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10. dubna se konala Rada měs-
ta Úvaly. Na zasedání rady byly 
projednávány následující stěžejní 
body:
Rada města projednala rozpoč-
tové opatření č. 1/2013, uložila 
vedoucí ekonomického odboru 
aktualizovat výdajovou stránku 
a pověřila vedoucí úřadu vydat 
pokyn pro dodržování návrhu 
rozpočtového opatření č.1/2013. 
Zároveň se zabývala hledáním 
dalších možných úspor v roz-
počtu. 
Dále byla projednána možnost 
rozšíření kapacity mateřské 
školy prostřednictvím volných 
kapacit mateřské školy v obci 
Nehvizdy. Rada města jedno-
značně schválila smlouvu o spo-
lupráci při zajištění předškolní-
ho vzdělávání s obcí Nehvizdy 
na dobu 4 let, za podmínky 
plné úhrady nákladů spojených 
s umístěním ze strany rodičů  
a doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Úvaly její schválení. V novém 
školním roce tak bude kapacita 
rozšířena o 15 míst. 
Dále rada města rozhodla v soula-
du s doporučením komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku „Poskytování 
služeb v oblasti veřejného pořád-
ku a zajištění dálkové ostrahy ob-
jektů“ o přidělení zakázky společ-
nosti SCSA Security, s.r.o., jejíž 
nabídka byla nejvýhodnější. Rada 

města vydala, v souladu s § 6 odst. 
6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném 
znění, Opatření obecné povahy  
č. 1/2013  „Územní opatření o 
zrušení stavební uzávěry – lokali-
ta V Rohožni (Radlická)“, kterým 
se zrušuje stavební uzávěra na po-
zemcích parc. č. 3852/1,3852/2, 
3853, 3841/6, 3841/7, 3841/24, 
3841/49, 3841/52, 3847/1, k. ú. 
Úvaly u Prahy v lokalitě V Ro-
hožni (Radlická), vyhlášená Naří-
zením rady města dne 24. 4. 2006. 
Dále byla schválena smlouva  
o spolupráci při zpracování územ-
ní studie lokality Vinice. 
Bylo schváleno uzavření man-
dátní smlouvy se společností 
VRV Praha, a.s., na dobu do  
31. 12. 2013, jejímž předmětem 
je poradenská činnost a zajišťová-
ní kontroly dodržování povinností 
vlastníka a provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury měs-
ta, plynoucí z koncesní smlouvy. 
V rámci úsporných opatření bylo 
schváleno alternativní přistavo-
vání kontejnerů na vytřiďování 
větví v rámci jarního kolečka 
svozu odpadů. Rada města pro-
jednala záměr prodeje p. 47, ul. 
5. května p. č. 214 a pozemku p. 
č. 215 v obci Úvaly. Doporučila 
zastupitelstvu schválit vyhlášení  
a zveřejnění záměru prodeje toho-
to objektu. Rada města Úvaly roz-

Zprávy z rady města hodla, že akce „Stavební úpravy 
budovy C Základní školy v Úva-
lech“ bude zahrnuta do rozpočtu 
pro rok 2014 a bude realizována 
v roce 2014 v době letních prázd-
nin. Dále se rada města zabývala 
stavem silnic a rozhodla, v soula-
du s doporučením odboru správy 
majetku a vzhledem k finanční 
situaci města, o nejnutnějších 
opravách městských komunikací 
a pověřila Ing. Bredu zajištěním 
poptávkového řízení pro provede-
ní oprav ulic Glücksmannova, Šá-
malova, V Podhájí, E. E. Kische, 
Havlíčkova, Mánesova, Pražská 
II, Žižkova, křižovatka Na spojce, 
Muchova, Tichého. Dále vyhlá-
sila výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na do-
davatele stavby na akci: „Rekon-
strukce povrchu ulice Smetano-
va“. 
Dále byly projednány zápisy z ko-
misí rady města. Byl projednán 
harmonogram realizace a obnovy 
veřejného osvětlení v Úvalech 
v období 2013-2015. Bylo schvá-
leno vyhlášení záměru pronájmu 
pozemků parcelní číslo 3573/ 1, 
3575/ 4,  3575/ 2 a 3575/ 1 v ka-
tastrálním území Úvaly u Prahy  
o celkové výměře 4 088 m2 zájmo-
vé organizaci organizované  Čes-
kým kynologickým svazem za 
účelem provozování kynologic-
kých aktivit.
Rada města projednávala rozdě-
lení finančních prostředků pro 
sportovní a zájmové organizace 

a rozhodla o přidělení prostředků 
do 50.000,- Kč takto:

SDH ÚVALY 30.000,-Kč

Český svaz chovatelů
 20.000,- Kč

Leteckomodelářský klub
 5 000,- Kč 

Český rybářský svaz
 25.000,- Kč

Obec baráčnická 10.000,- Kč

Cyklistický klub Úvaly
 25.000,- Kč

Klub důchodců Úvaly, občanské 
sdružení 10.000,-Kč

Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí 10.000,- Kč

Spolek Jonatán, o.s.
 18.000,-Kč

JUNÁK 30.000,- Kč

TRIAL Úvaly 15.000,- Kč

SPORT ÚVALY, o.s. 10.000,-Kč

Otevřené Úvaly, o.s. 9.000,-Kč

Doporučila zastupitelstvu města 
přidělit finanční prostředky pro 
sportovní a zájmové
organizace v Úvalech nad 
50.000,- Kč takto: 
SK Úvaly 140.000,- Kč 
   
TC Úvaly 100.000,- Kč
TJ SOKOL ÚVALY  200.000,- Kč

Josef Štěpánovský, radní

Myšlenka postavit v Úvalech 
rozhlednu namísto nevzhledné-
ho vysílače na Vinici se mi jaksi 
dostavila v okamžiku, kdy jsem 
si uvědomil, že vysílač stojí na 
zemědělském pozemku v rozporu 
s platnou legislativou. Jako pří-
slušný místostarosta jsem měl dvě 
možnosti – buď Vodafone z Vinice 
vykázat, což by zhoršilo pokrytí 
města signálem, nebo jim naopak 
nabídnout pozemek města k vý-
stavbě nového vysílače v souladu 
se zákonem. Druhá možnost mu-
sela být atraktivní nejen pro mo-
bilního operátora, ale i pro Úvaly 
a především občany. Kombinace 
rozhledny s vysílačem takovým 
atraktivním řešením je. Zbývalo 
začít jednat s operátorem.

MěÚ Úvaly jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu for-
málně provedl dozor, v rámci ně-
hož dospěl k závěru, že umístění 
vysílače společnosti Vodafone na 
Vinici je v rozporu se zákonem, 
když nebylo požádáno o odnětí 
předmětného pozemku ze země-
dělského půdního fondu. Pokud 
jde o možnost generální výjimky 
z této povinnosti, nezbylo než 
konstatovat, že předmětná stav-
ba vysílače dalece přesahuje po-
volenou dobu jednoho roku pro 
využívání zemědělské půdy k ne-
zemědělským účelům. Informace 
o výsledcích provedeného dozoru 
byla impulsem k zahájení jednání 
s vedením společnosti o budouc-
nosti vysílače.

Proč máme v Úvalech rozhlednu ….
Mým cílem bylo především smír-
né odstranění shora uvedených 
rozporů. Proto i rada města na 
svém zasedání dne 12. 1. 2011 
doporučila tento rozpor řešit 
přednostně dohodou o vybudová-
ní multifunkčního zařízení slou-
žícího jak k rekreačním účelům 
(rozhledna), tak za účelem elek-
tronické komunikace (vysílače). 
V opačném případě rada města 
doporučila příslušným orgánům 
města v předmětné věci uložit 
opatření vedoucí k odstranění vy-
sílače jakožto nepovolené stavby 
např. formou opatření k odstra-
nění zjištěných závad, nebo po-
stupem podle stavebního zákona, 
eventuálně využít sankčních usta-
novení zákona. 

Tato vyjednávací pozice brzy 
přinesla své ovoce. Vodafone se 
dokonce dohodl se společností 
T-Mobil o společné investici, od 
města si pronajaly pozemek a zís-
kaly patřičné stavební povolení. 
Obě firmy tak na své náklady sta-
ví příhradovou věž s vyhlídkovou 
plošinou. 
Věřím, že rozhledna poslouží jak 
Úvalákům, tak návštěvníkům na-
šeho krásného městečka a vůbec 
zatraktivní Úvaly jako cíl turistic-
kých a cyklistických výletů. Roz-
hledna bude přístupná na vlastní 
nebezpečí a v zimním období 
bude uzavřena. Přeji všem krásný 
výhled.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 
místostarosta
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Dne 3. 4. 2013 se dožila ve zdraví a duševní svěžesti 100. narozenin 
paní Zdeňka Kašparová. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města 
Úvaly. Toto významné jubileum završila oslavou pořádanou dne 
13. 4. 2013 v kruhu rodiny. Blahopřát přišli i zástupci města Úvaly 
se starostou MUDr. Janem Šťastným. Do dalších let přejeme paní 
Kašparové pevné zdraví a hodně životního elánu. Ať ještě hodně 
dlouho pobývá mezi námi a šíří kolem sebe radost a dobrou pohodu.

Informace k proběhlému zápisu  
do Mateřské školy Úvaly, Kollárova 1260,  

okr. Praha-východ 
Podáno 134 přihlášek, ze kterých 111 splnilo kritéria.
Přijato 59 dětí.
Rodičům nepřijatých dětí, které splnily kritéria (52 dětí) byl rozeslán 
spolu s rozhodnutím o nepřijetí informační dopis s nabídkou a pod-
mínkami umístění dětí v obecním školském zařízení Centrum péče  
o děti městyse Nehvizdy, které provozuje prostřednictvím pří-
spěvkové organizace Základní a mateřská škola Nehvizdy městys 
Nehvizdy.  Pokud bude zájem, může zde být umístěno 15 dětí. Kom-
petentní ke konečnému rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci 
při zajištění předškolního vzdělávání je zastupitelstvo města, pro 
které bude hlavním kritériem při rozhodování závazný zájem rodičů  
o umístění dětí ve výše uvedeném školském zařízení.

Vedení města

POZVÁNKA
Zveme občany Úval 

na vzpomínkové shromáždění a kladení věnců 
u příležitosti 68. výročí Květnového povstání a osvobození 

naší vlasti, které se bude konat
ve čtvrtek 2. května 2013 v 16.30 hodin

na hřbitově u památníku padlých
za spoluúčasti zástupců města a střediska Junáka Úvaly.

Kolaudace splaškové kanalizace Úvaly – II. etapa
Oznamujeme, že dne 26. 4. 2013 proběhla kolaudace splaškové 
kanalizace Úvaly – II. etapa, která se týká oblastí Slovany, Slova-
ny 1, Škvorecká ul., Hálkova ul., Komenského a Nerudova a dále 
v lokalitách, kde je již kanalizace uvedena do předčasného užívání: 
Radlická čtvrť, V Setých, ul. Pražská, Švermova a Šafaříkova.
Vyzýváme všechny občany, u kterých již výstavba proběhla, aby ne-
prodleně zahájili práce na projektech přípojek. Připravené projekty je 
možné předkládat na Stavební úřad Úvaly k vydání Územního souhla-
su. Údaje ze skutečného zaměření veřejných částí přípojek a hlavního 
řadu splaškové kanalizace jsou k dispozici na webu města Úvaly:
Následně, po vydání Územního souhlasu je možné přípojku rea-
lizovat. Zároveň upozorňujeme na povinnost uzavření smlouvy 
s provozovatelem, společností Stavokomplet, spol. sr.o., Zápy, Krá-
lovická 251, Brandýs nad Labem o odvádění odpadních vod, pří-
padně dodávce pitné vody.

Adriana Bednarčíková, MěÚ Úvaly, odbor investic a dopravy

Město Úvaly připravuje pro své 
občany historicky první e-Auk-
ci na dodávku elektrické energie 
a zemního plynu. „Vždyť naši 
sousedé z Říčan ušetřili bezmá-
la 7 milionů korun sdružením 
poptávky, tak je logické, že i my 
bychom rádi pomohli spoluob-
čanům uvolnit silný ekonomický 
tlak na naše domácnosti a pomoci 
tak i seniorům, kteří se v dnešním 
světě podomních obchodníků se 
slevami jen těžko orientují,“ říká 
místostarosta Ing. Michal Breda.  
V Říčanech se dosáhlo v průměru 
16,5 % slevy na energii a téměř 
30 % na dodávku plynu. Čím více 
nás bude, tím lépe.
Zúčastnit se e-Aukce může 
opravdu každá domácnost, kte-
rá nemá uzavřenou dlouhodo-
bou smlouvu na dobu určitou se 
stávajícím dodavatelem. Účast  
v e-Aukci je navíc pro obyvatele 
Úval zdarma. Za přihlášku, její 
zpracování i samotnou účast v e-
-Aukci nebudou lidé hradit žádné 
poplatky.  Pořadatele e-Aukce 

platí vítězný dodavatel. Jak pro-
bíhá dražba? Radnice vyhlásí 
vyvolávací cenu, v průběhu auk-
ce ji pak dodavatelé snižují. Kdo 
nabídne nejméně, vyhrává. Do-
mácnosti jsou povinny podepsat 
na dva roky smlouvu, pokud je 
pro ně dosažená cena výhodnější, 
než stávající. V aukcích se soutě-
ží veškeré soutěžitelné položky, 
které mohou být ovlivněny do-
davatelem.  Mimo aukci zůstává 
pouze distribuční část, která ov-
šem není stanovována jednotlivý-
mi dodavateli, ale Energetickým 
regulačním úřadem.
Časový harmonogram: vyplně-
ní přihlášky do e-Aukce probíhá  
v přízemí na Městském úřadě Úva-
ly každé pondělí od 14.00 do 18.00 
hodin po celý květen. Potřebujete 
pouze kopii ročního vyúčtování  
a kopii smlouvy se stávajícím doda-
vatelem včetně všech dodatků.
Pro více informací sledujte webo-
vé stránky města www.mestouva-
ly.cz.

