří protagonistů
jednoznačně zasloužil samostatnou besedu,
rozhodli se využít příležitosti odhalení pamětní desky panu Olegu Reifovi a sejít se „na
jednom pódiu“.
Pana Zdeňka Mahlera asi netřeba Úvalákům
opětovně představovat, protože tento spisovatel, scenárista, muzikolog, publicista a zejména úžasný vypravěč do našeho města zavítá již
na několikátou besedu za poslední roky.

Kameraman a fotograf Andrej Barla je v kulturním světě velmi uznávaná osobnost, i když
pro veřejnost zůstává poněkud skryt za titulky
filmů. Andrej Barla například spolupracoval
s režiséry Otakarem Vávrou a Jurajem Herzem, podílel se na filmech velmi širokého
žánrového spektra včetně dokumentů. Uveďme tedy několik z nich (všechny vyjmenovat
nelze, protože má na svém kontě více než 50
úžasných filmů): Zlatá reneta – 1965, Romance pro křídlovku – 1966, Přijela k nám pouť
– 1973, Holky z porcelánu – 1974, Holka na
zabití – 1975, Kočičí princ – 1978, Prázdniny
pro psa – 1980, V zámku a podzámčí – 1981,
Rozpuštěný a vypuštěný – 1984, TV seriál
Zlá krev – 1986, TV seriál Cirkus Humberto – 1988, Evropa tančila valčík – 1989, 3+1
s Miroslavem Donutilem – 2005. V roce 2011
získal cenu za celoživotní dílo cenu DILIA
a Asociace českých kameramanů.

foto Luděk Kovář, Wikimedia Commons
Novináře a spisovatele Stanislava Motla
většina z vás jistě zná jako autora mnoha reportáží pro investigativní pořad TV Nova „Na
vlastní oči“, který byl ve své době skutečným
televizním fenoménem. Je ale také autorem
rozhlasového pořadu „Stopy, fakta, tajemství“
a mnoha knih (například Muži generála Pattona – 1990, A třináctý byl kat – 1991, Prokletí
Lídy Baarové – 2002, Oběti a jejich vrazi –
2008, Cesty za oponu času – 2010, Strážce
brány – 2010).

foto Matěj Baťha, Wikimedia Commons

biografické rysy. Jak sama autorka totiž říká,
při psaní si potřebuje své postavy představovat
v prostředí, které dobře zná. Co ale všechny knihy spojuje je to, že se věnují vztahům
v rodině. Postavy autorka ve svých povídkách
zachycuje spíše v okamžicích, kdy se jim děje
v životě něco zlého. Tak mohou mnohdy působit jako depresivní. Avšak její literární styl
a jazyk tento jev vždy tak trochu zlehčí.
Setkání se spisovatelkou bude probíhat formou autorského čtení, kdy si diváci budou
moci poslechnout dvě povídky z tvorby Petry
Soukupové. Čtení bude provázeno moderovanou besedou. Hudební doprovod k celé akci
zajistí studenti Gymnázia Český Brod.

foto Martin Kopecký

V pátek 16. listopadu se uskuteční v sále DPS
beseda s mladou úspěšnou autorkou Petrou
Soukupovou.
Tato talentovaná spisovatelka si svými knihami získala již mnoho čtenářů a je nejprodávanější autorkou současnosti. Vystudovala
obory scenáristika a dramaturgie na Filmové
a televizní fakultě Akademie múzických umění
v Praze. Kromě psaní knih se věnuje i tomuto
odvětví a nyní je jednou z dramaturgů seriálu Ulice. Pracovala také na oblíbeném seriálu
Comeback. Na svém kontě má několik knih,
které získaly mnohá ocenění. Za svou knižní
prvotinu K moři obdržela cenu Jiřího Ortena.
Za triptych povídek Zmizet jí bylo uděleno
v roce 2010 dokonce hlavní ocenění v soutěži Magnesia Litera, titul Kniha roku. Všechny
zmíněné knihy vypráví o dětských hrdinech,
o tom, co jim život postaví do cesty a jak se se
svým osudem po svém vypořádávají. Poslední
dílo, Marta v roce vetřelce, je prvním autorčiným knižním dílem, které se věnuje dívce
devatenáctileté. Ta se odtrhává od své rodiny,
začíná žít samostatný život, ba dokonce otěhotní. Postava Marty z knihy nese některé auto-

V pátek 23. listopadu navštíví Úvaly známá
osobnost – MUDr. Jan Cimický.
MUDr. Jan Cimický, CSc., je český psychiatr,
prozaik, básník a překladatel. Po dokončení studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1972 obhájil
o pět let později doktorát na univerzitě v Paříži
a v roce 1983 i kandidátskou práci na lékařské fakultě v Praze. Dvacet pět let pracoval
v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích,
patnáct let zde zastával funkci primáře. V roce
1996 si otevřel v Praze soukromé Centrum duševní pohody Modrá laguna.
Je autorem řady odborných publikací z oblasti psychiatrie, z nichž některé jsou určeny
i pro širokou veřejnost. Z prostředí, které důvěrně zná, čerpá i náměty na četné prozaické
příběhy, často spojené s detektivní zápletkou.
Nevyhýbá se také cestopisným tématům nebo
oblasti literatury faktu. Vydal několik sbírek
vlastní poezie. Mezi nejúspěšnější knížky patří sbírka veršů Stopami dláždění, prózy Srdce
a skalpel, Oběti života a Poslední návrat. Do
češtiny přeložil některá díla francouzských
dramatiků a básníků.
Je čestným předsedou české sekce Asociace
autorů detektivní a dobrodružné literatury,
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členem Obce spisovatelů, členem Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti.
Setkání s panem MUDr. Cimickým pod názvem Jak jsem je znal bude vedeno v odlehčeném duchu, nepůjde o žádnou odbornou přednášku. Pan doktor bude povídat o známých
a výjimečných osobnostech, které měl možnost v životě poznat. Většinou jsou to slavní
herci, spisovatelé nebo básníci, známí u nás
nebo ve Francii, a zaslouží si, aby se na ně
nezapomnělo. Na konci pořadu bude možné
využít výhodné nabídky na zakoupení některé
z jeho novějších knih včetně podpisu autora.
Na tyto a také další připravované pořady vás
zve kulturní komise.
Jana Horová,Vladislav Procházka,
Silvie Veličková

Kulturní komise Rady města Úvaly
pořádá
besedu s úspěšnou spisovatelkou

PETROU SOUKUPOVOU
16. listopadu 2012 od 18 hodin
v kulturním sále DPS na nám.
Svobody
Beseda bude spojena s autorským
čtením.
Hudební doprovod:
Josef Boubín – housle, Maxim
Kovykov - kytara
Vstupné dobrovolné.
Pořad se koná v rámci 150. výročí
první zmínky o knihovně
v Úvalech.
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Kulturní komise Rady města Úvaly
pořádá setkání
s psychiatrem a spisovatelem

MUDr. JANEM CIMICKÝM
včetně vyprávění o známých a
výjimečných osobnostech

Jak jsem je znal
23. listopadu 2012 od 18 hodin
v kulturním sále DPS na nám.
Svobody
Vstupné dobrovolné.
Pořad se koná v rámci 150. výročí
první zmínky o knihovně
v Úvalech.

Město Úvaly má vlastní
pódium
Vedení města na návrh členů kulturní komise zařadilo do rozpočtu letošního roku částku
na pořízení pódia, které městu již několik let
scházelo. Tato situace se opakovaně řešila
provizorním způsobem (pronájmem lešenářské konstrukce). I za přispění členů kulturní
komise se podařilo vytipovat pódium, které
bylo následně poptáno, vybráno a zakoupeno.
Pódium o velikosti 6x4 m má kovovou konstrukci s třemi bočními stěnami a zastřešením,
je výškově nastavitelné. Díky tomuto pódiu
bude technicky daleko snazší zajistit kulturní
akce, které tedy budou probíhat v bezpečnějším a kulturnějším prostředí.
Všichni se již těšíme na nadcházející advent
v Úvalech, kde se účinkující poprvé představí
na novém pódiu před slavnostním rozsvícení
vánočního stromu.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

zprávy z MDDM

Máme 5. místo z mistrovství světa
Trojice tanečníků Electric Boogie z taneční
skupiny Rytmus Úvaly při MDDM v Úvalech
Honza Ťoupalík, Marcel Havrda a Matouš
Novák v červenci reprezentovali ČR na mistrovství Evropy ve Slovinsku. Mezi evropskou
konkurencí naši tanečníci prokázali svou výbornou připravenost. Matouš Novák skončil
na 25. místě, Marcel Havrda obsadil 7. místo
a Honza Ťoupalík si vytančil 5. místo. V duu
se stejně jako předchozí roky probojovali naši
kluci až do finále a skončili na 6. místě.
Ještě větší radost měli po tanečním víkendu
6. -7. 10., kdy se účastnili mistrovství světa ve
streetových disciplínách v německé Bochumi.
Mezi světovou elitou se neztratili, udrželi krok
se světovou špičkou a svými výsledky se stali
nejlepšími letošními tanečníky naší republiky
➜ ➜ ➜ strana 13
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➜ ➜ ➜ ze strany 11
v disciplíně EB. V sólech skončil z 59 soutěžících Matouš na 36., Honza na 19. a Marcel na 14.
místě. V duu se z 21 dvojic probojovali opět do
finále a skončili na 5. místě. Všem tanečníkům
děkujeme za vzornou reprezentaci TS Rytmus,
našeho „domečku“, Úval a České republiky.
A připojuji dík i rodičům, panu Havrdovi a paní
Novákové, kteří zajistili dopravu na soutěže
a pomoc při zabezpečení našich tanečníků.
Za TO MDDM Alena Navrátilová
S velkou gratulací trojici tanečníků a s přáním mnoha dalších úspěchů se připojuje
i redakce Života Úval.

