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Socha Arnošta z Pardubic – foto Václav Vícovský

Pozor, ve dnech 1. – 9. února 

bude uzavřen pro auta i chodce 

železniční přejezd

do ulice Husova

Objízdné  trasy budou zveřejněny  

na webových stránkách

městského úřadu.
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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, prv-
ní měsíc roku je za námi. Zatím 
rozhodně nesplnil rčení o tom, že 
se jedná o „mrtvý“ měsíc, kdy se 
nic neděje. Co přinesl Úvalům? 
Přinesl dokončení rekonstrukč-
ních prací při rozšíření základní 
školy. Ta tak získala nové učebny 
a nové šatny. Evidentně v pravý 
čas, protože letos se nám do prv-
ních tříd hlásil rekordní počet, 
přes 140 dětí! 
Přinesl také městu možnost získat 

nové prostory pro úvalskou VPS 
a technické zázemí městského 
úřadu – nákupem objektu č.p. 12 
na rohu Riegrovy a Škvorecké 
ulice (nynější areál Zeta Biophar-
ma). Pořízení tohoto objektu vy-
tvoří ucelený soubor budov s č.p. 
897/7 a č.p. 65 a umožní nám do-
končit stěhování VPS ještě letos. 
V současné době probíhají jedná-
ní o podmínkách tohoto prodeje, 
které budou zveřejněny na webu 
města před jednáním zastupitel-

stva, které bude dne 19.2.2015 
tento nákup defi nitivně schvalo-
vat. 
Leden také přinesl vyvrcholení 
katastrofy České pošty v Úva-
lech, kdy prakticky zkolabovalo 
rozesílání zásilek po městě, Život 
Úval nevyjímaje. Tuto věc jsme 
řešili až na ředitelství České poš-
ty (ředitel pro doručování, pan 
Choma). Výsledkem jednání byly 
zásadní personální a organizač-
ní změny na doručovacím depu 

České pošty v Říčanech, doručo-
vatelé v Úvalech získali vlastní 
automobil. Pokud Život Úval dr-
žíte v rukou již v prvních dnech 
února, je zřejmé, že tato opatření 
pomohla. 
Přeji Vám i nám na úřadě, aby 
únor již žádné další průšvihy 
nepřinesl a splnil alespoň trochu 
rčení  „únor bílý, pole sílí“ a my 
i naše děti si užili něco zimních 
radovánek. 

Petr Borecký, starosta města

Město jedná o odkoupení areálu Zeta 
Biopharma
Město Úvaly a současný vlastník 
areálu č.p. 12, který bezprostřed-
ně sousedí s areálem města č.p. 897 
jednají o tom, že by město Úvaly 
tento areál odkoupilo. Pořízením 
tohoto objektu (pokud se koupě 
podaří) získají Úvaly moderní 
objekt, který bude propojen se 
stávajícím objektem městského 
úřadu a naše VPS zároveň získá 

důstojné zázemí pro svoji čin-
nost. Zastupitelstvo bude o kup-
ní smlouvě a jejích podmínkách 
rozhodovat na svém zasedání dne 
19. 2. 2015. Bližší informace při-
neseme v dubnovém čísle Života 
Úval a v průběhu měsíce února 
na webu města. 

Petr Borecký, 
starosta města

Poselství do roku 2015
Rok 2014 je již minulostí a jistě 
není lehké rekapitulovat všechny 
události, které se udály. Pevně 
doufám, že zpětný pohled do va-
šich životů v uplynulém roce 
vykouzlí na vašich tvářích ales-
poň letmý úsměv a vzpomínky, 
i přes některé nehezké, vás potěší 
na srdci. Vždyť to, co se událo již 
nelze odestát a můžeme si to ako-
rát vzít a říci, že v nadcházejícím 
roce to bude lepší. A ono opravdu 

bude, neboť nový rok nezname-
ná jen ono pesimistické „…jsme 
zase o rok starší.“ Ale také „…
jsme zase o něco chytřejší, zkuše-
nější a možná i moudřejší.“. A to, 
již samo o sobě, je příslibem, 
že se naše životy budou ubírat 
dobrou cestou, která sice nebu-
de vždy rovná a široká, ale vede 
vždy správným směrem. Smě-
rem, který jsme si určili, cestou, 
po které jdeme a chceme jít. Nad-

cházející úsvit nového roku budiž 
tedy pro nás nadějí na lepší život, 
novou silou, abychom dokázali 
dotáhnout staré věci do konce. Ži-
votní energií, která nám pomůže 
překonat překážky a změnit své 
životy k lepšímu tak, jak si přeje-
me.  Mysleme na štěstí, na lásku, 
na věci které si přejeme a nedá-
vejme prostor ošklivým myšlen-
kám, které nás pouze oslabují, ale 
nic nepřinášejí. Poděkujme svým 

blízkým za jejich přítomnost, skr-
ze kterou k nám proudí nové pod-
něty a zkušenosti a někdy i láska 
a porozumění. 
Přeji vám v novém roce 2015 
hodně odvahy, abyste dosáhli 
na své sny, mnoho blízkých lidí, 
kteří vám pomohou v těžkých 
chvílích, a otevřené srdce, které 
umí přijímat, ale i dávat. 

Josef Štěpánovský,
vedoucí redaktor ŽÚ

POZVÁNKA

Diskusní večer o nové podobě náměstí

Arnošta z Pardubic

Pomalu ale jistě se blíží doba, kdy bude zahájena rekonstrukce 
průtahu městem a spolu s tím i rekonstrukce centra města. Město 
má v současnosti zpracovanou projektovou dokumentaci na rekon-
strukci náměstí Arnošta z Pardubic od architektonického ateliéru 
A.LT Architekti. Tato dokumentace je ke stažení na webu města 
v sekci Rozvoj města. Určité diskuse a debaty již probíhaly na toto 
téma v minulých letech, přesto si však myslíme, že je ještě prostor 
pro případné úpravy této dokumentace. 

Zveme vás tímto k diskusi nad novým návrhem podoby náměstí 
Arnošta z Pardubic.

Diskusní večer bude, jak je již v Úvalech zvykem, přenášen na in-
ternetu. 

Datum konání: pondělí 2. 3. 2015 od 18:00

Místo: velký sál Pětašedesátky, Riegrova č.p. 65, Úvaly

Své návrhy a postřehy k tématu diskuse můžete posílat i na e-mail:
vystavba@mestouvaly.cz

Těšíme se na vaše připomínky a účast.

Petr Borecký, starosta města
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Hospodaření města Úvaly za rok 2014
Zastupitelstvo schválilo na rok 
2014 vyrovnaný rozpočet ve výši 
130 480 768 Kč (příjmy a vý-
daje). V průběhu roku byl tento 
rozpočet osmkrát aktualizován. 
Poslední rozpočtové opatře-
ní č. 8 bylo schváleno ve výši  
179 767 448 Kč (příjmy a výda-
je). Snahou bylo ještě více neza-
dlužovat město, korigovat příjmy 
a výdaje tak, abychom měli vý-
sledek buď vyrovnaný nebo pře-
bytkový.
Ve skutečnosti město hospodařilo 

s příjmy ve výši 139 798 368,27 
Kč a výdaje ve výši 131 863 456,58 
Kč.
Celkový skutečný hospodář-
ský výsledek za rok 2014 činil  
7 934 911,69 Kč.

Hlavní vlivy: 

– Příjmy
o 4 864 813,8 Kč byly vyšší 
daňové příjmy než plánované, 
o 1 228 919, 62 Kč byly vyšší 
nedaňové příjmy než plánova-
né, o 345 641,35 Kč byly vyšší 

kapitálové příjmy, ale ostatní 
plánované transfery byly nižší 
o 9 191 098 Kč.

– Výdaje
Běžné výdaje byly o 8 774 599,24 
Kč nižší než plánované, kapitálo-
vé výdaje o 9 167 998,18 Kč byly  
nižší než plánované.
Město hospodařilo s přebytkem, 
zůstatek na běžném účtu ke kon-
ci roku 2014 činil  31 384 032,25 
Kč. Tento přebytek tvoří rezervu  
na rok 2015.

Na posledním jednání zastupitel-
stva byly výhrady vůči rozpočtu 
na rok 2015 týkající se příjmů 
z prodeje nemovitostí. Je na místě 
tyto výhrady vyvrátit, jelikož je 
na účtu dostatek fi nančních pro-
středků, abychom tento výpadek 
pokryli.
Vedení města se bude snažit neza-
dlužovat město a průběžně kori-
govat rozpočet tak, abychom měli 
vyrovnaný rozpočet.

