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Vážení občané, jak jste si již mož-
ná všimli, spustili jsme v lednu 
2014 nové webové stránky měs-
ta Úval.  Jedná se o kompletně 
přepracovaný městský web, na 
kterém pracovalo vedení města 
a zaměstnanci úřadu od června 
2013. Kromě povinně zveřejňo-
vaných informací jsme přepraco-
vali a doplnili množství údajů a 
dokumentů o městě a okolí, měst-
ském úřadě a dalších subjektech 
města. Velký prostor je věnován 
praktickým informacím, zájmové 
činnosti a zajímavostem z Úval.  
Je zde dána i možnost ostatním 
organizacím ve městě přispívat 
přímo do kalendáře kulturních a 
sportovních akcí. 
Úplnou novinkou je modul Inter-
aktivní mapa, do kterého postup-
ně doplňujeme zajímavá místa, 
kulturní památky, významné 
veřejné a soukromé objekty ve 
městě a další důležitá místa. Tyto 
body se pak automaticky se struč-
ným popisem zobrazují v mapě 
města. 
Byla zachována oblíbená rubri-
ka Ptáte se starosty. Pro rozšíře-
ní zpětné vazby od občanů jsme 
také přidali i nové moduly Kon-
taktní formulář a Závady a nedo-
statky, kam mohou občané psát 
připomínky a dotazy k činnosti 
radnice a podněty k odstranění 

závad ve městě. Pro širokou ve-
řejnost budou určitě zajímavé 
rubriky Rozvoj města a informa-
ce o investicích města. Nedílnou 
součástí webových stránek je i 
zveřejňování uzavřených smluv a 
vypsaných výběrových řízení. Pro 
informovanost o činnosti Rady a 
Zastupitelstva města slouží přímé 
napojení na program pro tvorbu 
podkladů a zápisů TED.
Při tvorbě nového webu jsme 
kladli hlavní důraz na přehlednost, 
názornost a na co nejjednodušší 
přístup k důležitým informacím 
ze strany občanů. V neposlední 
řadě nám šlo i o estetický vzhled. 
Co dál? Jako každý web tak ani 
ten městský nesmí ustrnout. Za 
aktuálnost stránek a pravidelné 
doplňování informací z radnice 
zodpovídají určení zaměstnanci 
jednotlivých odborů městského 
úřadu. Máme připraveny nové 
moduly pro lepší orientaci na 
webu (modul Rozcestí) a modul 
pro alternativní přístup pro seni-
ory a hendikepované. Co se týká 
zajímavostí z města a okolí, ze 
sportu a z kultury, tak na těch bu-
deme nadále intenzivně pracovat 
a doplňovat je. 
Velký prostor je v oblasti turistiky 
a přírody, tady bychom např. rádi 
zavedli rubriku Tipy na výlety. 
Spoléháme též na aktivitu klubů, 

Nové webové stránky města spolků, komisí a dalších osob. 
Nové webové stránky umožňují 
pohodlně a přehledně informovat 
o veřejném dění ve městě. Pomo-
cí modulu Fotogalerie dokážeme 
zveřejnit fotografie z realizova-
ných akcí a společenských udá-
lostí. Uvítáme jakoukoli cestou 
obrazové materiály a informace. 
Budeme rovněž rádi za Vaši zpět-
nou vazbu, co se Vám na nových 
stránkách líbí nebo naopak nelíbí 

a co byste ještě doporučovali vy-
lepšit.
Co tedy říct závěrem? Děkuji 
všem, kteří přispěli k přípravě a 
nastartování nového městského 
webu. Budeme se těšit na zají-
mavé textové a fotografické pří-
spěvky od vás, občanů, a věřit, že 
nové webové stránky přispějí ke 
kvalitní informovanosti úvalské 
veřejnosti. 
Ing. Michal Breda, místostarosta

Poslední rada města v roce 2013 se 
konala v prosinci, dvacátého dne 
v měsíci. Byly projednávány násle-
dující stěžejní body:
Rada města projednala nabídku 
na odkup pozemků – orná půda 
v Úvalech, v části nad vinicí. Po 
delší diskusi nedoporučila zastupi-
telstvu tyto pozemky odkoupit.
Byla vyhlášena výběrová řízení: na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodavatele na akci „„Obnova so-
chy Arnošta z Pardubic“, dále vý-
běrové řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodavatele na 
akci „Cesty v Úvalech“ a výběrové 
řízení na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na dodavatele na akci 
„Hrad Skara“.
Rada města projednala doručenou 
nabídku na prodej pozemku par-
c.č. 3841/24 v k.ú. Úvaly u Prahy, 

Radlická čtvrť. Vzhledem k velmi 
nízké nabídkové ceně rada města 
tuto nabídku nepřijala. Zároveň 
uložila opakovat zveřejnění zámě-
ru na prodej tohoto pozemku. Rada 
města schválila uzavření smlouvy o 
nájmu nebytových prostor parc.č. 
1764, 1765 a 1766 v k.ú. Úvaly 
mezi městem Úvaly a organiza-
cí JUNÁK-svaz skautů a skautek 
ČR, Středisko „Bratra J. Bubáka“, 
Úvaly, se sídlem Pražská 01, 250 
82 Úvaly. 
Dále byla schválena servisní 
smlouva č.31025-13 o údržbě a 
opravě výtahového zařízení /inva-
lidní plošina DOMUSLIFT/ v ob-
jektu čp.65 /Volnočasové aktivity/, 
Úvaly s firmou Výtahy VOTO Pl-
zeň s.r.o.
Rada města probírala stav dřevě-
ných prvků na realizované akci Par-

Zprávy z rady města ková zahrada a související znalecký 
posudek. Na základě toho uložila 
OID zahájit jednání o odstranění 
vad a nedodělků, specifikovaných 
ve znaleckém posudku a k jednání 
o vrácení finančních prostředků za 
chyby nevratného charakteru.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele el.energie pro období 
od 1.7.2014 do 1.7.2015 pro pod-
nikatele, obce a objekty v majetku 
města Úvaly.
Byl uzavřen dodatek nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v 
objektu Pražská ul.čp.527, Úvaly za 
účelem provozování prodejny kvě-
tin a dárečků s pí Ivanou Černou.
Rada města vyhlásila záměr na 
pronájem pozemku parc.č.3268/56 
(bývalá čistička Horoušánky) v k.
ú.Úvaly u Prahy o celkové výměře 
599 m2. V územnímu plánu města 
Úvaly je tento pozemek evidován 

jako plocha technického vybaveni. 
Kritériem bude výše nájmu a účel 
pronájmu.
Rada města schválila uzavření Do-
datku č. 1 na rok 2014 o výkupu 
elektřiny ke smlouvě č. 02947/2013/
PR mezi společností ČEZ Prodej, 
s.r.o. se sídlem Duhová 1/425, Pra-
ha 4 (vykupující) a městem Úvaly 
(výrobce) - přebytky vyrobené fo-
tovoltaickou elektrárnou umístěnou 
na střeše základní školy, nám. Ar-
nošta z Pardubic č. 8 Úvaly.
Rada města rozhodla o přidělení 
finančního příspěvku občanskému 
sdružení Mámy v Úvalech, který 
bude využit na úhradu nájemného 
na akci „Kašpaření“ a o přidělení 
finančního příspěvku ZKO Úvaly 
u Prahy, který bude využit na re-
vitalizaci pozemku kynologického 
cvičiště.

Josef Štěpánovský
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Dne 13. 5. 2013 byl vydán kolau-
dační souhlas na dokončené stav-
by splaškové kanalizace: 
 lokalita V Setých
lokalita Slovany
lokalita Slovany 1, Škvorecká
lokalita Radlická čtvrť
ul. Nerudova, Komenského,
ul. Hálkova  
ul. Pražská, Švermova, Šafaříko-
va 
a stavby vodovodu:
lokalita Radlická čtvrť,
 ul. Nerudova, Komenského, Hál-
kova
ul. Pražská, Švermova 
lokalita v Setých

Tímto datem začíná běžet roční 
lhůta, během které je třeba nemo-
vitosti na nově dokončené stavby 
kanalizace a vodovodu napojit, aby 
mohlo v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou č. 3/2007 o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu a kanalizace 
ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2011 a 3/2011 dojít k osvobo-
zení od tohoto místního poplatku.  
Pokud tak nebude učiněno, nebude 
obec moci vlastníky nemovitos-
tí, které byly zkolaudovány před 
kolaudací stavby splaškové kana-
lizace a vodovodu osvobodit od 

místního poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu a ka-
nalizace. Vyzýváme tedy občany, 
aby neprodleně zahájili kroky k na-
pojení svých nemovitosti na výše 
uvedené stavby a v souladu s výše 
uvedenou vyhláškou podali přizná-
ní k místnímu poplatku na odbor 
správní MěÚ Úvaly, Pražská 276. 
Po uzavření smlouvy na dodávku 
vody a odvádění odpadních vod je 
třeba tamtéž její fotokopii doložit, 
tímto splní vlastník nemovitosti 
všechny podmínky k osvobození 
od poplatku.  

Odbor správní MěÚ  

Jak jsme Vás již v prosincovém čísle informovali, město Úvaly dokon-
čilo realizaci projektu Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volno-
časové aktivity.
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření Objektu č. 65, které 
se uskuteční v pátek 14. 2. 2014. Otevření se koná přímo v objektu 
č.p. 65 v ulici Riegerova (v sousedství Stavebního úřadu). V 15. hodin 
bude slavnostní přestřižení pásky. Následovat bude možnost prohlídky 
nových prostor vč. výstavy fotografií z průběhu historie a rekonstrukce. 
Objekt bude otevřen cca do 18. hodin. 

Projekt Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volnočasové ak-
tivity je spolufinancován z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Středních Čechy 2007 – 2013. Více informací 
o tomto dotačním programu je možné získat na webových strán-
kách www.ropstrednicechy.cz.

Pozvánka na slavnostní otevření – Objekt č.p. 65

Upozornění na nutnost napojení nemovitostí na nově  
vybudované stavby splaškové kanalizace a vodovodu

Výzva - využití objektu  
č. p. 65 v Riegerově 
ulici - Centrum  
volnočasových aktivit 
Vyzýváme zájemce, zejména 
spolky, občanská sdružení, 
zájmové organizace i jed-
notlivce aby podali na MěÚ 
Úvaly své návrhy a náměty 
na využití prostor Centra vol-
nočasových aktivit v Riege-
rově ulici  č. p. 65.   
K dispozici budou 4 klubovny, 
každá o velikosti cca 35 m2  
a víceúčelový sál o velikosti 
cca 150 m2, které budou slou-
žit k zajištění volnočasových 
aktivit  a  zájmových  činnosti 
všech věkových skupin obyva-
telstva.  Prostory nejsou urče-
ny ke komerčnímu pronájmu 
ani pro podnikatelské aktivity,  
přednost dostanou neziskové 
organizace, spolky  a sdružení. 
Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Blanka Reinerová
odbor životního prostředí a územního rozvoje

Svoz bioodpadu 2014 – informace
Vážení občané,
v letošním roce bude svoz BIO odpadů 
opět zajišťován prostřednictvím společ-
nosti .A.S.A., spol. s r.o.. Pravidla a spe-
cifikace svozu byly již zveřejněny v pro-
sincovém čísle měsíčníku Život Úval. Pro 
usnadnění Vám v tomto čísle předkládáme 
tiskopis objednávky „Doklad o úhradě 
služeb svozu biologicky rozložitelného 
odpadu za rok 2014“ nebo si lze tento tis-
kopis stáhnout z nových webových stránek 
města. Objednávku této služby je možné 
učinit již od 3.3.2014. Vyplněním tohoto 
dokladu, jeho odevzdáním a současně za-
placením na Městském úřadě v Úvalech, 

odboru životního prostředí a územního 
rozvoje, pracoviště Riegerova 897, se 
stává tento doklad závaznou objednávkou 
této služby (vyplnit tuto přihlášku pro rok 
2014 musí provést každý zájemce, tzn. i 
stávající).
V tiskopise nevyplňujte uhrazenou částku 
(bude doplněna při platbě v kanceláři od-
boru životního prostředí a územního roz-
voje).
Noví zájemci o nabízenou službu vyplní 
přihlášku, kterou odevzdají a zaplatí pří-
slušnou částku na odboru životního pro-
středí a územního rozvoje. Zde také obdrží 
známku na odpadní nádobu pro příslušné 

období. Odpadní nádoba novým zájem-
cům bude dodána na jejich udanou adresu 
pracovníky Veřejně prospěšných služeb v 
dohodnutý den.
Stávající zájemci, kteří již tuto službu vy-
užívali v loňském roce, a kteří nádobu již 
mají, vyplní přihlášku, kterou odevzdají 
na odboru životního prostředí a územního 
rozvoje, a po zaplacení příslušné částky, 
tamtéž, obdrží pouze známku pro přísluš-
né období.
Svoz bude probíhat od 4.4.2014 do 
28.11.2014 ve 14-ti denních intervalech, 
a to každý pátek v sudých kalendářních 
týdnech.