Galerie MDDM
představuje…
Ve dnech 2. - 4. 11. v MDDM máte možnost
zhlédnout vyšívané obrazy Soni Váňové.
Tato autorka, která pracuje technikou křížkového nebo gobelínového stehu, vyšívá své
obrázky přes 20 let. Výstava prezentuje okolo
50 obrazů, což je zlomek autorčiny tvorby,
protože mnohá dílka zdobí byty jejích přátel
a známých. Výstava je prodejní a návštěvníkům nabízí možnost potěšit své blízké netradičním vánočním dárkem.

Ve dnech 16. - 18. 11. a 24. - 25. 11. tvorbu
výtvarné skupiny BhaBhines v poprvé v Úvalech otevřených výstavních prostorách ve Smetanově ulici č. 203. Tato skupina vznikla před
čtyřmi lety, kdy se její členky Helena Horáčková, Jindřiška Jiráková, Věra Jordáková, Majda
Martinská, Kristina Ovečková, Marta Matičková a Hana Gajdová seznámily při fotografických kurzech v centru Fotoškoda, a protože
jsou velmi tvůrčí, stihly již několik výstav:
2010 – Knihovna Kolovraty
2011 – Fara Tuklaty
2012 – Praha – Thomayerova nemocnice –
Naše kavárna Praha 1 – Friends Coffee House „ Jarní probuzení“ Úvaly,
Galerie MDDM – Smetanova 203 –
„Podzimní výstava“
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Tato prodejní výstava prezentuje tvorbu prvních pěti členek skupiny BhaBhines a představí se i jejich hosté A. Sparkenskaya a M. Vokálová.
Srdečně vás zve Jana Pospíšilová

okénko knihovny
Malý rozhovor k významnému výročí Městské knihovny v Úvalech
V letošním roce si připomínáme 150. výročí
první zmínky o knihovně v Úvalech. V minulém čísle Života Úval se čtenáři dověděli
několik zajímavostí o minulosti knihovny,
v tomto čísle se věnujeme její současnosti. Požádal jsem proto vedoucí knihovny paní Ivu
Krňanskou o rozhovor.
Paní Krňanská, uveďte prosím základní informace o úvalské knihovně.
Podle statistických údajů pro loňský rok
zpracovaných ke dni 31. 12. 2011 jsme měli
v knihovním fondu 25 078 knih, meziroční
přírůstek byl přibližně 700 knih, registrovaných čtenářů bylo celkem 604, z tohoto počtu bylo 146 dětí do 15 let, knihovnou prošlo
v loňském roce 8 593 návštěvníků, zaevidovali
jsme 25 282 výpůjček a v rámci meziknihovní
výpůjční služby jsme vyřídili 76 požadavků.
Ke konci září letošního roku máme například
už přes 26 000 knih.
Protože je knihovna organizační složkou
města, dostává peníze na provoz z městského rozpočtu. To by na její činnost asi
nestačilo. Využíváte například pro zlepšení
vybavení nějaké granty?
Každoročně se o to snažíme. Letos jsme získali
4 granty. Grant ve výši 7 000 Kč nám poskytla
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Moravská zemská knihovna, která podporuje
vydávání a nákup české beletrie, jež je určená
pro užší okruh náročných čtenářů. Od Středočeského kraje jsme dostali 50 000 Kč na pořízení mobiliáře knihovny; v tomto případě se
jednalo o nákup nových akumulačních kamen,
která nahradila původní v havarijním stavu.

Úvalská knihovna
– knihy až ke stropu

Dokoupili jsme také dva stolky. Zbývající dva
granty jsme získali od Ministerstva kultury ČR
v rámci projektu VISK. Jeden nám umožní
zakoupení sestavy datavideoprojektoru s notebookem, kterou budeme používat při besedách
se školáky, a druhý grant ve výši 120 000 Kč
se využije v rámci katalogu CARMEN, což je
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nejnovější nadstavba vyhledávacího on-line
katalogu. Tento katalog je graficky velmi zdařilý a umožňuje návštěvníkům do něj vstupovat, přímo komunikovat s knihovnou, psát své
komentáře a glosy k uváděným novinkám.
V současné době nabízejí nakladatelství
knihy v tzv. elektronické verzi. Můžete už
také některé čtenářům nabídnout?
Mít v knihovně elektronické knihy byl před
několika lety můj velký sen, ale nyní je to pro
mě velké zklamání. Domnívala jsem se, že
elektronická verze knih bude pro nás velkým
přínosem z důvodu úspory místa a také bude
výhodná pro čtenáře. Kvůli autorským právům ale není knihovnám umožněno půjčovat
elektronické knihy mimo prostor knihovny
s výjimkou starých autorů, kteří autorských
práv už pozbyli. A o ty zájem není, jejich texty
je možné si stáhnout na internetu.
Lze říci, že jste s činností knihovny spokojená?
Letos jsem spokojená kromě jedné věci, která
mě dlouhodobě trápí.
Co Vás trápí?
Ale o tom jsme v minulosti už několikrát mluvili.

Ano, tuším, o co se jedná.
Tušíte správně. Jsou to prostory knihovny,
které už několik let naprosto nevyhovují požadavkům na provoz moderní městské knihovny.
Přesto ale, když nemůžeme čtenářům nabídnout činnost ve větším a důstojném prostředí,
tak alespoň děláme vše, co je v našich silách
za stávajících podmínek.
V čem vidíte možnosti zlepšení Vaší práce
v případě zlepšení prostorových podmínek?
V tomto případě bychom měli možnost umístit
větší počet knih do míst přístupných čtenářům
(nyní musíme mít některé svazky uskladněny v Tesco-budově u základní školy). Kromě
toho bychom mohli pořádat besedy se školními dětmi v důstojnějším prostředí, do kterého
je možné pozvat nějakou osobnost, spisovatele nebo ilustrátora. Sám jste se přesvědčil, že
když navštíví knihovnu jedna školní třída, tak
je tady opravdu plno! Besedy bychom pořádali
v našem kulturním prostředí samozřejmě také
pro dospělé. Kdybychom šli ve svých úvahách
a záměrech ještě dále, tak by bylo možné organizovat například dětské zájmové kroužky
manuální zručnosti. A kdybychom uvažovali
o ještě vyšší úrovni zlepšení služeb knihovny,
to znamená, že bychom měli dostatečně velké

prostory, bylo by jistě možné vybavit čítárnu
stolky, křesílky, automatem na kávu, časopisy
a novinami k prohlížení, aby kdokoliv, třeba i
neregistrovaný čtenář, zde mohl příjemně posedět. V této části by mohly být instalovány
dlouhodobé výstavy třeba dětských prací nebo
dospělých. Některé knihovny dokonce spolupracují s tzv. chráněnými dílnami a můžou jejich výrobky nejen vystavovat, ale i nabídnout
k prodeji. Ale možná, že je to neuskutečnitelná utopie.
V posledních měsících se více než jindy
mluví o možnosti přemístění knihovny.
Třeba se blýská na lepší časy.
Samozřejmě bych byla ráda, kdyby mohla
knihovna pracovat v lepších podmínkách a že
snad konečně někdo vyslyší naše stesky.
Děkuji za rozhovor a přeji všem knihovnicím hodně zdaru v jejich práci. Třeba se
některý z příštích rozhovorů uskuteční už
v nové knihovně. Myslím, že si patřičnou
pozornost Městská knihovna v Úvalech
vzhledem ke své historické stopadesátileté
tradici určitě zaslouží.
Otázky paní Ivě Krňanské, vedoucí
Městské knihovny v Úvalech,
kladl Vladislav Procházka.