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Jednání úvalských zastupitelů dne 16. 12. 2014
Poslední jednání úvalského za-
stupitelstva v roce 2014 se konalo 
16. prosince. Do sálu DPS se tento-
krát dostavilo všech 15 zastupitelů 
a 11 občanů. Pan Robin Duspara se 
postaral, aby celé jednání bylo opět 
přenášeno živě na internet v rámci 
kanálu YouTube.com. Nejprve sta-
rosta města Petr Borecký přednesl 
zprávu o činnosti rady města, která 
mimo jiné projednávala výši vod-
ného a stočného pro rok 2015. Mezi 
společností Stavokomplet a měs-
tem nedošlo k dohodě (společnost 
zpochybňuje data v zadávací do-
kumentaci při získání koncese). 
Po celý leden probíhalo jednání. 
Současně zmínil i vznik transpa-
rentních účtů města. Místostarosta 
Dr. Pokorný hovořil o rekonstrukci 
městské knihovny.
Nejprve byl schválen nový jednací 
řád Zastupitelstva města Úvaly. Při-
pomínky k jednacímu řádu zazněly 
především ze spolku Pro Úvaly.
Dále úvalští zastupitelé vzali na vě-
domí zápis ze zasedání fi nančního 
výboru ze dne 2. 12. 2014. Před-
sedkyně Ing. Váňová informova-
la zastupitele o průběhu jednání 
a o závěrech fi nančního výboru, 
který neshledal žádné rozpory  
a doporučil rozpočtové opaření 
č.8 schválit,  s tím, že navrhované 
změny ve výši 18 mil. Kč nejsou 
100 % jisté (jedná se o druhou plat-
bu od společnosti Jaro Real, která 
územní rozhodnutí pro svůj deve-
loperský projekt v Radlické čtvrti 
očekává v březnu 2015) a tyto na-
vrhuje zapracovat formou rozpoč-
tového opatření.
V návaznosti na informace od fi -
nančního výboru zastupitelé 
schválili rozpočtové opatření č. 
8/2014, kde příjmy a výdaje činí 
179 767 448 Kč. Celkový rozdíl 
oproti schválenému RO č. 7/2014 
činí 1 309 339 Kč. V příjmové části 
došlo ke zvýšení o dotaci Základ-
ní škole Úvaly o 1,309 mil. Kč. 
Ve výdajové části dochází ke zvý-
šení o 121 tis. Kč (povodeň, inves-
tice budovy) ZŠ o 249,42 tis. Kč, 

rezerva o 589,39 tis. Kč, platy za-
městnanců navýšení o 350 tis. Kč 
+ 119,6 tis. Kč odvody. S ohledem 
na složitost problematiky podá zá-
jemcům víc informací místostaros-
ta Ing. Alexis Kimbembe. Rozpoč-
tový přebytek ke konci roku 2014 
dosáhl přibližně 13 mil. Kč.
Nejdůležitějším bodem bylo 
schválení rozpočtu na rok 2015, 
kdy příjmová a výdajová část činí 
169 644 117 Kč. Provozní výda-
je činí 82,62 mil. Kč a investiční 
výdaje 72,12 mil. Kč. (rozpočet 
města na rok 2015 ve variantě dle 
návrhu fi nančního výboru ze dne 
2. 12. 2014, kde příjmy a výdaje činí 
141 591 129 Kč). Po delší diskusi 
byl schválen návrh vedení města.
Zastupitelé následně jmenovali čle-
ny Redakční rady Života Úval pro 
volební období 2014-2018 ve slo-
žení: Mgr. Romana Vorlíčková, 
Mgr. Marek Mahdal DiS., Ing. Petr 
Jankovský, Jan Poledník, Mgr. Mi-
lan Bednář, Josef Štěpánovský, 
Ing. Radek Netušil. Vedoucím re-
daktorem, který vzešel jako vítěz 
z otevřeného výběrového řízení, se 
stal Josef Štěpánovský.
Dále byla zvolena členkou kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města 
Úvaly paní Romana Komínková.
Zastupitelé v dalším bodě přijali dar 
od akademické sochařky pí Milosla-
vy Kaňkové, která městu darovala 
2 keramické postavy. Postavami 
bude doplněn keramický betlém, 
který byl městu dárkyní již darován 
v minulém období. Betlém je mož-
no vidět ve výkladní skříni cukrárny 
na náměstí Arnošta z Pardubic. 
Zastupitelé vydali obecně zá-
vaznou vyhlášku města Úvaly č. 
3/2014 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, 
kde sazba poplatku činí 684 Kč a je 
ve stejné výši jako v minulém roce. 
Město tak bude doplácet cca 182 
Kč na občana.
Dále byla vydána obecně závazná 
vyhláška č. 4/2014 o místním po-

platku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu a ka-
nalizace. Ministerstvo vnitra, které-
mu bylo dáno posouzení, konsta-
tovalo, že poplatky byly vybírány 
oprávněně a že nedošlo k žádnému 
pochybení ze strany municipalit. 
Zastupitelstvo schválilo prodej po-
zemku č. 3841/50 o celkové výmě-
ře 172 m2 společnosti JARO REAL, 
s.r.o., za cenu 137.676,- Kč, (což 
činí 783,- Kč/m2). Záměr na prodej 
tohoto pozemku byl schválen za-
stupitelstvem města dne 17.7.2014. 
Byla doručena jedna nabídka. Jed-
ná se o pozemek v Radlické čtvrti, 
na kterém bude společnost realizo-
vat svoje stavební aktivity a který je 
součástí studie, která byla na danou 
lokalitu schválena.
Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
darovací smlouvy mezi městem 
Úvaly a spolkem Svatý Florián - 
Dobrovolní hasiči roku na fi nanční 
dar ve výši 70 000 Kč a 1 kus ra-
diostanice typu Hytera PD705-40 
v hodnotě 8 528 Kč.
Dále bylo schváleno uzavření 
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene mezi Českými dráhami, a.s. 
(vlastník pozemku) a městem Úvaly 
(oprávněný) na pozemek č. 276/8 
na stavbu „Splašková kanalizace 
Úvaly, II. etapa – V Setých“. Cel-
ková jednorázová úhrada za zřízení 
služebnosti činí 28 020 Kč vč. DPH.
Zastupitelé schválili přijetí dotace 
ze Středočeského kraje z Fondu 
životního prostředí a zemědělství 
na projekt „Revitalizace vodních 
ekosystémů v povodí Výmoly – za-
držení vody v krajině“. Tento pro-
jekt zahrnuje 2 etapy, které na sebe 
navazují. – 1. etapa – identifi kace 
lokálních povodňových rizik v po-
vodí – 2. etapa – návrh revitalizač-
ních a nápravných opatření.
Předmětem studie je provedení 
inženýrských, průzkumných a pro-
jektových prací pro zvýšení ochra-
ny území v povodí Výmoly před 
následky povodňových průtoků. 
Studie proveditelnosti by měla řešit 

v první řadě identifi kaci lokálních 
povodňových rizik a následně ná-
vrh opatření na zvýšení ochrany 
sídel v povodí toku Výmoly. Cel-
kové předpokládané náklady jsou 
1 000 000 Kč. Dotace byla schvále-
na ve výši 950 000 Kč. Spoluúčast 
města ve výši 5% činí 50 000 Kč. 
V diskusi vystoupil s věcnými při-
pomínkami pan Lukáš Rubeš a pan 
Vlas.
Zastupitelstvo neschválilo na zákla-
dě stanoviska právníka města vy-
držení pozemků č. 3587/4, 3587/5 
a 3587/6 ve prospěch pana J.H.
V rámci bodu „různé“ se hovořilo 
o výzvě zastupitelům, kterou zaslal 
pan Lukáš Rubeš. Bylo konstato-
váno, že tato výzva bude připra-
vena jako samostatný bod jednání 
na dalším jednání zastupitelstva. 
V diskusi vystoupil pan Vlas, kte-
rý kritizoval zavážení záplavového 
území pod Homolkou (odhadem 
250 kubíků zavážky. Rovněž se 
zmínil o problematice protipovod-
ňového opatření – monitorovacím 
zařízením. Starosta města oponoval 
tvrzením, že monitorovací systém 
se neskládá pouze z vodoměrné-
ho zařízení, ale budou instalovány 
i varovné hlásiče. Pan Jelínek ho-
vořil o nedávné PR tiskové zprávě 
současného developera v oblasti 
Hostín, ve které se hovořilo až o 5 
tisicích nových bytů v této lokali-
tě. Toto dementoval starosta města 
– reálně bude v příštích dvou le-
tech postaveno maximálně 22 bytů 
a do roku 2018 dalších 45 bytů, 
tedy žádné tisíce. Paní Zadáková 
vznesla dotaz, proč u společenské 
kroniky v Životě Úvaly nejsou uvá-
děny adresy (narozených a zemře-
lých), ale pouze jména. Důvodem 
je zákon o ochraně osobních údajů. 

Ve 21:30 hodin bylo jednání zastu-
pitelstva ukončeno.

Videozáznam z jednání je zde: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=Wmeq-L-rhuE

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

unor_2015.indd   3unor_2015.indd   3 1/26/15   7:07 AM1/26/15   7:07 AM



4

Život Úval 2/2015městský úřad

Pozvánka na řádné zasedání Pozvánka na řádné zasedání 
zastupitelstvazastupitelstva

Zveme občany na řádné veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná 

ve čtvrtek 19. 2. 2015 od 18 hodin v sále domu 
s pečovatelskou službou.

Nastoupil nový vedoucí redaktor
Od 1. ledna 2015 se po schválení 
v radě města ujal funkce nového 
vedoucího redaktora městského 
měsíčníku Život Úval pan Josef 
Štěpánovský. Je mu 39 let a již 
téměř 10 let aktivně působí v re-
dakční radě Života Úval. Dvě 
předcházející volební období byl 
členem zastupitelstva a ve voleb-
ním období 2010 – 2014 byl rad-
ním města. Do Života Úval často 
dopisoval zprávy o jednání rady 
města a občas publikoval i ukázky 
ze své básnické tvorby.
Jako předchůdce pana Štěpánov-
ského ve funkci vedoucího redak-
tora Života Úval mu přeji ve vý-
konu svěřené funkce hodně zdaru, 
elánu, nové síly, chuť přicházet 
i s novými náměty a Životu Úval 
pod jeho vedením přeji, aby časo-
pis oslovoval nejširší vrstvy ob-
čanů města a přinášel stále nové 

a aktuální informace ze všech ob-
lastí života lidí v Úvalech.

Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města

Oprava z minulého čísla
V minulém čísle Života Úval bylo 
v zápise z jednání zastupitelů uve-
deno: „Pan Vrzák zmínil návrh 
na vybudování herních prvků v lo-
kalitě U Horoušánek.“ Ing. Vrzák 
je projektantem zasakovacího pásu, 
o kterém kromě jiného hovořil 
pan Vosecký. Na tomto jednání 
Ing. Vrzák nebyl přítomen. Jméno 
pana Vrzáka bylo panem Vosec-
kým zmíněno v souvislosti s ujiš-

těním, že je umístění herních prvků 
a laviček možné a nevadí koncepci 
projektu. Pan Vosecký  na veřej-
ném zasedání zmínil, aby město 
zvážilo možnost umístění herních 
prvků a laviček podél cesty, které 
jsou součástí zasakovacího pásu. 
Za uvedenou chybu v zápisu ze 
dne 27. 11. 2014 se omlouvám. 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Přehled činností odboru investic a dopravy

Představujeme vám Městský úřad Úvaly
Úkolem těchto mých několika řád-
ků je uvést blok příspěvků, ve kte-
rých budete jako čtenáři postupně 
seznamováni s tím, co pro občany 

našeho města ale i pro občany spá-
dových obcí v oblasti státní správy 
a samosprávy úředníci a pracovníci 
města Úvaly (městského úřadu) za-

jišťují.  Město – městský úřad má 5 
odborů a  2 organizační složky. 
Pro přehled níže uvádím organi-
zační strukturu města a MěÚ:

V tomto vydání se představuje 
odbor investic a dopravy. 