Úřední dny:  Pondělí 7.30 – 18.00
 Středa 7.30 – 17.00

Případné informace na tel. čísle:  281 091 527
 281 091 554
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Rok 2013 začal chladným po-
časím. Zima byla ještě v dubnu, 
potom nastalo oteplení a vydatné 
srážky. V červnu byly povodně 
v celé republice. Byl překonán 
srážkový rekord od roku 1986, 
denní i měsíční. V červenci byla 
změřena nejvyšší teplota za celé 
období.
V lednu se pohybovaly teploty 
nad bodem mrazu a srážky byly 
dešťové. Teprve v polovině mě-
síce se ochladilo a začalo sněžit. 
Ve dnech 20. a 21. 1. padal mrz-
noucí déšť a byla ledovka. Dne 
26. 1. nastalo prudké ochlazení 
(-13,8st. C), pak se silně oteplilo 
(30. 1. bylo + 11,5st. C) a sníh bě-
hem dne zmizel. Do konce měsíce 
bylo teplo. V únoru bylo převážně 
oblačno se sněhovými srážkami. 
Poslední únorový víkend napadlo 
celkem 21 cm sněhu za sobotu a 
neděli, ale hned v pondělí se otep-
lilo a sníh začal rychle tát. Březen 
začal beze srážek a bylo poměrně 
teplo. 5. března bylo naměřeno 
13,5st. C. Potom se ochladilo, 24. 
března byl mráz -8,4st. C, ráno ji-
novatka a mlha. Několikrát padal 
sníh, 18. března 15 cm, za dva dny 
roztál. Po nástupu astronomického 
jara foukal studený vítr a teploty 
se pohybovaly okolo nuly až do 
dubna. V dubnu bylo málo srážek, 
začátek měsíce byl stále chladný. 
Teprve po 8. dubnu se oteplilo, 26. 
4. bylo dokonce 27,1st. C, pak se 
opět ochladilo, ale už jen na 9st. C. 
Začátek května byl studený a deš-

tivý, v polovině měsíce se oteplilo 
a ustaly srážky. V poslední dekádě 
bylo opět chladno a vydatně pr-
šelo. Deště vyvrcholily začátkem 
června záplavami v celé republice. 
V červnu byly překonány hned 
dva srážkové rekordy, a to měsíční 
(173,5 mm, dosud srpen 2002 – 
172,6 mm) a denní (24. 6. spadlo 
57,3 mm srážek, dosud 8. 7. 1996 
a 7. 8. 2010 – 52,4 mm); měření 
se provádí od 5. 5. 1986. Ve dnech 
1. – 3. 6. spadlo celkem 89,4 mm 
a pak pršelo nepřetržitě od 24. 
do 25. 6. – celkem 70,4 mm. Ve 
dnech 17. – 21. 6. bylo velmi tep-
lo, 19. 6. dosáhla teplota ve stínu 
32,6 st. C. Po extrémních srážkách 
v červnu byl červenec suchý a vel-
mi teplý. Ve druhé dekádě se tep-
loty pohybovaly nad 30 st. C a 28. 
7. byla naměřena rekordní teplota 
36,0 st. C.
Následující den přešla přes nás 
silná bouřka s vydatným deštěm. 
Trochu se ochladilo, ale v srpnu 
začaly teploty opět stoupat. Srpen 
byl měsíc teplý a srážky byly vy-
datné, častější byly na začátku mě-
síce. Uprostřed měsíce bylo teplo 
bez deště a na konci byly srážky 
ojedinělé, ale vydatné a také se 
ochladilo. Začátek září byl teplý, 
srážky byly minimální. Po 9. září 
se ochladilo a srážky byly četné. 
Na konci měsíce už noční tep-
loty klesaly k nule a místy byly 
přízemní mrazíky. Říjen zahájil 
chladným počasím a jinovatkou. 
Pak se trochu oteplilo a po 10. 

říjnu několikrát pršelo. Na konci 
měsíce se opět ochladilo. První de-
káda listopadu byla deštivá. Potom 
již přišly mlhy a jinovatka. V po-
slední dekádě se teploty pohybo-
valy kolem nuly a téměř nepršelo. 
V prosinci bylo chladno a málo 
srážek, pršelo v období 6. -14. 
12., jinak byla mlha a jinovatka. 
Během 6. prosince napadly 3 cm 
sněhu, který hned následující den 
roztál. Rok 2013 začal chladným 
počasím a v létě bylo velké teplo a 
velké srážky. Nyní rok 2013 v čís-
lech: 

Srážky v roce 2013:
Leden - 58,1 mm
Únor -  40,6 mm
Březen - 19,4 mm
Duben - 20,6 mm
Květen - 103,2 mm
Červen - 173,5 mm
Červenec - 45,2 mm
Srpen - 116,6 mm
Září - 45,1 mm
Říjen - 38,8 mm
Listopad - 31,1 mm
Prosinec - 11,2 mm
Celkem rok 2013 – 703,4 mm
Nejvyšší měsíční srážky – červen 
173,5 mm
Nejvyšší denní srážky  
24. 6. – 57,3 mm
Nejvyšší sněhové srážky  
23. 2. – 14 cm
Nejvyšší sněhová vrstva 
24. 2. – 26 cm
Počet dní beze srážek  
červen  - 26

Nejvyšší teplota 
28. 7. v 17.32h SELČ – 36,0 st. C
Nejnižší teplota 
24. 3. v 4.12h SEČ – 8,4 st. C

Protože v roce 2013 byly překo-
nány rekordy srážkové i teplotní 
přinášíme na závěr přehled tep-
lotních a srážkových extrémů za 
celou dobu měření.

Přehled teplotních a srážkových 
rekordů od 5. 5. 1986 do 31. 12. 
2013:
Nejvyšší roční srážky 
2002 – 873,9 mm
Nejnižší roční srážky 
2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky 
červen 2013 – 173,5 mm
Nejnižší měsíční srážky 
listopad 2011 – 1,0 mm
Nejvyšší denní srážky 
24. 6. 2013 – 57,3 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky 
24. 2. 1993 a 8. 1. 2010 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva 
26. 2. 1993 a 18. 1. 2010 - 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrýv-
ky – 28. 12.2005 až 25. 3. 2006 
– 88 dní
Nejvíce dní beze srážek – duben 
2007 a listopad 2011 – 28 dní
Nejméně dní beze srážek  
září 2001  - 8 dní
Nejvyšší teplota ve stínu  28. 7. 
2013 v  17.32 SELČ – 36 st. C
Nejnižší teplota – 4. 12. 2010 
v 7,47 h SEČ - -16,7 st. C

Ing. Jiří Veselý

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly o počasí v roce 2013

Pane doktore, vzpomínáte si 
ještě dnes na svou první dět-
skou knížku? Co jste jako kluk 
četl? Jakou knihovnu jste měli 
u vás doma?
U nás doma jsme žádné knížky 
neměli. Po tátovi mi zůstala na 
památku jen ohmataná příruč-
ka s názvem Mazání výbušných 
motorů. Není divu - táta byl ko-
vář. Než jsem šel do školy, naučil 
jsem se sám číst i psát. Šel jsem 
na to s pomocí večerníku A-Z a 
ve spolupráci s maminkou, která 
mi záhadu psaní a čtení na okraji 
těchto novin pomáhala luštit. Do 
první třídy jsem nastoupil o rok 
dřív - v pěti letech. A tehdy jsem 
už sám přečetl svou první knížku, 
Karafiátovy Broučky. Toto vydání 
rovněž opatruju jako relikvii - ta 
náramná knížka stála pouhou jed-
nu korunu! Vzpomínám, jak jsem 
v prodejně JEPA Na Poříčí, dnes 
je tam palác AXA, okouzleně hle-
děl na pult s knížkami. Tam jsem 
také spatřil své budoucí lásky - 
Robinsona Crusoa, Posledního 
Mohykána...

Byl jste v dětství a mládí a pak 
za studentských let takříkajíc 
knihomol? Jak těžce či lehce 
jste si nacházel cestu ke „svým“ 
knížkám? Ke vzdělání? Jaké 
byly vaše první literární lásky?
V dětství a mládí jsem nejen četl, 
já jsem od skutečně útlého věku 
také psal. Spisoval. Ve svých tři-
nácti letech jsem psal svou první 
knížku. Jmenovala se Jak zpívají 
ptáci v přírodě. Vážné téma... Pří-
roda mě zajímala, jistě i proto, 
že jsem vyrůstal ve Vysočanech, 
kolem samé komíny, fabriky a 
kouř... Tak jsem se odvážně pus-
til do zpěvného ptactva. Ovšem 
došel jsem k velkému a trpkému 
zklamání. Dostala se mi totiž do 
ruky knížka jistého profesora Jir-
síka, jme novala se O zpěvném 
ptactvu...  Ten pán mi mé nadšení 
pro opeřence zhnusil na léta. On 
to totiž všechno napsal - a dale-
ko líp - za mě! Na měšťance jsem 
pak měl výborného pana ředite-
le. Měl velkou knihovnu a nebyl 
proti, abych si v ní vybíral podle 
svého gusta. Mohl jsem si číst po 

libosti. A já v tom puber tálním 
věku objevil... samozřejmě bás-
ně! A zamiloval jsem si Karla To-
mana. Básníka jednoho svazku, 
jedné knihy básní. Ale jakých! 
Rezonoval jsem s ním. Dodnes 
si v duchu neuměle odříkávám 
jeho verše: „Můj bratr dooral a 
vypřáhl koně... neb zákon jediný 
jest klíčiti a růst... Růst za bouře 
i za nepohody... všemu navzdo-
ry!“ Okouzlen Tomanovými verši 
jsem ale rovnýma nohama vlítnul 
do knížek Jaroslava Foglara. Ale 
to už bylo mimo knihovnu hod-
ného pana ředitele. Ano, podlehl 
jsem na mnoho let foglarovskému 
kultu, podlehl jsem dobrovolně a 
rád!

Vzhledem k tomu, že jste jako 
intelektuál obecně považován 
za jedno ho z nejvzdělanějších 
lidí, se vás dovolím zeptat: do 
jaké míry vděčíte za své vzdělá-
ní právě knihám?
Tady vám odpovím docela jinak. 
Za svůj dnes už pětaosmdesáti-
letý život jsem přečetl nespočet 

Velká pardubická … doktora Zdeňka Mahlera
stránek textu. Za své vzdělání 
tedy vděčím, a to myslím váž ně: 
svým očím! Přečetl jsem opravdu 
statisíce stránek, a to bez brýlí. 
A čtu bez brýlí dodnes. Nemohu 
vám odpovědět jinak. Snad jen, 
že jsem vizuální, nikoliv auditivní 
typ. Vlastně jsem (navzdory veš-
kerému svému vzdělání) v podsta-
tě samouk, člověk totálně závislý 
na svých očích!

Mnohokrát jsem si při naklada-
telské spolupráci s vámi prohlí-
žela knížky, které jste mi připra-
vil jako podklady k jednotlivým 
tématům. A vždy jsem žasla 
nad vaší přepečlivou přípravou, 
nad množstvím filigránských 
vpisků, odkazů, různobarev-
ně podtržených pasáží... Nad 
tou ohromnou horou autorské 
práce, která za vznikem knížek 
(především portrétů slavných 
osobností) ve vašem podání 
vždy sto jí... Říká se tomu prá-
ce s prameny. Jakou váhu této 
nelehké práci s prameny pro 

➜  ➜  ➜  strana 6
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Stavba v průběhu konce prosince 
2013 a začátku ledna 2014 byla 
poznamenána vánočními svát-
ky. Plně byly rozvinuty stavební 
práce od 07. 01. 2014, pokračuje 
výstavba základů trakčních pod-
pěr nového trolejového vedení 
a nezbytné odstraňování dřevin 
v okolí drážního tělesa. S tím jsou 
spojovány denní jednokolejné vý-
luky minimálně omezující jízdní 
řád osobních vlaků. 
První kontrolní den v lednu je 

svolán na 14. ledna, s progra-
mem upřesnění harmonogramu 
prací. Dále budou kontrolní dny 
již pokračovat ve dvoutýdenních 
cyklech. Příští informace bude již 
obsáhlejší a zpracována opět za 
spolupráce zhotovitele, Viamont 
DSP. 
Aktuální zprávy jsou operativně, 
průběžně umisťovány na oficiální 
www stránky města Úval.  
Pro Život Úval sestavil Ing. Karel 

Böhm, MÚ Stavební úřad Úvaly

Nové informace o stavbě Modernizace trati 
Praha Běchovice, nazývané jednoduše  
„železniční koridor“ v Úvalech

70. výročí
8. března, 1944 bylo v plynových 
komorách koncentračního tábora 
Osvětim – Birkenau zavražděno 
během jediné noci 3 792 nevin-
ných mužů, žen a dětí, následně 
10. až 12. července téhož roku 
bylo v průběhu dvou nocí stej-
ným způsobem zavražděno 6 500 
mužů, žen a dětí. Celkový počet 
obětí z tzv. Terezínského rodiného 
tábora přesáhl množství 10 000.
Obětmi v německých koncent-
račních táborech, zejména právě 

v Osvětimi – Birkenau, se v prů-
běhu let 1942 - 44 stalo i 24 ži-
dovských občanů z Úval, mezi 
nimiž byl i Viktor Šulc.