Co si v knihovně půjčit, když už umím abecedu?
„Dobrý den, co mám půjčit našemu prvňáčkovi, on už ho slabikář nebaví?“ Častá otázka
rodičů, jejichž ratolest končí první třídu.
„Dobrý den, co mám dělat, syn je ve druhé
třídě a čtení ho nebaví. Nemáte něco pro něj?“
„Dobrý den, chodím do třetí třídy a máme přečíst aspoň čtyři knížky za rok a já nevím, co si
mám půjčit.“
Takové otázky slýcháme v knihovně často. Jak
to tedy je, které knížky jsou vhodné pro začínající čtenáře, co jim doporučit, abychom je
od čtení neodradili? Co si mají půjčit rodiče
pro své děti, které mají se čtením problémy
nebo je čtení nebaví?
A tak máme pro vás tip. Nakladatelství Thovt,
které je zaměřené výhradně na literaturu pro
děti. Své knihy mají přehledně rozdělené do tematických celků, ze kterých si snadno vyberete, co zrovna je pro vaše dítě vhodné. Rodičům
začínajících čtenářů doporučujeme především
edici První kroky ke čtení, která je rozdělená
do následujících tematických oblastí:
Svět ukrytý v abecedě - určeno čtenářům od
5 let. Knížky napomáhají dětem vytvořit si
vztah ke knížce. Formou doplňování slov za
obrázky je dítě vtaženo do děje a procvičí si
orientaci v textu. Obrázkové čtení ocení i začínající čtenáři, kterým velká písmena a množství
obrázků usnadní jejich první čtenářské pokusy.
Zkusíme číst spolu – určeno čtenářům od 6 let.
Knihy této edice jsou vhodné pro společné čtení dětí a rodičů. Jsou výborným pomocníkem
při prvních čtenářských pokusech dítěte. Velikost písma a náročnost textu je přizpůsobená
začínajícímu čtenáři. Jsou vhodné pro děti, které se učí číst analyticko-syntetickou metodou.
Zkusím číst sám – určeno pro děti od 6 let (první třída). Knížky vhodné pro čtení s porozuměním. Jsou výborným doplňkem ke slabikářům
a čítankám žáků prvních a druhých tříd.
Šikovný čtenář – pro čtenáře od 7 let. Příběhy
vhodné pro čtení s porozuměním. Knihy jsou
přizpůsobeny potřebám začínajících čtenářů

nejen délkou jednotlivých příběhů, ale i velikostí písma. Jsou vhodným doplňkem k čítankám pro žáky druhých tříd.
První čtení pro zábavu – určené dětem od 8 do
10 let. Knihy jsou uzpůsobené začínajícím čtenářům nejen velikostí písma a délkou příběhů,
ale také výběrem témat, neboť kniha není jen
zdrojem poučení, ale také zdrojem zábavy.
První čtení s poučením – pro děti od 8 let.
Knížky jsou určeny dětem, které už mají
předchozí zkušenosti se samostatným čtením.
Poutavé příběhy jsou obohacené dvojstránkami, které srozumitelnou formou doplňují vyprávění o zajímavá fakta a vysvětlují pojmy,
se kterými se děti v příbězích setkají.
Další tituly nejen prvního čtení najdete na

webových stránkách nakladatelství Thovt.
Jsou to například knížky pro nejmenší, oblíbená edice Zločinu na stopě, luštící minikriminálky, dvojjazyčné knížky, edice Česká knížka
apod.
Nakladatelství přichází stále s něčím novým,
a tak se máme určitě na co těšit. Jestli jsme
vám padli do noty, přijďte si knížky z Thovtu
půjčit do úvalské knihovny.
Těšíme se na vás.
Knihovnice MěK Úvaly

Připomínáme, že výpůjční den pro
maminky
s malými dětmi bude
7. 11. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin
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Škvorecký zámek v obležení
Součástí letošních oslav Škvoreckého jarmarku dne 22. září 2012 bylo i zpřístupnění části
zámku rodiny pana Eremeeva, kam se po dvou
letech vrátily prohlídky s výkladem o historii a budoucnosti zámku. Role průvodce se
ujal kronikář městyse Jan Psota ml. a kolega
Ing. Miloslav Klicpera se synem Jakubem návštěvníky po zapsání do rejstříku vítali nejen
svou rozsáhlou sbírkou historických pohlednic
Škvorce a okolí, ale i upomínkovými předměty s motivem městečka (pohlednice, odznaky,
keramika), jež si příchozí mohli zakoupit. Zámek je i nadále staveništěm, proto byli všichni
účastníci informováni, že vstupují do areálu na
vlastní nebezpečí.
I přes větrné, zamračené počasí se prohlídka
zámku těšila velkému zájmu. Ještě než průvodce odvedl přítomné na exkurzi, seznámil
každého se skutečností, že stojí v historickém centru obce. Zámek totiž obklopuje nebývale pestrá sestava památek Škvorce. Ať je
to budova Nového zámku z roku 1792, přes
jehož dvůr vedla hlavní silnice na Úvaly (silnice II/101 před 150 lety neexistovala), tak
i za Novým zámkem tyčící se barokní kostel
sv. Anny z let 1759-1767, stavěný na etapy během sedmileté války. Dále pak v parčíku před
zámeckým mostem stojící socha Jana Jiřího
Šlanzovského z roku 1725 zasvěcená sv. Prokopu. Pod ní se přes ulici bělají loftové byty
zrekonstruovaného pivovaru z 19. století, kde
se vařilo pivo již v 16. století. Nad bývalým
pivovarem vidíme bílou věž neogotického
evangelického kostela z roku 1892.
První zastavení v bráně zámku účastníky prohlídky informovalo o nejstarší historii Škvorce, výkladu jména, pověsti o založení roku
859, o stavebníkovi škvoreckého hradu, krutostí proslulém Domaslavu ze Škvorce. Ten
pracoval nejprve jako číšník královny Kunhuty a později se stal purkrabím, jehož Přemy-

sl Otakar II. osobním dopisem napomínal za
jeho příliš kruté trestání provinilců. Skupina
se poté přesunula na nádvoří, kde se ve stručnosti dozvěděla o všech majitelích zámku,
jeho vzestupech a pádech. Historické okénko
ukončil průvodce rokem 1924, kdy se zámek
dostal z rukou knížete Liechtensteina do majetku městyse Škvorce. Následně návštěvníci přešli na částečně zakryté archeologické
naleziště, kde v letech 2009-2010 probíhal
výzkum vedený PhDr. Jaroslavem Špačkem
z Městského muzea v Čelákovicích, který byl
přítomen i na první letošní prohlídce zámku.
Jaké bylo překvapení, když se návštěvníci dozvěděli, že stojí na bergfrítu – základech obranné věže Domaslavova hradu ze
13. století a protože tímto bergfrítem probíhala i stejně stará hradba, zjišťujeme, že původní
gotický hrad nebyl velký. Další senzací bylo
teplovzdušné vytápění hradu (nález pece)
a objev zbytků gotické kaple, z níž byly odvezeny stavební články, sošky a předměty k podrobnějšímu zkoumání. V prostorách zámku
si návštěvníci všimli nových úprav, průvodce
je dovedl k pozůstatkům renesanční sgrafitové, tzv. „psaníčkové” omítky, jež pochází
z roku 1565. Uzavírá tak renesanční přestavbu hradu na zámek, která probíhala od roku
1545. Vlivem přístavby jižního křídla zámku
v 18. století se tato venkovní omítka stala omítkou vnitřní. Průvodce všechny návštěvníky seznámil i s projektem dostavby chybějících částí
zámku. Průběh dalších etap je však závislý na
skutečnosti, zda se manželům Eremeevovým
podaří získat dostatek finančních prostředků.
Dotace a granty odmítají, nechtějí závazky
s investorem, proto celou rekonstrukci financují ze svých prostředků.
Celkem proběhlo 7 prohlídek, kdy se na zámku vystřídalo 152 návštěvníků, více přespolních než domácích obyvatel: 55 ze Škvor-

ce, 23 z Prahy, 16 z Úval, po 8 z Čelákovic,
Zlaté a Přišimas, 7 ze Sibřiny a jiných míst,
nejvzdáleněji ze Sušice, Českých Budějovic,
Českého Těšína a Trenčína na Slovensku.
Hostem prohlídek byl i pan starosta městyse
PhDr. Vladimír Trojan s chotí. Poděkování
patří manželům Dmitri Eremeevovi a Monice Salvatore-Eremeeva nejen za zpřístupnění
zámku, ale především za neutuchající sílu rekonstruovat zámek. Bez jejich mnohdy vysilujícího úsilí by dnes ve Škvorci nestála historická dominanta, ale rozpadající se zřícenina
s demoličním výměrem!
Jan Psota ml.