Jana Tesařová
vedoucí úřadu

Odbor investic a dopravy má dvě oddělení:
–  Oddělení odboru investic a dopravy
–  Oddělení správy majetku města
Tato změna byla schválena na jednání rady města 15. 5. 2013 Usnese-
ním č. R – 0199/013, s účinností od 1.6.2013.

Od 1.1.2015 převzal odbor investic a dopravy od odboru životního pro-
středí a územního rozvoje agendu provozování vodovodů a splaškové 
kanalizace na území města.
Odbor má 8 pracovníků, ve struktuře: vedoucí odboru, 2 vedoucí od-
dělení, 5 referentů

Organizační schéma
městského úřadu
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V tomto obsazení jsou zajišťovány následující činnosti:

I.   Oddělení odboru investic a dopravy
–  příprava investičních akcí města
–  projednávání projektové dokumentace k ÚR a SP
–  spolupráce při zhotovení prováděcí dokumentace pro výběr zhoto-

vitele díla
–  zajištění vydání ÚR a SP
–  jednání s jednotlivými subjekty v záležitostech spojených s obstará-

váním inženýrské činnosti

Proces realizace staveb
–  součinnost a spolupráce s projektantem díla
–  předání staveniště (pracoviště)
–  kontrola a přebírání prováděných prací
–  svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů
–  kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkla-

dů jejich soulad s dohodnutou cenou, kontrola vystavených faktur 
a předkládání k proplacení

–  kontrola dodržování podmínek SP a opatření státního stavebního dohledu
–  potvrzování doplňku a nutných změn dokumentace nezvyšující cenu 

dodávky, neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby
–  spolupráce s autorským dozorem
–  spolupráce s technickým dozorem investora
–  spolupráce s projektantem a dodavatelem při řešení závad v doku-

mentaci, které vyplynou až v průběhu realizace stavby
–  kontrola zhotovitele ve věcech prováděných předepsaných zkoušek
–  kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku
–  spolupráce s dodavatelem při odvrácení a omezení škod 
–  hlášení archeologických nálezů
–  kontrola postupu prací dle časového plánu a upozorňování zhotovi-

tele na jeho nedodržení a příprava podkladů pro uplatňování majet-
kových sankcí

–  uplatňování zjištěných vad a nedodělků a kontrola jejich odstraňování
–  kontrola vyklizení staveniště (pracoviště) zhotovitelem
–  zajištění potřebných dokumentů a povolení v průběhu díla
–  kontrola sestavování a průběžné aktualizace harmonogramu výstavby díla
–  zajištění zpracování provozních předpisů a dokumentace skutečného 

provedení
–  příprava a zajištění přejímacích řízení dokončeného díla

Ve stadiu dokončeného díla:
–  příprava a kompletace dokladů přikládaných k návrhu na vydání ko-

laudačního rozhodnutí
–  kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách díla 
–  účast při kolaudačním řízení
–  předání dokončeného díla k provozování
–  zajišťuje reklamační řízení

Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných 
agend státní správy nebo samosprávy 

Zajišťuje ucelenou agendu na úseku místních komunikací a vyko-
nává např. tyto činnosti:
–  vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací i žádosti 

po vyjadřování ke kolaudačnímu řízení včetně kontrol ve smyslu vy-
daných rozhodnutí

Zajišťuje agendu na úseku dopravy a vykonává např. tyto činnosti:
–  vyřizuje agendu související s dopravním značením (spolupráce s po-

licií, správci komunikací, dopravci, dodavatelskými fi rmami, nadří-
zenými orgány a obyvateli)

–  vyřizuje zajištění uzavírek pro potřeby města
–  spolupracuje s dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti ve městě 

včetně kontroly vzniklých nákladů

Právě probíhající investice:
Stavba MŠ Cukrovar – investiční odhad nákladů 28.392.000 Kč, dota-
ce: 20.213.083 Kč, město: 8.178.917 Kč
Stavba ZŠ Úvaly budova „C“ – investiční odhad nákladů 
17.699.000 Kč, dotace: 10.118.000 Kč, město: 7.581.000 Kč
Rekonstrukce haly č. 3 v areálu č. p. 897 – investiční odhad nákladů 
7.143.000 Kč

Plánované investice připravené k realizaci:
Rekonstrukce mostu přes Výmolu – investiční odhad nákladů 3.694.785 
Kč, dotace: 2.557.144 Kč, město: 1.137.641 Kč
Úprava lesních cest a přilehlého okolí – investiční odhad nákladů 
1.613.481 Kč, dotace: 1.274.650 Kč, město: 338.831 Kč
Zateplení objektu č. p. 95 – investiční odhad nákladů 4.907.790 Kč, 
dotace: 2.982.644, město: 1.925.146 Kč
Zateplení objektu č. p. 897 – investiční odhad nákladů 14.004.515 Kč, 
dotace: 10.186.034 Kč, město: 3.818.481 Kč
Projektová dokumentace ulice Bulharská – investiční odhad nákladů 
423.500 Kč
Řešení parkování na náměstí a v ulici Husova – investiční odhad ná-
kladů 920.129 Kč
Parkoviště u ZŠ – investiční odhad nákladů 2.680.000 Kč
Přeložka dešťové kanalizace v ul. Smetanova – investiční odhad nákla-
dů 1.966.270 Kč

Plánované investice do budoucnosti:
Lávka přes silnici I/12 – investiční odhad nákladů 10.000.000 Kč
Chodník podél silnice č. II/101 v úseku ul. Klánovická – Purkyňova, 
k. ú. Úvaly u Prahy – investiční odhad nákladů 4.429.850 Kč
Rekonstrukce objektu čp. 18 – městská knihovna – investiční odhad 
nákladů 30.000.000 Kč
Rekonstrukce objektu čp. 95 – investiční odhad nákladů 10.368.850 Kč
Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého – investiční odhad nákla-
dů 2.791.150 Kč
III-01214 Úvaly u Prahy, průtah – investiční odhad nákladů 122.210.000 Kč
–      (uvedená částka je odhadovaná částka spoluúčasti obce Úvaly. Inves-

tor je Středočeský kraj.)
III/10165 Úvaly u Prahy, průtah ul. 5. května – investiční odhad nákla-
dů 8.000.000 Kč
Přisvětlený přechod pro chodce a instalace měření rychlosti, ul. Jiren-
ská, k. ú. Úvaly u Prahy – investiční odhad nákladů 1.327.928 Kč
Horova čtvrť – Splašková kanalizace – investiční odhad nákladů 6.789.455 Kč
Rekonstrukce komunikace v ulici Barákova – investiční odhad nákladů 
7.251.047 Kč
Rekonstrukce komunikace v ulici Kollárova – v úseku mezi ulicemi Bo-
ženy Němcové a Erbenova – investiční odhad nákladů 17.356.950 Kč
Rekonstrukce komunikace v lokalitě Úvalák – investiční odhad nákla-
dů 67.063.000 Kč
Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice č. II/101, v úseku ulic 
Do Hodova – U Horoušánek – investiční odhad nákladů 6.441.362 Kč
Rekonstrukce schodiště, ul. Dobročovická – Kladská – investiční od-
had nákladů 672.000 Kč
Stavební úpravy budovy čp. 276 ul. Pražská, Úvaly – změna užívání 
na základní uměleckou školu – investiční odhad nákladů 8.317.718 Kč
Rekonstrukce komunikací v ulicích – investiční odhad nákladů – 
101.818.475 Kč 

Další činnosti na úseku oddělení investic:
–  vyjadřuje se k projektové dokumentaci staveb cizích investorů v k. ú. 

Úvaly a z hlediska ÚpnSÚ Úvaly a dalších předpisů za město Úvaly 
jako účastníka řízení po odsouhlasení vedoucí odboru

–  spolupráce při inventarizaci majetku města, zpracování podkladů pro 
aktivaci investičních akcí.

–  vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rozsahu působnosti oddělení investic
–  připravuje podklady pro jednání RM a ZM a zajišťuje plnění úkolů 

z jednání plynoucích
–  zajišťuje výběrová řízení na realizaci projektů a staveb dle zákona 

o zadávání veřejných zakázek
–  plní další úkoly dle pokynů nadřízených pracovníků a vedení města
–    vyhledávání dotačních titulů, příprava k podání žádosti o dotační ti-

tul, komunikace a administrace s poskytovatelem dotačního titulu, 
spolupráce při závěrečném vyúčtování dotačního titulu, zajišťování 
monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti dotačního titulu.

II.    Oddělení odboru správy majetku města

Pravidelné činnosti 
–  zajišťování autoparku MěÚ Úvaly (technické kontroly, pojištění, opravy)
–  zajištění oprav objektů (byty, nebyty)
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zprávy z města

Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly o počasí v roce 2014
V roce 2014 byly měsíční srážky 
nízké, pouze v květnu a červnu 
překročily 100 mm. Střídalo se 
počasí chladné a teplé, často bylo 
oblačno a sněhu bylo velmi málo. 
Začátek ledna byl chladný a deš-
tivý. Následovaly mlhy a jinovat-
ka, od 29. ledna sněžilo a foukal 
studený vítr. Dne 26. ledna klesla 
teplota na –12 °C. Potom se mra-
zy zmírnily a teploty se pohybo-
valy okolo nuly. Únor byl dru-
hý nejsušší měsíc za sledované 
období (nejméně listopad 2011 
– 1,0 mm) – spadlo 1,2 mm srá-
žek. Sníh roztál 4. února, pak už 
bylo stále nad nulou, jen rána byla 
mrazivá a pršelo pouze dvakrát. 
Začátek března byl chladný a beze 
srážek. Pršelo až 15. března a vět-
ší déšť přišel až 22. března. Ně-
kolikrát byla i jinovatka. Teprve 
ke konci měsíce se oteplilo. V dub-
nu bylo málo srážek a chladno. 
Objevila se i jinovatka. Ke konci 
měsíce byla bouřka a déšť.
Květen byl měsíc deštivý s bouř-
kami a proměnlivými teplotami. 