Vedení města

Město Úvaly chce šetřit náklady svým občanům
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zprávy z města

Pokračování
Zahájení vlastní stavební činnos-
ti je předpokládáno na počátek 
7. měsíce 2013, a to položením 
spojek ještě před viaduktem přes 
Výmolu. Položení spojek je vel-
mi důležité pro zachování dvoj-
kolejného provozu po dobu vý-
stavby, a tím i udržení přepravní 
kapacity na nejfrekventovanější 

trati v ČR. Vlastní práce ve sta-
nici Úvaly jsou předpokládány 
v měsíci březnu až v září roku 
2014. Jedná se o demoliční práce 
a demontáže zbytného zařízení 
a staveb, rekonstrukci nástupišť 
včetně zastřešení, rekonstrukci 
podchodu u úrovňového přejez-
du, rekonstrukci podchodu ve 
stanici, výměnu trakce, rekon-

Jak pokročila příprava stavby Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané 
jednoduše „železničního koridoru“ v Úvalech?

Projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti zdarma 
aneb Naučme se hospodařit dříve, než přijde exekutor

Semináře budou probíhat ve městě Úvaly takto:
a) buď od 9,00 hod. v bývalém azylovém domě ve Smetanově ulici 
č. p. 203 v 1. patře (ulice vedoucí od  závor směrem k Mlýnskému 
rybníku)
Vzdělávací témata: Finanční produkty a pojištění, Peníze  
v pracovně právním vztahu a zaměstnavatel, Podepsat můžeš, 
přečíst musíš
Termíny: 24. 4., 15. 5. a 22. 5.
Hlídání Vašich dětí ZDARMA (z organizačních důvodů prosíme 
o nahlášení jejich počtu a věku den předem do 12 hodin).
b) nebo od 14,00 hod. v sálku DPS v rámci pravidelných setkání 
Klubu důchodců Úvaly, o. s.
Vzdělávací témata: Finanční produkty a pojištění, Podepsat 
můžeš, přečíst musíš, Zodpovědné půjčování (zadlužování)
Termíny: 22. 5., 5. 6. a termín na září bude upřesněn 
Kurz je veden odborně vyškoleným lektorem.
Vstup je ZDARMA, pro účastníky budou připraveny tištěné mate-
riály a občerstvení zdarma.
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Brožková, tel. č. 776 768 076 
e-mail: brozkovazuzana@seznam.cz

strukci osvětlení stanice, vybave-
ní stanice zařízením pro orientaci 
a informace a staniční zabezpe-
čovací zařízení. Dále bude pro-
vedeno kompletní položení nové 
drážní kabeláže. 
V  tomto časovém úseku jsou 
předpokládány i práce na vy-
budování základů ochran pro-
ti hluku (protihlukových stěn)  
a práce na stavbách souvisejících, 
jako je kompletní rekonstrukce 
dešťové kanalizace v ulici Na 
spojce. Koncem roku 2014 a na 
jaře 2015 budou prováděny práce 
na vlastním železničním spodku  
a svršku. Tyto práce budou z vel-
ké části prováděny z trati, aby 
bylo co nejméně zatěžováno oko-
lí stavby. 
V prvé fázi na počátku stavby, v 7 
až 8 letošního roku bude provede-
na stavba provizorního nástupiště 
u koleje č. 0 (prostřední kolej), 
které bude sloužit pro nástup 
v obou směrech po dobu výluk 
kolejí č. 1 a č. 2. Stavba nástupiš-
tě bude zahájena v polovině roku 
2014 a ukončena montáží zastře-
šení a výbavou v polovině roku 
2015. V průběhu stavby mohou 
nastat krátkodobé výluky, dopra-
va bude zajišťována náhradním 
způsobem. 
Jako každá stavba přinese i tato 
obyvatelům města částečné pro-
blémy – zvýšení hladiny hluku, 
zvýšení frekvence dopravy, ztí-
žení průchodu některými část-
mi města (rekonstrukce mostů, 

včetně komunikací, rekonstrukce 
přejezdu). Ve výsledku by se však 
měla situace výrazně zlepšit proti 
stávajícímu stavu. Budou realizo-
vána protihluková opatření, bude 
výrazně zlepšen stav geometrie 
kolejí, bude zlepšen přístup na 
nástupiště, ve stanici je navrženo 
nové značení, jak orientační, tak 
informační (zejména pro cestu-
jící tělesně postižené a cestující 
se sníženou orientací). Výpravní 
budova bude vybavena orientač-
ním a informačním systémem. 
Vzhledem k rozdělení vlastnictví 
objektů a pozemků v obvodu drá-
hy, v prostoru železniční stanice 
Úvaly mezi SŽDC, s. p., a České 
dráhy, a.s., jsou do předmětu stav-
by zahrnuty práce na objektech  
a pozemcích ČD, a.s., jen ome-
zeně. Z tohoto důvodu město 
Úvaly již déle než rok vyvolává 
trojstranná jednání s investorem – 
SŽDC, s. p., a ČD, a.s., - vlastní-
kem výpravní budovy a přilehlých 
pozemků s cílem navázat na práce 
prováděné v rámci „koridoru“. 
Jedná se o vnitřní i vnější úpravy 
budovy a prostoru „přednádraží“. 
Zde je třeba řešit návaznosti na 
další druh veřejné dopravy – pří-
městské autobusy a plochy pro 
parkování osobních automobilů.
V průběhu další přípravy stavby 
i upřesňování časové a věcné re-
alizace budou zveřejňovány další 
aktualizované informace.

Ing. Karel Böhm,  
MěÚ Stavební úřad Úvaly

NEMĚLI BYSTE PŘEHLÉDNOUT
Nebuďme ke svému okolí nevšímaví, chraňme si prostředí, 
ve kterém žijeme!

Takto vypadá stanoviště kontejnerů v Riegerově ulici po víkendu.

Takto dopadla 
snaha pracovníků 
veřejně prospěšných 
služeb města Úvaly 
o zkrášlení náměstí 
Arnošta z Pardubic  
a Husovy ulice.  
Osázení kameni-
nových květináčů 
nevydrželo ani týden.
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MUDr. KARÁSKOVÁ
DOVOLENÁ

Léto 2013
3. – 7. června

1. – 4. července
22. července – 2.srpna
Akutní případy během 

dovolené ošetří 
MUDr. Maříková

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 

materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

✘  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
✘  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
✘  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek)
✘  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
✘  Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky
✘  Obuv – veškerou nepoškozenou
✘  Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
✘  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů
✘  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem zne-

hodnotí
✘  znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 20. 5. 2013 od 13 hodin do 17 hodin
místo: náměstí Arnošta z Pardubic, před č. p. 95
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo-
škodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Milí senioři, předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje se 
obrátil na MěÚ Úvaly s tím, aby byla zveřejněna informace o zahájení 

činnosti

PRÁVNÍ A BYTOVÉ PORADNY PRO SENIORY

Krajská rada seniorů Středočeského kraje zahájila činnost sociálně-
-právní a bytové poradny a bezplatné poskytování konzultací pro se-
niory Středočeského kraje. Požadavky na konzultace jsou přijímány 
osobně každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři Krajské rady 
seniorů na adrese: Dům Techniky, ul. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Klad-
no, kancelář č. 138 v 1. patře budovy (naproti hotelu Kladno). Zájemci 
o konzultace mohou zaslat své požadavky nebo sjednat schůzku rovněž 
elektronickou poštou na adresu: rs.kraj@seznam.cz, zaslat faxem na č. 
312 522 874, odeslat poštou nebo vhodit svůj stručný dotaz s uvedením 
kontaktu přímo do schránky Krajské rady seniorů na výše  uvedené 
adrese. Každý dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve velmi krátké 
lhůtě

Jejím obecným cílem je boření 
předsudků o epilepsii, zlepšování 
povědomí o této nemoci a pod-
pora těch, pro něž se stala život-
ní výzvou. Společnost „E“ však 
též dává šanci, aby si lidé s touto 
nemocí vytvořili komunitu, kte-
rá jim poskytne podporu a fajn 
chvíle. Třeba při setkáních Klubů 
Společnosti „E“ nebo na letních 
pobytech. Jedním z pilířů činnosti 
neziskové organizace, kterou za-
ložili v roce 1990 rodiče a přáte-
lé osob s epilepsií, je poradenská 
činnost ve všech oblastech, které 
mohou být pro nemocného pro-
blematické. Společnost „E“ tak 
poskytuje odborné sociální pora-
denství, zprostředkovává konzul-
tace s právníkem a pokrývá samo-
zřejmě i oblast zdravotní, díky své 
spolupráci s epileptology, neu-
rology, psychology, psychiatry  
a dalšími specialisty.

Zvýšit povědomí o epilepsii  
a zbavit ji stigmatu
Protože velkým břemenem, mož-
ná větším než nemoc samotná, je 
pro lidi s epilepsií sociální stigma, 
které s sebou bohužel pořád nese, 
klade Společnost „E“ velký důraz 
na informovanost. Zajišťuje vzdě-
lávací a přednáškovou činnost po 
celé republice. Organizuje celo-
denní seminář o epilepsii jak pro 
odborníky, jakými jsou sociální 

pracovníci, speciální pedagogové, 
osobní asistenti či asistenti peda-
gogů, tak pro dospělé i děti s epi-
lepsií, jejich blízké a širokou ve-
řejnost. Jednotlivým organizacím 
či zařízením vystaví seminář pří-
mo s ohledem na jejich potřeby – 
„na klíč“. Důležitým kanálem pro 
šíření informací je dvouměsíčník 
časopis Aura, který je rozesílán 
nejen členům Společnosti „E“, 
ale je též distribuován do neuro-
logických ordinací po celé České 
republice, do ordinací dětských 
a obvodních lékařů, do spolupra-
cujících organizací, speciálních 
škol. Kromě toho Společnost „E“ 
vydává a nabízí informační tisko-
viny (se základními informacemi 
o epilepsii, o první pomoci při zá-
chvatech, ochraně proti úrazům, 
o psychologické péči či vlivu vý-
živy na lidský organismus nebo  
s informacemi pro učitele atd.) a 
informační kartičky o první po-
moci v případě křečového (epi-
leptického) záchvatu, a to jak 
v češtině, tak v angličtině.

Dovolená s lékařskou  
podporou 
Stejně důležité jako nabídnout 
veřejnosti pravdivější obraz o epi- 
lepsii je zásadní poskytnout li-
dem, kteří se s ní vyrovnávají, 
oporu pro plno hodnotnější zapo-
jení se do společenského života 

Společnost „E“ podává již 23 let pomocnou ruku lidem s epilepsií i jejich blízkým
a prostor, aby si vytvořili vlastní 
přátelské zázemí.
I proto pořádá Společnost „E“ let-
ní pobyty, na nichž si jejich účast-
níci mohou užít přírody, ať už  
u moře, nebo v Česku, a vychutnat 
si dovolenou s novými přáteli. Le-
tošní letní menu Společnosti „E“ 
má tři položky: V týdnu od 17. do 
24. srpna mohou lidé s epilepsií 
vyrazit do krásné přírody u Sta-
ré Olešky u Děčína. Pro všechny 
případy bude k dispozici lékařský 
dohled, ostatně stejně jako na let-
ním pobytu v chorvatské Bašce 
Vodě (30. srpna až 8. září). Na-
bídku poté uzavírá dětský integro-
vaný tábor, na němž budou o jeho 
malé účastníky pečovat vedoucí, 
praktikanti, lékař a případně asi-
stenti plně obeznámení s jejich 
lékařským stavem a potřebami, 
od 13. do 23. července. Nabíd-
ková listina Společnosti „E“ však 
pokrývá volnočasové aktivity po 
celý rok. V provozu jsou její klu-
by v Brně, Ostravě, Praze a Ústí 
nad Labem, které nabízejí pestrou 
škálu kurzů, od výuky angličtiny 
přes šachy až po kurzy vaření či 
aranžování. A jejich členové i dal-
ší v nich vždycky najdou dobrou 

partu, v níž se mohou svěřit, po-
chlubit se, zasmát a probrat vše, 
co jim leží na srdci. A to je něco, 
co bývá vždy velkou oporou.
Obrátit se na nás o podporu mo-
hou i lidé z Úval trpící epilepsií, 
jejich blízcí, ale i třeba mateřská 
škola, či ZŠ, do které dochází dítě 
s epilepsií, v případě, že by potře-
bovali více informací, proškolit 
tým, informovat děti atd.
Veškeré informace o činnosti Spo-
lečnosti „E“ naleznete na tel. čísle 
241 722 136, emailové adrese: info 
@spolecnost-e.cz nebo webových 
stránkách www.spolecnost-e.cz 

Bc. Petra Stehlíková, DiS.,  
koordinátorka projektů a sociální 

poradkyně

téma měsíce

Dnešní neheroická doba velmi 
málo formuje nové hrdiny a pří-
klady těch dávných jsou často 
opomíjeny nebo dokonce zapome-
nuty. Právě u příležitosti 8. května 
– Dne vítězství a osvobození naší 
vlasti od německých okupantů – 
je vhodné si připomenout často 
právě ty bezejmenné, kteří přispě-
li k dnešnímu mírovému životu 
nás všech. Vždyť mladí moc ne-
vědí a dříve narození už také za-
pomínají. Mnohdy se zapomíná 
i na válečná pietní místa ve městě 
i v našem okolí. Zapomínáme, co 