Nové hřiště pro Květnici spolunavrhují úvalské děti
Zastupitelstvo obce Květnice odevzdalo dne
24. 09. 2012 žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci dětského hřiště v rámci VII. výzvy
podzim 2012 programu LEADER.
Místostarostka obce Květnice, která má
dceru v Základní škole Úvaly, oslovila třídní učitelku třídy 1. A, paní Šárku Zahrádkovou, s prosbou o spolupráci dětí na přípravě
grafických podkladů pro tento dotační titul.
Paní Zahrádková se spojila s kolegyněmi

z vyšších ročníků, které se daného úkolu
ochotně ujaly.
Veliké poděkování patří nejen paní Zahrádkové, ale i všem žákům třídy 5. D a paní učitelce Havlíkové, třídě 5. A a paní učitelce
Průžkové a třídě 5. C a paní učitelce Chourové ze ZŠ Úvaly, kteří s ohromnou dávkou
kreativity podpořili naši žádost o dotační titul
svými výtvory. Ať již to byla různou technikou malovaná hřiště nebo krásné trojrozměr-

Z pohádky do pohádky
Kulturní sdružení Tuklaty a Tlustovousy
pořádá každý rok pro děti několik akcí. Na
začátku roku Dětský karneval, na jaře dětské
odpoledne s „Pálením čarodějnic“, v září akci
Z pohádky do pohádky, v listopadu Svatomartinský pochod.
Teď nedávno proběhlo pohádkové odpoledne. Děti se sešly na startu ve statku pana
Chrousta, kde dostaly mapu, podle které
pak postupně nacházely stanoviště pohádkových postav po celé vesnici. Plnily úkoly,
které jim dávala Maková panenka s motýlem
Emanuelem, princezna s princem, čarodějnice, čerti, Pat a Mat, Bílá paní, vodníci,
klauni, Křemílek a Vochomůrka, kovboj,
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Ferda s Beruškou, víla Amálka. Za splněné
úkoly děti dostaly od Pejska a Kočičky sladkou odměnu a mohly navštívit zkrášlovací
studio, ve kterém naše výtvarnice malovaly
dětem na obličej zvířátka, princezny, motýly…
Počasí přálo, tak se děti i po skončení akce
mohly vydovádět ve skákacím hradu a společně s rodiči doplnit energii ve stánku s občerstvením.
Velký dík patří nejen všem, kteří věnovali
svůj čas na přípravu akce pro děti, ale také
sponzorům, kteří odpoledne pro děti podpořili. Kulturní sdružení děkuje firmám i jednotlivcům:

né a velmi věrné modely budoucího dětského
hřiště, všechny skici, obrázky i modely byly
originální a nápadité. Spolu s výtvory dětí
z Květnice tvoří všechna tato díla významnou
součást podkladů pro dotační titul v rámci VII.
výzvy. Věříme, že budeme s žádostí o získání
dotace úspěšní a na našem novém hřišti rádi
přivítáme i děti z Úval.
Za zastupitelstvo obce Květnice Ing. Markéta
Štrosová, místostarostka

z okolních obcí
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✘ Truhlářství pana Chrousta za poskytnutí
prostoru statku ke konání akce
✘ Firmě CAR FOR YOU za zapůjčení skákacího hradu
✘ Nájemci hospody v Tlustovousech panu
Coufalovi za zmrzlinu pro děti
✘ Panu Foučkovi za finanční dar, který byl
použit na nákup občerstvení
✘ Firmě GOLD STELLA, s.r.o., za sladkosti
na ceny pro děti.
Myslím, že děti i rodiče si pěkné odpoledne
opravdu užili. Jsme malá vesnička, ale v ní je

už velká skupina lidí, kteří rádi věnují svůj čas
dětem.
Pěkné je, že se do přípravy i realizace zapojují
starší děti, a tak učí další generaci, jak se taková akce připravuje a že je pěkné udělat něco
pro druhé ve svém volném čase, kdy odměnou
je pouze dobrý pocit a úsměv dětí.
Už se těšíme na Svatomartinský pochod, který proběhne 10. listopadu a na který všechny
srdečně zveme.
Za KS Tuklaty a Tlustovousy Mgr. Lenka
Foučková

školství
Indie a Úvaly
Ve školním roce 2011/12 byla naše škola zapojena do mezinárodního vzdělávacího projektu La Ngonpo. Projekt je zaměřen na multikulturní a globální výchovu. Jeho podstatou
je komunikace dětí z českých a indických škol
prostřednictvím webového rozhraní www.la-ngonpo.org. V letošním roce budou deváté
ročníky v projektu pokračovat a komunikovat
i s nepálskou školou.
V rámci programu Multikulturního centra Praha, které celý projekt zaštiťuje, je možné vyjet
do Indie jako dobrovolník. O těchto prázdninách jsem této možnosti využila a sedm týdnů
působila na různých ladackých školách jako
učitelka motivačních hodin k La Ngonpu. Věřím, že má osobní zkušenost pomůže dětem
k ještě lepšímu pochopení jiné kultury.
Na prvním stupni, v týdnu osobnostně – sociální výchovy, již některé třídy měly možnost
seznámit se s trochu jiným světem, jakým
Ladakh (oblast v severní Indii) rozhodně je.
Děti si prohlížely fotky, pohlednice, zkoumaly
předměty a kladly samozřejmě mnoho zvídavých otázek. Žáky druhého stupně čeká promítání fotek a beseda na konci října.
Jana Sigmundová

Co nás čeká v listopadu
✘ Stolní tenis – okresní kolo
✘ Literární pásmo V+W (6. – 9. ročník)
✘ Židovské muzeum (9. ročník)
✘ Kyberšikana – beseda (7. ročník)
✘ Nový Zéland – kino (6. – 9. ročník)
✘ Já písnička – hudební pořad (1. – 5.
ročník)
✘ Veletrh středních škol Praha (8. – 9.
ročník)
✘ 28. 11. Adventní pracovní dílny

PROJEKT „UČEBNICE“
Většina tříd 2. stupně si školní výlety užívá
bez učení. Loňská 6. B se na výletě dobrovolně rozhodla zapojit do projektu Zvýšení kvality Výchovy k občanství na školách
v souladu s RVP. Tuto aktivitu zdarma realizuje Filozofická fakulta – Univerzita Hradec Králové.
Nebylo to ale žádné „nudné“ učení. Dopoledne jsme trávili s lektorkami Bc. Vandou

Vaníčkovou, Bc. Soňou Žaloudkovou a Bc.
Kristýnou Teichmanovou.
Naši žáci měli důležitý úkol. Nejen se aktivně zapojit, ale také posoudit, jak je nově
vytvořená učebnice zajímavá, jak jsou témata zpracována, jestli jsou aktivity vhodně zvoleny.
V neposlední řadě také poskytli zpětnou
vazbu lektorkám, budoucím učitelkám
VkO, o způsobu jejich výuky.
Za odměnu každý dostal propisku a zástup-

ci naší třídy – Petra Kovačíková a Zdeněk
Sazama – převzali fotoaparát s paměťovou kartou. Nyní už jen čekáme na dodání
učebnic.
Je možné, že v tomto školním roce se do
projektu zapojí i jiné třídy a učitelé se
v rámci dalšího vzdělávání zúčastní školení
zaměřeného na didaktické metody od Mgr.
Roberta Čapka, Ph.D., které je v rámci projektu také zdarma.
Mgr. Alice Javůrková
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Jak se probouzí láska k hudbě
V naší škole se snažíme pro děti vybírat ze
široké nabídky různých pořadů různých společností to, co děti obohatí, bude je rozvíjet
a čas strávený daným pořadem bude mít pro
ně smysl.
Jedním z pořadů, který jsme pro děti na letošní školní rok objednali, byl hudební výchovný koncert hudebního absolventa plzeňské
konzervatoře Pavla Hraběte „Hudební nástroje od akustických k elektrickým“.
A byla to trefa do černého. Vynikající muzikant představil dětem z akustických nástrojů
soprán saxofon, tenor saxofon, z elektrických nástrojů Akai EWI+sampler Roland
Fantom RX.
Mladší děti si zazpívaly lidové písně upravené do rock´n´rollu, starší bez dechu poslouchaly ukázky dechových nástrojů do

připraveného doprovodu (latina, rock, swing,
blues,…). Pavel Hrabě zaujal nejen jako muzikant, ale také jako člověk. Byl velmi přirozený,
skvěle přistupoval k dětem, zaujal je nejen, když

hrál, ale i když mluvil. Hrál skvěle, protože srdcem. Tak se probouzí v někom zájem, v někom
i láska k hudbě.
Mgr. Lenka Foučková

Hodiny arteterapie na ZŠ Úvaly
Ke konci minulého školního roku byly hodiny
výtvarné výchovy v některých třídách prvního
stupně naší školy zpestřeny hodinou arteterapie s panem Jiřím Veselým, který má v tomto
oboru praxi.
Smyslem arteterapie je otevřít jedincům cestu k vyjadřování vlastních emocí a představ
výtvarným projevem. Často se jedná o ryze
abstraktní vyjádření, takže pokud chce druhý
člověk porozumět, co se dotyčné osobě právě
honilo hlavou, bývá k tomu zapotřebí rovněž
slovní komentář autora obrázku.
Pan Jiří Veselý si pro děti připravil témata:
„Rytmus“, „Pohyb“ a „Tanec“. Nejprve dětem názorně objasnil prostřednictvím svých
vlastních obrázků rozdíly mezi konkrétní
a abstraktní kresbou a potom se je snažil
emočně naladit na rytmus, pohyb a tanec
pomocí svého bubínku. Děti se rozpohybovaly a posléze byly schopny bezprostředně