Ledoví muži přinesli ochlazení  
pod 10 °C, následující týden se 
teploty blížily ke 30 °C a pak se 
opět pohybovaly slabě nad 10 °C. 
Ke konci měsíce se oteplilo. Cel-
kem 4x napršelo víc než 20 mm 
srážek. Na rozdíl od května byl 
červen velice suchý. Poprvé pršelo 
11. 6. a pak v průměru jedenkrát 
za týden. Teprve poslední červ-
nový den přišla bouřka a spadlo 
9,5 mm srážek. Teploty se pohy-
bovaly pod 20 °C, jen v polovině 
měsíce vystoupily na 30 °C.
Začátkem července nepršelo, 
teprve ve druhém týdnu pršelo 
často. Velmi silný déšť byl večer 
21. 7., kdy  během   krátké doby 
spadlo 51,4 mm srážek. Je to tepr-
ve  třetí případ za dobu pozorování  
(5. 5. 1986), kdy za den spadlo 
přes 50 mm srážek. Potom bylo 
dusno a pršelo málo. Poměrně čas-
to pršelo v srpnu, ale srážky byly 
málo vydatné. Také teploty byly 
nízké a na konci měsíce počasí 
připomínalo spíše podzim. Chlad-
ný byl začátek září, silné deště 

byly v období 11. – 14. 9., cel-
kem 56,3  mm. Ke konci měsíce 
se oteplilo. Začátkem října bylo 
teplo a sucho. Teprve v noci na 
14. 10. silně pršelo a o týden 
později přišel déšť a silný vítr. 
Ke konci měsíce přišlo ochlaze-
ní a mlhy. V listopadu bylo vel-
mi málo srážek. Z téměř 21 mm 
za měsíc spadlo 14 mm v jeden 
den. Jinak byly srážky nepatrné, 
byly mlhy a jinovatka. Hned prv-
ní prosincový den došlo ke zvlášt-
nímu jevu. V atmosféře bylo po-
měrně teplo i země byla prohřátá, 
ale nad zemí proudil studený 
vzduch, takže padající déšť namrzal 
na všech předmětech, např. plotech, 
rostlinách a také na elektrickém ve-
dení, takže došlo ke kolapsu dopra-
vy, nejezdily vlaky ani tramvaje. 
Trvalo to téměř tři dny. Potom se 
oteplilo, přesto často, ale málo vy-
datně ke konci měsíce začalo sněžit 
a mrznout. Tolik o počasí v roce 
2014 a na závěr pár čísel:
Srážky za měsíc: leden 29,8 mm,  
únor 1,2 mm,  březen 41,4 mm,  

duben 17,2 mm,  květen 116,9 
mm,  červen 23,3 mm,  červenec 
100,3 mm,  srpen 37,9 mm,  září 
90,4 mm,  říjen 49,6 mm,  listo-
pad 20,9 mm,  prosinec 36,1 mm

Srážky za rok 2014 – 565,0  mm

Nejvyšší měsíční srážky  
– květen 116,9 mm

Nejnižší měsíční srážky  
– únor 1,2 mm

Nejvyšší denní srážky  
– 21. 7. 51,4 mm

Nejvyšší sněhové srážky  
– 28. 12.  4  cm

Nejvyšší sněhová vrstva 31. 12.
– 7 cm

Počet dní bez srážek 
– nejvíc únor  26, nejméně pro-
sinec   13  

Nejvyšší teplota 20. 7. 32 °C, 
nejnižší teplota 26. 1.–12 °C

Celkově to byl rok průměrný, ob-
čas nějaký extrém, ale žádný re-
kord nepadl.

Ing. Jiří Veselý

–  pojištění majetku města a odpovědnosti
–  vystavování objednávek na služby a opravy
–  zajištění revizí – elektro, plyn, has. přístroje, hromosvody a pravidel-

ných prohlídek u výtahů v objektech města
–  zajištění BOZP v objektech města
–  provádění revize, údržby a opravy dětských hřišť
–  zajišťuje deratizaci budov a pozemků v majetku města
–  řešení stížností na stav chodníků a komunikací
–  řešení nefunkčnosti veřejného osvětlení – údržba a oprava VO 

u správce sítě
–  zajištění nákupu opotřebovaných věcí do bytů v majetku města
–  zveřejňování záměrů města –na pronájmy prostorů či prodeje prostorů
–  zajišťování agendy bytových a nebytových prostor
–  zajišťování zřizování věcných břemen na pozemcích města
–  inventarizace majetku města, aktivace majetku města
–  zajišťování všech podkladů a realizace údržby a oprav na budovách 

v majetku města, včetně komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, 
dešťové kanalizace, vodovodních řadů a splaškové kanalizace

–  zajišťování poptávkových a výběrových řízení v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek

Právě probíhající akce a projekty:
–  koncesní řízení na akci „Provozování městského koupaliště v Úva-

lech“
–  elektronická aukce na dodávku el. energie a plynu do objektů města. 
–  dokončení inventury za rok 2014
–  zajištění zrušení zástavního práva u objektu č.p. 203 Smetanova ul.
–  zahájena výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Hodov a dále v ul. 

Tovární, Nad Koupadlem a Purkyňova
–  poptávkové řízení na projektanta na zpracování projektové dokumentace 

na akce: Stavební úpravy domu a snižování spotřeby energie čp. 181 Škvo-
recká ul. Úvaly, č.p. 75 Škvorecká ulice a Snižování spotřeby energie č.p. 
1346 a 1347 Prokopa Velikého a Kollárova ul. č.p. 1095 a č.p. 1096 

Ukončené akce a projekty  
v r. 2014:
–  výměna oken v havarijním stavu v objektu č.p. 181 Škvorecká 

a provedení protiplísňového nátěru v bytu Škvorecká 181

–  realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě V Setých, ul. 
Janáčkova a dále v ul. Štefánikova, Švermova a Raisova

–  oprava a rekonstrukce vstupních teras u mateřské školy Kollárova
–  oprava odvodňovacího žlabu v areálu MŠ Kollárova
–  úkončena stavba Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly 

v rámci operačního programu OPŽP (administrace a fi nancování 
akce není ještě dokončeno)

–  předáno závěrečné vyhodnocení na akci – „Vodohospodářské inves-
tice města Úvaly – výstavba splaškové kanalizace, Revitalizace ryb-
níků Fabrák, Kalák a Jámy 

Plánované investice připravené k realizaci v r. 2016, r. 2017:
–  stavební úpravy domu a snižování spotřeby energie čp. 181 Škvo-

recká ul. Úvaly – investiční odhad nákladů 2.200.000 Kč
–  stavební úpravy domu a snižování spotřeby energie čp. 75 Škvo-

recká ul. Úvaly – investiční odhad nákladů 2.800.000 Kč
–  snižování spotřeby energie čp. 1346 a 1347 Prokopa Velikého ul. 

Úvaly – investiční odhad nákladů 3.200.000 Kč
–  stavební úpravy a snižování spotřeby energie čp. 1095, 1096 Kollá-

rova ul. Úvaly
–  rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Glücksmannova, Šámalova – 

koordinace s ČEZ

Další činnosti na úseku oddělení správy majetku města:
–  vyjadřuje se k projektové dokumentaci staveb cizích investorů v k. ú. 

Úvaly a z hlediska ÚpnSÚ Úvaly a dalších předpisů za město Úvaly 
jako účastníka řízení po odsouhlasení vedoucí odboru

–  vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rozsahu působnosti oddělení 
správy majetku

–  připravuje podklady pro jednání RM a ZM a zajišťuje plnění úkolů 
z jednání plynoucích (smlouvy, objednávky, vyjádření cizích inves-
torů)

–  zpracovává podklady pro jednání RM a ZM za odbor investic do fi -
nální podoby pro předložení

Za odbor investic MěÚ Úvaly
Reicheltová Ilona, 

vedoucí odboru
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Měření rychlosti  ve městě
Jednou z věcí, která by měla při-
spět k větší bezpečnosti silniční-
ho provozu zejména ve městě je 
i kontrola dodržování povolené 
rychlosti. Městská policie Úvaly 
ve spolupráci s dopravním in-
spektorátem Policie 
ČR  vybrala úseky, 
kde dochází nejvíce 
k překračování rych-
losti a jsou zde ze-
jména bezohlednou 
jízdou ohrožováni 
chodci. Jsou to ulice 
Pražská, Klánovic-
ká, Škvorecká, sil-
nice I/12 (Kolínská) 

a silnice II/101 (Jirenská). Zde se 
bude nepravidelně během dne pro-
vádět kontrola dodržování povole-
né rychlosti.

Tomáš Galbavý
velitel MP Úvaly

Informace 
o vytvoření okrsků
V letošním roce by mělo dojít 
k postupnému navyšování po-
četního stavu Městské policie 
Úvaly. Aby mohla být služba 
městské policie co nejefektiv-
nější, byl katastr města Úvaly 
rozdělen pro potřeby městské 
policie na okrsky. Smysl okrs-
ků je, že každy občan by měl 
znát svého strážníka, který bude 
mít okrsek na starost a strážník 
– okrskář by měl více znát pro-
blémy a potřeby lidí, kteří žijí 
v jeho okrsku.