Milí občané, dovolte mi, abych 
vás jménem vedení města, komise 
pro kulturu Rady města Úvaly i 
jménem svým pozval k účasti na 
sborovém happeningu a shromáž-
dění

PAMATUJ! k připomenutí 
si 70. výročí největší masové 
vraždy v dějinách naší země – 

vznik knížky (ale i filmového či 
televizního doku mentu) přiklá-
dáte?
Studuju všechno, co se můžu 
dozvědět ze všemožných (i ne-
možných) zdrojů po znání. Vedu 
si záznamy a sleduju souvislosti. 
To vše až do chvíle, kdy si řeknu: 
dost! Teď už nemůžu nic nového 
objevit. Pak si dovolím všemu, co 
jsem dosud uspořádal, dát svou 
osobní, autorskou pečeť. Tak jsem 
postupoval vždy, u všech svých 
knížek, ať už to byla cestopisná 
knížka o Indii, nebo každý z mých 
portrétů osobností či scénářů k fil-
mům či dokumentům...

Do jaké míry si dovolíte pustit 
vlastní fantazii na špacír, kam 
až může vaše autorská licen-
ce sahat? A čím vším je pro vás 
žánr „fiction“, který tak bravur-
ně ovládáte?
Teď jsem o tom mluvil, dovolím 
si povolit uzdu své fantazie až  
ve chvílích, kdy jsem přesvěd-
čen o tom, že si to dovolit můžu. 
Opírám se důsledně o historická 
fakta. Vím ale také, že v dějinách 
lidstva, ale i v dobách nedávných, 
existuje mnoho „černých děr“,  
v nichž literát může - či dokonce 

➜  ➜  ➜  ze strany 5 musí- nahradit vědění svou fanta-
zií. Právo umně fabulovat ovšem 
neznamená právo lhát! Vznik lite-
ratury faktu je přece slitina faktů  
a fikce. A žánr „fiction“ existu-
je od Homéra, přes Shakespea-
ra, Čapka... A v umění je to tak, 
že někdy autorská licence, tedy 
fiction, která není a nemůže být 
doložena historicky, je tak krásná 
a působivá, že daleko přesahuje 
možnou skutečnost. Příkladně 
tradovaná legenda o králi a jeho 
sličné lazebnici  mě inspirovala  
k napsání knížky Král a lazebnice 
– tedy přesně v tomto duchu.

Které z hrdinů či hrdinek vašich 
literárních (ale i filmových) opu-
sů máte nejradši? Vím, že jich je 
víc - nebo lépe - že je máte rád 
všech ny. Ale přece jen: jaký je 
váš osobní vztah k velikánům, 
které jste si pro svou tvorbu vy-
bral?
Umělecká tvorba géniů nebývá 
provázána odpovídajícím osob-
ním charakte rem. Občas (výji-
mečně) genialita a charakter ladí 
- a takové své hrdiny mám nej-
radši. Koho? Především Antonína 
Dvořáka, ale také Karla Havlíčka 
Borov ského... Přitahují mě ale  
i obyčejní lidé, například stateční 

muži z Lidic. Víme o nich stá-
le tak málo! A já bych se právě  
k nim, budu-li mít sílu a čas, rád 
ve své práci ještě vrátil.

Které z filmů, na nichž jste pra-
coval jako poradce či scenáris-
ta, máte nejradši?
Jsou to určitě všechny filmy, na 
nichž jsem pracoval s panem re-
žisérem Jiřím Krejčíkem. Vznika-
ly takříkajíc na bitevním poli, ale 
nesou pečeť dobré tvůrčí práce.  
A pak mám rád třeba Nebeské 
jezdce, film, který - podle mého - 
zraje jako víno... Ale abych nemlu-
vil jen o vlastní práci, z českých 
filmů nosím hlu boko ve svém srd-
ci Fričův Prstýnek natočený podle 
předlohy Ivana Olbrachta. Na ten 
film se můžu dívat dokola... a ba-
vím se, a směju se, a dojímám se. 
Je tam celý život člověka v arche-
typální podobě, všechno v něm na-
jdete, když budete jen trochu chtít.

Zajímá vás někdo z osobností 
(minulosti či současnosti) ješ-
tě dnes do té míry, že byste se 
pustil do psaní (knihy, scénáře)? 
A existují vůbec takoví lidé?
Kamkoliv člověk dnes pohléd-
ne, tam vidí něco nedodělaného.  
A když se dobře dívá, zahlédne 
sem tam inspirativní osobnost. 
Ze silných světových osobnos-
tí, které dnes osobně intenzívně 
vnímám, je to papež František. 
Vidím a cítím v něm filozofa pev-
né koncepce, řádu a stejně pevné 
páteře. Jenom se bojím, aby ne-
skončil tragicky.

Jak jste daleko s vlastními me-
moáry? Jak náročná je to pro 
vás práce? A hlavně - kdy bude 
hotová?
Píšu, píšu... ale jde mi to jak psovi 
pastva. Budu-li mít sílu a dostatek 
času, snad to dám dohromady. 
Když ne, zůstane torzo. Pracuju 
na těch textech a ně jak stále víc 
a víc jsem přesvědčen o tom, že 

jsem se narodil do blbé doby... 
Dávno ale vím i to, že to nebyla 
nuda!

Vycházejí vám (s velkou radostí 
a pokorou konstatuji, že důvěru 
jste dal mému nakladatelství) 
už nějaký ten rok moc pěkné 
reedice vašich knížek ve sličné 
grafické úpravě (grafické studio 
VVG). S jakým ohla sem tohoto 
svého literárního díla se po le-
tech setkáváte?
Ohlas je pro mě trvale překvapu-
jící. Píšou mi lidi z daleka, krajani 
z Kanady, Ameriky, Austrálie... 
A samozřejmě našinci. Potěší mě 
každý zájem o mé hrdiny. Můj 
ortopéd mi zrovna nedávno po-
vídá: „Měl jsem mistra Bedři cha 
Smetanu pouze a jedině za serióz-
ního pána, a on to byl navíc pěk-
nej proutník!“ Takže vidíte, jaké 
obzory si v mých knížkách čtenář 
umí najít... Pokud jde o vaše nové 
vydávání mých knížek v řadě Gé-
niů české a světové hudby, jsem 
rád, že můj každý text korespon-
duje s obrázky, že ladí. Je da-
leko snazší vypracovat představu  
o budoucím filmu či televizní in-
scenaci, než přichystat knížku, je-
jíž základ vždy spočívá na textu.  
V tom je přednost knížek a sou-
časně záruka jejich nesmrtelnosti. 
A v tom je také vždy riziko auto-
ra. Tady jde s kůží na trh.

V prosinci - jak vás znám - jis-
tě zcela neokázale v kruhu své 
velké rodiny oslavíte pětaosm-
desátku. Jste v plné formě. Jaké 
máte dnes sny? A jaká přání?
Možná „doorám a vypřáhnu 
koně“. A možná jednoho z nich 
osedlám a vyrazím na Velkou 
pardubickou... (rozhovor vznikl 
na začátku října - pozn. red.). Ale 
vážně: žiju na tenké niti a každý 
den je pro mě bonus!
Slávka Kopecká (Knižní novinky, 

č. 24-25, ročník 2013)
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v sobotu 8. března 2014 v 18 
hodin na náměstí Arnošta 
z Pardubic v Úvalech u objek-
tu domu s pizzerií Trincea, kde 
bude odhalena pamětní deska 
úvalskému rodákovi, který byl 
rovněž zavražděn v Osvětimi, 
VIKTORU ŠULCOVI, vý-
znamnému českému divadel-
nímu režisérovi působícímu 
v Praze a Bratislavě.  

Přijďme společně uctít památku 
židovských obětí a vyslechnout tři 
z písní, které měly na rtech oběti 
této tragické události, když šly na 
smrt, písně plné naděje a touhy po 
životě. Zazní tak jejich starodáv-
né poselství a my tak vyjádříme 
naši úctu k životům nevinných 
zemřelých a také důvěru, že úcta 
k životu v naší zemi překoná jaké-

koliv projevy nenávisti, xenofobie 
a rasismu. 
Smyslem této iniciativy je po-
vzbuzení lidí všech generací k 
vzájemnosti a k tradičním hodno-
tám rodiny a přátelství stojících 
na pravdivém pohledu také na 
naší minulost.
Na shromáždění promluví staros-
ta města MUDr. Jan Šťastný.
Písně SHEMA YISRAEL (vy-
znání víry), HATIKVA (naděje) 
– tehdy lidová píseň, dnes státní 
hymna Izraele, KDE DOMOV 
MŮJ (česká státní hymna) před-
nese Komorní pěvecký sbor 
Christi Úvaly. 
Jména úvalských židovských obě-
tí připomenou žáci Základní ško-
ly Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář 
města

napsali o nás

Desetikilometrový úsek železniční trati mezi pražskými Běchovicemi 
a Úvaly zmodernizuje ústecká sta vební firma Viamont DSP za zhruba 
1,3 miliardy korun. Konečná cena zakázky je přibližně o půl miliardy 
korun nižší, než kolik předpokládal projekt. Tento úsek je jedním z po-
sledních neopravených míst na hlavní železniční trati z Prahy na Mora-
vu. S přípravnými pracemi by se podle správy železnic mohlo začít do 
měsíce, stavba sama však bude kvůli počasí zahájena až na jaře. (ČTK)

MF Dnes 31. 10. 2013

Oprava koridoru bude stát  
o půl miliardy méně

kultura a volný čas

Hudební návštěvou časů goti-
ky, renesance a baroka se stal 
koncert děčínského souboru So-
liDeo, který se uskutečnil v ne-
děli 5. ledna 2014 v kulturním 
sálku DPS jako první letošní po-
řad komise pro kulturu. Soubor 
předvedl publiku ukázky hudby 
staré několik staletí, přesto stále 
zajímavé nejen svojí melodič-

ností, ale často i texty. Pořad se 
nesl v duchu doznívajících Vánoc 
a tomu odpovídal i výběr písní 
hraných na historické a dnes už 
téměř neznámé nebo nepoužíva-
né nástroje. Středověké melodie 
zní často vznešeně a nezvykle. 
Najdou si řadu příznivců také 
proto, že se tento hudební styl 
skoro nevyskytuje v nabídce roz-

Soubor SoliDeo při vystoupení

Tříkrálový koncert SoliDeo uzavřel  
vánoční čas v Úvalech

hlasových a televizních pořadů. 
Ke kladnému ohlasu u diváků 
přispěl vtipný průvodní komen-
tář místo tištěného programu a 
k dokreslení dobové atmosféry 

i oblečení účinkujících. Bylo to 
příjemné kulturní osvěžení po 
tradičně uspěchaném závěru mi-
nulého roku.

Text a foto Vladislav Procházka
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Island očima Jana Buriana

Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve
 na literárně-hudební večer 

Bedřicha Ludvíka
ROZHLÉDNI  SE  ČLOVĚČE

Autor a režisér televizních seriálů o rozhlednách, 
památných stromech, pramenech našich řek  

či pražských věžích čte ze svých knih, promítá  
unikátní videa a hraje písně ze svých seriálů.