Základní škola v Úvalech
přijme od 1. 1. 2013
na plný úvazek hospodářku.
Více informací na tel. 281 981 946
nebo zsuvaly@zsuvaly.cz
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vyjadřovat své emoce. Dokonce i malé děti
tvořily neuvěřitelně abstraktní kresby. Po
dokončení si všichni sedli do kroužku a vysvětlovali ostatním inspirace svých výtvorů.
Nakonec všichni hlasovali o nejoblíbenější
obrázek ve třídě a vítěz byl oceněn pastelkami nebo bonbóny, které pro něho Jiří
Veselý přichystal. Na závěr nechyběla ani

památeční fotografie. Reakce dětí i vyučujících vůči této aktivitě byly velmi pozitivní
a mnohé děti měly zájem v letošním školním roce navštěvovat i kroužek arteterapie,
který jim Jiří Veselý nabídl. Věřme, že se
záměr podaří a že děti budou s kroužkem
spokojeny.
Mgr. Josef Král
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Zastavení druhé
– hrádek „Skara“

Vážení čtenáři,
v minulém čísle života Úval jsme představili
první zastavení naučné stezky a s ním i údolí
potoka Výmoly nazývané „Králičina“. Nyní
postoupíme na naší virtuální cestě o kus dál,
přejdeme potok a vyšplháme do prudkého
kopce, na jehož vrcholu stojí několik chatek.
Právě tady v dávné minulosti stával hrádek,
pro nějž se vžil název „Skara“.
Počátky hrádku se podle různých teorií předpokládají od 13. do poloviny 14. století. Dosud nebyl na tomto území proveden žádný
archeologický průzkum, takže teorie o jeho
historii a osudech jsou pouze dohady. Ze zachovalých terénních pozůstatků můžeme soudit, že se jednalo o nevelké opevněné sídlo.
Uvádí se, že hrad byl pobořen za husitských
válek a definitivně zničen v roce 1508 rytířem
Kopidlanským.
Pravděpodobnější ovšem bude, že hrádek byl
opuštěn mnohem dříve, snad už ve 14. století,
a pokud byl vůbec obýván, tak nepříliš dlouhou dobu. Hrádek asi patřil do kategorie sídel,
která si stavěli bohatší pražští měšťané ve snaze přiblížit se životu šlechty. Snad si hrádek

postavila květnická
větev pražských patricijů z rodu Olbramoviců, aby tak konkurovala příbuzným
ze Škvorce. Jedna větev Olbramoviců totiž
prokazatelně v polovině 14. století vlastnila rané škvorecké
panství a druhá, slabší rodová větev, vlastnila Sibřinu, Květnici
a zaniklou ves Lhotu,
která ležela nedaleko
odsud. Dodnes patrné
je rozdělení areálu na
předhradí a jádro hradu. Lze vidět také příkop a val, chránící předhradí. Na nárožích valu vidíme výrazné kruhovité pahorky, je možné, že zde stály nárožní
věže nebo bašty. Nejvýraznějším zbytkem
vnitřní zástavby hradu je obdélná vyvýšenina,
pravděpodobně pozůstatek hradního paláce.
Více z původního hradu nezbylo.
Řada lidí si zaměňuje původní hrádek s umělou zříceninou postavenou Janem I. Josefem
z Lichtenštejna na počátku 19. století. Právě
tento Lichtenštejn je známý i svými krajinářskými stavbami v okolí zámku Lednice

na Moravě, které jsou dnes pod ochranou
UNESCO. Podobu umělé zříceniny známe
z vyobrazení F. A. Hebera z doby okolo roku
1841. Byla ovšem vybudována zcela jinde
než původní hrádek, na místě vzdáleném asi
300 m proti proudu Výmoly. A také z ní se do
dnešních dnů nezachovalo téměř nic, pouze
pozůstatky zdiva uspořádaného do kruhu. Ty
jsou dnes porostlé vegetací, takže neinformovaný turista je snadno přehlédne nebo je bude
považovat za dílo přírody, nikoli člověka.
Mirka Borecká

… dlouho, dlouho budu vzpomínat (Alfred Strejček)
22. září se konal z podnětu některých „oldskautů“ hudebně literární
podvečer – recitál Alfreda Strejčka a kytaristy Matěje Raka. Hudební
doprovod veršů Jiřího Wolkera a prózy Jaroslava Foglara doplnil třetí
člen – host Alfreda Strejčka – kytarista, písničkář a harmonikář František Vlček. Pořad byl věnován vzpomínce na průběh století existence
a počátkům skautingu v Čechách. Na osmdesát příznivců se těšilo z výstavky významných a cenných artefaktů a dojemně přátelského večera
se zmíněnými osobnostmi. Citát v úvodu článku je z nedělního ranního
pořadu Dobrý den, Česko Českého rozhlasu 2 v následujícím dni. Alfred Strejček mimo jiné řekl „… Včera jsem vystoupil … na oslavách
stého výročí založení skautu v Čelákovicích a Úvalech. Přiznávám se,
že to byly oslavy dojímavé a opravdové, na které budu dlouho, dlouho
vzpomínat.“ Skauti a jejich přátelé původem z Úval také. Opravdovost
radosti ze setkání, mnohdy i po letech a přínos pro mezilidské vztahy
ocenil i pan starosta v závěrečném poděkování. Zasloužili si jej všichni,
kdo se zúčastnili, a zejména ti, kteří věnovali hodně času a sil přípravě,
a obávám se jmenovat, abych někoho důležitého nevynechala. Připomenu však některé sponzory – Komisi pro kulturu města Úvaly (zásadní
finanční podpora a přiložení rukou k dílu pořadatelskému) - tiskárna
Typol (Poledníkovi, zdarma vytištění pozvánek). Kdo tam byl, ten to
ví a bude vzpomínat. Ovšem nedá mi to, abych nepřiblížila okamžiky
alespoň fotografickou sérií, a nějaká jména se připomenou.
➜ ➜ ➜ strana 21
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Večer začal výstavkou artefaktů, z nichž některé jsou velmi vzácné,
např. vlastnoruční zápis skauta Václava Havla z roku 1953 do táborové
kroniky, rukodílné památky vytvořené ilegálně v komunistických lágrech na Jáchymovsku a Příbramsku, z nichž autoři - pan Eda Marek
a Jiří Lukšíček - se večera účastnili osobně. Hosty vítali pánové Mirek
Kočárník a Eman Jankovský Mánek. Mirek Kočárník zahrál na trubku
budíček na uvítání a večerku na závěr. Poslední dolaďování začátku
akce (oldskauti Vladimír Kolomý Maják a Eman Jankovský Mánek)
a podvečer začíná – uvádí jeden z řady tvůrců – Ing. Kolomý. Zcela
zaplněný sál je plný očekávání. V zákulisí čekají světlušky a skautky
v krojích. Recitál se nese v duchu skautských autorů a doprovodné
hudby. S dojetím v přátelském ovzduší sledují krojovaní hosté – oldskauti z pražských významných středisek Junáka – Jiří Zachariáš Pedro, autor knihy o životě J. Foglara, Slavomír Janov Nashwille, spoluautor knihy o historii skautingu, Václav Nosek Vindy, druhý spoluautor
- a jsou odměněni květinami. Nechybí nejstarší, dnes 95letý Eduard
Marek Hroznýš ve slavnostním činovnickém kroji. Celý večer by se
neobešel bez pomocných rukou ostatních přátel – Jiřího Štorka, Míly
Bredy a oldskauta Romana Bubáka Bubu a Jindřicha Líznera Indycha
(obrázek při práci na zemi)
Alena Janurová za Komisi pro kulturu Rady města Úvaly

Nová lávka pod Skarou
Třetí víkend v září členové sdružení Otevřené Úvaly v rámci dobrovolné brigády vybudovali zcela novou lávku přes Výmolu pod hrádkem
Skara. Pomoci přišli i z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.
Nová lávka nahradila původní lávku z prken a klád, na které zahlodal
zub času. Protože byla lávka součástí nové naučné stezky přírodním
parkem, měli jsme v plánu nahradit ji novou na jaře příštího roku. Letos v červenci ale přes starou lávku kdosi převáděl koně!, což neunesla
a definitivně se poroučela. Nezbylo, než si s obnovou pospíšit, takže
nová lávka nakonec vznikla již letos. Upozorňujeme, že lávka je na
turistické stezce a je určená výhradně pro pěší.
Mirka Borecká, Otevřené Úvaly
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Dětská soutěž „O pohár starosty OSH“
a „Maxíkův pohár“
V sobotu 15. září jsme s dětmi jeli na soutěž do
Brandýsa nad Labem. Mladší a starší žáci bojovali v disciplíně požární útok v rámci dvou
soutěží- místní soutěže „Maxíkův pohár“ a také
„ O pohár starosty OSH“. Měli jsme družstva
v obou kategoriích. Těm mladším se dařilo. Potvrdili své úspěchy z jarní soutěže a s krásným
časem obsadili třetí místo v obou soutěžích, vyhráli spoustu cen a odvezli si bronzové medaile.
Starší byli na tomto typu soutěže po několikaleté přestávce. Někteří členové družstva soutěžili
vůbec poprvé, a tak bylo hlavním cílem nabrat
zkušenosti. Projevilo se, že jsou teprve na začátku trénování, a obsadili 5. a 6. místo.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová

Podzimní kolo hry PLAMEN
V sobotu 6. října se ve Vyšehořovicích konal závod požárnické všestrannosti. Během
této disciplíny závodníci absolvují trať 2-3
km dlouhou, proběhnou 6 stanovišť s různou
tematikou- topografie, požární ochrana, střelba ze vzduchovky, zdravověda, překonávání
lana a uzlování. V konečném vyhodnocení
se hledí na rychlost- čas na trati a trestné
body za nesplněné úkoly. Postavili jsme dvě
družstva mladších žáků a jedno družstvo star-

ších. Konečné výsledky nás mile překvapily.
Rychlejší družstvo mladších vyhrálo v konkurenci dalších 16 hlídek, pomalejší družstvo
obsadilo třetí místo. Tento úspěch je dobrým
začátkem pro jarní soutěž, kde se tato podzimní část soutěže zahrne do konečných výsledků. Družstvo starších udělalo příliš chyb
a skončilo na pátém místě. Náš sbor reprezentovali také jednotlivci. Adéla Votočková
obsadila páté místo a Jiří Jindra druhé. Pro

Rybáři závodili na LHOTÁKU
O víkendu 22. resp. 23. 9. proběhly na rybníku LHOTÁK závody v lovu ryb udicí členů
kroužku mladých rybářů a členů seniorů rybářské organizace ČRS v Úvalech.
V sobotu 22. 9. se na startu soutěže u rybníka
LHOTÁK sešlo 6 mladých rybářů. Příčinou
malého počtu závodníků bylo nevalné počasí
v ranních hodinách, které se však během dopoledne umoudřilo. V této sestavě se ulovilo
35 kusů kaprů. Vítězem této kategorie se stal
J. Poděbradský /481 bodů/, druhý byl P. Jaroš /364 bodů/ a na třetím místě se umístil
J. Petříček/ 285 bodů/. Po závodech mládeže
proběhlo neformální setkání rodičů závodníků s vedoucím mládeže v novém objektu
v areálu MO.
V neděli 23. 9. byl odstartován závod těch
zkušenějších členů, seniorů místní organizace
rybářů. Na startu se sešlo 23 závodníků a počasí bylo tentokráte vynikající. Bylo uloveno
36 kusů kaprů a 1 perlín. Pořadí v této kategorii bylo následující. První byl p. J. Říha
/305 bodů/, druhý byl p. J. Křenek /218 bodů/,
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na třetím místě se umístil p. M. Novák /181
bodů/.
Po závodech i během vlastní soutěže bylo pro
obě kategorie připraveno občerstvení z prostředků MO ČRS ÚVALY. Hodnocení úlovků
bylo prováděno podle klíče: 1 cm délky ulovené ryby = 1 bod. Obě soutěže lze hodnotit
jako zdařilé a z pohledu hospodáře MO jako
poslední „ průbu“ před nastávajícími výlovy.
Za výbor MO ČRS ÚVALY Slavík Zbyněk

oba je to velká motivace k tréninku na jarní
kolo, protože stejně jako děti z kategorie starších mohou postoupit do krajského kola. Závěrem bych chtěla poděkovat všem šikovným
dětem, které soutěžily s vervou a nadšením
a potěšily mě a také ostatní vedoucí krásným
výsledkem. Poděkování patří také jejich rodičům, kteří jim účast na trénincích a soutěžích
umožňují.
Za SDH Úvaly Alena Tesařová
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Jabkobraní pošesté

Kdo byl letos prvně (jako já – kaju se), tak
zjistil, že je to počin veskrze úspěšný, se
spoustou dobrých nápadů na uplatnění uměleckých schopností dětské úvalské populace,
poučení a vyskotačení se. Obloha byla modrá
a teplíčko se zavděčilo pořadatelům, vystavovatelům a hlavně rodičům s dětmi. Přestože
se podílím na řadě kulturních akcí a spolu s
ostatními z kulturní komise se vydáváme někdy ze zbytků svých sil, tak obdivuji skupinu
pracující kolem Jabkobraní a školní děti, jejichž práce – výtvarné, rukodělné a poetické
– vykouzlily atmosféru, která stojí za potlesk.

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
ZO ČSCH Úvaly pořádá dne
10. 11. 2012 speciální výstavu vídeňských králíků. Možnost nákupu
chovných zvířat. Informace na emailu:
chovatele.uvaly@centrum.cz.
Výstava bude otevřena v sobotu
10. 11. 2012 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Za ZO ČSCH Úvaly a Klub chovatelů
vídeňských králíků: Kotusová Jitka jednatel

Příprava stála asi hodně úsilí a výsledek byl
dojemně krásný. Každý takový zážitek stmeluje náš roztodivný městský útvar. Jsem přesvědčena, že to dokáže i Advent v Úvalech,
bude už brzy.
Alena Janurová
Volně navazujeme na článek Alenky Janurové (který nás velmi potěšil) a připojujeme pár
vět z pohledu organizátorů. Letošní ročník se
počasím obzvláště vyvedl. Kapela si nemusela zahřívat prsty, dravci létali obdivuhodně
vysoko a ve škole se příliš nenašlapalo, takže

jsme měli ulehčený úklid. Za zmínku stojí, že
letošní rok se soutěže zúčastnil rekordní počet
kolektivů, a to 21 školních tříd a 4 třídy mateřských škol! To pro nás bylo opravdu velké
a příjemné překvapení. Moc děkujeme všem,
kteří nám s organizací akce pomáhali a pomáhají, ale zejména pak ZŠ Úvaly, protože bez
zapůjčení jejich prostor by se Jabkobraní asi
neobešlo.
Za spolek Jonatán
Martina Bedrnová, Pavla a Petr Frýdmanovi,
Jana, Jirka a Terka Horovi,
Helena Novosádová, Ivana Prchalová

Slavnostní otevření
Aleje úvalských dětí
Chceme touto formou informovat rodiče dětí, prarodiče a další přátele
a sympatizanty Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a zároveň je
i s dětmi pozvat na
slavnostní symbolickou dosadbu a otevření Aleje úvalských dětí
v prostoru na Vinici, které se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012
ve 14 hodin.
Při této příležitosti bude předán všem zapojeným dětem k vlastnímu
stromu pamětní certifikát.
Dr. Vítězslav Pokorný a Petr Urban
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Výsledky a přehled zápasů SK Úvaly – fotbal – říjen – listopad 2012
Muži „A“ - divize
Ne 16.09.
16:30
Ne 23.09.
16:30
Ne 30.09.
16:30
So 06.10.
10:15
Ne 14.10.
16:00

SK Toužim – Úvaly
Úvaly – Litol
Úvaly – Český Brod
Lovosice – Úvaly
Úvaly – Brozany

Zápasy v dalším období:
Ne 21.10.
10:15
Ne 28.10.
14:30
Ne 04.11.
14:00
Ne 11.11.
14:00
So 17.11.
13:30

Meteor – Úvaly
Úvaly – Neratovice – Byš
Žatec – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
Motorlet - Úvaly

Muži „B“ – okresní přebor Praha – východ
So 15.09.
16:30
Úvaly – Zápy „B“
So 22.09.
16:30
Mnichovice – Úvaly
So 29.09.
16:30
SK Vyžlovka - Úvaly
So 06.10.
16:00
Úvaly – Mochov
So 13.10.
16:00
Měšice – Úvaly
Zápasy v dalším období:
So 20.10.
15:30
So 27.10.
14:30
So 03.11.
14:00
Pá 09.11.
20:00
So 17.11.
13:30

1:5 (1:2)
5:2 (1:2)
1:2 (0:1)
2:5 (1:3)
3:0 (2:0)

Úvaly – Nehvizdy
Mukařov – Úvaly
Úvaly – Brandýs – Boleslav „B“
V.Popovice – Úvaly
Úvaly - Sibřina

Dorost – 1. A třída – skupina B
Ne 16.09.
10:15
Úvaly – Viktorie Jirny
Ne 23.09.
10:15
Bělá – Úvaly
So 29.09.
11:00
Milovice – Úvaly
So 13.10.
10:00
Lysá n. L. – Úvaly
Zápasy v dalším období:
Út 16.10.
16:00
Ne 21.10.
10:15
Ne 28.10.
10:15
Ne 04.11.
10:15
So 10.11.
10:15
Ne 18.11.
10:15

0:1 (0:0)
0:1 (0:0)
2:0 (0:0)
0:2 (0:1)
1:1 (1:1)

0:4 (0:2)
4:1 (2:1)
9:0 (3:0)
7:1 (2:1)

Úvaly – Český Brod
Úvaly – Bakov
Mšeno – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
SKP MB – Úvaly
Úvaly - Březno

Mladší žáci – okresní přebor U13
So 22.09.
00:00 */ Úvaly – Radošovice
8:1 ( 6:1)
So 29.09.
10:15
Veleň – Úvaly	výsledek
nenahlášen
So 06.10.
00:00 */
Úvaly – Kamenice
17:3
So 13.10.
00:00 */
Úvaly –Veltěž
8:1
Zápasy v dalším období:
So 20.10.
10:15