68 let od osvobození Úval
jsou nacisté a neonacisté, a mohli 
bychom snad zapomenout co to 
byl holocaust a další kruté oka-
mžiky těžce vybojované svobody. 
Lidské osudy a naše budoucnost 
závisí na tom, jak dokážeme všich-
ni společně, rozumně a moudře 
žít, abychom se vzájemně nevy-
hubili, nezničili si životní prostře-
dí a nezpůsobili kolaps lidstva na 
Zemi. Bezprecedentních 68 let 
míru, které zažíváme, je skuteč-
ností a tuto je nutno hájit. Hájit 
zdroj tolerance, pochopení, huma-

➜  ➜  ➜  strana 6
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nitárních a ekologických aktivit, 
enklávu kvalitního života, vyspělé 
vědy, vzdělávání a v neposlední 
řadě být kustodem svých kultur-
ních a uměleckých statků. Proto 
si připomeňme alespoň v kostce 
květnové mezníky v našem městě 
před 68 lety. Úvalští občané měli 
vždy řadu informací tzv. „z první 
ruky“, neboť jich stovky pracovali 
v centru dění, v Praze. Věděli, že 
se chystá povstání. A tak na počát-
ku května zachvátila Úvaly i další 
okolní obce spontánní revolta pro-
ti okupantům. O povstání se zde 
snad ještě hovořit nedalo. To při-
nesly až následující květnové dny.  
V sobotu 5. května 1945 v čas-
ných ranních hodinách je vyvě-
šena československá státní vlajka  
i na budově obecního úřadu na ná-
městí č. p. 95. V jeho úřadovnách 
se usilovně pracuje, místní rozhlas 
hraje čs. státní hymnu, na náměs-
tí se shromažďují úvalští občané  
a  čelí slovním výhrůžkám neda-
leké německé posádky. Zástupci 
revolučního národního výboru Jo-
sef Rýdl, Ferdinand Birke a Ing. 
Ladislav Dráb odhodlaně zahajují 
jednání s velitelem místní němec-
ké vojenské posádky poručíkem 
Siedlerem o možnostech jejich 
kapitulace. Neúspěšně, a tak ně-
mecké hlídky nadále procházejí 
městem a prozatím zachovávají 
nezúčastněný postoj k vyvěšova-
ným vlajkám. V průběhu dopoled-
ne místní revolucionáři pod vede-
ním  Fr. Martinovského, J. Kafky, 
J. Martinovského, V. Lhotáka, Fr. 
Kvapila, K. Mandy, K Stiebitze, 
F. Hliňáka aj. obsazují všechny 
průmyslové podniky ve městě  
a zatýkají členy pěti zdejších ně-
meckých rodin (Wasmundtovi, 
Faistlovi, Gollovi, Hiltscherovi  
a Pospíšilová) a také kolaboranty 
a zrádce (Bakovský, Sviták, Ha-
vránek, Stehlík a Bambas) a vězní 
je na půdě obecního úřadu. Teprve 
na zásah okresní správy zatčené 
předávají německé posádce. Po 
13. hodině přijíždí osobní vlak 
z Českého Brodu a občané pod 
vedením Milky Budkové a Anto-
nína Krienera, zvaného „Tonda 
Roura“, odstavují z tohoto vlaku 
nákladní vozy se zbraněmi. To 
vyvolává otevřený střet s němec-
kými vojáky. V odpoledních ho-
dinách se podařilo traťmistru Ru-
dolfu Čermákovi s dobrovolníky 
Dastychem, Šemberou, Podrab-
ským a Novákem rozpojit II. kolej 
mezi Úvaly a Klánovicemi, druhá 
skupina občanů Kafka, Hanzl, 
Svoboda, Kadeřábek a Šebek roz-
pojili I. kolej pod Stříbrňákem. 
Tak byla v Úvalech přerušena že-
lezniční doprava. Situace je vážná. 
V pozdním odpoledni se zástupci 

➜  ➜  ➜  ze strany 5 revolučního národního výboru, 
Josef Martinovský, který se ujal 
vedení revolučního národního vý-
boru po odstoupení Josefa Rydla, 
a František Pilát, znovu pokoušejí 
u poručíka Siedlera dohodnout 
podmínky kapitulace. Neúspěšně, 
nato Němci obsazují obecní úřad, 
zakazují činnost revolučního ná-
rodního výboru a přebírají vede-
ní městečka. Byl vyhlášen zákaz 
nočního vycházení. Poté již ile-
gální revoluční národní výbor pod 
vedením Josefa Martinovského 
vyhlašuje večer mobilizaci všech 
aktivních i záložních důstojníků  
a zbraněschopných poddůstojníků 
do 35 let. Úvaly jsou rozděleny na 
úseky a ustanoveni jejich velitelé. 
O půlnoci se německá posádka 
přesunuje do Českého Brodu. To 
je ten impuls ke stavbě barikád. 
Pracuje se celou noc.
V neděli 6. května 1945 nad rá-
nem již stojí barikády na hlavní 
českobrodské silnici, na Stříbr-
ňáku a na Úvaláku, na horoušan-
ské silnici za továrnou VEGA.  
Železniční přejezdy u velkých 
a malých závor, V Setých, u to-
várny VEGA, jsou zataraseny 
převrácenými vagóny, rovněž tak 
podjezdy u L. Votavy a na škvo-
recké silnici. Všechny přejezdy 
a podjezdy jsou navíc podmino-
vány. Útok je očekáván ze směru 
od Českého Brodu. V poledních 
hodinách němečtí průzkumníci 
a dvě německá výzvědná leta-
dla zkoumají situaci. V 15 hodin 
se od Českého Brodu blíží silný 
německý oddíl s tanky a obrněný-
mi transportéry. Dochází k boji.  
U hřbitovní zdi jsou zastřeleni 
Jaroslav Kvíz, Václav Havlíček, 
Milan Dufek. Tlak Němců je stá-

le silnější. Obránci barikády se 
stahují do lesa Vidrholec, k Újez-
du, pokračují lokální přestřelky. 
Němci obchvatem přes pole pro-
nikají do Úval, drancují domy, 
nutí muže odklízet překážky  
a barikády. Večer je v městečku 
vyhlášeno stanné právo. 
V pondělí 7. května 1945 jsou re-
volucionáři ještě v lesích. Němci 
pokračují v zatýkání. Německá 
posádka je posílena asi na 600 
mužů, velitelem je poručík Me-
inel. Před půlnocí jsou pod zá-
minkou, že se jedná o partyzány, 
v budově obecního úřadu zatčeni 
Bohumil Jandourek, Jaroslav Mi-
chálek a Karel Marčin, kteří zde 
vykonávali zdravotní službu. Živé 
je již nikdo nespatřil.
V úterý 8. května 1945 po ránu 
vyzývá místním rozhlasem po-
ručík Meinel místní občany, aby 
odevzdali veškeré zbraně pod 
pohrůžkou zastřelení rukojmí. 
Kolem poledne je ohlášena roz-
hlasem všeobecná německá kapi-
tulace. Představitelé revolučního 
národního výboru Ing. Ladislav 
Dráb, již jako třetí předseda,  
a Ferdinand Birke obnovují jed-
nání s poručíkem Meinelem  
a žádají o složení zbraní. Za tím 
účelem byl povolán ze Škvorce 
štábní kapitán Kučera, který spo-
lečně s K. Mandou a strážmis-
trem Volencem vybízí německou 
posádku ke složení zbraní. V 17 
hodin opustil poručík Meinel 
s německou posádkou Úvaly. Noc 
minula poměrně klidně.
Ve středu 9. května 1945 jsou 
kolem 8. hodiny ráno v lese Vidr-
holci, nedaleko lesovny, nalezena 
zastřelená, zohavená a zmučená 
těla rukojmí Jandourka, Marčina 

a Michálka. Od rána se pomalu 
začali na náměstí shromažďovat 
občané. Ještě se však objevují 
bezhlavě prchající Němci. Náhle 
se však dole na náměstí ozývá po-
tlesk, jásot, křik a radostné volá-
ní: Rusové! 
Než však došlo v Úvalech k těm-
to květnovým událostem v roce 
1945, musely si prožít trpká šes-
tiletá muka II. světové války a ně-
mecké okupace. V průběhu těchto 
šesti let položilo na oltář vlasti 
svůj život na 32 úvalských obča-
nů.  A tak v těchto dnech i v le-
tošním roce 2013 vzpomínáme 
na Jaroslava Glücksmanna, jed-
noho z prvních úvalských zatče-
ných již 16. 3. 1939, který zemřel  
v koncentračním táboře. Na za hey-
drichiády popraveného Vladimíra 
Jankovského a Otakara Šámala, na 
Václava Čiháka, který zahynul na 
Květnou neděli 1945 při bombar-
dování pražských Vysočan. 
Vzpomínáme na naše občany, 
oběti holocaustu, mnohdy to byly 
celé rodiny: na Elu, Emilii a Oti-
lii Hellerovy, na Daniela, Adélu, 
Arnošta a Otu Kussiovy, na Idu 
Rezkovou, na Pavla, Bedřišku  
a Jiřího Rosenbaumovy, na Julia 
a Helenu Schablinovy, Viktora 
Šulce, na Roberta, Grétu, Ema-
nuela, Emila, Františka, Kláru  
a Iva Weinsteinovy, na Jindři-
cha a Marii Zelenkovy. Neméně 
vzpomínáme na oběti květno-
vých bojových událostí v roce 
1945. Na Bohumila Jandourka, 
Josefa Konečného, Jaroslava 
Kvíze, Karla Marčína, Jaroslava 
Michálka, Františka Šlajera, Mi-
lana Dufka ze Sadské.
Čest jejich nehynoucí památce!

Dr. Vítězslav Pokorný

kultura a volný čas

Přesně takový mám dojem, když 
hodlám napsat o kulturní akci Po-
mlázkové odpoledne s Mirkem 
Kočárníkem 30. března 2013. 
Je to už nejméně půltuctu mých 
zpráviček a fotografií do Života 
Úval z dvakrát ročně se opakující 
taneční a hudební nabídky nejen 
pro seniory – Václavské a Po-
mlázkové odpoledne, kterou svo-
ji jedinečnou produkcí zajišťuje 

úvalský rodák, nám všem známý, 
pan Mirek Kočárník. Dokáže 
hudbou, zpěvem a podivuhodnou 
neubývající vitalitou strhnout do 
tanečního víru stálé tanečníky, 
ale i jindy bolavé dolní konče-
tiny starších návštěvníků. Kdo 
nemůže vůbec, tak zpívá a raduje 
se, o to jde. Jak jinak popsat at-
mosféru zmíněných setkání, aby 
to nebylo jako přes „kopírák“? 

Opakující se spokojenost a oče-
kávání další akce. Jediná změna 
letos byla asi sněhově pomláz-
kové počasí, ale zimní kabáty je 
vždy kam odložit a občerstvení 
dodá sil. Dobrou náladu si každý 
přinesl sebou. 
Za pořádající komisi pro kulturu 
Rady města Úvaly a zaintereso-

vané členky i ze „zákulisí“ Alena 
Janurová

Článek jako přes kopírák
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Nejznámější úvalská kapela Di-
vokej Bill letos dostane občanku. 
A se svými fanoušky to pořádně 
oslaví. Vydala nové album a chys-
tá speciální turné.
Po dlouhých dvaceti měsících 
se Divokej Bill vrací do českých 
měst, aby společně se svými fa-
noušky oslavil patnácté naroze-
niny. Koncertní oslavy doprová-
zí vydání nového alba, které se 
jmenuje jednoduše „15“. Vyšlo 
12. dubna a obsahuje jedenáct 
nových písní.  Na nové album si 
museli fanoušci počkat dlouhé 
čtyři roky a koncert svých oblí-
benců v České republice mohli 
slyšet naposledy před necelými 
dvěma lety. Pauzu členové kape-
ly využili k přípravě nové desky a 
vystupování v zahraničí. Teď jsou 
ale zpátky v plné síle a právě jar-
ní novinkové album a turné „Di-
vokej Bill 15 Tour“ bude hlavní 
událostí oslav patnáctého výročí 
založení kapely.
Vedle tradičního autora písní 

Divokýho Billa Vaška Bláhy 
tentokrát výrazněji přispěli do 
alba 15 novinkami také Roman 
Procházka a Štěpán Karbulka. 
Na aranžích se samozřejmě po-
dílela celá kapela pod dohledem 
producenta Pavla Karlíka. Nové 
skladby a osvědčené hity pak 
bude možné letos slyšet živě jen 
na patnácti koncertech v rám-
ci výročního „Divokej Bill 15 
Tour“ po městech České repub-
liky. Jiné koncerty tento rok sku-
pina neplánuje. „Vybrali jsme 
místa, která se nám za dobu hra-
ní líbila a cítíme se tam příjem-
ně. Někde naopak ale zahrajeme 
úplně poprvé. V každém přípa-
dě si to všude chceme užít a se 
všemi fanoušky společně oslavit 
naše jubileum. Bude to pořádná 
jízda, už je nám patnáct, takže 
konečně nejsme pod zákonem!” 
dodává s úsměvem kapela. Jako 
host se na turné představí skupi-
na Liwid. 