21. 2. 2014 v 19 hod.
v sále DPS na nám. Svobody

Vstupné dobrovolné

Byl to právě Jan Burian, kdo nám 
před několika měsíci pokřtil náš 
zánovní a zrestaurovaný klavír. 
Tentokrát ale do kulturního sálku 
DPS zavítal z jiného důvodu. Ná-
vštěvníci „ Islandského večírku 
Jana Buriana“ měli jedinečnou 
možnost si poslechnout vyprávění 
o (jak už název napovídá) Islandu 
– zemi zajímavé, zemi s nezvyk-
lou historií, zemi s okouzlující a 
místy téměř nedotčenou přírodou 
i zemi, kde jsou uctíváni skřítci. 
Jan Burian je totiž nejen autor 
písniček a fejetonů, ale také již 
přes dvacet let poskytuje českým 
turistům své služby průvodce po 
Islandu a Portugalsku. A ta léta 
zkušeností jsou znát. Vyprávění 
doplňuje fotografiemi zajímavých 
míst, ptáků a v neposlední řadě 

také pověstných islandských gej-
zírů, ale hlavní je mluvené slovo. 
Jan Burian má dar posluchače za-
ujmout i pobavit svým velmi ne-
otřelým stylem povídání, nadhle-
dem a vtipnými glosami. Probrali 
jsme Island ze všech možných 
stran – geologie, historie, zoolo-
gie, botaniky, meteorologie i kul-
tury. Všichni přítomní se očividně 
nejen poučili, ale i dobře bavili. 
S ohledem na velmi kladné ohlasy 
a všeobecnou spokojenost jsme se 
hned po skončení tohoto večera s 
Janem Burianem domluvili na 
jeho další návštěvě. A tak se už 
teď můžete těšit na září, kdy vás 
bude čekat povídání o Portugal-
sku.

Za komisi pro kulturu Jana 
Horová

zprávy z MDDM

Klub Babinec pořádá v únoru tyto 
kurzy

Velikonoční  pralinky 
oblíbený kurz Evy Petříčkové, 
který je tentokrát velikonočně la-
děn  se uskuteční  15. 2. od 8 ho-
din v MDDM.  Při velkém zájmu 
můžeme udělat týž den i odpole-
dní kurz. Přihlášky na všechny 
kurzy Babince u Jany Pospíšilové.  

Jako lusk….
22. února od 16.30 hod  povídá-
ní o zdravém hubnutí (nejen pro 
ženy) s nutriční terapeutkou Mgr. 
Marcelou Floriánkovou. Povídat 
si budeme o  tom, jak hubnout bez 
hladu a s dostatkem všech živin, 
o chybách při hubnutí, o hubnu-
tí po porodu, v klimakteriu, při 
sportu,... 
K dispozici bude také analýza tě-
lesného složení (množství tuku, 
svalů a vody v těle).

Jacobsonova progresívní rela-
xace  a  Kurz body terapie  - prá-
ce s dechem a zvládání stresu
 Tyto kurzy jsou  určené  přede-
vším pro  členky  kroužku břišních 
tanců Bc. Dany Kobrlové.  Jedná 
se o zážitkové  5 hodinové seminá-
ře  relaxačních technik  (v neděli 2. 
a 9. 3. 2014 v sále MDDM Úvaly, 
vždy od  9.30 h) vedené velmi zku-
šenou a empatickou terapeutkou 
a lektorkou Dagmar Jančovou  a 
organizované   Bc. D. Kobrlovou. 
V případě většího zájmu i z řad šir-
ší veřejnosti   můžeme dohodnout  
i další termíny seminářů. 

Prezentace mladých talentů
Jistě jste zaznamenali, že se v le-
tošním roce objevila na stránkách  

Života  Úval  nová rubrika „Před-
stavujeme mladé úvalské talen-
ty“, která nabízí možnost poznat 
velmi zajímavé osobnosti. Vel-
mi ráda bych  úvalské veřejnosti 
představila i jejich tvorbu,  a tak 
již nyní vás mohu pozvat na první 
dohodnutou akci. 
Výstava výtvarnice  Beaty Ku-
ruczové  se uskuteční  v  MDDM  
7. - 9. listopadu  2014.
Honzu Grünwalda - talentova-
ného kytaristu  jste měli mož-
nost poznat v minulém čísle  Ži-
vota Úval.
Více o něm a hudbě  kapely  The 
Drops se dozvíte na jejich face-
booku  
cs-cz.facebook.com/KapelaDrops 
, kde jsou skvělá videa z koncertů.  
Kapela se od února  chystá natáčet  
ve studiu.   Možná, že je uslyšíme  
letos  i u nás v Úvalech, zatím s je-
jich manažerem  jednám o termínu 
(jsou tak trochu na roztrhání  ) 

Nová nabídka kroužku  MDDM 
-  od října 2014 -  náprava čtení 
metodou SFUMATO
V rámci  rozvoje  čtenářské gra-
motnosti přichází  Mgr. Jitka Po-
korná  s nabídkou nápravy čtení 
metodou SFUMATO – splývavé-
ho    čtení,  které    je  pro  všechny 
děti mající zrak, sluch a hlas! O 
projektu Mgr. Pokorná říká: 
„Při učení technikou splývavého 
čtení metodikou Sfumato se za-
brání dvojitému čtení, dítě čte ply-
nule a s porozuměním, po stránce 
fyziologické se tvoří „půda“ pro 
správné dýchání a umístění tónu 
v dutině ústní (všechny metodi-
ky dosud používaly při expozici 
hlásky deklamační techniky a 
vytvářely špatný návyk dechové-

V letošním roce připravujeme tyto novinky…

ho frázování - lidská řeč je zpíva-
vá!). Dítě musí projít intonačním 
vývojem tak, že se naučí tvarovat 
a barvit hlas při dodržování hygi-
enických požadavků. Dokonale 
rozlišuje dlouhé a krátké samo-
hlásky, naučí se pečlivě vyslovo-
vat. Technický základ a intonační 
vývoj musí být doplněn o prožitek 
při učení hlásek (písmen). A ne-
jen to! Pokud učíme dramatizaci 
čteného textu, interpretaci, nelze 
kvalitních výsledků docílit, aniž 
by dítě neprošlo dramatickým 
prožitkem v reálném prostoru!“

A jak probíhá hodina?
Hodina je určena k nápravě čtení 
pomocí metodou Sfumato. Dítě 
se učí vyslovovat hlásky vyvo-
zováním s výbuchem, voláním 
a syčením se správným decho-
vým frázováním a dramatickým 
prožitkem. Nejprve procvičuje 
slabiky s 2 písmeny a postupně 
přechází na tří, čtyř, pěti i více 
písmenkové slabiky za použití 
písmenkových tabulek, pracov-
ních listů aj.
Jaká  je  časová  dotace  plánova-
ného kroužku?
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V rozmezí říjen  – červen se usku-
teční 16 návštěv  (1 návštěva  1 h 
= 60 min.)/ individuální i skupi-
nová výuka
Pro jakou věkovou kategorii dětí 
je metoda vhodná ? 
Pro děti z 1. a  2. třídy, v rámci 
potřeby  i 3. tř.
A jaké jsou ceny?
Individuální výuka /1- 2 děti/ –  
16 návštěv …2000,- /za osob
Malá skupina  / 3-5 dětí / 16 ná-
vštěv 1500,- /za osobu 

velká skupina  /6 a více dětí / 16 
návštěv 900,- / za osobu 

Tato  nabídka  je  jistě  velmi  zají-
mavá a nyní již záleží jen na ro-
dičích, zda bude využita.

To je prozatím vše. Další novinky  
v MDDM  budou pravidelně zve-
řejňovány  na  www.mddmuvaly.
cz.  Tak  si  je  nenechte  ujít  a  za-
chovejte nám přízeň. 

Jana Pospíšilová

Šachový turnaj v MDDM Úvaly
Již třetí turnaj seriálu Velké ceny MDDM Úvaly v rapid šachu se 
uskuteční v sobotu 15. února 2014 od 14 do 18 hodin v MDDM 
Úvaly (V. Nováka 372, cca 2 minuty pěšky od vlakového nádraží). 
Jako obvykle se hraje 7 kol tempem 2x15 minut na partii a to jak 
v dětské, tak i v dospělé kategorii.
Rádi na turnaji uvítáme šachisty všech generací i výkonností! Při-
hlášky posílejte na email petr.slavik@volny.cz (je možné se přihlásit 
i na místě do vyčerpání kapacity hracího sálu). Startovné je 50,- 
Kč. Pro všechny účastníky budou jako obvykle přichystány diplomy  
a ceny.

okénko knihovny

představujeme mladé úvalské talenty

Dospělé oddělení:

BELETRIE
1.  Moje anglická babička  

– Parkánová-Whitton, Hana
2. Zlatá země – Wood, Barbara
3.  Vyprahlé srdce  

– Haran Elizabeth
4.  Padesát odstínů šedi  

– James, E. L.
5.  Arlana a rytíř  

– Cordonnier, Marie
6.  Brněnské nevěstky  

– Horáková, Naďa
7.  Stíny úsvitu  

– Howard, Linda

8.  Stříbrná hladina  
– Lowell, Elizabeth

9.  Nevídaný skandál  
– Needham, Linda

10.  Temnota rodu – Pospíchal, Aleš

NAUČNÁ LITERATURA
1.  Intriky na českém trůnu  

– Pobertová, Slávka
2.  Bílá místa našich dějin  

– Bauer, Jan
3.  Věže v dějinách stověžaté 

Prahy – Hrubeš, Josef
4. Aleje – Hrušková, Marie
5.  Svět nad propastí  

– Fosar, Grazyna

Dětské oddělení:
BELETRIE:
1.  Deník malého poseroutky  

5. díl – Kinney, Jeff
2.  Simpsonovi: komiksové extra-

buřty – Groening, Matt
3.  Deník malého poseroutky  

6. díl – Kinney, Jeff
4.  Deník malého poseroutky  

1. díl – Kinney, Jeff
5.  Procházka po městě s Aničkou 

– Fischer, Gisela
6.  Deník malého poseroutky  

4. díl – Kinney, Jeff
7. leporelo 1, 2, 3, 4 počítej
8.  Deník malého poseroutky  

2. díl – Kinney, Jeff
9.  O čem si kočky povídají? - 

Kolloch, Brigitte
10.  Staré řecké báje a pověsti – 

Petiška, Eduard
NAUČNÁ LITERATURA:
1.  Vrtkavé štěstí – Poskitt, 

Kjartan
2. Veselá zvířátka z papíru
3.  Moje první kniha o pravěku – 

Balák, Libor
4.  Děsivé dějiny: Strašná druhá 

světová válka – Deary, Terry
5.  Děsivé dějiny: Čarodějnice – 

Deary, Terry
Gabriela Modřanská, knihovnice

Žebříček nejpůjčovanějších titulů za minulý rok 2013 v Městské knihovně Úvaly

Úvaly byly vždy místem, kde se 
výtvarnému umění dařilo.  Žili 
a žijí tu  malíři, sochaři, grafici 
a  díla mnohých z  nich jsou  za-
stoupena  nejen v soukromých 
sbírkách u nás i v zahraničí, ale 
i v prestižních světových gale-
riích.  Je úžasné, že tito umělci 
mají své nástupce, kteří stejně 
jako oni vidí svět jinak, po svém, 
a nám ostatním  umožňují  na-
hlédnout tu do podivuhodných 
světů plných fantazie, či vnímat 
neobvyklé hry barev, tvarů, stínů  
nebo obdivovat dokonalost au-
torovy  kresby. Dnes bych Vám 
ráda představila mladou výtvar-
nici, jejíž tvorba bezesporu za-
ujme a nenechá nikoho lhostej-
ným…

BEATA KURUCZOVÁ 
(narozena 1990)
Již od dětství je 
téhle talentované 
malířce  vlastní  
tvořit. Od 8 do 15 
let navštěvovala 
ZUŠ Biskupská 
v Praze, kde se 
působením učite-
lek  Dr. Petry Ha-
vlíčkové a akad. 
mal. Mgr. Mileny 
Dopitové značně 
prohloubil její 

zájem o výtvarnou činnost a byla 
dobře připravena na přijímací  
zkoušky. 
2006 - 2010  studovala na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Pra-
ze obor Užitá malba.
Díky studiu na SUPŠ vnímala 
důležitost klasických malířských 
postupů a zvládla techniku malby.
2010 - 2012 studovala na Vyšší  
odborné uměleckoprůmyslové 
škole. Studenti chodili malovat 
kopie obrazů do Národní galerie 
v Praze – Schwarzemberského 
paláce  a  Beata  vytvořila nád-
hernou kopii- detail obrazu Jana 
Kupeckého   Portrét  malíře mi-
niatur Karla Bruniho  a díky této 
tvorbě objevovala taje barokní 
malby.
Od r. 2012 studuje na Akademii 
výtvarných umění  v Praze, Ateli-

ér malířství III. u profe-
sora Michaela Rittstei-
na, který je pro studenty 
velkou autoritou.  Je pro 
něj důležité, že studenti 
přicházejí již se svou 
vizí a klade důraz na 
individualitu v jejich 
tvorbě. 