Rozdělení okrsků:

napsali o nás

Začátek roku 2014 začal pro občanské sdružení Klub přátel historie 

a přírody Úval šťastně. Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera 

podepsal vyhlášení přírodní památky Králičina – Povýmolí. Tím se 

završilo dlouholeté úsilí lidí, kterým není příroda kolem nás lhostejná.

V  
yhlášení přírodní památky 
Králičina-Povýmolí bylo 
zadostiučiněním státní 

ochrany přírody těm nadšeným 
dobrovolným ochráncům příro-
dy z Úval, kteří věnovali spoustu 
svého volného času jak na pří-
pravu projektu obnovy říční nivy, 
tak na jejich realizaci. Nesmírně 
si vážím všech těch obětavých 
lidí, ale nedá mi to, abych ne-
jmenoval alespoň tři z nich, kteří 
byli duší i srdcem projektu. Jsou 
to paní Mirka Borecká a pánové 

Petr Urban a PhDr. Vítek Pokor-
ný. A nesmím přitom zapome-
nout na ochotnou spolupráci Lesů 
České republiky ani na vstřícnost 
Městského úřadu v Úvalech.

Ono to všechno vlastně za-
čalo mnohem dříve. To by bylo 
na dlouhé povídání, tak jen velmi 
stručně. V sousedství Klánovic-
kého lesa přátelé z Klubu přátel 
historie a přírody Úval (dále jen 
Klub přátel) objevili přírodní hod-
noty opomíjené Škvorecké obory. 
Vypracovali odborné hodnocení 
a podali na Středočeský kraj žá-
dost na vyhlášení přírodního parku 
Škvorecká obora – Králičina. Hod-
nocení v odborném posouzení ob-
stálo a žádost uspěla. V lednu 2009 
Středočeský kraj vyhlásil přírodní 
park Škvorecká obora – Králičina.

Niva říčky 
Výmoly
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Děti psaly vzkazy Ježíškovi

Při té příležitosti pracovníky státní 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
a Středočeského kraje zaujala niva 
říčky Výmoly. Niva měla nesporné 
přírodně krajinářské hodnoty a přáte-
lé z klubu začali prosazovat myšlen-
ku, že by stála za vyhlášení přírodní 
památkou. Jen si představte, že tohle 
údolí vlastně zakončuje geologický 
zlom táhnoucí se až od Maleho Toku 
v Brdech! Ten zlom spojený s pře-
smyky v podstatě odděluje horninové 
podloží starohor a spodních prvohor 
v délce až 70 km. To dokumentují 
skalní výchozy dobříšsko-zbraslav-
ského algonkia na jedné a spodního 
a středního ordoviku rokycansko-ho-
řovicko-řevnického pásma na druhé 
straně. Tím je dán pozoruhodný geo-

morfologický tvar území, jehož nivu 
se čtvrtohorním aluviem utváří mean-
drující tok říčky Výmoly.

Již 9. července 2009 klub přátel před-
ložil Středočeskému kraji návrh na vy-
hlášení zvláště chráněného území – pří-
rodní památka Králičina a Povýmolí.

Rozloha navrhované přírodní památky 
činila cca 20 ha. Zahrnuje cca 11 ha luk 
v nivě meandrující říčky Výmoly, cca 5 
ha pásu smíšeného lesa se skalními al-
gonkickými výchozy na stráni nad nivou, 
cca 3 ha řídkých porostů topolů a osik 
ve východním cípu a cca 1 ha keřovitého 
porostu v jihozápadní části území.

Důvodem pro vyhlášení přírodní pa-
mátky je kromě geologické pozoruhod-
nosti ochrana dřevinných, bylinných 
a živočišných společenstev.

Stromový porost v navrhované pří-
rodní památce tvoří vrba bílá, olše lepka-
vá, topol osika, dub letní, dub zimní, habr

Podbílek 
šupinatý 
(Lathraea 
squamaria 
I.) z čeledi 
zárazovitých 
(orobancha-
ceae) po 
revitalizaci 
nivy vytváří 
za časného 
jara koberce 
podél břehů 
říčky.

UPROSTŘED 
NAHOŘE:
Nápadnou 
rostlinou, 
která je 
typická pro 
nivu Výmoly, 
jsou kosatce 
žluté. Jejich 
atraktivní 
květy koncem 
května 
a začátkem 
června 
doslova 
pozlatí nivní 
mokrady.

Doupný topol

Mokřadní porost kosatce žlutého
(Iris pseudacorus L.)

Devětsil lékařský (Petasites hybridus L.)
G.M.SCH. 
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obecný, javor mléč, javor babyka. 
Z dřevin údolní nivy a břehových po-
rostů připomenu ještě brslen evrop-
ský, hloh, trnku, sřemchu hroznovitou 
a svidu krvavou.

Z bylin překvapí rozsáhlé poros-
ty podbílku šupinatého, dymnivky 
duté a bobovité. V průběhu let došlo 
zanedbáním péče o krajinu k omeze-
ní některých původních rostlinných 
společenstev a druhů, zejména ocúnu 
jesenního. Po vyřezání náletových 
křovin a pravidelném kosení luk, kte-
ré trvale prováděli přátelé z úvalského 
klubu, dochází k rychlé regeneraci 
nivního ekosystému.

Z trav nacházíme např. rákos obec-
ný, chrastici rákosovitou, metlici trsna-
tou, bezkolenec rákosovitý, zblochan 
vodní, psineček bílý, lípnici luční, pře-
níčko rozkladité, psineček výběžkatý, 
kostřavu ovčí, medyněk vlnatý, pohaň-
ku hřebenitou, tomku vonnou, aj.

Z květin zaujmou nejen bohaté po-
rosty nápadného žlutého kosatce, ale 
i jedinci vzácného kosatce sibiřského. 
Nepřehlédnutelné jsou žlutě svítící 
trsy blatouchů bahenních. Vlhké louky 
jsou na jaře plné orsejí jarních, křivatců 
žlutých, blatouchů bahenních, devětsi-
lů lékařských, sasanek pryskyřníkovi-
tých, mokrýšů, dymnivek a podbílků 
šupinatých. Později rozkvetou kakosty 
luční a lesní, chrastavce, pryskyřniky, 
vikve, žluté pitulníky, hluchavy bílé 
i červené a zelinkavé pcháče zelinné. 
Nenápadný je zvlášť chráněný a ohro-
žený krtičník uzlovitý.

Nivní louky kvetou mnoha dalšími 
druhy rostlin, jako jsou kakost holu-

bičí, kohoutek luční, krvavec tolen, 
kontryhel obecný, sítina žabí, čistec 
bahenní, plicník lékařský, rozrazil 
rezekvítek plazivý, netýkavka velká, 
bršlice kozí noha, čistec lesní, hra-
chor luční, hrachor hlíznatý, ptačinec 
trávolistý.

Najdeme také angeliku lékař-
skou, kerblíky lesní, krabilice má-
mivé a zápašné, krabilice srstnaté, 
haluchu vodní, jedovatý rozpuk 
jízlivý, kostival lékařský, rdesna, 
šťovíky kadeřavé a koňské i voňa-
vé tužebníky jilmové či kokoříky 
mnohokvěté.

Porost podbílku šupinatého podle 
břehů Výmoly

Skokan hnědý splývá s listím

Mirka Borecká a Petr Urban, dobré duše
nivy říčky Výmoly a vyhlášení přírodní
památky Králičina Povýmolí.

Divoký tok 
Výmoly
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Na území přírodní památky žije 
mnoho druhů ptáků. Mezi ně patří pě-
nice, budníček, červenka, rákostník, 
střízlík, kos, drozd, strakapoud velký, 
žluna zelená, žluva, kachna divoká, 
kukačka, káně lesní a celá řada dal-
ších.

Ze savců můžeme spatřit divoké 
králíky, srnčí zvěř, kunu skalní, vever-
ky, lišku a drobné hlodavce. V roce 
1994 pozorovali rybáři u břehu Vý-
moly pod skálou vydru říční s mlá-
ďaty.

Ze hmyzu je pozoruhodný např. 
chroustek letní, jasoň červenooký, 
lišaj smrtihlav, lišaj šeříkový a další. 
Z ryb, vodních živočichů a obojživel-
níků upoutá především pstruh duhový, 
pstruh potoční, rak říční, vodní mlži, 
čolek obecný a skokan hnědý.

Vyjmenované rostliny a živočicho-
vé jsou pouze názorné příklady roz-
manitosti druhů zastoupených na tak 
malém území. Podrobná inventariza-

ce jich zaznamenává mnohem více 
a nepochybně další pozorování jejich 
počet rozšíří.

Stav nivy Výmoly byl však na za-
čátku druhého tisíciletí velmi zane-
dbaný. Louky nikdo nesekal, nikdo 
neodstraňoval kopřivy a náletové 
dřeviny, které dusily a vytlačovaly 
nivní bylinná společenstva. Stav nivy 
poznamenaly povodně, splachy z polí 
i voda z Výmoly, která byla znečiš-
těna odpadními vodami. Nekosené 
nivní louky zarůstaly kopřivami, nivu 
pohlcovaly nálety trnky. Ani nejasné 
vlastnické poměry situaci neusnadňo-
valy. Navíc se tam začaly objevovat 
černé skládky. Opravdu tristní stav.

 Teprve v Klubu přátel historie 
a přírody Úval si povšimli stavu věcí 
a rozhodli se sami svojí prací dát věci 
do pořádku. Pozvali si odborníky ze 
státní ochrany přírody AOPK a ze 
Středočeského kraje, kteří jim pora-
dili, jak postupovat. Jarní kontrola ze 
Středočeského kraje byla velmi pří-
jemně překvapena množstvím práce, 
kterou úvalští přátelé udělali, a po-
skytla jim pomoc.