Filip Bednář

Je to neuvěřitelné, ale naše kapela 
Divokej Bill slaví letos 15 let své 
existence. Tedy po pravdě, úplné 
začátky se datují ještě o dobrých 
pět let dřív, ale my to bereme od 
prvního koncertu v téhle sestavě. 
Vše, co se nám kdy podařilo, je 
úzce spjato s městem Úvaly a lid-
mi odsud. Rád bych jim zde po-
děkoval a připomněl alespoň pár 
milníků naší historie. Za úplné za-
čátky může úvalský městský dům 
dětí a mládeže, kde jsem dělal 
civilní službu. To je určitě hlavní 
a zlomový bod, proč všechno do-
padlo tak, jak dopadlo, a my dnes 
můžeme dělat to, co děláme. Jít 
tenkrát na vojnu, by byla veliká 
chyba. 
Tam jsme měli zázemí a podporu, 
celý tým v čele s Janou Pospíši-
lovou nás nabíjel energií a naučil 
nás věřit svým snům, tam jsem 
potkal Štěpána a Prochajdu, tam 
byly první zkoušky a tam vznik-
ly první písničky. Moc děkujeme 
za nejlepší roky!!! Další zlomový 
bod byl, když nás naše zlatá Eva 
Šimůnková nechala zkoušet u ní 
doma, dodnes nechápeme, jak 
ten randál mohli vydržet. Taktéž 
tisíceré díky. Potom, když jsme 
konečně sehnali zkušebnu, kte-
rou jsme vybudovali společně  
s Medvědem 009 místo staré ne-
používané kotelny v úvalské ško-
le, tak nás zase všichni podpořili, 
jak město, tak pan ředitel Smo-
lík, vždyť je to také muzikant. 
V kotelně školy, do které jsme 

osm let chodili, v té, kde jsme  
s Jurdou mydlili kytáry na lyžáku 
a přemýšleli o tom, jak budeme 
mít jednou slavnou kapelu. A od 
té doby v téhle zkušebně vzniklo 
šest našich desek a tři Medvědí. 
Ta naše poslední se jmenuje 15, 
a jestli všechno dobře dopadlo, 
bude to teď zhruba tři týdny, co 
vyšla.  Dnes už je ředitelem školy 
pan Březka a i tomu patří náš dík. 
Největší dík však patří našim ro-
dičům, blízkým a fandům. 
Po celou tu dobu jsme nezapo-
mněli, odkud jsme a že tato pod-
pora není samozřejmost. Jsme 
moc rádi, že můžeme reprezento-
vat Úvaly, že se máme kam vra-
cet, cítíme, že to celé dává veliký 
smysl, že se nám dostalo velikého 
štěstí a svobody dělat to, co máme 
rádi, a že přesně o tomhle by měla 
muzika být. To je atmosféra, ve 
které se dá uskutečnit nemožné,  
a my si toho moc vážíme. Přijmě-
te tedy toto, všichni naši přátelé, 
jako pozvánku na naše turné k 15 
letům Divokýho Billa a poděková-
ní za ty krásný roky a za všechno, 
co se stalo. Má to bohužel i jednu 
nevýhodu, naše turné pojedeme  
v době, kdy jsme byli zvyklí pořádat 
Ouvalskej bigbít, s tím je spojená 
hromada starostí, a tak jsme vyhod-
notili, že tuto legendární úvalskou 
kulturní akci budeme muset letos 
přeložit do období až po turné. Za-
tím to dáváme dohromady, budeme 
včas informovat. Smějte se!

Vašek Bláha DB

Divokej Bill: Už je mu patnáct, konečně 
není pod zákonem!

Divokej Bill pro Život Úval zprávy z MDDM

V sobotu 23. března se do Úval 
sjely děti z okolních měst a ša-
chových oddílů, aby v místní 
sokolovně odehrály 4. turnaj zá-
kladního kola Krajského poháru 
mládeže regionu SD, který po-
řádal místní šachový kroužek při 
MDDM Úvaly. 
Úvalská sokolovna přivítala cel-
kem 54 soutěžících. Spolu s ma-
lými šachisty přijeli také jejich 
trenéři a rodiče, a tak se v hracích 
prostorách pohybovalo téměř 100 
šachumilovných lidí!
Soutěžící byli rozděleni do dvou 
kategorií podle věku, aby odehráli 
celkem 7 kol švýcarským systé-

Úvaly přivítaly malé šachisty  
ze Středočeského kraje

mem. Každý z nich měl na svoji 
partii 20 minut.
Mezi mladšími šachisty (narozeni 
po 1. 1. 2002), kterých se na startu 
prezentovalo 37, dominoval s pl-
ným bodovým ziskem Jakub Ku-
bíče z ŠK Joly Lysá nad Labem, 
který nezaváhal ani v jedné partii 
a všech svých 7 soupeřů porazil. 
Na druhé místo dosáhl se šesti 
body Matěj Škrabánek z DDM 
Sokol Nymburk a třetí příčku vy-
bojoval Jaroslav Boháč ze Sokola 
Český Brod s pěti body. Úvalské 
šachové naděje se umístily takto: 

➜  ➜  ➜  strana 8
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10. Michal Šetka, 16. Timothy 
Fernando - oba 4 body, 20. Nela 
Vlasáková - 3,5 bodu a 24. Marek 
Doležal - 3 body. Kompletní pořa-
dí turnaje najdete na adrese http://
www.chess-results.com/tnr95487.
aspx?art=1&lan=5&wi=821
V kategorii starších šachistů (na-
rozených po 1. 1. 1998) zvítězil 
Pham Cao Thuyen z Uhlířských 
Janovic, který v posledním kole 
doslova utekl hrobníkovi z po-
věstné lopaty a získal 6 bodů. 
Druhé místo vybojoval se stejným 

➜  ➜  ➜  ze strany 7 počtem bodů Martin Homola ze 
Sokola Český Brod. Bronzová 
příčka patřila Adamu Vackovi  
z DDM Sokol Nymburk s pěti 
body. Celkové pořadí turnaje 
můžete nalézt na adrese http://
www.chess-results.com/tnr95488.
aspx?art=1&lan=5&wi=821
Turnaj s přehledem odřídil roz-
hodčí Jan Fiala, který musel ře-
šit naprosté minimum sporných 
momentů. I díky tomu odjížděli 
všichni z Úval spokojení a s poci-
tem pěkně stráveného dne.

Petr Slavík

Přestože 28. a 29. března  venku  
chvílemi poletoval sníh, v našem 
domečku  bylo  útulně. Aby ne 
– milá atmosféra umocněná sou-
středěním a  úsměvy  spokojených 
děvčat, pod jejichž rukama vzni-
kaly křehké kraslice či provoněná 
vůní perníčků a sladké polevy.  
A šibalské oči plné očekávání, 
zda se vajíčko či perníček budou 
koledníkům o pomlázce líbit. 
Pro návštěvníky byla připravena 
„Velikonoční výstava“,  ze kte-
ré si mohli odnést inspiraci či se 
potěšit  krásnými výtvory svých 
šikovných  dětí. V pátek navštívi-
lo hodně lidí  „Velikonoční  jar-
mark“. Přišli se podívat, nakou-
pit si, popovídat si se známými  
a věřte, že odpoledne mezi krás-
nými výrobky uběhlo jako voda. 
A příští rok nás čeká celý týden 
s lidovými tradicemi, kterým bu-
dou zájemce provázet a ukazovat 
své umění členky „ Klubu 
lidové tvorby“. Tak 
nám zachovejte pří-
zeň a  zase přijďte 
„pobejt”.  

Jana Pospíšilová 

Velikonoce v „domečku”

Ten zajíc z výstavy se mi moc 
líbí

Letos poprvé vystavovaly i děti 
z MK OUVALÁČEK

Hodně štěstí a krásné jaro všem 
přeje kominíček Jany Kubešové

Malování kraslic 
s Lídou Benešovou

Malování perníčků s Ivou
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Rytmus Úvaly i Rhythm Elitte 
Crew při MDDM Úvaly sbírají 
své úspěchy na pohárových i po-
stupových soutěžích.

Českolipský zvoneček
Na soutěži startovalo 6 formací  
a dovezli jsme 5 zvonečků.
1x první /děti disko –Whistle/
2x druzí /mladší juniorky – Pod-
zim a mládež – Myself /
2x třetí / nejmladší děti – Čertíci 
a starší juniorky – Out of music 
box/ 

O pohár starostky města 
Hlinska
Na soutěži startovaly 4 choreo-
grafie a všechny přivezly ocenění.
1x první / děti disko –Whistle/
2x druzí / mladší juniorky – Pod-
zim a RII děti – Rozpustilá kome-
ta/
1x třetí /street junioři – Džuniorz/

Děti v akci
Soutěž v Praze na Chodově udě-
lala radost hlavně mladším dětem 
modern dance.

3.místo v kategorii nejmladších 
dětí RI B – Čertíci 
2.místo v kategorii starších dětí 
RI A – Karkulka 
1.místo v kategorii mladších juni-
orek RIII B – Podzim 
2.místo v kategorii mladších juni-
orek RII – Rozpustilá kometa

Streetová skupina mládeže Rhy-
thm Elitte Crew se po úspěšném 
startu v soutěži SUT účastnila 
dalších regionálních kol CDO  
a Taneční skupiny roku. Na re-

gionálním kole pořádaném CDO 
si REC vybojovala s choreogra-
fií  Informer  3.místo, v soutěži 
Taneční skupina roku 4.místo  
a v obou soutěžích to znamena-
lo posun do dalšího kola soutě-
že v rámci Čech a boj o postup 
na MR. V sobotu 13.4. se REC 
úspěšně prezentovala na mist-
rovství Čech pod hlavičkou CDO  
a z 23 skupin obsadila nádherné 
5.místo. Zajistila si tak postup na 
MR do Brna.

Alena Navrátilová

Taneční sezona je v plném proudu

1.a 2.místo – „Podzim“ a „Rozpustilá kometa“ – Choreograf  
A. Navrátilová, foto A. Navrátilová

Mistrovství Čech CDO Praha – „Informer“ – David Procházka, 
foto rodiče

autorku jedinečných kožených ar-
tefaktů- modelových bot, opasků, 
šperků, náramků, kabelek, spon do 
vlasů a mnoha dalších uměleckých 
předmětů, Sylvu Brožíčkovou. 
Narodila se v r. 1972 v Praze, od 
svých 7 let žije v Úvalech. Patří 
mezi ty, kteří již od dětství mají 
jasnou představu o svém budou-
cím zaměstnání. Vždy obdivovala 
výtvarné zpracování kůže, mate-
riálu širokého použití, jedinečné-
ho, svým způsobem i trochu ne-
vyzpytatelného. Po absolvování 
místní ZŠ se vyučila v Kožeděl-
ném podniku, zde se naučila šít 

boty a lákala ji představa dalšího 
studia v oblasti výtvarnictví. Jak 
to bývá, Sylva se vdala, narodily 
se jí dcery Sylva a Nikol a v té 
době začala soukromě podnikat, 
měla 3 roky opravnu obuvi. Poté 
nastoupila do firmy MAX, speci-
alizované na zakázkovou  výrobu 
ortopedické obuvi, a protože ji 
to pořád táhlo k zpracování  ne-
konvenčních výtvarných návrhů 
bot, nastoupila do firmy DITAS, 
která se specializuje na výrobu  
divadelní a taneční obuvi. Zde se 
naučila kromě jiného šít i boty 
z látky, zrealizovat návrhy vý-

Alena a modré z nebe - poděkování
Počátek  soutěžní  taneční sezony je vždy ve znamení nových kostý-
mů. V letošním roce na nich již od prosince Alena Navrátilová  pil-
ně pracovala a ušila jich bezpočet.  A krásných. Dětem, maminkám 
i přísným porotám se velmi líbily. Když  Alena šila modré baletní 
sukénky,  měla jich doma plný obývák a vypadalo to, že k nim domů 
snesla modré z nebe. Za všechny tanečníky, kterým udělala radost, za 
rodiče i za sebe  Aleně děkuji. Jana Pospíšilová

Galerie MDDM představuje…

tvarníků s použitím netradičních 
materiálů. Rychle se učila, byla 
otevřená zkušenostem jiných vý-
tvarníků a byla schopná aplikovat 
nové technologické postupy, což 
nevyhovovalo obhájcům  zave-
dených postupů v jejím zaměst-
nání, (které opustila a pracovala 
několik let jako poštovní doručo-
vatelka v Úvalech), ale bylo vel-
kým pozitivem v její spolupráci 
s výtvarníkem Janem Brabencem 
(Atelier Jan, Vídeň).
Setkání s  Janem Brabencem bylo 
náhodné, ale dá se říci, že osudo-
vé. Tento umělec žijící ve Vídni 
od roku 1980, který založil tamní 
spolek Kulturní Fórum, organizu-

je výstavy, přednášky, představení 
umělců z Čech, píše knihy, ma-
luje obrazy, ve svém atelieru na 
Spittelberku prezentuje nejen své 
obrazy a krásné šperky, jejichž 
autorkou je jeho žena Tamara, ale 
také tvorbu českých výtvarníků.  
V současné době patří Sylvina 
tvorba k nejprodávanějším  v tomto 
atelieru.
Vážení návštěvníci naší galerie, 
srdečně Vás zvu na výstavu  Syl-
viny kolekce pro Vídeň, jejíž sou-
částí budou i šperky Tamary Bra-
bencové a obrazy Jana Brabence. 
Na vernisáž přijde svým přátelům 
zazpívat Irena Budweiserová. 

Jana Pospíšilová
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A kde vlastně? A co je ten Bar-
camp? K čemu je dobré se takové 
akce zúčastnit? A může přijít ka-
ždý, nebo musím být knihovník? 
Co si z takové akce odnesu domů? 
…. Takže:
10. dubna 2013 jsme se zúčastnili 
Prvního knihovnického Barcam-
pu (neboli tzv. otevřené konferen-
ce), kterou organizovala Sekce 
experimentálního knihovnictví 
ve spolupráci s Národní technic-
kou knihovnou. Tematicky byla 
tato konference-nekonference 
velmi široce zaměřena. Povídalo 
se o nových trendech i dobré praxi 
a to nejen v knihovnách. Barcamp 
nebyl určen výhradně knihovní-
kům, ale široké veřejnosti, a to jak 
ze strany účastníků, tak i ze strany 
přednášejících. Přednášet mohl 

každý, kdo se zajímá o současné 
trendy v informačních systémech, 
sebevzdělávání, veřejné vzdělá-
vání, dále problematikou  e-knih 
nebo chtěl představit své zkuše-
nosti z knihovny či jinou zajíma-
vou vzdělávací činnost.