Realizované výstavy:
MDDM Úvaly    Tak tro-
chu úlet, ročníky:  2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2013      

MDDM Úvaly     Výstava obrazů 
Beaty Kuruczové a keramiky On-
dřeje Fuxy    2008 
SUPŠ Praha Klauzurní výstavy 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 
Výstava k 90. výročí založení 
Vyšší odborné školy umělecko-
průmyslové a Střední umělecko-
průmyslové školy 2011
Galerie ARTATAK ZIMNÍ KOM-
POST Ateliér AVU- MALBA III- 
škola Michaela Rittsteina   2012
Připravované výstavy:
MDDM Úvaly Obrazy Beaty Ku-
ruczové 7. -9. 11. 2014 

Jak vidí svou současnou tvorbu 
Beata ?
„ Ohledně tématu mne vždy při-
tahovaly různé absurdní výjevy, 
kde dominovala figura. Zajímalo 
mne případné rozpoložení člově-
ka vrženého do mnou  smyšlené 
situace. Některé byly jen hyperbo-
ly reálných událostí.  Povětšinou 
v nich figurovali jacísi pomatenci, 
ztracenci, kde se jim skrze kon-
krétně promítanou scénu, mohl 
případně zrcadlit jejich vnitřní 
stav. Dále mne zajímaly chvíle, ve 
kterých je člověk přítomen pouze 

➜  ➜  ➜  strana 10
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sám se sebou. Kdy může částečně 
docházet a i dochází k odhoze-
ní ega. Kdy se může projevovat 
v podstatě jakkoliv, aniž by ho 
mohl někdo považovat za bláz-
na. Lákalo mne konstruovat tyto 
momenty. Za důležitou součást 
pro mne v práci považuji portré-
ty. Přesto v průběhu školního roku 
se začal v mých věcech čím dál 
tím více objevovat motiv krajiny, 
kde lidé nebyli vůbec. Hlavním 
podnětem k zobrazování krajiny, 
bylo vznikající staveniště a ná-
sledné budování nových zástaveb 
v blízkosti našeho domu. Původní 
krajina s pár domy, polem a dále 
už jen lesem, začala být postupně 

➜  ➜  ➜  ze strany 9 zakrývána velkými hromadami 
hlíny. Při jedné světelné hře pozd-
ního slunce, kdy jsem se vracela 
domů, měly tři hroudy jdoucí po 
sobě nezvykle ostrý tvar.  Jevi-
ly se mi jako podivné pyramidy. 
Z této zvláštní fascinace v podsta-
tě nad banální věcí se stal obsesní 
prvek. Paradoxně na úkor toho, že 
se kvůli nim mně od dětství blízké 
prostředí odkrývalo pouze v tor-
zech. Tento defektní, rušící ele-
ment značil přicházející změnu. 
Potřebu změny jsem v některých 
ohledech pociťovala i na sobě. 
Přestože na krátkou dobu vzniklo 
nad pyramidovými kopci oslnění, 
posléze jsem to opět vnímala jako 
pouhý kaz krajiny.

Další propojující složkou, kte-
rá se mi průběžně v malbách i 
kresbách objevuje, jsou různé 
egyptské motivy.  Ty ovšem vy-
cházejí čistě z podvědomí. Doteď 
si nedokážu vysvětlit tuto příči-
nu, zároveň mne to díky tomu 
přitahuje.
Myslím, že práce jsou ještě dosti 
otevřené a čerstvé na to, abych 
nyní mohla sama pro sebe do-
spět k nějakému konkrétnějšímu 
dekódování. To mě však nutí pra-
covat dále a jedině tak do věci 
vstoupit. Nicméně do budoucna 
bych se chtěla navrátit zpět k fi-
gurálním námětům a více je roz-
vinout.“

Jana Pospíšilová 

Omluva

Redakce Života Úval se 
omlouvá autorce lednové-
ho článku paní Janě Pospí-
šilové, neboť nedopatřením 
došlo při redakční úpra-
vě článku k záměně slov 
elektronická za elektrická. 
Správně má být elektrická 
kytara.  

Redakce

úvalský literární 
koutek
HAVRANI 
PŘILETĚLI OD VÝCHODU,
JÁ  SLYŠEL JSEM JE KRÁKAT.
VZDUCH VONÍ KRÁSNĚ PO 
SNĚHU
A HLÁSÍ ZIMY NÁVRAT 
JAK V DĚTSTVÍ VLOČKY 
VELIKÉ
A JEJICH ČERNÉM PEŘÍ,
PODÍVÁM SE K OBLOZE,
JAK KŘÍDLY ČAS TAM MĚŘÍ

KAM LETÍ, CO MI PŘINÁŠÍ,
JÁ MUSÍM SE TEĎ TÁZAT. 
JSOU ČERNÍ NEBO  
STŘÍBRNÍ?
JE JEDNA Z VELKÝCH  
ZÁHAD.

-W-

školství

Před Vánocemi navštívila naše tří-
da Domov důchodců v Úvalech. 
Pro babičky a dědečky jsme si 
připravili pásmo vánočních koled 
s klavírním doprovodem a básnič-
ky o přírodě, o zimě, o Vánocích. 
Moc jsme se na toto setkání všich-
ni těšili, děti pilně nacvičovaly. 
Dávaly si záležet na přednesu 
básniček. Do oken nám pěkně sví-
tilo sluníčko a v sále zavládla pří-
jemná atmosféra. Každé vystou-
pení jednotlivých žáků babičky a 
dědečkové odměnili potleskem a 
milým úsměvem. Žákyně Anič-
ka Personová, Anička Prokešová 
a Magdalena Kopková v závěru 
vystoupily se sólovou hrou koled 
na housle a na flétnu. I ony sklidi-
ly potlesk. Děti ze školní družiny 
připravily pro seniory krásná přá-
níčka, která jsme na závěr rozdali 
babičkám a dědečkům. S dětmi 
jsme obešli i pokoje v 1. a 2. pa-
tře a popřáli jsme jednotlivě těm 
dědečkům a babičkám, kteří jsou 
upoutáni na lůžko. O to větší byla 

Hudební dárek seniorům

jejich radost z gratulace a z daro-
vaného přáníčka.
Z domova důchodců jsme odcháze-
li s hřejivým pocitem u srdíčka, že 
jsme potěšili naše starší spoluobčany.

 Hana Šintlerová a žáci 3. C

Co chystáme na 
únor?
6. 2. Hudební dílna – Jak šla basa 
do světa – žáci 1. tříd
Hudební dílna – Masopust držíme 
– žáci 3. tříd

7. 2. Náhradní termín zápisu dětí 
do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
Hudební dílna – Jak šla basa do 
světa – žáci 2. Tříd
Hudební dílna – Masopust držíme 
– žáci 4. A a 4. C

11. 2. Hra se smysly – projekt 4. A

17. 2.Karel IV. – představení v so-
kolovně – žáci 4. – 9. tříd
Jak krtek ke kalhotám přišel – 
představení v sokolovně – žáci 1. 
– 3. tříd

19. 2.Kybešikana – preventivní 
pořad – žáci 7. tříd
25. 2. Masopust – žáci 1. stupně

Vítání občánků – kulturní vystou-
pení žáků 3. A
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Občanské sdružení klub důchod-
ců Úvaly uspořádalo také v roce 
2013 dva výlety pro úvalské se-
niory.
První výlet se uskutečnil  
25.9.2013. Dopoledne byla pro-
hlídka zámku Žleby. Původně 
gotický hrad z roku 1289 pro-
šel řadou renesančních změn a 
barokních úprav. Do dnešní ro-
mantické podoby byl přestavěn 
Karlem Vincentem Auespergem 
v letech 1849 – 1868 podle an-
glických předloh. V romantic-
kých interiérech se mísí původní 
historické památky s dobovými 
prvky a starožitnostmi dovezený-
mi z celé Evropy. Kožené tapety, 
obložení stěn, sbírky, přepychové 
vybavení a instalace respektující 
dobové dokumenty, uchovaly do 
dnešní doby zámek jako „sbír-
ku starožitností“ s jedinečnou 
atmosférou. Na tomto zámku se 
natáčelo už několik filmů a pohá-

dek. Všechny nás zaujala dobová 
kuchyně, která má i samostatnou 
pekárnu, umývárnu, přípravnu 
na bourání masa a je naprosto 
funkční. Při různých zámeckých 
akcích se i nyní v této kuchyni 
peče a vaří. Po prohlídce zámku 
jsme se přesunuli  do restaurace 
„U Kosů“ na náměstí ve Žlebech, 
kde jsme měli zamluvenou rezer-
vaci na oběd. Z jídelního lístku si 
každý vybral za přijatelné ceny 
to, co má rád. Po dobrém obědě 
a krátkém odpočinku jsme se vy-
dali na cestu do zámku Kačina. 
Ještě donedávna byl zámek jen 
sídlem muzea českého venkova. 
Nyní tu je možnost vidět pokoje 
zařízené tak, jak vypadaly, když 
tu bydlela rodina Chotkových. 
Expozice muzea Kačina. Ještě 
donedávna byl zámek jen sídlem 
Muzea českého venkova. Nyní tu 
je možnost vidět pokoje zařízené 
tak, jak vypadaly, když tu bydle-

la rodina Chotkových. Expozice 
muzea Kačina jsou pro svůj roz-
sah více jak 3000 m2 rozděleny 
do několika samostatných okru-
hů prohlídky. My jsme měli při-
pravený druhý okruh, který byl 
právě věnován zakladatelskému 
rodu Chotků a jeho historii. Kdo 
měl zájem, prohlédl si i výstavu 
„Babiččiny kočárky, hračky a pa-
nenky.“
Druhý výlet byl dne 6. 12. 2013 
na vánoční trhy v Lysé nad La-
bem. Ve vytopených halách vý-
staviště v Lysé bylo umístěno 
množství prodejních stánků s vel-
kým výběrem nejen vánočního 
zboží, ale i ovoce, koření, kera-
miky, skla, oblečení, módních do-
plňků, knih, kosmetiky z přírod-
ních produktů, domácích uzenin, 
vánočních balíčků pro domácí 
mazlíčky, potřeb pro domácnost, 
výběr sýrů, teplého občerstvení, 
ale i možnost oběda dle jídelního 

lístku v restauraci přímo na výsta-
višti. Na zpáteční cestě jsme se 
ještě zastavili ve svíčkárně RO-
DAS v Šestajovicích, kde byla 
možnost si nakoupit různé svíčky, 
koupelové soli, kosmetiku a drob-
né dárečky. Z obou výletů jsme 
se vrátili spokojeni po příjemné 
cestě moderním autobusem firmy 
DOBROBUS, kterou ke svým zá-
jezdům využíváme pravidelně.
Výlety se nám líbily, viděli jsme 
zase něco nového a zajímavého. 
Těšíme se, že se v letošním roce 
opět na nějakém výletě sejdeme. 
Zveme i ostatní seniory, kteří mají 
zájem poznávat krásy naší vlasti. 
Informace o pořádání výletů na-
jdete vždy na stránkách Života 
Úval. Děkujeme Městskému úřa-
du v Úvalech za finanční podporu 
pro aktivní využití volného času 
úvalských seniorů.

Za o. s. Klub důchodců Úvaly 
napsala Eva Havlíková

Podzimní výlety úvalských seniorů

ZKO ÚVALY U PRAHY
Jungmannova ulice

Kurzy poslušnosti od 5. 2. 2014 
středu od 16,00 hodin a sobotu od 13,00 hodin
Cena kurzu 1300,- Kč / 10 hodin
Informace  Pavla Kodrlová tel: 777184142

Agility od  19. 1. 2014 
pod vedením Moniky Galathové na tel: 605771244
Cena 200,- Kč, člen ZKO Úvaly 150,- Kč

Základní kynologická organizace Úvaly

Kašpárci roztančili úvalské děti
Třetí lednovou sobotu se v úvalské 
sokolovně sešli princezny, piráti, 
kašpárci, Karkulky, pejskové, tygři 
a mnoho dalších masek. Občanské 
sdružení Mámy v Úvalech uspořá-
dalo první úvalské Kašparní, kar-
neval plný masek, her i tancování. 
Děti ve věku od pár měsíců až do 
školních let přišly v krásných mas-
kách nezřídka domácí výroby a tak 
byla k vidění třeba i mochomůrka, 
princ nebo dokonce student. Poro-
ta ocenila 10 nejkrásnějších ma-

sek, za které si děti odnesly drobné 
ceny a diplom.
„Naši prckové si to moc užili, 
kouzelník je úplně fascinoval. 
Hlavně ale bylo fajn, že program 
byl dobře připravený a děti byly 
doslova pořád v jednom kole  
a neušlapaly se navzájem,“ po-
chvaloval si tatínek Honza. 
Děti hrály připravené hry, sledova-
ly vystoupení kouzelníka, vyhrá-
valy v tombole a kromě dárečků 
při příchodu dostaly i pamětní 

diplom za svou masku. Celým so-
botním odpolednem je provázeli 
dospělí kašpárci v provedení ma-
minek ze sdružení Mámy v Úva-
lech. „Doufáme, že se z Kašparní-
ho stane časem úvalská tradice,“ 
uvedla Soňa Adamová, která spolu 
s Danou Váňovou akci moderova-
la. „Nálada byla úžasná, už se moc 
těšíme na opakování příští rok,“ 
potvrdila také předsedkyně pořá-

dajícího sdružení Jana Procházko-
vá. „Děkujeme všem sponzorům, 
díky nimž byla tombola bohatá  
a plná krásných hraček, úvalským 
skautům za pomoc s organizací  
a také všem, kteří přišli a bavili se 
s námi,“ dodala Kateřina Topinko-
vá, ekonomka sdružení.