Radonice – Úvaly

Turnaj Tenisové školičky TC Úvaly
V sobotu 13. září na podzimním turnaji poměřili síly hráči a hráčky Tenisové školičky
TC Úvaly. Po odložení termínu z předchozího
týdne, kdy celý den propršelo, nám nakonec
přálo počasí, a tak jsme si mohli užít jeden z
krásných podzimních dnů na tenisových dvorcích.
Celkem se zúčastnilo 14 dětí, které sehrály
zápasy ve dvou skupinách systémem každý s
každým. Nejlepší 2 z každé skupiny se utkali
o 1. - 3. místo. Řada zápasů, jak ve skupinách,
tak ve finálových kláních, byla velmi vyrovnaná a končila nejtěsnějším možným rozdílem.
Tentokrát se třemi nejúspěšnějšími stali:
1. Lukáš Komínek (uprostřed)
2. Marie Šindelářová (vlevo)
3. Dagmar Kubálková (vpravo)
Gratulujeme!
Trenéři TC Úvaly
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So 27.10.
00:00 */
Úvaly – Klecany
Ne 04.11.
10:15
Vyšehořovice – Úvaly
So 10.11.
00:00 */
Úvaly – Předboj
Ne 18.11.
14:00
Odolena Voda - Úvaly
*/ … hodina bude určena. Sledujte plakáty SK Úvaly.
Starší přípravka skupina A – Praha – východ
Ne 23.09.
10:15
Úvaly – Nehvizdy
Ne 30.09.
15:00
Hovorčovice – Úvaly
Ne 07.10.
13:30
Úvaly – Viktorie Jirny
Zápasy v dalším období:
Čt 18.10.
16:30
So 20.10.
10:15
So 27.10.
10:00
So 03.11.
10:15
So 10.11.
10:15
So 17.11.
11:30

17:1 (10:1)
3:3 (1:2)
7:1 (3:1)

Zeleneč – Úvaly
Úvaly – Veltěž
Brandýs-Boleslav - Úvaly
Úvaly – Brandýs-Boleslav „B“
Úvaly – Čelákovice
Přišimasy - Úvaly

Minikopaná – skupina A – Praha – východ
So 15.09.
08:30
Zeleneč – Úvaly
So 22.09.
00:00 */
Úvaly – Hovorčovice
So 29.09.
00:00 */
Úvaly – Veltěž

5:1
0:4
10:0

Zápasy v dalším období:
So 13.10.
00:00 */
Pá 19.10.
17:00
So 27.10.
00:00 */
So 03.11.
00:00 */

Úvaly – Klecany
odloženo
Šestajovice – Úvaly
Úvaly – Čelákovice
Brandýs-Boleslav - Úvaly

Úvalská liga starých gard
Ne 16.09
16:30
So 22.09.
15:30
Pá 28.09.
16:30
Ne 30.09.
16:00
So 13.10.
16:00

Úvaly – Mnichovice
Šestajovice – Úvaly
Úvaly – Kunice
Kolovraty – Úvaly
Úvaly – Světlice

Zápasy v dalším období:
Ne 21.10.
15:00
Ne 04.11.
14:00
So 10.11.
14:00

Úvaly – Říčany
Úvaly – Škvorec
Úvaly - Sluštice

5:1
4:4 (2:0)
4:1 (0:1)
1:2
2:3

Vážení sportovní přátelé, seznamuji vás s výsledky všech družstev
SK Úvaly, oddílu kopané v předcházejícím období a přehledem zápasů do konce podzimní sezony. V prosinci pak zveřejním průběžné
postavení v tabulkách po polovině soutěží. Je předčasné hodnotit
výkonnost družstev, ale dle umístění nám dělají radost muži „A“a
mladší žáci.
Veškeré informace čerpám z http://www.vysledky.lidovky.cz/.
Ing. Petr Jankovský
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TENIS – ITF – 2012 – Super – Seniors

Členky našeho klubu Z.Holá a V.Baumanová
se v letošním roce kvalifikovaly na Mistrovství světa Super – Seniorů, které se konalo
pod hlavičkou ITF ve dnech 10. -23.9.2012
v Chorvatsku - Umaq.
Na tomto mistrovství startovali hráči a hráčky
ve věku od 60 do 85 let a výše. (Nejstaršímu
hráči bylo 89 let, nejstarší hráčce 86 let). Mistrovství se hraje ve dvou kategoriích. 1.týden
probíhá soutěž družstev, kde se hrají v každém
utkání 2 dvouhry a 1 čtyřhra. 2. týden probíhá
soutěž jednotlivců, s možností přihlásit se i do
soutěže čtyřher.
Z.Holá startovala v obou kategoriích. V soutěži družstev bylo přihlášeno 21 národních týmů
( USA, Kanada, Brazílie,Japonsko, Nový Zéland atd.).Družstvo ČR, které tvořily hráčky
Krupová, Brusenbachová a Holá, obsadilo
v konečném pořadí 15. místo.
V kategorii jednotlivců 65 -70 let bylo přihlášeno 70 hráček. Z. Holá prohrála v 1. kole

Slavnostní nástup

po třísetové bitvě s H.Trojahn
(SRN). V Baumanová vyhrála 1.kolo nad A.Archipenkovou (RUS). Ve druhém kole
se utkala s loňskou mistryní
světa G.Benedetti (FRA),
se kterou prohrála 1:6, 1:6.
Francouzská hráčka nakonec
vyhrála celý turnaj a stala se
mistryní světa i v letošním
roce.
Obě naše členky startovaly
ještě v kategorii čtyřher, kde
v 1. kole vyhrály nad Japonkami a v 2.kole těsně prohrály
s párem ze SRN těsně ve třech
setech 6:2, 6:7, 7:10.
V konečném pořadí se obě naše hráčky umístily v první stovce světového žebříčku hráček
65 – 70 let. Z. Holá 63. místo, V. Baumanová
96. místo. Toto umístění je jistě dobrou zprá-

V. Baumanová (vlevo) a G. Benedetti –
mistryně světa

vou nejen pro samotné hráčky, ale i dobrou
reprezentací našeho tenisového klubu a motivací pro naše členy.
Za TC Úvaly M. Březina, předseda

družstvo ČR (Baumanová j. h.), vpravo
družstvo Nového Zélandu

ÚSPĚCH KARATE SPORT ÚVALY NA NÁRODNÍM POHÁRU – 9 MEDAILÍ PRO ÚVALY
Národní poháry představují kvalifikační turnaj
na Mistrovství České republiky JKA (Japan
Karate Association). Druhého kola Národního poháru mládeže JKA, které proběhlo o
prvním říjnovém víkendu v Milevsku, se zúčastnilo na 200 žáků. Soutěže probíhaly ve
třech věkových kategoriích. Sport Úvaly přijelo reprezentovat 20 borců. Po dramatických
celodenních bojích přivezl úvalský tým 3 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili a tím se
zařadil mezi úspěšná družstva republiky.
Úspěšní medailisté:
Konečná Sára – 1. místo kumite
a 3. místo kumite minižákyně
Přech Martin – 2. místo kata, 2. místo kumite, 2. místo kata tým minižáci
Konečný Filip – 2. místo kata tým minižáci
Coufalík Jakub – 2. místo kata tým minižáci
Hiršlová Anna – 1. místo kata starší žákyně,
1. místo kata tým starší žáci
Ulrich Miloš – 1. místo kata tým starší žáci
Zach Pavel – 2. místo kata, 2. místo kumite,
1. místo kata starší žáci
Celému týmu gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci klubu a města.
Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly
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VÍTE, NEVÍTE?
Také se stalo v Úvalech

10. listopadu 1918 se za velké účasti občanů
konaly v kostele Zvěstování Páně děkovné
bohoslužby za vyhlášení samostatné Československé republiky.
Je tomu 5 let, co Rada města Úvaly obnovila
slavnostní akt „Vítání občánků“. Každý nově
narozený úvalský občánek bude zapsán do
pamětní knihy a bude mu předán upomínkový dárek. Obřady se budou konat v sálku
Domu s pečovatelskou službou na náměstí
Svobody v Úvalech. Bylo 12. 11. 2007.