Namátkou vyberu některá  
zajímavá témata:
Česko mluví o vzdělání: více na 
www.ceskomluvi.cz
Podívat se na webovky doporuču-
ji především pedagogům a všem, 
kterým není úroveň vzdělání 
v České republice šumafuk.
Nový způsob konzumace elektro-
nických knih: www.ebookeater.cz 
+ aplikace Knihojed  (plánované 
spuštění v červnu 2013). Dopo-
ručuji všem, kteří našli zálibu ve 

I my jsme tam byli

čtení e-knih, ale rádi by si zacho-
vali i v tomto prostředí co největší 
knižní kulturu (neboť kniha je be-
zesporu i umělecké dílo).
Knižní blogosféra: více na www.
knizni-doupe.cz nebo www.
kniznivesmir.cz . Co čtou ti, kte-
rým je mezi dvanácti až osmnác-
ti? Nechte se inspirovat nebo se 
podívejte, jak se baví a co zajímá 
vaše děti.
Buďte každý den o něco lepší: 
více na www.naucmese.cz 
Nauč se. Nauč mě. Naučme se. 
Neboli, víte o něčem víc než 
ostatní a chcete se o své vědo-

mosti podělit? Připravte si kurz 
pro ostatní! Zajímá vás například, 
jak rozdělat oheň třením dřev? 
Přihlaste se na kurz!  Vždyť každý 
den, se můžu naučit něco nového.
Celkem 30 přednášek, jedna zají-
mavější než druhá. A co jsme si 
odnesli domů my? Zkušenost, že 
vzdělávat se lze v každém věku. 
Třeba už jenom tím, že se snaží-
me dělat svou práci tak, abychom 
čtenářům naší knihovny přinášeli 
stále něco nového. A to se nám 
myslím daří.

Za knihovnu  
Gabriela Modřanská

školství

Mateřská školka neodmyslitelně 
patří k vývoji každého dítěte. 
Školka je místem, které bude 
vaše dítě navštěvovat i několik 
let, proto je třeba výběru vě-
novat náležitou péči. Na výběr 
máte ze dvou možností: státní 
nebo soukromá školka. Pokud 
dítě nepřijmou do státní školky, 
musíte volit školku soukromou.  
A podle čeho vybírat? Subjektiv-
ně vybíráme školku podle ceny, 
otevírací doby, dostupnosti atd. 
Objektivně je třeba vybírat škol-
ku ještě podle dalších kritérií, 
která, pokud nejste odborníkem, 
nemáte možnost (v té negativní 
podobě) odhalit. Zaměřme se 
právě na ně.

Informovanost
Samozřejmostí kvalitní školky 
by měla být pravidelná infor-
movanost o provozně-rutinním 
dění – výlety, kroužky, říkanky, 

změny v programu, ale i např. 
informace o vývoji dítěte (so-
ciálních dovedností, tvořivosti, 
fyzického vývoje, obecné vědo-
mosti, motorika atd.). Školka by 
rovněž měla úzce spolupracovat 
s logopedem (ideálně týdenní 
návštěvy školky).

Kroužky
Kolik má školka kroužků, jak jsou 
pestré? Běžně se setkáte s kroužky 
typu kreslení, tanečky, angličtina 
atp. S jakou pravidelností a jakým 
personálem jsou tyto kroužky za-
bezpečeny? Máte zájem o angličti-
nu či jiný jazyk? Nebuďte skromní 
a chtějte rodilého mluvčího (dle 
nabízených jazyků). Máte zájem  
o hudební aktivitu? Požadujte 
pestrou paletu hudebních nástrojů  
a kvalitního učitele. A nezapomeň-
te – děti se efektivně učí pouze 
tehdy, pokud jsou v malých skupin-
kách a jsou rozděleny podle věku, 

Jak vybrat školku? dovedností a mají dostatek kamará-
dů – vrstevníků.

Ceny a platební podmínky
Co je v ceně a co je hrazeno 
zvlášť (registrační poplatek, stra-
va, kroužky)? Všeobecně platí, že 
čím jednodušší ceník, tím důvě-
ryhodnější školka. Jedna cena za 
vše bývá zárukou kvalitní školky.

Kompenzace absencí
Dítě se rozstoná. V létě jedete na 
dovolenou. V jaké míře refunduje 
školka absence? Je možné absen-
ce nahrazovat? Někdy vůbec, ně-
kdy vrátí pouze za stravu, někdy 
„bůh ví kolik…“. Pokud narazíte 
na školku, kde za neodchozenou 
docházku dítěte dostanete vše, 
anebo alespoň většinovou část, 
jste zřejmě na správné adrese.

Kritéria výběru
Při výběru školky pro své dítě 
buďte obezřetní. Mělo by nás za-
jímat i to, jak dlouho je školka 

v provozu a kdo stojí v jejím čele. 
Nezbytnou součástí rozhodova-
cího procesu je osobní návštěva 
školky, příp. zkouškové dopole-
dne. Rozhodujte se vždy pečlivě 
a rozhodnutí předem důkladně 
zvažte. Vždy si rovněž vyhraď-
te čas na návštěvu alespoň dvou 
školek. 

Závěrem
Pamatujte na dvě věci: 1. Ne vždy 
je první dojem tím dojmem správ-
ným a 2. Čím je vyšší nabízená 
sleva ze základní ceny školného, 
tím větší pozor je třeba dávat! 
V ČR první rok provozu soukro-
mé školky přežijí pouze 2 z de-
seti. Ostatní provoz ukončí, nebo 
změní majitele. 
Šťastnou ruku při výběru všem 
rodičům!

Kateřina Nováková
Autor článku je speciálním pedago-
gickým pracovníkem Asociace před-
školní výchovy a vzdělávání, o. s.

Nejúspěšnější řešitelé školního 
kola biologické olympiády se 
vydali reprezentovat naši školu 
do okresních kol. Ta proběhla na 
gymnáziu v Říčanech u Prahy  
27. března pro kategorii C (8. a 9. 
třídy a víceletá gymnázia) a 10. 
dubna pro kategorii D (6. a 7. třídy  
a víceletá gymnázia).  
Součástí bodovaných biologic-
kých „disciplín“ bylo také hod-
nocení vypracování samostatného 
úkolu obnášejícího vlastní pozo-
rování i teoretické nastudování 
určité problematiky. Šest postu-
pujících žáků tak mimo své běžné 
školní povinnosti měsíc pracovalo 
na úkolu, jako je: vegetativní roz-

množování šáchoru střídavolis-
tého, pozorování rozmnožování 
plovoucích vodních rostlin ve 
dvou rozdílně výživných vodách 
či pozorování jarních změn na 
rybníku a v jeho okolí. 
Už v průběhu příprav jsem u žáků 
oceňovala zodpovědný a zdravě 
zanícený přístup. Chvályhodná 
je i pomoc nabídnutá ostatním. 
(„Díky, Kájo.“) Na odborné rovi-
ně bych ráda vyzvedla samostatné 
práce Kateřiny Dontové a Pavla 
Zacha, které jsou malými vědec-
kými díly s promyšleným postu-
pem, kvalitním vyhodnocením 
pozorování i úhledným grafickým 
zpracováním.  

Naši žáci OPĚT bodují



11

školstvíŽivot Úval 5/2013

Žáci dvou tříd s věkovým rozdí-
lem 5 let se sešli na společné akci 
22. března. Nešlo ovšem o běž-
nou výuku v dopoledních hodi-
nách, ale o dobrodružné přespání 
ve škole. Ačkoli měla po většinu 
času každá třída svůj individuální 
program, zajímavá byla rozhodně 
část společná. Žáci šesté třídy si 
pro malé prvňáčky připravili asi 
hodinový program, který obnášel 
plnění rozmanitých úkolů. Nutno 
podotknout, že prvňáčci se pohy-
bovali v místech jim téměř nezná-
mých na druhém stupni ZŠ, a to 
navíc za šera, později i tmy! Jejich 
úkolem bylo navštívit po druž-
stvech celkem 6 stanovišť a splnit 
tyto úkoly: prokázat znalosti z pří-
rodovědy poznáváním zvířat i je-
jich částí - ulit, rohů, parohů, per 
i poznávání hub, znalosti skautské 
(uzly), poznávání hudebních ná-
strojů, měli ukázat svoji sílu při 
nošení batohů plných šesťácích 
učebnic, po hmatu identifikovat 
předložené předměty a prokázat 
neobyčejnou odvahu na temné 
stezce v přízemí budovy, kde na 
konci chodby měli vzít na důkaz 
splnění úkolu kamínek – ovšem to 

Noční akce prvňáčků a šesťáků

A jaké byly výsledky v porovnání 
s ostatními soutěžícími? V kate-
gorii C podala nejlepší výkon Ka-
teřina Dontová z 9.B, která získala 
zaslouženě 1. místo a POSTOU-
PILA tak DO KRAJSKÉHO 
KOLA. Gratulujeme! V mladší 
kategorii se ve velké konkurenci 
nejlépe umístil Pavel Zach ze 7.B, 
který mezi 19 mladými biology 
obsadil 6. místo. Pochvalu ov-
šem zaslouží i ostatní, a to nejen 
za reprezentaci školy, ale přede-
vším za pracovitost, vytrvalost  
a odhodlání překonávat překáž-
ky a posouvat dál své limity.  
Jsou to Karolina Matějková, On-
dřej Poláček, Jakub Fišer a Lukáš 
Šmejkal. 

Jana Šetková

Sbírka odměn  
pro Dětský den
Dobrý den, 
tímto bych vás chtěla velice po-
žádat o pomoc s přípravou Dět-
ského dne. V tento den, který 
patří dětem, především pak těm 
nejmenším, bude u nás ve škole 
připraveno pro ty nejmenší žáč-
ky mnoho zajímavých soutěží.  
Za ně budou dítka sbírat body  
a ty pak budou „směňovat“ za 
různé odměny. Těch bude potřeba 
opravdu mnoho, proto vás prosím 
o pomoc a vyhlašuji SBÍRKU 
ODMĚN. 
Odměny mohou být v podobě 
jakýchkoliv hraček, plyšáků, tře-
ba i malých drobnůstek z kinder 
vajíček, různých dárkových před-
mětů, jako jsou například hrníčky, 
šňůrky na krk, přívěsky, tužky, 
pastelky či jiné školní potřeby, 
pexeso, a vše další, co jen vás na-
padne. Každý dárek jistě potěší. 
Jedinou podmínkou je funkčnost 
a čistota.
Odměny předávejte paní učitelce 
5.C, Mgr. Lucii Chourové (rů-
žový pavilon, budova C),  nebo 
paní Ing. Hromádkové v kance-
láři školy (budova A). 
Za vaši pomoc vám předem 
moc děkuji, každý jistě nějakou 
drobnůstku doma najde, a takto, 
s VAŠÍ POMOCÍ, můžeme spo-
lečně připravit Dětský den pro 
děti tak, abychom je v „jejich“ 
den netradičně odměnili. 

Mgr. Lucie Chourová

ještě děti netušily, že jej hlídá za 
rohem schovaný kostlivec! Nako-
nec to ovšem vypadalo, že vystra-
šenější byla hlídka, která hodinu  
u úkolu stála. 
Při závěrečném představení všech 
tvůrců úkolů a zhodnocení pro-
gramu prvňáčkům zářila očička, 
což šesťáky potěšilo. Naopak 
druhostupňové děti byly mnoh-
dy překvapené, kolik znalostí  

a odvahy mají malí žáčci a že jsou 
nadšení, když mohou nosit těžký 
batoh s učením a ještě si s ním dát 
závody v běhu. 
Hezky tento společný program 
popsala jedna bystrá holčička 
z 1. B: „Mně se líbí, že škola není 
jen učení, ale i zábava.“
Děkuji žákům 6. C za pečlivou pří-
pravu a realizaci všech úkolů. 

Jana Šetková

Staráme se o pejska...
Stát se chovatelem pejska přináší 
radosti i starosti. Domácí mazlí-
ček je přáním většiny z nás. Jaké 
má pejsek potřeby, nám vysvětli-
la Yvettka, která se stará o štěňát-
ko Ťapinku. Děti ve třídě pozorně 
naslouchaly a každý z dětí přispěl 
nějakým zážitkem. Uvědomily si, 
že chovatel má i hodně povinnos-
tí. Není to hračka na jeden den, 
ale je to dlouhodobá záležitost.
Děkujeme Yvettce a její mamin-
ce za hezký zážitek.

Děti z 1.D a Zdeňka Křížová
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Téma Zuzanka a její písmenka - 
připravily paní knihovnice. Pěk-
né a zajímavé čtení děti velmi 
zaujalo. 
Každý si mohl svoje písmenko 

nakreslit a představit ve vlastní 
fantazii. Děkujeme a již se těšíme 
na další návštěvu.