Za Mámy v Úvalech  
Michaela Černá 

Foto: Jitka Kubátová

Děti v krásných kostýmech protancovaly celé odpoledne
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sport

V závěru roku, 7. prosince vyrazili borci karatistického oddílu Sport 
Úvaly na tradiční mikulášský turnaj do Prahy.  Závodu Mikuláš Cup se 
zúčastnilo na 150 karateků z České republiky.  Po celý den probíhaly 
napínavé souboje. Úvaly přivezly 2 zlaté medaile: Martin Přech (kata 
mladší žáci) 
a Anna Hiršlová (kata starší žákyně), 3 stříbrné medaile: Zuzana So-
kolová (kata a kumite minižákyně) a Michaela Krajíčková (kata starší 
žákyně) a 2 bronzové medaile:  Martin Přech (kumite mladší žáci) 
a Tomáš Garček (kumite  minižáci).
Všem úspěšným gratulujeme!

Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly

Mikuláš cup – kontrolní turnaj mládeže 
v karate ČR

Vánoční turnaj karate Sport Úvaly
Tradiční vánoční turnaj oddílu 
karate Sport Úvaly se uskutečnil 
v neděli 15. prosince v úvalské 
sokolovně. Turnaje se zúčastnilo 
přes 60 děti a dospělých. Konal 
se v následujících věkových ka-
tegoriích: minižáci (děti do 9 let), 
mladší žáci (děti do 11 let), star-
ší žáci a dorost (děti do 15 let) a 
dospělí. Soutěžní disciplíny byly 
kata (sestavy představující zá-
pas s imaginárním nepřítelem) a 
kumite (zápas). V kata soupeřili 
chlapci a dívky dohromady, 
v kumite odděleně.

Dramatické boje probíhaly celé 
odpoledne, první místa obsadili: 
Csátlos Julie (minižáci 
a minižákyně 7 let,  9. kyu kata), 
Beyer Adam (minižáci a mini-
žákyně  7 let,  9. kyu kumite),  
Macoun Josef (minižáci a mini-
žákyně  8 a 9 let,  9. kyu kata),  
Pantůček Filip (minižáci 8 a 9 let,  
9. kyu kumite), Urbanová  Veroni-
ka  (minižákyně 8 a 9 let,  9. kyu 
kumite),  Švecová Valentina (mi-
nižáci a minižákyně  8. kyu kata),  
Kožuvský Ondřej (minižáci 8. 
kyu kumite),  Žemličková Julie 

Vánoční turnaj 2013 - Anežka Břešťáková, Julie Žemličková, Alia-
na Bachanová a Valérie Švecová

Vánoční turnaj 2013 Tomáš Borecký a Adéla Foglarová

(minižákyně 8. kyu kumite) Ko-
nečná Sára (minižáci a minižáky-
ně  7. kyu kata, minižákyně 7. kyu 
kumite)  Antoňů Jiří (minižáci 
7. kyu kumite),  Konečný Filip 
(mladší žáci a žákyně 7. kyu a 
výš kata, mladší žáci 7. kyu a výš 
kumite),  Urbanová Adéla  (mlad-
ší žákyně 7. kyu a výš kumite),  
Prouza Josef (starší žáci a dorost 
kumite),  Hiršlová Anna (star-
ší žáci, žákyně  a dorost kata),  
Brožíček Antonín (senioři kata),  
Rusňák Štefan (senioři kumite)

Nejlepšími závodníky turnaje se 
stali – získali pohár kombinace 
za nejlepší výkon věkové kate-
gorie: Beyer Adam, Pantůček Fi-
lip, Urbanová Veronika, Švecová 
Valentina, Konečná Sára, Veselý 
Zdeněk, Čadová Marie, Konečný 
Filip, Houžvička Jan a Čada Ro-
man.
Velká gratulace!!!
Moc děkuji všem, kteří pomáhali 
s realizací klubového turnaje.

Jana Konečná, předsedkyně 
Sport Úvaly

Přemýšlíte, jaký sport vybrat pro 
vaše dítě? 
Nabízíme vám sport, který je zá-
roveň hrou, mohou se mu věnovat 
jak malé děti, tak dospělí do vyso-
kého věku. Sport, který vás může 
provázet po celý život: TENIS.
Před několika lety jsme v Úvalech 
obnovili činnost Tenisové školy 
při TC Úvaly. Lekce vedeme po-
dle nejmodernějších tréninkových 
metod. Tenis musí být pro naše 
svěřence především zábavou. Vel-
mi dbáme na celkový rozvoj po-

Tenis – skělý sport pro kluky i děvčata

8. 3. 2014. od 8.30 do 12.00
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hybových dovedností. Nemusíte 
se tedy obávat, že by vaše děti 
byly zatěžovány jednostranně. 
První tréninkové jednotky jsou 
koncipovány jako všeobecná pohy-
bová průprava se zapojením míče 
a tenisové rakety. Z tohoto důvodu 
mohou s tenisem začít děti již od 4- 
5 let. U starších dětí tvoří tenis čím 
dál větší část tréninkové jednotky. 
U pokročilých hráčů se zařazuje 
samostatný trénink zaměřený na 
fyzickou kondici a koordinaci.

Pokud tedy přemýšlíte „kam 
s ním“, přihlaste vaši dceru či 
syna do Tenisové školy Úvaly.
Trénovat začínáme v květnu. 
Předcházet bude DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ, kde si děti budou 
moci vyzkoušet, zda by je tenis 
bavil. Přesné datum naleznete na 
stránkách Života Úval.

Předběžné přihlášky můžete posí-
lat na tsuvaly@centrum.cz

Tel. 725 334 363

SOBOTA 15. ÚNORA 2014 OD 17.00 HODIN  
V HOTELU BUDKA U NÁDRAŽÍ

VALNÁ HROMADA 
SK ÚVALY 

HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZÓNY, PLÁNY A VÝHLEDY  
DO DALŠÍCH LET, DISKUZE, VOLBA VV SK ÚVALY

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE FOTBALU
VV SK ÚVALY

církev
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
BOHOSLUŽBY A AKCE V HUSOVĚ KAPLI V ÚNORU
1. a 3. neděle Liturgické bohoslužby  9 h

Křesťanský kroužek pro děti 4. a 18. 2.  15.45 h
Zkoušky pěveckého sboru Christi  pondělí  18 h

Ostatní duchovní péče dle domluvy s farářkou.

Kontakt: Duchovní správa CČSH, Pražská 180, 25082 Úvaly,  
tel. 605920773  

Mgr. Jitka Pokorná, farářka

historie

515 let 11. 9. 1489
Jindřich ze Stěžova v Úvalech po-
stavil se souhlasem krále Vladi-
slava II. Jagellonského most přes 
Výmolu, v dnešní Riegrově ulici, 
k němuž mu královským maje-
státem panovník udělil dědičné 
právo vybírat mýto. V majestátu 
krále Vladislava II. Jagellonského 
Jindřichovi ze Stěžova a na Hos-
týně byly Úvaly poprvé písemně 
zmíněny jako městečko.

360 let 1654
První písemná zmínka o Úvalech 
jako městysi v berním předpise, 
když se zjišťovaly škody po třice-
tileté válce.

260 let 1754
V Úvalech byla založena poštovní 
stanice. Pošta zastavovala v Bě-
chovicích, v Úvalech a v Českém 
Brodě.

225 let 1774
V Úvalech byla založena místní 
triviální škola.

170 let 30. 11. 1844 
Byla dokončena stavba úvalského 
devítiobloukového železničního 
viaduktu známého lidově jako 
„Devět kanálů“. Stavba byla pro-
vedena za pouhých osm měsíců 
(15. dubna až 30. listopadu 1844). 
Úvalský viadukt patřil v tehdejší 
době mezi pozoruhodné stavby 
na celé trase tehdejší trati. Most, 
podle vzhledu lidově nazývaný 
„devět kanálů“. Je zděný z pís-
kovcových a žulových kvádrů. 
Oblouky mostu jsou půlkruhové, 
rozpětí jednoho je přibližně 9 me-
trů. Výška je 13 metrů. Most je 
v horní části dlouhý přibližně 135 
m, není přímý, ale do mírného ob-
louku. Parapet mostu je betonový 
a je opatřen kovovým zábradlím. 

160 let 1854
Byl založen samostatný Poštovní 
úřad v Úvalech. Tento poštovní 
úřad vystřídal starší poštovní sta-
nici s ohledem na zvyšující se do-
pravní provoz na trati i královské 

Kulatá výročí města Úvaly v roce 2014

silnici.

150 let 19. 7. 1864
O první písemné zmínce o Úva-
lech jako městysi v berním předpi-
se z roku 1654, když se zjišťovaly 
škody po třicetileté válce, napsal 
c. k. okresní přednosta Nettwall c. 
k. okresního úřadu v Českém Bro-
dě na žádost Antonína Laschman-
na, přednosty městyse Ouval ze 
dne 2. ledna 1864 v odpovědi,:…
Ostatně však král. český zemský 
výbor oznámil, že dle u tésamého 
vloženého, od c. k. berního úřadu 
na Pražském hradě vyhotoveného 
výtahu od dne 26. května 1719 z  
berního předpisu od roku 1654 
dotčené místo (Ouval- Úvaly) 
již v tomto předpisu co „městys“ 
vyznamenán jest, pak že to samé 
místo v listině vyznání panství 
Škvoreckého od 30. října 1713 co 
„Robotní městečko“ a v zemském 
rolním katastru od roku 1757, též 
v součtu platů katastrálních pan-
ství Škvoreckého od 9. září 1835 
co „městys“ předepsáno jest. …

145 let 30. 6. 1869 
V Úvalech byl slavnostní mší 
odhalen pomník prvnímu arcibis-
kupu Arnoštu z Pardubic. Jako 
autor pomníku byl na základě 
konkurzního řízení vybrán praž-
ský sochař Jindřich Čapek. Stavba 
arcibiskupova monumentu byla 
slavnostně zahájena 15. května 
1869 na pozemku u železniční tra-
ti v blízkosti dvora Hostýn, který 
bezplatně poskytnul kníže Jan II. 
z Lichtenštejna. Pomník byl od-
halen na pětisté páté výročí smrti 
Arnošta z Pardubic 30 za přítom-
nosti zástupců pražského magist-
rátu a města Roudnice nad Labem 
vysvěcen pražským arcibiskupem 
Bedřichem Josefem, kardinálem 
Schwarzenbergem. 

120 let 12. 5. 1884
Byl položen základní kámen ke 
stavbě nové školní budovy Obec-
né školy (dnes č. p. 7). Zahájení 
její výstavby, dokončení a slav-
nostního vysvěcení školy 30. srp-
na téhož roku.

100 let 1914
Vydání nejstaršího souborného 
zpracování dějin města úvalským 
farářem paterem Aloisem Dostá-
lem.

95 let 30. 3. 1919
Mimořádný zájem Úvalských o 
tělovýchovnou činnost dokládá 
skutečnost, že založili Sportovní 
klub (SK Úvaly), který měl již ve 
20. letech fotbalový, tenisový a 
volejbalový odbor. 

95 let 5. 5. 1919 
V Úvalech byla zřízena Měšťan-
ská škola.

95 let červen 1919
Po vzoru jiných měst vznikl 
v Úvalech první oddíl skautů. 
Tím byla založena první skautská 
organizace v Úvalech. Skautskou 
myšlenku přinesl od A. B. Svoj-
síka student žižkovské reálky Ol-
dřich Bohuslav, který byl členem 
Svojsíkova pražského oddílu. 

95 let 1919
První písemná zmínka o úvalské 
házené. Česká házená se tehdy 
v Úvalech hrála nejen v Sokole, 
ale i ve Sportovním klubu Ou-
valy, pozdějším SK. Soutěžila 
družstva mužů i žen. Zpočátku se 
hrávaly především přátelské zá-
pasy, většinou s pražskými kluby. 
Podmínky byly ryze amatérské. 
Do regulérní soutěže vstoupilo 
družstvo házené Sokola Úvaly 
v roce 1927.