společenská kronika
Listopad 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Leontýna Hanušová
Lukáš Kavka
Veronika Kuběnová
Tereza Dudková
Jakub Brauner
Lucie Sigmundová
Tomáš Fučík
Veronika Mezerová
Richard Zahrádka
Richard Kunetka
Karolína Králová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé
a šťastné občany našeho města.
Listopadová životní jubilea
70 let – Jiří Najman
František Nechvíle
Mária Bělová
Jindřiška Tučková
80 let – Ladislav Benda
Božena Maixnerová
81 let – Irena Konečná
Marie Křížová
82 let - Dobromila Štěrbová
Milada Kučerová
83 let – Ludmila Urbanová
Anna Černá
85 let – Stanislava Kubů
86 let – Jaroslav Horálek
Jiří Balvín
Jiří Roubíček
87 let – Marie Zemanová
88 let – Jaroslava Chmelová
Milena Malátová
89 let – Milada Pavlíková
91 let – Věra Kobrová
93 let – Marie Duková
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Zdeňka Schützenauerová
Danuška Brudnová
Janina Jarochová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození, jubilea, úmrtí), ať tuto
skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel.281 091 528, 281 982 485 nebo mobil 723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka
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Před 480 lety, 19. listopadu 1532, prodal Jindřich Škvorecký z Klinštejna svému strýci Zikmundovi ze Smiřic za 7 tisíc kop grošů celé
škvorecké panství. Náleželo k němu: Škvorec
(hrad i městečko), polovice Úval, Květnice,
Přišimasy, Dobročovice a nájmy v Tuklatech,
Břežanech, Mrzkách, Radešíně a Vrátkově.
Je tomu 77 let, co dle Národních listů z 22. 11.
1935 vypukla v Čechách první metylalkoholová aféra, která začala v listopadu 1935 v Úvalech u Prahy. Vše začalo v restaurantu „Pod
hájem“, v němž otrávenou kořalku čepoval
hostinský František Šusta. V Čechách zemřelo
celkem 7 lidí a z toho jen v Úvalech 4 osoby.
Vyšetřování ukázalo, že 50 l metanolu prodal
na výrobu kořalky Josef Varta z Úval.
23. listopadu je tomu 60 let, co se v Úvalech
poprvé rozsvítily výbojky veřejného osvětlení v Husově ulici a na náměstí.
24. listopadu 1916 byly pro válečné účely
zabaveny dva zvony z úvalského kostela. Původně měly být odevzdány tři zvony, ale na
přímluvu faráře byl ponechán vedle zvonu
Kašpar i nejmenší zvon umíráček Jan. Tak
byl zabaven vůbec největší úvalský zvon
Maria z roku 1868, pořízený ze sbírek, vážící 227 kg, v průměru měřící 75 cm, s nápisem: „Milostivým darem Jeho Veličenstva
krále českého Františka Josefa a příspěvky
osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boží
r. 1868 v slévárně dcery Karla Bellmanna
Anny v Praze“. Druhým zabaveným zvonem byla Barbora z roku 1851, vážící 40 kg
a měřící v průměru 38 cm, tzv. poledník. Oba
zvony vážily 267 kg a bylo za ně obdrženo
1 068 korun. Jejich osud postihl i přes určité
oddálení zvon Jan v lednu 1918.
24. listopadu 1918 se poprvé od vzniku samostatné Československé republiky sešlo
v Úvalech obecní zastupitelstvo. Na svém
zasedání také jmenovalo čestným občanem
spisovatele Aloise Jiráska a ocenilo tak skutečnost, že jeho romány byly v první světové
válce posilou a pobídkou mnohým klesajícím. Čestné občanství bylo také uděleno Václavu Klofáčovi, předsedovi strany národně
sociální a JUDr. Karlovi Kramářovi, prvnímu
ministerskému předsedovi ČSR.
26. listopadu 2004 byla veřejnosti poprvé
oficiálně představena publikace ÚVALY
V PRŮBĚHU STALETÍ, kterou vydalo město Úvaly v nákladu 3000 ks. Vedoucím pracovní skupiny byl Ing. Vladislav Procházka
a redaktorem Dr. Vítězslav Pokorný. Knihu
vytiskla Tiskárna Nové Město, s.r.o. Součástí komponovaného kulturního programu
bylo předání čestného občanství města
PhDr. Zdeňku Mahlerovi. Čestné občan-

ství města Úvaly bylo předáno poprvé
v novodobém vývoji po sametové revoluci
v roce 1989.
V průběhu tzv. třicetileté války byly Úvaly
28. listopadu1639 vypáleny švédskými vojáky pod velením generála Banéra. Přes Úvaly
a okolní vesnice se několikrát přehnala vojska
Sasů, Švédů a císařských, která bez rozdílu
drancovala domy a vraždila bezbranné obyvatele. Ti, kteří se zachránili, prchali do lesů,
kde se celá léta skrývali před jistou smrtí.
30. listopadu 1844 byla dokončena stavba
úvalského devítiobloukového železničního
viaduktu známého lidově jako „devět kanálů“. Stavba byla provedena za pouhých osm
měsíců (15. dubna až 30. listopadu 1844).
Úvalský viadukt patřil ve své době mezi pozoruhodné stavby na celé trase tehdejší trati.
Most je zděný z pískovcových a žulových
kvádrů. Oblouky mostu jsou půlkruhové,
rozpětí jednoho je přibližně 9 metrů. Výška je 13 metrů. Most je v horní části dlouhý
přibližně 135 m, není přímý, ale do mírného oblouku. Parapet mostu je betonový a je
opatřen kovovým zábradlím.
Dnem 4. 4. 2008 je viadukt prohlášen ministerstvem kultury kulturní památkou.
Dr. Vítězslav Pokorný

zahrajme si šachy
I když má černý velkou materiální převahu,
tak je to bílý, kdo tuto partii vyhraje. Tedy pokud najde mat třetím tahem. Bílý je na tahu.
Najdete správné řešení?

Řešení diagramu z říjnového čísla Života Úval
spočívá v oběti dámy: 1…. Dxh3+ 2.gxh3 Jf3
mat.
Petr Slavík

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple - LISTOPAD
4. 11.
Liturgická bohoslužba
9h
11. 11.
Liturgická bohoslužba
9h
25. 11.
Setkání s hudbou – Křesťanský klub
15 h
Čtvrtek od 15.15 h - Kroužek pro děti - práce s výtvarnou technikou
pod vedením ses. Aleny Janurové
Pondělí
od 18 h - Zkouška pěveckého sboru Christi
Duchovní správa CČSH, Pražská 180, 250 82 Úvaly, tel. 605920773
Mgr. Jitka Pokorná, farářka CČSH v Úvalech

inzerce

Život Úval 11/2012
Život Úval 11/2012

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

Vypracuji projekt kanalizační a vodovodní přípojky,
zajistím vyjádření VaK,cena cca 2000,- Kč
mob. 777 161 233
Vrzáková HG partners, s.r.o.

www.anglictinauvaly.cz
Stembergs‘ English Lessons
kurzy angličtiny
dospělí i děti, začátečníci i pokročilí
tel: 777 85 85 14

Zdravotní sestra nabízí
péči o děti, seniory. V případě zájmu mne
kontaktujte, Úvaly a okolí.
Tel.: 420 603 474 127

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, telefon 775 132 921

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v listopadu a prosinci kurs na
osobní automobil, platba na splátky,
tel.: 607 761 383, 281 982 803
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

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

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088
Tel./fax: 321 622 488

Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Nabízíme k pronájmu

zateplenou halu 1500 m2 s možností rozdělení
na menší části (nejméně 100 m2) mobilním
oplocením.
Halu je možné vytápět fukary Sahara
Hala se nachází ve střeženém areálu v Úvalech,
Jeronýmova ulice
Dle územního plánu je hala určena ke skladování
a nerušící výrobě
Možnost pronájmu také kanceláří, ubytovny,
parkovacích ploch i pro těžkou techniku,
manipulační techniky včetně obsluhy
K dispozici dostatek telefonních linek a internet
Nájemné: 55,- Kč / m2 měsíčně
Mobilní telefon: 775 203 340
e-mail:michael@macek.eu‘‘

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 důstojný odchod vašeho blízkého, záleží jen na vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www. pohrebnisluzbykos.cz
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Život Úval
11/2012stacionář,,
Denní

Modřínova“
v Úvalech zahajuje provoz od 3. 12. 2012.
Přijímáme klienty seniory od 60 let s běžnými
zdravotními problémy;

✘ pro klienty je zajištěna celodenní péče se stravováním,
aktivním programem a odpočinkem v pokojích
✘ provoz stacionáře bude pondělí až pátek od 7:00 do
17:00 hodin
✘ po dohodě je možné i zajištění víkendové péče.
Bližší informace :
na tel. čísle: 777/207 104
nebo dotazy zasílejte na email:
stacionarmodrinova@seznam.cz
Pronájem půdního prostoru 127 m2,
Smetanova 240, pod žel. nádraží Úvaly.
Budova po kompletní rekonstrukci. Podkroví bude dokončeno dle potřeb nájemníka,
včetně instalace střešních oken.
Samostatné schodiště z nádvoří, možnost
parkování. Cena 17.500Kč/měs. + popl.
Tel.: 725 293 525
Angličtina v Úvalech
Zkušená lektorka nabízí
intenzívní výuku angličtiny,
dle vašeho přání. Dospělí i děti.
Příprava na FCE.
Tel.: 602974684

Ceny inzerce:
Plošná inzerce
Formát
A4
A4 v textové části
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4
1/8 A4
III. strana obálky
IV. strana obálky

Řádková inzerce
3.900,- Kč
7.800,-Kč
1.950,- Kč
1.500,- Kč
1.100,- Kč
830,- Kč
4.200,- Kč
5.500,- Kč

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%

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

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.
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