Děti ze třídy 1.D  
a Zdeňka Křížová

Co chystáme na květen?
✘  návštěva Knižního veletrhu
✘  exkurze do Spalovny komunálních odpadů v Praze Malešicích 

– 9. třídy
✘  cyklo-turistický kurz (6. – 9. ročník – výběr)
✘  Den matek v Domově seniorů – 4.B
✘  McDonald‘s Cup
✘  2. 5.  účast na vzpomínkové akci k osvobození republiky
✘  15. 5.   Pythagoriáda – okresní kolo v matematické soutěži 

v Zelenči
✘  16. 4. dopravní výchova Policie ČR (3.A,B,C)
✘  22. 5.  Den otevřených dveří ve škole
✘  27. 5.  PREventivní triky k použití elektriky – program 

pro 1. stupeň
✘  31. 5.  Den dětí ve škole – organizuje 5.C
✘  4. – 11. 5.  Škola v přírodě – Albrechtice v Jizerských horách  

(1.A,B,D)
✘  10. – 17. 5.  Škola v přírodě – Podhradí u Ledče nad Sázavou 

(2.A,B, 3.C)
✘  12. – 17. 5.  Škola v přírodě – Lovětín, Javořická vrchovina 

(3.A)
✘  11. – 18. 5   Škola v přírodě -  Albrechtice v Jizerských horách 

(4.C, 5.B,D)
✘  20. – 24. 5. Škola v přírodě -  Jizerské hory (5.C)
✘  3. -  7.  6.  Škola v přírodě – Lovětín, Javořická vrchovina 

(2.D, 5.A)
✘  14. – 21. 6. Škola v přírodě – Nové Hutě, Šumava (3.B, 4.A)

Návštěva v knihovně...

organizace a spolky

Od šesté tabule „Na křižovatce“ 
pokračuje naučná stezka hlavní 
cestou Škvorecké obory, která má 
název Dlouhá alej. Zleva i zprava 
je lemována vzrostlým smíšeným 
lesem, v jehož podrostu na jaře 
rozkvétají bíle sasanky hajní a 
později modře barvínek (brčál) 
menší, který řada z vás dobře zná 
ze svých skalek. K sedmé infor-
mační tabuli se dostaneme po 
cestě vedoucí k bývalé Lichten-
štejnské hájovně, která zde byla 
postavena na počátku 18. století. 
V roce 2009 byl na ni vystaven 
demoliční výměr, takže dnes z ní 
stojí už jen část - včetně klasi-
cistní brány s erbem Lichten-
štejnů z přelomu 18. a 19. stol.  
Až k hájovně však nedojdeme,  
7. informační tabule naučné stez-
ky se nachází asi 200 m před há-
jovnou a dále se naučná stezka od 
cesty odklání a směřuje k rašelin-
ným jezírkům. 
Blízko informační tabule se vle-
vo od cesty nachází v souvislém 
lesním porostu památný „mari-
ánský“ dub. Strom je jedním ze 
tří posledních pamětníků zalo-
žení Škvorecké obory. Na stat-
ném dubu je umístěna dřevěná 
výklenková kaplička, která se 
poprvé připomíná v roce 1925. 
Dříve v ní byl umístěný obraz 
Ježíše Krista, dnes z ní vyhlíží 
Panna Marie s Jezulátkem. Ten-
to dub byl v roce 2011 vyhlášen 

památným stromem. K místu 
se rovněž váže dávná tragická 
událost, oběsil se zde, prý kvůli 
finanční tísni, otec spisovatelky 
Marie Majerové, řezník p. Bar-
toš, který žil s rodinou v nedale-
kých Úvalech.
V této části Škvorecké obory se 
také rozkládala ves Lhota, která 
byla založena v první polovině 
14. století pány z nedaleké Květ-
nice. Poslední zmínky o vsi Lho-
tě pocházejí z roku 1412 a její 
osud byl velmi pravděpodobně 
zpečetěn za husitských válek. 
Významnou roli snad nehrálo ani 
vypálení vesnice, nýbrž zdejší 
nepříliš úrodná půda. Při stavbě 
vodojemu u hlavní silnice I/12 
v roce 1973 byly odkryty zákla-
dy nevelkého gotického kostela, 
který ke vsi patřil a byl zasvěcen 
sv. Václavu. Vesnice zřejmě zasa-
hovala až do míst, kde dnes stojí 
hájovna. 
V 16. století se na místě zaniklé 
Lhoty vytvořila nová osada – Fi-
drholec. Tato ves byla v prame-
nech poprvé zmíněna v roce 1532 
a po původní Lhotě převzala kos-
tel. Název Fidrholec pak zřejmě 
přešel na celý les. Vychází z ně-
meckých slov „Gewitter“ (bouře, 
povětrnost) a „Holz“ (les). Je 
tedy zřejmé, že zde bylo dosti vě-
trno, což ostatně dokládá i lidové 
úsloví „fouká jako na Vidrholci“. 

Mirka Borecká

Zastavení 7. – Památný dub

Pomozte dětem 2013
Dne 23. března se konala na náměstí Arnošta z Pardubic tradiční 
sbírka Pomozte dětem. Letos jsme vybrali krásných 5 800 Kč. Dě-
kujeme všem, kterým není osud dětí lhostejný a přišli i v tak chlad-
ném počasí přispět na dobrou věc.

Za úvalské skauty Petra Hanušková
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Den dětí 2013
Tímto článkem bychom vás rádi 
pozvali na námi pořádaný Den 
dětí. Přijďte 1. 6. 2013 ve 14.00 
hodin na hřiště pod úvalskou zá-
kladní školou a užijte si s námi od-
poledne nabité aktivitami a hrami. 
Budeme se na vás těšit!

Za úvalské skauty  
Kateřina Znamenáčková

Jarní skautská 
brigáda
Nedělní dopoledne 24. března 
jsme strávili péčí o náš skaut-
ský areál. Všichni přiložili ruce 
k dílu a brzy byly klubovny  
a areál připraveny na další 
akce, činnosti a hry. Toto vše 
bylo možné i díky Autodopra-
vě – Vladimír Novák, která 
nám jako sponzorský dar po-
skytla kontejner na odvoz vše-
ho nepotřebného, děkujeme. 
Děkujeme i všem ostatním, 
kteří přišli pomoct.

Za úvalské skauty  
Petra Hanušková

Žralok Doktor Zlouba deset let 
pracoval na vývoji obřího kraba, 
který by mu pomohl ovládnout 
celý svět. Jeho klepeta vyztužil 
nezničitelným adamitem a pojme-
noval ho ChromKrab. Celý víkend 
pracovalo usilovně několik týmů 
tučňáků na plánech najití a zne-
škodnění tohoto obra.
Během soboty byly jednotlivé 
týmy posíleny rodiči mnoha tuč-
ňáků. Včas se tak podařilo nalézt 
krabovy největší slabiny. Chrom-

Dovolená na Madagaskaru
Krab byl během nedělního dopo-
ledne vystopován a nadobro zni-
čen.
Celý víkend jsme strávili v ne-
dalekém Nymburku na základně 
místních skautů. Dohromady nás 
zde bylo 64 a celý víkend jsme si 
parádně užili!

Za úvalské skauty Jiří Vobiš

V sobotu 13. 4. 2013 zorganizo-
val Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí společně s panem 
Petrem Urbanem v Králičině jako 
součásti přírodního parku Škvo-
recká obora-Králičina výsadbu 
40 kusů dubu letního s balem. 
Bohužel těmto dřevinám proza-
tím chybí opěrné kůly pro zajiš-
tění jejich správného růstu, ale 
ve spolupráci s městem se řešení 
našlo a kůly budou zhotoveny. 
Tato výsadba má zamezit sesou-
vání stráně v Králičině a zajistit 
její následné zpevnění. Sesouvání 
dotčené stráně mají na svědomí 
terénní jednostopá a dvoustopá 
vozidla (motocykly a čtyřkolky). 
Vedle Úvaláků se na výsadbě také 
podílelo jogínské sdružení z Pra-
hy. Organizační stránku měla na 
starosti paní Indrová z Úval, která 
spolu s jogínským sdružením tyto 
stromy uhradila. Proto bychom 
chtěli velmi poděkovat všem zú-
častněným na této akci nejen za 
jejich finanční dar, ale i za jejich 
práci ve prospěch ekologické my-
šlenky. 
Tentýž den souběžně proběhl 
také již tradiční jarní úklid také 

v přírodním parku Škvorecká 
obora-Králičina, letos v oblasti za 
Osadní ulicí, který rovněž organi-
zoval Klub přátel historie a příro-
dy Úval a okolí a uskutečnil pod 
vedením Petra Urbana. Úklidu se 
zúčastnilo 8 lidí z Úval a z Prahy. 
Výsledkem bylo odstranění 10 m3 
odpadu z dané lokality. Při tom-
to úklidu jsme narazili na velké 
množství zdraví škodlivé skelné 
vaty, zřejmě načerno navezené 
krajně nezodpovědnými lidmi ně-
kdy před 15 – 20 lety. Odpad byl 
z 1/3 odvezen, ale kvůli jeho vel-
kému objemu nebylo možné jej  
v rámci akce zcela odstranit. Nyní 
je jednáno s vedením města o úpl-
ném odstranění tohoto zbylého 
nebezpečného odpadu, bohužel 
dnes již na náklady města. Viníci 
se zjistit nepodaří.
Na závěr chceme ještě i touto ces-
tou poděkovat všem zúčastněným 
za odvedenou práci včetně Veřej-
ně prospěšným službám Úvaly 
za poskytnutí velkoobjemového 
odpadového kontejneru a jeho ná-
sledný odvoz.

Petr Urban  
a Dr. Vítězslav Pokorný

Po loňské Aleji úvalských dětí 
byla v neděli 14. dubna otevřena 
v Úvalech Alej seniorů. S myšlen-
kou přišly paní Dagmar Formano-
vá a Marie Zimmerová. Jedná se  
o výsadbu 11 ks alejových stro-
mů – pyramidových dubů v par-
ku před hasičským domem podél 
Klánovické ulice.  Alej byla opět 
vysazena z peněz Klubu přátel his-
torie a přírody Úval a okolí a ob-
čanů seniorů. Údržbu zeleně bude 
však zajišťovat město. Alej bude 
nejen odhlučňovat park od Kláno-
vické ulice, ale souběžně s ní bude 
tímto parkem vybudována parková 
pěšina se štěrkovým nebo píseč-
ným povrchem a osazena několika 
lavičkami sloužícími pro posezení, 
a to nejen seniorů.
Slavnostní akci zahájil Dr. Vítěz-

slav Pokorný, předseda Klubu přá-
tel historie a přírody Úval a okolí. 
Výsadbu aleje ocenil i MUDr. Jan 
Šťastný, starosta města. Občané, 
kteří zakoupili stromy pro Alej se-
niorů, obdrželi pamětní certifikáty 
ke stromům a své jmenovky. Je 
velmi dobře, že s pomocí občanů se 
zeleň ve městě neustále rozšiřuje.
Poděkování patří nejen občanům, 
ale též Veřejně prospěšným služ-
bám Úvaly za technickou pomoc 
a instalování sloupu s označe-
ním aleje a zbudování přilehlé 
lavičky. Veliké poděkování patří 
firmě Hauk – Štěpán – Ustohal, 
Lesnické a zahradnické služby 
Svojetice, která stromy zajistila  
a odborně vysadila.

Petr Urban  
a Dr. Vítězslav Pokorný

Rozšiřování zeleně v Úvalech

Máme Alej seniorů
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Úvalský spolek akvaristů
pořádá

XV. ročník prodejně prezentačního akvatrhu 

AKVA ÚVALY
2013

AKCE SE KONÁ
V SOBOTU 18. KVĚTNA 2013

v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic
od 8 00 do 12 00.

Jednotné vstupné 40 Kč za osobu.

Těšíme se na vaši účast.

Muži „A“ – divize B
Výsledky:
23. 03. 16.30 Nový Bor – Úvaly 0:3
30. 03. 16.30 Úvaly – Vilémov 2:1
03. 04. 16.30 St Úvaly – Libiš 2:1
06. 04. 16.30 Souš – Úvaly 2:0
13. 04. 16.30 Úvaly – Toužim 1:0

Zápasy:
20. 04. 17.00 Litol – Úvaly
27. 04. 17.00 Český Brod – Úvaly
05. 05. 17.00 Úvaly – Lovosice
12. 05. 17.00 Brozany – Úvaly
19. 05. 17.00 Úvaly – Meteor
26. 05. 17.00 Neratovice - Úvaly

Muži „B“ – okresní přebor
Výsledky:
30. 03. 16.30 Pacov – Úvaly 0:0
06. 04. 16.30 Úvaly – Dobřejovice 5:1
13. 04. 17.00 Zápy „B“ – Úvaly 2:1

Zápasy:
23. 03. 15.00 Úvaly – Březí  */ odloženo
20. 04. 17.00 Úvaly – Mnichovice
27. 04. 17.00 Úvaly – Vyžlovka
04. 05. 17.00 Mochov – Úvaly
11. 05. 17.00 Úvaly – Měšice
18. 05. 17.00 Nehvizdy – Úvaly
25. 05. 17.00 Úvaly - Mukařov

Dorost – krajský přebor
Výsledky:
30. 3. 10.15 Benátky – Úvaly 5:1
07. 04. 10.15 Úvaly – Litol 1:8
13. 04. 10.15 Jirny – Úvaly  3:1

Zápasy:
21. 04. 10.15 Úvaly – Bělá
28. 04. 10.15 Úvaly – Milovice
01. 05. 10.15 Úvaly – Libiš
05. 05. 10.15 Český Brod – Úvaly
12. 05. 10.15 Úvaly – Lysá nad Labem
19. 05. 10.15 Bakov – Úvaly
26. 05. 10.15 Úvaly - Mšeno

Okresní přebor mladších žáků – U13
Zápasy:
06. 04. Kunice „B“ – Úvaly  */ odloženo
20. 04. Radošovice – Úvaly
27. 04. Úvaly – Veleň
04. 05. Kamenice – Úvaly
11. 05. Veltěž – Úvaly
18. 05. Úvaly – Radonice
25. 05. Klecany - Úvaly
**/

Starší přípravka – Praha – východ
Zápasy:
20. 04. Nehvizdy – Úvaly
27. 04. Úvaly – Hovorčovice

04. 05. Jirny – Úvaly
11. 05. Úvaly – Zeleneč
18. 05. Veltěž – Úvaly
25. 05. Úvaly – Brandýs-Stará Boleslav
**/

Minikopaná skupina A – Praha-východ
Výsledky:
06.04. Mochov – Úvaly 0:20
13.04. Úvaly – Zeleneč 3:8

Zápasy:
20.04. Hovorčovice – Úvaly
27.04. Veltěž – Úvaly
18.05. Úvaly – Šestajovice
25.05. Čelákovice – Úvaly
**/

**/ časy sledujte na vývěsce
Úvalská liga starých gard ještě nemá jarní roz-
losování.
Výsledky družstva „A“ mužů jsou více než 
potěšitelné, protože v současnosti jsou na dru-
hém místě v divizi. Na prvním místě zatím 
jsou mladší žáci U13 a stará garda. Dorostenci 
jsou sice třetí od konce, ale projevuje se po-
zvolné zlepšení. Neprohrávají už tak drtivě. 
Další mládežnická družstva se drží ve středu 
tabulek.