➜  ➜  ➜  strana 14
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➜  ➜  ➜  ze strany 13
90 let 12. 2. 1924
Bylo rozhodnuto o úřední změně 
názvu městečka z Ouvaly na Úva-
ly. Několikaletý boj představitelů 
Úval za zachování tradičního ná-
zvu byl marný.

90 let 1. 11. 1924 
Na úvalském náměstí byl slavnost-
ně odhalen pomník obětem první 
světové války. Slavnostní odhale-
ní se na úvalském náměstí usku-
tečnilo za účasti zástupců města, 
legionářů, válečných poškozenců 
a velkého počtu místních obyva-
tel. Pravidelné veřejné oslavy u 
pomníku doprovázely také různá 
výročí, mezi nimiž bylo nejoblí-
benější vyhlášení samostatné re-
publiky, upálení Mistra Jana Husa 
a podobně. Zhotovením pomníku, 
navrženého pardubickým stavi-
telem Zahálkou, byla pověřena 
firma Aloise Formánka z Českého 
Brodu.

85 let 15. 8. 1929
V neuvěřitelně krátké době byla 
vydána kniha ÚVALY JINDY A 
NYNÍ, na které od ledna t. r. pra-
covali ředitel škol Otakar Brož a 
učitelé Josef Jánský a Václav So-
mmer.

65 let 12. 4. 1949
Byla zahájena stavba nového ryb-
níka (Lhoták). ¾ ha vodní plochy 

se rozkládá v údolí Škvoreckého 
potoka, na loukách pod bývalou 
Rosenbaumovou cihelnou. Lho-
ták se nazývá po bývalém před-
sedovi MNV Václavu Lhotákovi.

60 let 27. 3. 1954 
Na rohu Husovy a Smetanovy 
ulice byl slavnostně otevřen Kul-
turní dům Marie Majerové. Kul-
turní dům byl řešen přestavbou 
restaurace U Komberců (U nádra-
ží) a jedna z významných před-
válečných českých spisovatelek, 
úvalská rodačka Marie Majerová 
na přestavbu přispěla vlastními 
značnými finančními dary. Úval-
ští občané na stavbě odpracovali 
přes 10 tisíc dobrovolných bri-
gádnických hodin. V roce 1994 
byl kulturní dům rozhodnutím 
zastupitelstva města zrušen a ob-
jekt vrácen v restituci původním 
majitelům.

55 let 1. 10. 1959
V Úvalech vyšlo první číslo míst-
ního měsíčníku ŽIVOT ÚVAL.

45 let   1. 1. 1969
Vstoupilo v platnost rozhodnutí 
Středočeského krajského národ-
ního výboru o povýšení Úval na 
město.

35 let  4. 1. 1979 
V Kollárově ulici č. p. 1260 byla 
slavnostně otevřena mateřská 

škola. Zázrak v Úvalech“ – tak 
zněl titulek v novinách. Byla to 
první mateřská škola v tehdejším 
Československu stavěná novou 
technologií a jako prototyp nové 
moderní koncepce. Její montáž na 
předem zbudované základy trvala 
pouhých 10 dní a škola získala 
kapacitu 120 dětí.

25 let 2. 12. 1989 
Po „sametové revoluci“ bylo 
v Úvalech založeno Občanské fó-
rum. V bytě Mandových v Čecho-
vě ulici se 2. prosince sešlo několik 
občanů, aby „zvážilo politickou 
situaci a probudilo v lidech zájem 
o věci veřejné“. Občanské fórum 
bylo ještě založeno v nářaďov-
ně sokolovny. Obě skupiny se ve 
stejný den v Praze zaregistrovaly 
a po krátké době se rozhodly spo-
lupracovat. Ze sto padesáti sym-
patizujících občanů byl ve městě 
zvolen koordinační výbor Občan-
ského fóra ve složení: Ing. Radko 
Manda, Ing. Petr Tesař, Ing. Old-
řich Kovář, Ing. Ivan Černý, JUDr. 
Miroslav Šipovič, MUDr. Roman 
Procházka, Miroslav Manda star-
ší, Josef Mestek, Ing. Jan Pergler, 
PhDr. Stanislav Sedlmajer, PhDr. 
Lenka Mandová, Ing. Václav 
Tůma, Ivana Budařová, Eduard 
Ťupa, Petr Pazourek, z nichž první 
tři vystupovali jako mluvčí Ob-
čanského fóra v Úvalech. 

15 let 20. 4. 1999
V Úvalech byl slavnostně otevřen 
Domov důchodců. Vnitřním vy-
bavením patří mezi nejlepší zaří-
zení tohoto druhu a umožňuje 47 
obyvatelům prožít důstojné stáří.

10 let 26. 11. 2004
V tento den byla veřejnosti po-
prvé oficiálně představena pu-
blikace ÚVALY V PRŮBĚHU 
STALETÍ, kterou vydalo město 
Úvaly v nákladu 3 000 ks. Ve-
doucím pracovní skupiny byl 
Ing. Vladislav Procházka a re-
daktorem Dr. Vítězslav Pokorný. 
Knihu vytiskla Tiskárna Nové 
Město s.r.o. Součástí kompo-
novaného kulturního programu 
bylo předání čestného občanství 
města PhDr. Zdeňku Mahlerovi. 
Čestné občanství města Úvaly 
bylo předáno poprvé v novodo-
bém vývoji po sametové revoluci 
v roce 1989.

5 let 2. 2. 2009
Zastupitelstvo Středočeského 
kraje přijalo nařízení o zřízení 
Přírodního parku Škvorecká obo-
ra-Králičina. Nařízení Středo-
českého kraje bylo vyhlášeno ve 
Věstníku právních předpisů Stře-
dočeského kraje dne 27. března 
2009 pod číslem 1/2009.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář 
města

dopisy redakci

Ožehavé téma 
kritika aneb Jak to 
cítím
Hu, už jsem dlouho nečetla tak 
„hustou“ a cílenou kritiku (poznám-
ka redakce: Život Úval č. 1/2014 
článek Ing. Bambase). Honem jsem 
šla do Wikipedie, abych se dobra-
la obecného pojetí. Cituji - Kritika 
(z řeckého krinein a kritiké tech-
né, umění rozlišovat a posuzovat) 
znamená jako činnost hodnocení, 
posouzení, ocenění. Účelem a smy-
slem kritiky je analyzovat, rozlišo-
vat, hodnotit a výsledné posudky 
čili kritiky nebo recenze publiko-
vat, nejčastěji v časopise. Ideálem 
je kritika nestranná, věcná, jak to 
klasicky vyjadřuje požadavek, aby 
kritik posuzoval vycházeje „z věci 
samé“. To vyžaduje, aby se kritik s 
kritizovanou věcí do hloubky sezná-
mil, aby ji dokázal porovnat s jiný-
mi a dokázal přiměřeně rozlišit její 
dobré a špatné, slabé a silné stránky. 
Někdy se od kritika vyžaduje, aby 
jeho kritika byla konstruktivní, to 
jest, aby sama dávala najevo snahu 
o zlepšení, o nápravu. Smyslem a 

účelem kritiky sice je, aby ukázala 
silné a slabé stránky díla, a to také s 
ohledem na možnou nápravu, ta ale 
už není úkolem kritika. Kritik má 
ukázat nedostatky kritizované věci, 
není však povinen navrhovat, jak se 
mají napravit. Požadavek konstruk-
tivní kritiky navíc používaly totalit-
ní režimy k potlačování (negativní) 
kritiky vůbec. Tolik encyklopedie. 
Ovšem, ale musí být kritik sám 
čistý, když tne? Nemusí zamést 
před vlastním prahem? Patří to 
do totalitní konstruktivity kritiky? 
Nebo se nesmí žádat mít zamete-
no, vědět co udělal pro dobro, pro 
okolí, pro město, zda třídí odpad, 
či při venčení svého psa používá 
sáčky a koše na exkrementy? Nebo 
jen kritici slouží odhalování neka-
lého, nedobrého, nedokonalého, 
k ponížení vyvýšeného, vyčníva-
jícího, snaživého? Musí kritika 
rýpnout, i když je zdůvodněná a 
odůvodněná? Musí veřejná kritika 
zadupat do země chuť něco dělat? 
Nemá být podnětná, aby se chybu-
jící zamyslel a napravil, co mož-
ná přehnal nebo zvrtal? Zvrtal-li, 
přehnal-li? Bravurní kritik sklidí 
potlesk za excelentní podání svého 

pohledu na věc, kritizovaný aby 
chodil nějakou dobu kanálama. 
A co dál? Postavíme kvůli tomu 
vesnici, aby alej vedla odněkud 
někam? Třeba v budoucnu ano. Na 
každém poli místo pšenice rostou 
betonové plochy. Tak tam bude as-
poň vzrostlý strom, za který budou 
zelení moci bojovat. Nebo, další 
nápad, dokud jsou stromky mladé, 
můžeme je ohýbat, nebo vytnout, 
nebo přesadit. Nespokojení si je 
třeba rádi přesadí na svou zahra-
du, účel – zeleň do Úval -  zůsta-
ne zachován. Nicméně zdá se mi, 
že je víc kritiků než dobrovolných 
neplacených občanů, kteří se anga-
žují (to je ošklivé slovo, ale sedí) a 
pro dobrotu na žebrotu, že? (ano-
nym aj, co řekl - už nebudu pub-
likovat)

Alena Janurová

Ještě jednou 
k článku Ing. Petra 
Bambase
Děkuji za elaborát, který napsal 
Ing. Petr Bambas do lednového 
Života Úval. Pisatel asi nemá vů-

Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani rady města. 
Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.

bec ponětí o dění v obci i mimo 
ní, protože by takovou hrubou a 
neomalenou kritiku se snahou dis-
kreditovat aktivního člověka snad 
ani nemohl napsat; nebo mu snad 
někdo poradil? Za dané situace asi 
nemá význam s pisatelem vést ně-
jakou diskusi, hlavně proto, že ve 
svém článku je veden zdánlivou 
svou neomylností a jedině svou 
vyjadřovanou pravdou. 
Za prvé se musím rezolutně zastat 
pana Dr. V. Pokorného, kterého 
znám 14 let a který za dosavad-
ní dobu svého působení v našem 
městě zpracoval a nechal udělat 
mnoho významných věcí v ob-
lasti kultury, kulturních památek, 
životního prostředí a péče o zeleň. 
Je výborným kronikářem a histo-
rii města zná tolik jako málokdo 
z Úvaláků. Ono se to velmi dobře 
kritizuje od pisatelova pracovního 
stolu, když pracuje jako vedoucí 
odboru kultury ÚMČ Praha 8 v 
teple a s kávou na stole.
Jen pro upřesnění. Koncepci měst-
ské zeleně, kde je zapracováno 
obnovení zmiňované aleje, jsem 
zpracoval já a pan místostarosta 
města JUDr. Ing Petr Petržílek 
Ph.D. Tuto koncepci schválila ko-
mise životního prostředí a předala 
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ji radě města na posouzení. Rada 
města koncepci schválila a vyty-
čila pozemky k tomu určené a re-
alizované prostřednictvím odboru 
životního prostředí a ÚP MěÚ 
Úvaly. O našich akcích v Klubu 
přátel historie a přírody Úval a 
okolí jsme vždy předem občany 
informovali prostřednictvím tisku, 
nebo na vývěsních místech.
S panem Dr. Pokorným v rámci 
občanského sdružení Klub přátel 
historie a přírody Úval a okolí ob-
novujeme pouze původní historic-
ké aleje, které sloužily k propojení 
tehdejšího městyse Úval s okolní-
mi obcemi. Tyto aleje měla ve své 
koncepci již Marie Terezie, měly 
sloužit pro obyvatelstvo a pro voj-
ska, jako zdroj obživy a poskytnu-
tí stínu pro poutníky, kterých bylo 
hodně. A dále jako významný pů-
dotvorný,krajinářský a ekologický 
faktor.
Záležitost určení pozemku měs-
ta pro výsadbu jakékoliv aleje je 
výhradně v kompetenci MěÚ, 
resp. odboru životního prostředí 
a územního plánování a vybrání 
pozemku tak nemohl ovlivnit ani 
pan Dr. Pokorný ani žádní občan-
ské sdružení.
Na závěr bych chtěl dodat, že 
všichni zúčastnění občané na 
slavnostním otevření aleje, a ne-
bylo jich málo, byli na rozdíl od 
pisatele velmi spokojeni s alejí a 
nabízeli nám pomoc při dalších 
aktivitách, za což opět moc děku-
ji. Na rozdíl od pisatele na slav-
nostním otevření Aleje úvalských 
dětí II. byli i lidé z Horoušánek a 
žádnou kritiku jsme neslyšeli, na-
opak jen poděkování.Těmto lidem 
též děkujeme a vážíme si takové-
ho přístupu.
Urážlivé psaní předvedené formy 
je trapné a myslím, že není pisa-
tele hodno vzhledem k jeho pra-
covnímu zařazení ve státní správě.