Na podzimní obchůzce v roce 2013 
zástupci Agentury ochrany přírody 
a krajiny a Středočeského kraje po-
tvrdili, že území údolní nivy Výmoly 
bylo revitalizováno a doporučili ho 
vyhlásit zvláště chráněným územím 
jako přírodní památku Králičinu – 
Povýmolí. Přátelé z klubu vybudovali 
svépomocí na území přírodní památ-
ky naučnou stezku se dvěma novými 
můstky přes Výmolu a šesti informač-
ními panely a osadili čtyři tabulky se 
státním znakem vymezující chráněné 

území. Ve spolupráci s Lesy ČR ob-
novili dvě studánky a naučné stezky.

V naší zemi máme řadu pozoruhod-
ných a přírodně hodnotných míst, kte-
rá si zaslouží vyhlášení v některých 
z kategorií zvláště chráněných území. 
Rozvíjející se civilizace, ať přímo či 
nepřímo, vytváří nepříznivé dopady 
na přírodu a krajinu. Pokud se kraji-
ně přírodě věnuje dostatečná péče – 
a někdy opravdu stačí pouze slušnost 
a ohleduplnost – pak se její hodnoty 
podaří udržet. Nestačí však pouze vy-
hlašovat další chráněná území, je tře-
ba o ta již vyhlášená náležitě pečovat.

Ideální stav nastane, když si chrá-
něné území vezmou pod patronát 
místní lidé, uvědomí si, že je to je-
jich přírodní poklad a péče o něj 
je naplňuje vnitřním uspokojením, 
oprávněnou pýchou a hrdostí. Tak je 
tomu v Klubu přátel historie a přírody 
v Úvalech. Ať jsou vzorem pro dobré 
lidi v dalších obcích naší obce.

Trešeň ptačí 
(Prunus 
avium) 
miluje 
hluboké 
svěží půdy 
a je charak-
teristickou 
dřevinou 
nivních 
doubrav.

UPROSTŘED 
DOLE:
přírodní tok 
Výmoly

Starohorní skalní výchozy nad Výmolou

www.kr-stredocesky.cz
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Dvě předvánoční kulturní delikatesy
Je možná poněkud nezvyklé vra-
cet se v únoru do loňského pro-
since, avšak dva významné kon-
certy několik dní před Štědrým 
dnem si tuto pozornost skutečně 
zaslouží.

Vánoční koncert Martina 
Vydry a jeho hostů

Pěvecký sbor Bohemian Choir, 
který Martin Vydra vede 
v MDDM Úvaly, přesvědčil 
o svých kvalitách při loňském 
červnovém vystoupení v soko-
lovně v pásmu skladeb Otvírání 
studánek a Petrklíč od Bohuslava 
Martinů. Na koncertu 20. prosin-
ce 2014, jehož garantem a orga-
nizátorem byly MDDM Úvaly 
a TJ Sokol, bylo možné sbor opět 
slyšet v rozšířeném obsazení, se 
sólisty a za doprovodu orchest-
ru. Do repertoáru byly Martinem 
Vydrou vybrány hudebně srozu-
mitelné skladby z hitů světové 

klasiky, které odpovídaly i nároč-
nějšímu posluchači. Čtyřiadva-
cetičlenný sbor Bohemian Choir 
podal plně soustředěný výkon 
s citem a precizností v souznění 
hlasů. Hudební zážitek zvýraznilo 
profesionální vystoupení sólistek 
Veroniky Smolíkové a Michaely 
Zahradnické, tenoristy Tomáše 
Foltýnka a sbormistra a dirigenta 
koncertu Martina Vydry. Dopro-
vodný orchestr složený z  patnácti 
hráčů obstál se ctí. Svátečně na-
laděné publikum ve vyprodaném 
sále úvalské sokolovny oceňovalo 
vystupující nejen během koncer-
tu, ale především v závěru dlou-
hotrvajícím potleskem ve stoje 
a vyžádalo si tři přídavky. Příz-
nivému dojmu přispěla i mimo-
řádně vkusná výzdoba jeviště 
podle scénografi ckého návrhu Ivy 
Pospíšilové, scénické osvětlení 
zajišťovali Jiří Dráb a Tomáš Zá-
leský. 

Sbor Bohemian Choir za jeden 
a půl roku od svého vzniku za-
kotvil v povědomí posluchačů. 
Jeho prosincové vystoupení nejen 
splnilo, ale výrazně předčilo oče-
kávání. Martin Vydra tím navázal 
jak na rodinnou tradici koncer-
tů Elišky Drábové, tak i na své 
špičkové koncerty v sokolovně 
před několika lety. Příznivci dob-
ré hudby by jistě uvítali zařazení 
podobného koncertu i před letoš-
ními Vánocemi. Ostatně, Martin 
Vydra takovou možnost naznačil. 
Tak uvidíme.

Česká mše vánoční 
Hej mistře

„Skladatel musí umět promluvit 
k různým srdcím a to dokáže, 
když své kusy skládá celým srd-
cem.“
Těmito slovy dobře vystihl Ja-
kub Jan Ryba vlastní skladby, 
mezi něž více než dvě stě let pa-
tří Česká mše vánoční. Toto dílo 
žije jako jeden ze symbolů Vánoc 
i v současnosti. Navzdory všudy-
přítomné komerci snižující pra-
vou podstatu svátečních dnů mše 
přináší posluchačům tolik potřeb-
né poselství radosti, naděje a víry. 
Je osobním vyznáním člověka 
toužícího po lidských hodnotách, 
míru a harmonii, ale i nadaného 
hudebního tvůrce, který, přestože 
sám zažíval těžké životní situa-
ce, dokázal vystihnout potřeby 
obyčejných lidí a jednoduchými 
a srozumitelnými hudebními pro-

středky jim umožnil prožívat krá-
su hudby a zpěvu.
Od roku 2011 se Česká mše vá-
noční Hej mistře pravidelně hraje 
v adventním čase také v Úvalech. 
Oproti předcházejícím letům ne-
mohla být přednesena 21. prosin-
ce 2014 v kostele, a proto byla 
provedena v sále Centra volnoča-
sových aktivit Pětašedesátka. Pod 
taktovkou hostujícího dirigenta 
Jakuba Nováka účinkoval Ko-
morní sbor Christi Úvaly, který 
byl posílen zpěváky z kladenské-
ho sboru Smetana a Smíšeného 
pěveckého sboru Buštěhrad, což 
mělo příznivý vliv na umělec-
ký dojem. Mezi sólisty vynikl 
především bas Ondřeje Nováka, 
jehož příjemně doplňovaly al-
tistka Kristina Kubová a sopra-
nistka Jana Pochobradská a také 
hlas tenoristy Ondřeje Šmída. 
Smyčcové kvarteto ve spojení 
s varhanním doprovodem dodalo 
vystoupení patřičnou vznešenost. 
Na diváky v sále, který byl napl-
něn skutečně do posledního mís-
ta, koncert silně zapůsobil a stal 
se pro ně vynikajícím kulturním 
a duchovním prožitkem. K tomu 
přispěla i videoprojekce navržená 
Alenou Janurovou, která elimino-
vala absenci chrámových prostor.

Oba pořady navodily příjem-
nou předvánoční atmosféru a uká-
zaly, že i v malém městě se může 
vytvářet kultura na vysoké úrovni.

Vladislav Procházka

Christi tříkrálový aneb Odposlechnuto 
v šatně
Informace o kul-
turním zážitku 
na Tříkrálovém 
koncertu Komor-
ního sboru Christi 
4. 1. 2015 v Centru 
volnočasových ak-
tivit v “65“ je ten-
tokrát podána z od-
poslechu šatnářek 
(pracovnic KuK). 
Aktivita před kon-
certem – zavěšení 
Betlémské hvěz-
dy, poslech krátké 
zkoušky sboru a pak příchod divá-
ků, kteří rádi chodí včas, popožene 
šatnářky do improvizované šatny 
v „65“. Vítání návštěvníků, příval 
kabátů a špendlení lístečků připo-
míná stará kina. V tvářích přícho-
zích očekávání zážitku, výměna 
úsměvů a radost ze setkání. Pak 
začátek a zvuk nerušený ani prosto-
rem mezi „šatnou“ a sálem. Patrně 
velmi dobrá akustika působí, že si 

připadáme jako bezprostřední divá-
ci. Program překvapuje novinkami 
v repertoáru sboru.
Kolegyně dodává: „Koncerty sbo-
ru Christi jsem navštívila již mno-
hokrát a myslela jsem si, vím, co 
mě čeká. Pečlivě vybraný reperto-
ár, vzorné nastudování, procítěné 
podání všech písní. Velmi jsem 
se ale mýlila. To, co jsem slyšela 
na Tříkrálovém koncertě, předčilo 
všechna má očekávání. V reper-

toáru jsme slyšeli skladby autorů 
vážné hudby (např. Fibich, Janá-
ček), koledy z dob dávno minulých 
z nejrůznějších koutů světa, písně 
lidové, tradicionály i vánoční pís-
ně současných autorů. Perfektní 
nastudování všech skladeb umož-
nilo interpretům skutečné uvolnění 
v přednesu, projev všech členů byl 
kultivovaný, ale zároveň důrazný, 
emotivně podbarvený, bylo jasné, 
že vědí, o čem zpívají. Domů jsem 
šla s úsměvem a příjemným poci-
tem. Vystou-
pení sboru mě 
p ř e k v a p i l o 
skvělým vý-
běrem skla-
deb a hlavně 
tím, že jejich 
výkon se neu-
stále zlepšuje, 
že nezůstávají 
na místě. Vím, 
že to jsou lidé 
z Úval a okolí, 
kteří mají svá 
z a m ě s t n á n í 
a věnují svůj 

volný čas a talent nám všem. Jsem 
na ně pyšná“. „BRAVO“ by se dalo 
volat na závěr koncertu a jak vypa-
dalo ocenění sboru diváky, víme jen 
zprostředkovaně – přišla výpomoc 
do šatny (odchod bývá náročnější) 
a informuje – Christi opravdu roste 
– pak opět tváře návštěvníků a ra-
dost v nich, hlučné nadšené hod-
nocení. Byl by to nádherný průběh 
služby v šatně, a kdyby nezařádil 
šotek, chybička se nevloudila a do-
prava seniorů do „65“, která je pro 
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ně pěšky nedostupná, neselhala, 
dojem by byl dokonalý. Poněkud 
opožděně na koncert přijelo něko-
lik pravidelných návštěvnic kul-
turních akcí z DPS a okolí. Jak při 

„Rybovce“ byly všechny nadšeny 
perfektním zajištěním jejich odvo-
zu malým autobusem (za což patří 
velký dík městskému úřadu) a uží-
valy si, zaslouženě, ten malý výlet 
a krásu koncertu během adventu, 
tak nazlobeně komentovaly zádr-

hel (autobus se nedostavil), který 
způsobil, že z koncertu jim unikla 
polovina. Malou náplast na bo-
lístku zařídil sbormistr Komor-
ního sboru Christi a vyzval sbor 
k trojnásobnému přídavku. Dovoz 
obětavě zajistila pracovnice úřadu 

a o odvoz se pak podělili i přítom-
ní na akci. Jak je vidět, v Úvalech 
společnými silami zvládneme i ná-
ročné situace .