Ing. Petr Jankovský

Zápasy a rozpis SK Úvaly – fotbal na duben a květen 2013
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Premiérová sezona v ALLH 
(Amatérská liga ledního hokeje) 
skončila pro HC Válec finálovým 
zápasem proti nejsilnějšímu sou-
peři - týmu HC AllStars. Vysněný 
pohár už byl na dosah, ale nám se 
bohužel nepodařilo udělat ten po-
slední a nejtěžší krok. 
Utkání se hrálo 21.3. večer na sta-
dionu v Benátkách před nečekaně 
velkou diváckou kulisou a byl to 
opravdu důstojný hokej hodný fi-
nále. Tým All Stars před play-off 
hodně posílil a poskládal sestavu 
z toho nejlepšího ze své soupisky - 
plnou mladých pušek, doplněnou 
o zkušené borce a excelentního 
gólmana. Válec zvolil trochu ji-
nou strategii - hráči, kteří odehráli 
v sezoně nejvíc zápasů a kteří si 
zároveň play-off a samotné finá-
le poctivě vybojovali, dostali na 
soupisce přednost. I tak jsme ale 
poskládali perfektní tým, složený 
dokonce ze čtyř útoků a tří obran 
- prostě jako nároďák - kde slova 
kolektiv a tým nebyla jen prázdná 
hesla.
A teď už k samotnému zápasu. Za-
čátek byl svázaný taktikou, celou 
první třetinu se hrál poměrně opa-
trný hokej a čekalo se na zaváhání 
a chybu soupeře. Tu jako první 
potrestali AllStars, když jsme ne-
chali až příliš prostoru rozjetému 
hráči soupeře - 1:0. Bylo vidět, že 
AllStars mají přeci jen víc ze hry, 
ale další gól už do konce třetiny 
nepadl. Do druhé třetiny oba týmy 
přidaly na tempu, Válec rozto-
pil kotel a začal vyrovnávat hru. 
Jenže přišlo nenápadné nahození 
All Stars na naši branku a puk,  
k překvapení všech, zapadnul pří-
mo pod víko Petersonovy svatyně 
- 2:0. Válec naštěstí dokázal odpo-
vědět, první lajna zamkla soupeře 
v pásmu a po ideální nahrávce 
jsme snížili na 2:1. Hned v dalším 

HC Válec Úvaly
střídání jsme ale zaváhali a ne-
chali AllStars znovu odskočit na 
dva góly - 3:1. V tu chvíli se hrálo 
nahoru dolů a oba gólmani chytali  
v neuvěřitelné formě. Opět jsme 
dokázali snížit - 3:2, ale soupeř 
nám znovu před koncem třetiny 
utekl na 4:2. Třetí třetina zača-
la podle plánu - snížili jsme opět 
na rozdíl jednoho gólu - 4:3, ale 
dotáhnout skóre se nám i přes 
vyložené šance prostě nepoda-
řilo. AllStars využili přesilovku  
a definitivně zlomili zápas na svo-
ji stranu - konečné skóre tedy 5:3  
a vezeme do Úval stříbro. Nezbývá 
než pogratulovat soupeři, vítězství 
AllStars bylo zasloužené. Nemá-
me se ale za co stydět, první sezo-
na skončila jednoznačným úspě-
chem a jako nováček jsme všechny 
soupeře (a hlavně sebe!) dokonale 
překvapili. Od začátku jsme hráli 

na špici soutěže, a dokonce vyhrá-
li její základní část. Bohužel nám  
v nejdůležitější části sezony trochu 
došly síly a úplně jsme se nepotka-
li s formou. Ale příště…příště je 
zválcujeme. Díky všem hráčům za 
parádní sezonu.
A trochu čísel na závěr:
Tomáš „Cukoun“ Maršon vyhrál 
kanadské bodování základní části, 
když dokázal v 17 zápasech na-
sbírat těžko uvěřitelných 58 bodů 
(35+23). Petr „Peterson“ Šuk byl 
zase nejlepším gólmanem soutěže 
- v základní části odchytal 19 zá-
pasů (z toho 14 výher!), s průmě-
rem 2,92 gólu na zápas! To je na 
amatérskou soutěž opravdu nesku-
tečné číslo. V Top 10 kanadského 
bodování jsme měli ještě další 
dva hráče - 4. místo Ondra „Bor-
del“ Borovský, 40 bodů (29+11) 
a 7. místo Karel Hrubý, 33 bodů 

(25+8). Celková bilance HC Válec 
v lize tedy vypadá takto: 25 zápasů 
(18 výher - 1 remíza - 6 porážek), 
při skóre 174:91. Podrobnější sta-
tistiky jsou uvedeny na stránkách 
ligy www.allh.cz nebo na strán-
kách HC Válec www.hcuvaly.ban-
da.cz.
Děkujeme všem fanouškům za 
podporu a těšíme se na další roč-
ník, a hlavně na nové tváře v dresu 
HC Válec Úvaly.

Josef Martinovský

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 

V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V KVĚTNU

6. 5. neděle Liturgická bohoslužba 9 h
13. 5. neděle Liturgická bohoslužba 9 h
20. 5. neděle Bohoslužba v Domově seniorů 9 h
27. 5. neděle Svatodušní bohoslužba (Letnice) 15 h

10. 5. čtvrtek Májový křesťanský klub
15. + 29. 5. Kroužek křesťanské výchovy 15.30 h
Každé pondělí Pěvecký sbor Christi 18 h

Kontakt: CČSH v Úvalech, Pražská 180, 250 82 Úvaly,  
tel.  605920773 Mgr. Jitka Pokorná, farářka      

Pietní setkání v Lipanech
V  letošním roce 5. července vrcholí oslavy 1150. výročí 
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Mora-
vu. 
Dne 30. května zase bude rok do kulatého výročí bitvy 
u Lipan (1434). Náboženská obec Církve československé 
husitské v  Úvalech zahajuje tradici setkávání u památ-
níku Lipanské mohyly v neděli 26. května 2013 v 15 ho-
din, kde farářka CČSH v Úvalech Mgr. Jitka Pokorná bude 
sloužit bohoslužbu slova s připomenutím na ono památ-
né místo nejsmutnější husitské bitvy u Lipan.
Toto pietní setkání je tak příležitostí pro každého z  nás 
navštívit památník bitvy u Lipan a připomenout si vý-
znamné události naší historie.

Mgr. Jitka Pokorná, farářka
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z okolí Úval

V sobotu 11. 5. 2013 se bude 
v Klánovicích konat šestý ročník 
Běhu naděje, který pořádá Ma-
sarykova ZŠ Klánovice společně 
s místním úřadem. 
Srdečně zveme všechny příznivce 
pohybu, kteří si rádi zaběhají na 
čerstvém vzduchu. Kromě pří-
jemného prostředí Klánovického 
lesa si užijete i doprovodný pro-
gram s hudbou, soutěžemi, občer-
stvením a kulturním programem. 
Součástí dopoledne bude úspěšný 
knižní bazar, který pořádá už po-
několikáté klánovická knihovna. 
Na své si přijdou běžci, cyklisté, 
sportovci na kolečkových brus-

lích, chodci, rodiče s kočárky  
i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit 
výzkum rakoviny, nemoci, která 
zasahuje do života mnoha lidí. 
Výtěžek běhu je celý věnován na 
výzkum rakoviny. Nejen o rozdě-
lení finančních prostředků se mů-
žete více dozvědět na webových 
stránkách Běhu naděje.
Akce bude odstartována od klá-
novické školy. Zápisy začínají  
v 8.30 hodin, samotné běhy od 
10 hodin. Opět budou připraveny 
různé trasy. 

Za organizační výbor  
Jolana Fuchsová

BĚH NADĚJE V KLÁNOVICÍCH

Výtvarnou soutěž na téma „Po-
volání zdravotníka“ připravila 
pro školáky na Říčansku místní 
nemocnice. Soutěže se mohou 
zúčastnit děti ve věku od šesti do 
patnácti let, které vytvoří obrá-
zek na dané téma a do 31. května 
tohoto roku ho doručí na adresu 
říčanské nemocnice. Autor nej-

lepšího výkresu získá iPad mini 
16 GB WiFi.
Říčany - „Rádi bychom přimě-
li děti k zamyšlení nad tím, co 
vlastně práce lékařů a zdravotních 
sester obnáší, jak si ji předsta-
vují. Zároveň se těšíme, že těmi 
nejlepšími pracemi vyzdobíme 
areál nemocnice,“ vysvětlil ředi-

Děti malují v soutěži se zdravotní 
tematikou
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Klánovické MTBO je druhým zá-
vodem oblíbeného Újezd.net. Koná 
se v Klánovicích u Prahy v neděli 
20. května. Závod, kde rozhoduje 
orientační schopnost spíš než rych-
lost, si může vyzkoušet každý. Slo-
vo „orientace“ působí v mnohých 
určité  obavy, ale není se čeho bát, 
a pokud závod vyzkoušíte, zjistíte, 
jaká je to skvělá zábava. Naopak 

nejste svázáni vyznačeným kori-
dorem, a kudy pojedete, si určíte 
sami. Každý má také šanci na pěk-
ný výsledek.
Závod je určen především pro 
začátečníky a jede se podle turis-
tické mapy, kterou dostane každý 
na startu. Pak si již sami zvolíte, 
kudy a jak daleko pojedete. Jedi-
né co si musíte hlídat, je 90 mi-

Orientační závod v Klánovickém lese

tel říčanské nemocnice MUDr. 
Radek Cabrnoch s tím, že ne-
mocnice oslovila základní školy 
v Říčanech a okolí a vyzvala děti 
a jejich rodiče k zasílání výkre-
sů. „Obrátili jsme se na učitele 
výtvarné výchovy, které jsme 
oslovili prostřednictvím ředitelů 
jednotlivých škol. Doufáme, že 
se tímto způsobem dostane infor-
mace až k žákům,“ poznamenal 
MUDr. Cabrnoch. O vítězi roz-

hodne v červnu porota ve složení 
Radek Cabrnoch /ředitel Nemoc-
nice Říčany/, Karla Egidová /mís-
tostarostka Říčan/, Iveta Sinkulo-
vá /ředitelka ZUŠ Říčany a Šárka 
Stoszková /ředitelka Mediální  
a komunikační servis Říčany,  
o. p. s./. „Slavnostní vyhlášení vý-
sledků a předání ceny plánujeme 
na Den otevřených dveří v naší 
nemocnici, který by se měl usku-
tečnit v polovině června,“ upřes-

nil MUDr. Cabrnoch. Informace 
o pravidlech a adresu pro zasílání 
prací naleznou zájemci na webo-
vých stránkách Nemocnice Říča-
ny www.nemocnice-ricany.cz
Na stejných webových stránkách 
budou mít zájemci možnost zú-
častnit se i internetového hlaso-
vání o nejhezčí výkres. „Tak jak 
nám práce budou docházet, bude-
me skenovat a umisťovat na naše 
internetové stránky. Každý den 

pak budou moci návštěvníci strá-
nek přidělit hlas ‘svému’oblíbe-
nému výkresu. Vítěze této ‚ceny 
veřejnosti’ oceníme v rámci pře-
dávání hlavní ceny,“ sdělil MUDr. 
Cabrnoch.    

Kontakty:
Václav KodýmDěti malují v sou-

těži se zdravotní tematikou
vaclav.kodym@mediaclar.cz, 

mobil: 608 561080

nutový limit. Závodu se můžete 
zúčastnit také v kategorii rodičů  
s dětmi. Na závod si můžete půj-
čit mapník, šikovnou pomůcku na 
umístění mapy přímo na řídítka, 
od našeho partnera za symbolic-
kou cenu.
Pro nejmenší děti bude připraven 
miniorienťák v přilehlém parčí-
ku a dětský program od anglické 
školky Kindergarten. Zpestřením 
doprovodného programu budou 

atrakce od Adrenaline Centre. 
Nebude chybět ani tombola s hod-
notnými cenami.
Sečteno, podtrženo se bude jednat 
o pohodovou akci s kvalitním zá-
zemím za lidové startovné. Ušet-
říte především při včasném při-
hlášení. Přihlášku a podrobnosti 
najdete na naší webové stránce 
www.triprozdravi.cz. Těšíme se 
na Vás!

Tomáš Eisner, Tři pro zdraví

historie

V roce 1847 vzešel znovu požár 
(snad opět od Bilanských) a za-
chvátil také úvalskou školu. Podle 
dokumentace, kde je nadepsáno: 
„Zur Wiederbaung der abgeb-
rannten Bedachung über der Au-
waler Schule“ vyhořela jen stře-

cha školy, takže škola nedoznala 
po přestavbě významných změn 
od doby, kdy byla postavena.
Jak uvidíte na plánu, škola měla 
jednu místnost určenou k vyučo-
vání „Schulzimmer“ˇ. Ostatek bu-
dovy (krom předsíně a záchodů) 

Původní úvalská škola a požár sloužil asi výhradně učiteli. Ne-
chybí ani chlév „Kuhstall“. Krom 
místností je na plánku zapsána 
zahrada „Garten“ a poněkud malý 
dvorek „Hofel“. Plánek je přilo-
žen k podrobné dokumentaci, tedy 
spíše vyúčtování za materiál a prá-
ci. Na obrázku je shrnutí, z které-
ho lze vyčíst, kolik se účtovalo za 

různé práce počínaje zednickými 
„Maurerarbeit“ až na práci kam-
náře „Hafnerarbeit“… a konečnou 
cenu, která se vyšplhala na 663 
zlatých, 9 krejcarů a 2 pfennigy. 
Škola stála na místě dnešního 
„domečku“ pro školní družinu  
u kostela Zvěstování Páně.