Petr Urban 

Věc: oplocení  
prostor pro volné 
pobíhání psů  
– otevřený dopis
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás se žádostí o do-
končení uzavřeného oplocení pro-
storu vymezeného pro volné pobí-
hání psů v lokalitě na Slovanech u 
ulice Polská, na jehož vybudování 
přispěla městu finančními dary 
řada chovatelů psů včetně mě.
Zkusme si namátkou jmenovat ně-
kolik důvodů, proč je dokončení 
uzavřeného oplocení vhodné:
✘  pro psy
✘  bude jim zajištěn dostatek po-

hybu, který jim odpovědní 
chovatelé dbalí vyhlášek města 

nemohou jinak poskytnout, ne-
boť jsou povinni je na veřejných 
prostranstvích vodit na vodítku

✘  bude jim zajištěna mnohem lep-
ší možnost socializace s ostatní-
mi psy, kterou jim připoutání na 
vodítku znesnadňuje; psi budou 
tedy vyrovnanější

✘  budou mít významně nižší mož-
nost se zaběhnout – i sebelépe 
vychovaný pes se může roze-
běhnout za toulavou kočkou či 
jiným divokým zvířetem

✘  budou mít nižší možnost zra-
nění – nebudou moci vběhnout 
pod kola vozů projíždějících po 
nedaleké Škvorecké ulici, ale i 
po obytných komunikacích Slo-
van

✘  pro chovatele psů
✘  umožní jim uvolnit se při ven-

čení psů a užívat si procházku 
na čerstvém vzduchu bez zby-
tečného stresu z toho, že...

✘  ...se jim pes zaběhne
✘  ...že psa na sousedním poli za-

střelí myslivec
✘   ...se jim pes o něco zraní
✘  ...psa zajede projíždějící vůz, 

nebo naopak pes způsobí do-
pravní nehodu

✘  ...pes bude působit již svou pou-
hou přítomností nepříjemně na 
lidi, kteří se psů bojí

✘  umožní jim navázat bližší soci-
ální kontakty s jinými chovateli

✘  umožní jim udržovat lepší kon-
takty i se sousedy, kteří se psů 
bojí, neboť psi budou „za plo-
tem“ a komunikace tedy bude 
moci probíhat uvolněně

✘  pro ostatní obyvatele Úval
✘  nebudou se bát, že jim hrající si 

pes vběhne pod auto
✘  nebudou se bát, že se jejich dítě 

lekne a upadne, když k němu 
přiběhne hrající si pes

✘  dojde ke snížení výskytu psích 
exkrementů na veřejných pro-
stranstvích, které neuklidili ne-
ukáznění pejskaři, neboť jejich 
psi vykonají potřebu v prostoru 
volného výběhu (a zde si jejich 
úklid „ohlídají“ ostatní pejska-
ři)

✘  ti lidé, kteří mají ze psů strach, 
budou mít větší jistotu, že ne-
potkají volně pobíhajícího psa 
mimo oplocený prostor

✘  atd.
Bylo by možné dlouze pokračo-
vat, ale již z příkladného výčtu je 
zřejmé, že dokončení uzavřeného 
oplocení je přínosem pro všechny 
obyvatele Úval.
Stávající stav, kdy došlo pouze k 
výstavbě jedné strany plotu podél 
obytné ulice, ovšem zbývající tři 
strany zůstaly neoplocené, neplní 
ani jednu z výše uvedených funk-
cí. Ba naopak si troufám tvrdit, že 
je to stav velmi nebezpečný! V li-
dech může tento plot budit dojem 
důvěry, avšak tato důvěra je pouze 

zdánlivá. Pes má totiž možnost 
plot kdykoliv velmi rychle oběh-
nout. Jeho chovatel při sebevětší 
pozornosti, kterou svému psu vě-
nuje, nemůže odpovědně zajis-
tit, že se pes nerozeběhne třeba 
za toulavou kočkou a zaviní tak 
neúmyslně třeba rozbité koleno 
leknuvšího se dítěte či dokonce 
dopravní nehodu.
Žádám Vás tedy o zajištění dokon-
čení uzavřeného oplocení tohoto 
prostoru, aby plnil svou funkci.
Stávající nedokončené oplocení, 
kromě toho, že je nebezpečné, 
osobně bohužel považuji za „vy-
hozené peníze“. Přiznám se, že 
kdybych věděl, že těch několik 
tisíc, které jsem na oplocení daro-
val, „skončí“ takto, svůj dar bych 
daleko pečlivěji zvažoval. Věřím 
proto, že se jedná pouze o dočasný 
stav a oplocení bude brzy hotovo 
celé.
Děkuji Vám za Váš čas věnovaný 
této záležitosti a jsem připraven s 
Vámi v dané věci jednat, případně 
pomoci s realizací.
S pozdravem, Mgr. Jiří Vajner
a dva psi – Toy a Aer

Vážený  
pane Vajnere,
oplocení, jako vlastně celá plocha 
pro běhání psů, bylo mojí osobní 
iniciativou a Město v této akci 
sehrálo roli koordinační a orga-
nizační. Vybudování plotu bylo 
financováno převážně z darů sou-
kromých osob, firem a sdružení, a 
částka sotva stačila na tuto podle 
mne nejkritičtější a nejpotřebněj-
ší část. Město ve svém rozpočtu 
další finance na další část nemá 
a ani uvolnit nemůže. Na druhou 
stranu pokud se chopíte iniciativy 

a podaří se vám shromáždit další 
finanční prostředky, rád se ujmu 
přípravy a realizace pokračování 
plotu.
Vážený pane, tím by mohla ofi-
ciální odpověď ze strany města 
skončit. Ale nedá mi to, abych 
nepřipojil i osobní názor na váš 
dopis. S některými vašimi názo-
ry nemohu úplně souhlasit. Podle 
mě není bezpečnost při držení 
psa ovlivňována ani tak ploty či 
jinými technickými opatřeními, 
ale výchovou, poslušností psa a 
důsledností jeho chovatele.  Po-
kud své psy nezvládne a nenaučí 
alespoň elementární poslušnosti, 
tak by je neměl ani v ohrazeném 
prostoru volně vypouštět mezi 
ostatní psy. I tak hrozí zranění a 
ublížení ze strany velkých psů těm 
menším (a samozřejmě kousnutí 
od malých vzteklounů). Socializa-
ce psů nespočívá v bezuzdném a 
neřízeném lítání psů mezi sebou, 
ale naopak v klidném a pomalém 
seznamování s reakcí ostatních. 
Opak může spíše uškodit.
Ještě jedna věc mne v souvislosti 
s psím výběhem vadí a musím se o 
ní zmínit. Stále je mnoho majitelů 
psů, kteří si pletou tuto plochu se 
psím záchodem. To snad už nemů-
že být hloupost ani bezohlednost, 
mě to přijde jako schválnost. O 
volném pobíhání psů na ostatních 
veřejných prostranstvích a neuklí-
zení exkrementů zde již bylo na-
psáno také mnoho, ale stále jsou 
tyto zásady ignorovány velkým 
počtem majitelů psů.
Takže jak je vidět, jako ve všech 
oblastech lidského života, i při 
chování psů je to hlavně o zodpo-
vědnosti, ohleduplnosti a dodržo-
vání alespoň základních pravidel.

Ing. Michal Breda,  
místostarosta Úval

fejeton

Nový rok je časem předsevzetí, 
alespoň se to říká, a také, že se 
neplní. Udělala jsem předsevze-
tí dřív. V den, kdy jsem si uvě-
domila, jak samolibě ve víře ve 
vlastní neomylnost napíšu článek 
a neověřím si informace, což se 
mi dřív nestávalo. Prostě začínám 
dělat chyby. Ve stavbě scén pro 
kulturní akce se to snad neproje-
ví, ale do našeho měsíčníku už ra-
ději psát nebudu, protože omluva 
vyjde za dlouho a čtenář ani autor 
si to nezaslouží. Omlouvám se 
autorům panu Čepelkovi a panu 
Snětivému za špatně napsané ti-
tuly jejich knih. Pan Snětivý si 
opravdu rád hraje se slovíčky a já 
to překombinovala, ačkoliv jsem 
si dělala na besedě poznámky a 
dívala se na ně při psaní informa-

tivního článku. Poznámka byla 
chybná. Zjistila jsem to, když 
jsem otevřela novinky v on-line 
katalogu naší městské knihovny. 
Přibyla řada knížek zakoupených 
na besedě. Ne ze Střechy pod 
opak, ale Z deště pod opak – to 
jasně lépe sedí, je to známé příslo-
ví se záměnou slova okap-opak. 
Moje hra se slovy se mi vymstila.  
A jestli neumřeli… tak známý zá-
věr pohádek, opět neověření si titu-
lu knihy (a to jí mám doma). Pros-
tě jsem byla spokojená s tím, co se 
mi povedlo napsat, a rozmnožila 
jsem řady nemrtvých, a byl jen je-
den, který jestli neumřel… tak… 
Slibuju, tento článek za trest 10x 
přečtu a víc se nedám umluvit, ať o 
něčem napíšu (možná).

Alena Janurová

Jak jsem dělala chyby aneb Čas skončit
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Vítáme nové spoluobčánky
Matěj Hřebíček
Stela Chvalkovská
Anna Bláhová
Michaela Líbalová
Matěj Kolouch
Jonáš Drsek
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Únorová životní jubilea
70 let – Jitka Vyskočilová
 Jarmila Moravcová
 Jana Zumrová
 Ladislav Lenk
 Jana Gebhartová
 Vladimír Chvátal
 Jana Brajerová
80 let – Vlasta Němcová
 Jaroslava Skorkovská
81 let – Josef Potěšil
82 let – Václav Chejn
 František Ivanšík
83 let – Josef Ferenczy
 Vlasta Černá
 Antonín Jágr
 Eliška Lukavcová
84 let – Miloš Brudna
85 let – Ladislav Bořil
87 let – Jiřina Netušilová
 Karel Vorlíček
 Jindřich Lízner

Děkuji kolektivu MěÚ za přá-
ní k narozeninám. Též díky za 
květinový dar od pečovatelské 
služby.

M. Martínek

Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

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

88 let – Josef Dvořák
 Marie Koderová
90 let – Marie Chramostová
 Helena Kudrnová
 Božena Fürstová
91 let - Antonie Těšíková
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jiří Pospíšil
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast
UPOZORNĚNÍ
Občané, kteří nechtějí být uváděni 
ve společenské kronice (naroze-
ní, jubilea, úmrtí), ať tuto skuteč-
nost nahlásí na správním odboru 
MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 
281 982 485 nebo mobil 
723 929 928, vždy do 15 dne před-
cházejícího měsíce. Pokud nám 
nebude oznámen nesouhlas, budou 
tato výročí v životě Úval uváděna.

Marie Černá - matrikářka
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Vedení jednoduchého 
i podvojného účetnictví

Daňová přiznání, finanční výkazy

Příprava firemních prezentací

Překlady z a do angličtiny

Jitka Týfová, tel. 725 422 212;  

email:tyfovaj@seznam.cz

Hledám pronájem bytu 
v Úvalech blízko centra
1 dospělý + 10 leté dítě

2+1 nebo 2+kk
Kontakt: 603434466 

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce.  

Poslední etapa, horní řada. 
Cena dohodou.
Tel.: 606 205 92

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

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

Pronajmu volný byt 2+k.k. 
+ sklep + zahrada v Úvalech, 

7000,- Kč/měsíc
Tel.: 602 531 663, 602 215 198 

SMART – PŮJČKA
Půjčíme 5 -50 tisíc bez nahlíže-
ní do registrů a ručení majetkem 

Tel.: 774 423 444

KOMINICTVÍ NĚMEC
 čištění, revize, opravy, telefon 

775 132 921

Pronajmu prodejnu v Úvalech 
u nádraží 24 m2 od 1. 2. 2014 

tel. 281 981 713
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

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

Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www. pohrebnisluzbykos.cz

DLOUHODOBÁ  
BRIGÁDA V ÚVALECH 

DO ZAHRADNICTVÍ PŘÍJMEME  

ZAHRADNICI / FLORISTKU

VYUČENOU, 
NEBO 

S PROKAZATELNOU S PRAXÍ.

Nástup: Únor 2014

TEL: 777 763 650
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