Text Lenka Foučková 
a Alena Janurová, 

foto Vladislav Procházka

Pozvánka na besedu 
s Romanem Cílkem
Jedinečná příležitost poznat dalšího 
úspěšného autora ve spolupráci 
s městskou knihovnou – beseda v DPS
Roman Cílek se narodil 1937 
v Českých Budějovicích, v sou-
časné době žije v Praze Krči. Píše 
i pod pseudonymy Vilém Pavlík, 
K. Pavlík a Zdeněk Roman. Pra-
coval jako redaktor a šéfredaktor 
– je spisovatel a publicista, autor 
próz, reportáží, rozhlasových her 
a kriminálních příběhů. Je místo-
předsedou Klubu autorů literatury 
faktu a Uměleckého svazu autorů 
detektivní a dobrodružné litera-
tury. Na svém kontě má na deva-
desát publikací a nejspíš je jich 
víc, ale to nám podrobněji může 
povědět sám. Mimochodem, naše 
městská knihovna má ve fondech 
Cílkových 29 publikací.
Určitě zaujme jako spoluautor 
projektu životopisné knižní řady 

Galerie nesmrtelných, spoluautor 
projektu periodické revue litera-
tury faktu Přísně tajné!
Je autorem projektu sešitové řady 
krimi příběhů a pravidelně spolu-
pracuje s řadou českých periodik, 
televizí i rozhlasem. 
Pořádá besedy pro spoluobčany, 
naposledy byl ve Kbelích a Ří-
čanech. Nevadí mu ani komorní 
vztah mezi ním a návštěvníky, 
velkou popularitu nemusí.
Přes určitou plachost ale získává 
i řadu ocenění, např. v meziná-
rodní soutěži o Cenu Egona Er-
wina Kische a Cenu Miroslava 
Ivanova. Některé jeho tituly vyšly 
i v zahraničí.
Ve středu jeho zájmu jsou po-
hledy do zákulisí novodobých 

dějin a otázky zločinu a trestu, 
proto u nás v Úvalech předsta-
ví své poslední vydané knihy 
– Temné kouty XX. století (pře-
lomové okamžiky blízké minu-
losti) a Oprátku za osm mrtvých 
(předloha k fi lmu Já, Olga Hep-
narová – osobní pomsta na spo-
lečnosti 22leté vražedkyně). 

Chcete-li, poznamenejte si pro-
sím do kalendáře datum

6. 2. 2015 – sálek v DPS 
na náměstí Svobody v Úvalech.

Upoutávku na besedu 
sestavila z pramenů 

internetu 
Alena Janurová

Po letech v Úvalech opět bude country bál
Protože patříme mezi posluchače 
i tanečníky country, už dlouho 
nám v Úvalech chyběl country 
bál. Pokud nás paměť neklame, 
tak zatím poslední pořádala před 
mnoha lety Jana Pospíšilová 
a hrál na něm tehdy výborný blu-
egrassový Cop. Rádi bychom 
navázali na tyto nostalgické 
vzpomínky a oživili opět tradici 
country bálů v Úvalech.  Co pří-
chozí čeká? Tak za prvé – úžas-
ná kapela Holokrci. Pokud máte 
pocit, že na obrázku z jejich vy-
stoupení poznáváte některé členy 
Divokýho Billa, tak se nepletete. 
Na banjo skutečně hraje Jack 
a na bicí Marek Žežulka. Zahrát 
si na foukačku a zazpívat nejspíš 
přijde také Tomáš Linka, před-
běžně nám to slíbil. Pokud máte 
zájem o více informací o kapele 
nebo si chcete poslechnout něco 
z jejich repertoáru, máte k dis-
pozici jejich internetové stránky 
www.holokrci.net. Za druhé – 
předtančení cloggingu. Clogging 
je v podstatě step ve stylu coun-
try, výborná záležitost. Za třetí – 
výuka country tanců a line dance. 
Účast na výuce samozřejmě není 
povinná, ale věřte, že to chytne 

skoro každého. A speciálně u line 
dance, když už nepůjdete na par-
ket, určitě si budete alespoň po-
dupávat. Za čtvrté – občerstvení 
od Hospody na dobrým místě. 
Co nebude? Nebude tombola.  
Za prvé to není v našich fi nanč-
ních ani organizačních možnos-
tech a za druhé se domníváme, 
že svět se bez tomboly rozhodně 
nezboří.
Pokud se týká oblečení – není to 
ples, takže nic není podmínkou. 
Oděv ve stylu country velmi uví-
táme, ale přijďte klidně i v kraťa-
sech, hlavně ať se cítíte dobře.
Předprodej lístků je v Hospodě 
na dobrým místě, takže téměř 
nepřetržitě. Můžete si je také 
objednat na e-mailu Tereza.Ho-
rova@seznam.cz, na telefonu 
734838748 nebo přes facebook 
www.facebook.com/spolekjona-
tan.
Všechny srdečně zveme a těšíme 
se na vás – na ty tančící i na ty po-
slouchající. Věříme, že si country 
bál najde své místo na poli úval-
ské kultury a sejdeme se znovu 
za rok, dva, tři a dál.  

Za spolek Jonatán
Jana, Jirka a Terka Horovi
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Komise pro kulturu Rady města Úvaly vás zve na pořad

Frankofonní AfrikaFrankofonní Afrika
O některých zemích kontinentu bude vyprávět fotografka

Dana Kyndrová

v pátek 27. února 2015 od 19 hodin

v kulturním sále DPS na nám. Svobody

Vstupné dobrovolné

kultura a volný čas

Putování po Africe s fotografkou 
Danou Kyndrovou
Komise pro kulturu pro vás při-
pravila na pátek 27. února 2015 
velmi poutavé vyprávění o někte-
rých zemích černého kontinentu. 
Společně s fotografkou a průvod-
kyní Danou Kyndrovou se vydá-
me do několika zemí frankofonní 
Afriky, které kdysi patřily k fran-
couzské koloniální  říši. Je to pře-
devším Alžírsko, dnes vůbec nej-
větší země afrického kontinentu, 
kde je nejen nádherná a rozma-
nitá příroda, ale i mnoho skvěle 
zachovaných římských památek. 
Ze západní Afriky navštívíme Se-
negal, Burkinu Faso (kdysi Horní 
Volta) a Mali, kde se na řece Ni-
geru ukrývá na začátku Sahary ta-
jemné město Timbuktu. Dále za-

vítáme i do Kamerunu a na čtvrtý 
největší ostrov světa Madagaskar. 
Především však poodhalíme pro 
nás vzdálený životní rytmus čer-
né Afriky, neboť Dana Kyndrová 
se ve svých fotografi ích zaměřu-
je především na život lidí. Před 
40 lety strávila půl roku s rodiči 
v Togu a poté uspořádala svoji 
vůbec první výstavu černobílých 
fotografi í, které vám rovněž před-
staví.
Dana Kyndrová patří mezi vý-
znamné české fotografky a její 
vyprávění a doprovodné fotogra-
fi e jsou zárukou kvality.

Na zajímavý pořad vás zve 
za komisi pro kulturu 
Vladislav Procházka.

BOXEŘI DĚTEM 2015 ÚVALY
Boxklub Petra Mendíka ve spo-
lupráci s Hospodou na dobrým 
místě a oddílem boxu TJ TZ 
Rakovník spolupořádá v Úvalech 
první ročník charitativního gala-
večera Boxeři dětem 2015 Úvaly, 
a tak jsem pana Mendíka požádal 
o krátký rozhovor na dané téma.

O co vlastně jde, pane 
Mendíku?
V Úvalech pořádáme první roč-
ník charitativního večera na pod-
poru Petry Štěpánkové, která 
od 3 let trpí postavaxinační en-
cefalopatií po očkování. Je odká-
zána na celodenní péči druhého 
a vyživována je umělým vývo-
dem, tzv. pegem.

Proč vůbec pořádáte takovouto 
akci a proč právě v Úvalech?
Chtěl bych tak navázat na velmi 
prospěšné galavečery v Rakov-
níku, které tam pořádáme každý 
rok s obrovskou lidskou odezvou, 

nelhostejností vůči potřebným. 
Tyto gala večery jsou vždy ukáz-
kou otevřených srdcí, lásky, ale 
i dobré zábavy. Každému vybra-
nému handicapovanému člověku 
chceme pomoci, vůbec nám není 
jedno, jak tito postižení lidé žijí. 
A tak vznikl nápad uskutečnit 
také charitu Boxeři dětem 2015 
právě v Úvalech.

Kdy a kde se charitativní gala-
večer v Úvalech koná?
Večer pořádáme v pátek 27. února 
2015 od 19 hodin v úvalské so-
kolovně. Vstupenky v ceně 200,- 
Kč jsou v předprodeji v Hospo-
dě na dobrým místě a v Orange 
clubu. Vstupenky si lze zakoupit 
i přímo na místě v sokolovně, ale 
již za cenu 250 Kč.