Mgr. Milan Bednář
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Církev československá husitská 
v Úvalech zahajuje tradici kaž-
doročního květnového pietního 
setkávání u Lipanské mohyly s bo-
hoslužbami. Připomeňme si proto 
tragickou událost bitvy u Lipan, 
a jak se dotýkala i Úval.
Všeobecné vyčerpání země pat-
náct let zmítané boji a chaosem 
postupně otupilo hrot husitské-
ho revolučního hnutí. Přibývalo 
vnitřních rozkolů mezi jednot-
livými představiteli a frakcemi, 
které proti sobě postavily umír-
něné (hlavně šlechta, pražský 
svaz) a radikální kališníky (zejm. 
chudina, táborský a sirotčí svaz  
a jejich polní vojska). První tou-
žili po stabilizaci a míru, a to  
i za cenu kompromisní dohody, 
ba spojenectví se Zikmundem Lu-
cemburským a katolíky. V cestě  
k dosažení tohoto cíle jim stá-
la především polní vojska, která 
byla válkou živa.
V době husitských nepokojů  
a válek patřilo škvorecké panství  
s polovinou Úval Petříka z Ol-
brámkovic, z hlavní olbramovské 
linie, který se ještě v roce 1433 
hlásil k silné a velké skupině hu-
sitského panstva toužící opět získat 
hlavní slovo v politickém životě 
země, do rozložení sil umírněné-
ho pražského svazu. Svaz se snažil  
v posledních letech husitských vá-
lek o spolupráci s tábority i sirotky, 
aby omezil jejich radikálnost a při-

spěl k příměří a k obnovení míru. 
To se však nezdařilo.
Počátek roku 1434 radikálům ne-
přál. Jejich vojska v čele s tábority 
od léta předchozího roku bezvý-
sledně obléhala katolickou Plzeň. 
Frustrace a neúspěch mezi nimi za-
sely řadu svárů, při kterých byl do-
konce zraněn i sám Prokop Holý, 
neformální hlava husitských Čech. 
Mnozí z nich přecházeli do tábora 
umírněných, nebo se znechuceni 
vývojem stáhli do ústraní. Počát-
kem května radikálové ztratili své 
poslední pozice v Praze. Umírně-
ným kališníkům, kterým se nově 
dostalo pomoci i od katolíků, se 
naskytla jedinečná příležitost takto 
rozpolceného protivníka zlikvido-
vat. Současně si radikálové uvědo-
movali, že čas pracuje proti nim. 
Nakonec se v květnu 1434 celé-
ho škvoreckého panství, včetně 
Škvorce i Úval, dotklo tažení od-
dílů táboritů a sirotků, které zpo-
čátku mířily od jihu a od východu 
na Prahu. Například polní sirotčí 
vojsko včele s Janem Čapkem ze 
Sán došlo až k Jirnům, kde se za-
stavilo a vedlo neúspěšná jednání 
s armádou panské jednoty. Další 
část armády jednoty městské čeka-
la v květnu 1434 nedalo Prahy také 
u Kunratic a vedla vyjednávání  
s druhou stranou o otevřeném boji, 
o který usilovala co nejdříve. Po 
neúspěšném vyjednávání se hlavní 
vojsko jednoty městské vydalo 17. 

Občanské sdružení spotřebite-
lů TEST, založené v roce 1992, 
je vydavatelem časopisu dTest  
a provozovatelem webových strá-
nek www.dtest.cz.
Nejznámější aktivitou Občanské-
ho sdružení spotřebitelů TEST 
je vydávání časopisu dTest s vý-
sledky nezávislých a objektivních 
testů zejména potravin, domácích 
spotřebičů, elektroniky, výrobků 
pro děti, finančních a jiných slu-
žeb. Kromě toho upozorňují na 
nebezpečné výrobky, každý rok 
zodpovídají desetitisíce spotřebi-
telských dotazů ohledně reklama-
cí, odstupování od smluv apod. a 
usilují o zlepšení postavení spo-
třebitelů také v dalších oblastech.
I občané Úval se mnohokrát den-
ně ocitají v roli spotřebitelů, a ne 
vždy se to obejde bez komplikací. 
V takových situacích je důležité 
znát svá práva i povinnosti a vě-
dět, na koho se obrátit pro radu.

Nabízejí bezplatně tyto služby:
✘  Poradenství v oblasti spotřebi-

telského práva přes telefon 299 
149 009
(pracovní dny 9-17 hodin, běžný 
telefonní tarif) či přes internet na 

www.dtest.cz/spotrebitelska-po-
radna.
✘  Databázi více než 5000 nebez-

pečných výrobků na webových 
stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz, 
která je díky mobilní aplikaci 
dostupná kdekoliv.

✘  Vybrané vzory právních listin 
a podání vypracované pro kon-
krétní účel.

✘  Mnoho různých informací a pu-
blikací pro spotřebitele zamě-
řených na nejrůznější aspekty 
spotřebitelských práv (předvá-
děcí a podomní prodej, nákupy 
přes internet, telekomunikace, 
cestování, potraviny a mnohé 
další).

✘  Samolepku „Nevhazujte rekla-
mu“ na schránky určenou vole-
né distribuci.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Informace o činnosti občanského  
sdružení spotřebitelů TEST

Na poslední chvíli
Jak vypadá úvalská rozhledna na 
Vinici před dokončením?
O samotné rozhledně píše v tomto 
čísle Života Úval, v rubrice Měst-
ský úřad, článek Proč máme v Úva-
lech rozhlednu… místostarosta 
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Na 
poslední chvíli zaslal redakci fo-
tografii rozhledny před dostavbou 
pan Václav Koukl. A tak se o obrá-
zek chceme podělit i s vámi čtená-
ři. Rozhledna se nachází na Vinici 
v těsné blízkosti Aleje úvalských 
dětí.

redakce

V květnu vzpomínáme i v Úvalech na bitvu u Lipan
května zpět od Kunratic směrem na 
Koloděje, Běchovice, přes Úvaly  
a Škvorec a zamířilo na Českob-
rodsko, Kouřimsko a Kolínsko, 
aby si zpočátku hlavně zajistilo po-
traviny pro hladové vojáky z ještě 
stále věrných měst, městeček a ves-
nic, ale po cestě plenilo šlechtický 
majetek a pustošilo krajinu. Mezi 
umírněnými a radikálními husity 
se schylovalo k bojovému střetu.  
25. a 26. května 1434 se také do-
formovalo vojsko koalice pražské-
ho svazu a panské jednoty nedale-
ko Prahy, u Záběhlic, poblíž potoku 
Botiče, včele s Divišem Bořkem  
z Miletínka a nato se obrátilo k vý-
chodu po hlavní královské silnici 
přes Újezd, Úvaly a Český Brod, 
který mu dokonce otevřel své brány 
a dobrovolně se vzdal, připraveno 
utkat se v otevřeném boji s vojsky 
jednoty městské, které se vracelo 
zpět od Kolína. V neděli 30. května 
roku 1434 se obě vojska střetla na 
poli mezi vesnicemi Lipany a Hři-
by u Českého Brodu. Bitevní pole u 
Lipan se po několika hodinách boje 
zalilo krví přibližně 1500 padlých, 
jen na 200 z nich však patřilo do tá-
bora umírněných a panské jednoty. 
Mezi 1300 spolubojovníky potka-
la smrt i mnohé velitele radikálů, 
např. Prokopa Holého, Prokůpka 
či Zikmunda z Vranova. Zde se 
tak odehrála krvavá, bratrovražed-
ná bitva, v níž 25 tisíc příslušníků 
panské a umírněné husitské koalice 

Luděk Marold: Skupina tábor-
ských a sirotčích vojevůdců. 
Zobrazeni zde jsou Prokop 
Holý, Prokop Malý, Jan Roháč  
z Dubé a ozbrojenci Jana  
z Bergova

definitivně porazilo 18 tisíc přísluš-
níků radikálního táborsko - sirotčí-
ho vojska. Tím se také škvorecké 
panství Petříka z Olbrámkovic jako 
součást pražského svazu objevilo 
ve vítězné koalici této osudové bi-
tvy. Za svůj úspěch vítězná strana 
vděčila své vyšší disciplinovanosti, 
jednotnějšímu vedení a úspěšně 
provedené lsti. Smutná a krvavá 
porážka ukončila moc radikálů  
i aktivitu jejich polních vojsk, 
vedoucí úlohu v Čechách defini-
tivně převzali umírnění kališníci. 
Porážka radikálů pak umírněným 
husitům otevřela cestu k uzavře-
ní dohod s basilejským koncilem  
a císařem Zikmundem.

Dr. Vítězslav Pokorný
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Květen 2013
Vítáme nové spoluobčánky
Robert Zelenka
Barbora Janoušková
Daniel Hron
Nela Srbová
Nela Krejzová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Květnová životní jubilea
70 let – Jan Brajer
 Antonín Lakomý
 Alena Staňková
75 let – Milada Vondrušková
 Roman Brabenec
 Jindřiška Lodr
 Miroslav Kruliš
80 let – Jindřiška Hlinská
81 let – Ludmila Sedlmajerová
 Miroslav Masák
 Jaroslava Městecká
82 let - Jaroslav Potěšil
 Miloslav Macán
83 let – Marta Rothschidlová
84 let – Roman Bubák
 Božena Petráňková
85 let – Jiřina Daňková
 Jiří Drvota
87 let – Eliška Čumrdová
 Miroslav Daněk
 Jaroslava Mouchová
 Jaroslava Homolková
88 let – Zdeňka Váňová
  Jarmila Weisová
 Jaroslav Moucha
 Miloslav Musil
89 let – Růžena Vondráčková
 Karel Hlaváček
90 let – Helena Kramářová
 Blanka Jakubínská
91 let – Milena Pražáková
94 let – Veronika Bohatová
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Ludvík Haužvic
Josef Moravec
Stanislav Adamec
Václav Bartůněk
Miroslav Kýn
Marie Slavíková
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve 
společenské kronice (narození, jubi-
lea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlá-
sí 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

V květnové úloze nahlédneme do 
tvorby slavného československé-
ho šachisty meziválečného obdo-
bí Richarda Rétiho. Na diagramu 
vidíme pozici, ve které bílý bojuje 
o remízu. Najdete správnou cestu? 
Bílý je samozřejmě na tahu.

zahrajme si šachyspolečenská 
kronika

inzerce

osobní

Správným úvodem k úspěšnému 
plánu bílého v minulém diagramu 
byl tah 1.Vd7! Pak se na šachov-
nici mohly objevit varianty jako 
například 1…. Vxd7 2.Jxd7+ Kf7 
3.Jxb6; 1…. Vf8 2.Jg4 mat nebo 
1…. Je7 2.Dxg6 Jxg6 3.Vf7 mat.
V sobotu 18. května 2013 od 14 
hodin se v MDDM Úvaly koná 
poslední - 4. turnaj Velké ceny 
MDDM Úvaly 2012-2013 v rapid 
šachu! Přijďte si zahrát naši oblí-
benou hru! Startovné je 50,- Kč 
a jako obvykle jsou pro všech-
ny účastníky zajištěny diplomy 
i drobné věcné ceny. Přihlášky, 
prosím, posílejte na adresu petr.
slavik@volny.cz.
Na závěr turnaje vyhlásíme i cel-
kové pořadí Velké ceny MDDM 
Úvaly 2012-2013!

Petr Slavík

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v květnu a červnu  

kurs na osobní automobil, plat-
ba na splátky, tel.: 607 761 383, 

281 982 803

Veškeré topenářské a vodo-
instalatérské práce včetně pro-
jektů a revizí, drobné řemeslné 
práce, tzv. hodinový manžel.

Tel.: 602 172 562 Úvaly

Opravy a úpravy oděvů stále nabízí krejčí Melka každé  
po a út od 8 do 19 hodin v Úvalech 

B. Němcové 235  
tel.: 281 982 376

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy,  

telefon 775 132 921

Paní 60 let hledá pronájem 
pokoje v Úvalech. Kontakt 

736 423 407

18 letá studentka gymnázia 
nabízí spolehlivé hlídání vašich 
dětí, od 70 Kč/hod. Více info na 
www.hlidanidetiuvaly.wbs.cz, 

tel.: 736670941

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce.  

Poslední etapa, horní řada. 
Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

Starší rodinný dům  
k pronájmu, ulice Kollárova. 

Menší zahrádka - jabloň, ořech. 
Rozumná cena, spíše pro méně 

náročné. 
K dispozici ihned.  

Telefon 608 172341.

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

Poděkování 
za finanční sbírku
Děkujeme pí Křelinové a Ma-
mutu, ve kterém sbírka probíhala  
a všem lidem, kteří  nám pomoh-
li finančně podpořit naši tělesně 
postiženou dceru Petru. Peníze, 
které jsme dostali, použijeme na 
zakoupení zdravotnických potřeb. 
Moc si vážíme vaší ochoty a ještě 
jednou moc děkujeme.

Štěpánkovi



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

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

P r o d e j   s l e p i č e k 

Drůbež Červený Hrádek ,firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a  Dominant  
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze 
z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů cena 159 – 170 Kč / ks –v začátku 
snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 26. května 2013
Úvaly – na náměstí u drogerie – v 16 00 hod

Případné bližší informace  tel.: 728 605 840, 728 165 166, 
415 740 719

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek  
– cena 22-35 Kč/ks 

Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

inzerce Život Úval 5/2013
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DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová,

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice
Tel.  281861830, 604887365

Komplexní odborná péče o pacienty s cukrovkou 
 (včetně těhotenské)

Dobrá dopravní dostupnost  - 150 m od nádraží Klánovice
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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	21%	DPH.

Ceny inzerce:
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