Přibližte nám, co nás na tomto 
charitativním galavečeru čeká.
Diváci uvidí 5 exhibičních zápasů 
v boxu. Jeden z exhibičních zápa-
sů pro dobrou věc podstoupí i dvě 
dámy Simona Mašatová vs. Mo-
nika Straková. Dále diváci uvidí 
vystoupení kulturisty, ukázky 
jiu-jitsu, wrestlingu, Kraft Maga, 
karate, street dance, chipendaies 
revival, vystoupení roztleskáva-
ček, zpěv, kapelu Ondry Nováka 
Universse. Hostem galavečera 
bude i herec a zpěvák Miroslav 
Hrabě a další hosté.

A co by to 
bylo za cha-
r i t a t i v n í 
g a l a v e č e r , 
pokud by se 
n e d r a ž i l o . 
Vybral jsem 
pro dražbu 
loutku babky 
k o ř e n á ř k y, 
říkám ji Bla-
žena, kterou 
vyrobil Úva-
lák pan Bali-
har a zakoupila ji úklidová fi rma 
Makat, s.r.o., zastoupená Simonou 
Mašatovou a Věrou Kalistovou.

Pane Mendíku, ať se vám gala-
večer vydaří a děkuji za rozho-
vor.
Průběžné informace o přípra-
vách akce v Úvalech můžete najít 
na facebookové adrese: Boxeři 
dětem 2015 Úvaly.

Vítězslav Pokorný
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Komise pro kulturu připravuje na březen
  6. 3. 2015     Beseda s Janem Novákem, přemožitelem kanálu La Man-

che, od 19 hodin v DPS
13. 3. 2015    Setkání s botanikem a spisovatelem Václavem Větvičkou, 

doprovází Jana Rychterová a Vladimír Pecháček, od 19 ho-
din v Pětašedesátce,

20. 3. 2015        Večer poezie a jazzu s Alfrédem Strejčkem, od 19 hodin 
v DPS

Bližší a upřesňující informace budou uvedeny v příštím čísle Života Úval.

Za komisi pro kulturu Vladislav Procházka

zprávy z MDDM

Štědrý prosinec  2014  v MDDM Úvaly …..

MK Ouvaláček navštívil Mikuláš, čert i anděl Vánoční ceny MDDM Úvaly se letos zúčastnilo 122 soutěžících 

Miluše Šímová i její kolegyně z Klubu lidové tvorby 
Praha  po tři dny  zaujaly téměř 300 dětí i dospělých  
ukázkami lety prověřených  technik lidové tvorby 
i milým přístupem – jako u babičky

Vystoupení dětí na vánočním koncertě 
v sále DPS 

Ledové království v provedení dětí 
z výtvarných kroužků

Koncert Martina Vydry a jeho hostů byl  vyprodán

Turisťáčci  byli nadšeni z noční prohlídky zámku Radim 

Prosincové  výtvarničení v MK

unor_2015.indd   14unor_2015.indd   14 1/26/15   7:07 AM1/26/15   7:07 AM



15

Život Úval 2/2015 zprávy z MDDM

Vážení příznivci výtvarného umění,
6.–8. 2. 2015  budete mít jedi-
nečnou možnost spatřit v galerii 
městského domu dětí a mládeže 
zlomek výtvarné tvorby Jarmily 
Švehlové. Při vyslovení jejího 
jména se mnohým z vás vybaví 
nejen krásná tvář herečky, kterou 
známe jak z divadelních her, tak 
z fi lmů, pohádek a televizních 
inscenací, ale i její příjemný 
hlas, který k nám zaznívá i pro-

střednictvím rozhlasu či dabin-
gu. Mnozí z vás se měli možnost 
osobně setkat s paní Švehlovou 
i v Úvalech v MDDM na listopa-
dové vernisáži výstavy fotografi í 
Objektivem srdce, kdy v jejím 
skvělém podání zazněly verše 
Zbyňky Šolcové. 
6.2.–8.2. se nám Jarmila Šveh-
lová představí jako výtvarnice. 
Uvidíte zlomek její tvorby, k níž 

jí poskytuje mnohé cenné rady 
její konzultant, významný malíř 
a grafi k pan Jiří Anderle /mož-
ná jej někteří znáte i jako autora 
a interpreta  úžasného nedělní-
ho rozhlasového cyklu „Láska 
za lásku“/. 
Jarmila Švehlová se malování 
věnuje intenzivně od roku 2003.  
Ukázky  její tvorby  je možné 
zhlédnout na webových stránkách 

http://jarmilasvehlova.cz/ stejně 
jako tuto informaci: 
„Ve snaze najít osobitý výraz se 
Jarmila Švehlová nechává inspi-
rovat různými směry, od krajino-
malby přes esoteriku až k abs-
trakci.
Ústřední motiv vyzařování, nebo 
chceme-li světlo a stín, provází 
autorku celou její tvorbou. Snaží 
se zachytit okamžik, vyslovit ne-
vyslovené, a tak vznikají snové 
polo abstraktní krajiny, kde tuší-
me konkrétní děj zahalený v ne-
konečnu.
Významnou úlohu v jejím životě 
hraje hudba, která je také předlo-
hou mnoha jejích obrazů. Značný 
prostor zaujímá v jejích obrazech 
téma poezie, kde čerpá z dětství, 
ale také z antických mýtů a bájí. 
V celku by se její obrazy daly roz-
dělit do pěti částí: klasická kraji-
nomalba, abstraktní krajina, kde 
zaujímá velkou část moře a nebe, 
abstrakce, emanace a poezie.“
Vážení čtenáři, srdečně vás zvu 
na zajímavý kulturní zážitek, kdy 
v galerii ozdobené krásnými ob-
razy zazní v podání paní Švehlo-
vé i autorská próza, zpěv Martina 
Vydry a klavírní doprovod  Marie 
Samkové.

Jana Pospíšilová, 
ředitelka MDDM

Přijďte na třetí turnaj Velké ceny MDDM Úvaly v rapid šachu!
V sobotu 21. února 2015 se 
v MDDM Úvaly (V. Nováka 372, 
cca 2 minuty pěšky od vlakového 
nádraží) od 14 hodin opět rozhoří 
líté boje na 64 polích. Jako ob-

vykle se hraje 7 kol tempem 2x15 
minut na partii, a to jak v dětské, 
tak i v dospělé kategorii. Konec 
turnaje se očekává kolem 18. ho-
diny.

Rádi na turnaji uvítáme šachis-
ty všech generací i výkonnos-
tí! Přihlášky, prosím, posílejte 
na email petr.slavik@volny.cz 
(je možné se přihlásit i na místě 

do vyčerpání kapacity hracího 
sálu). Startovné je 50,- Kč a pro 
všechny účastníky budou jako 
obvykle přichystány diplomy 
a ceny.

okénko knihovny

Programy, které mohou pomoci rodičům, učitelům, dětem i seniorům 
k bezpečnému užívání internetu a sociálních sítí
V souvislosti s rozvojem po-
užívání internetu a mobilních 
informačních technologií se 
stále častěji mluví o prevenci 
jejího používání. Skupinami, 
které jsou nejvíce ohroženy ne-
gativními důsledky spojenými 
s používáním on-line prostředí 
internetu, jsou děti a senioři. 
Nicméně se tento problém do-
týká celé populace bez rozdílu 
věku.
Část problémů lze omezit legis-
lativně, část technologicky, ale 
nejdůležitější je prevence spoje-
ná s používáním on-line techno-
logií. 

Rády bychom vás upozornily 
na několik webových stránek, 
které se přímo dotýkají všech pro-
blematických oblastí, které jsou 
s používáním internetu spojeny. 
Doporučujeme je především rodi-
čům, učitelům a seniorům.
  

www.saferinter-
net.cz – Podpo-
ruje vzdělávání 
dětí, kterým ubli-

žuje nevhodné a závadné chová-
ní na internetu. Věnuje se také 
problematice šíření ilegálního, 
zejména pedofi lního a extremis-
tického obsahu na internetu.

www.bezpečně-
-online – Přehled-
ně se věnuje všem 
p r o b l é m o v ý m 

oblastem, se kterými je možné se 
v internetovém prostředí setkat – 
kyberšikana, sexting, grooming.

www.horkalin-
kaczi.cz – Je kon-
taktní centrum, 
které přijímá hlá-
šení týkající se 

nezákonného a nevhodného ob-
sahu na internetu, zejména dětské 
pornografi e a kyberšikan páchané 
na dětech. 

www.internet-
-hotline.cz – za-
měřená speciálně 
na prevenci sdí-
lení na internetu

Na závěr několik statistických 
údajů – viz. výše zmíněné webo-
vé odkazy:
Neomezený a nechráněný přístup 
k internetu má třetina školních 
dětí v Česku:
• ¾ těchto dětí má svůj notebook,
• více než ¼ má tablet,
•     v 8. a 9. třídě přes 60 % dětí při-

pojuje přes mobilní telefon
Gabriela Modřanská, 

MěK Úvaly
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Naše děti na poště
V krásný sluníčkový den jsme 
s naší třídou 4. C zavítali do míst-
ní pošty v Úvalech. 
Naše švitořící dětičky si šly ově-
řit své teoreticky nabyté znalosti 
z hodin do světa známek, balíků, 
dopisů a formulářů. V hodinách 
jsme nejdříve společně vytvářeli 
dopis s malovaným logem a na 
poště jsme jej doporučeně posí-
lali kamarádkám a kamarádům. 

Prvotní ostych před zaměstnan-
ci pošty z dětiček rychle opadl 
a každý, kdo úspěšně svůj dopis 
zvládl odeslat, dostal od pošty 
malý dáreček. Ráda bych touto 
cestou všem zaměstnancům za 
vstřícnost a ochotu poděkova-
la. Dopisy již dle zpráv ze svě-
ta zdárně mají své příjemce. 
Hurááá.

Mgr. Aneta Huttová

Sebeobrana ve škole
Dne 7. ledna 2015 proběhly 
za spolupráce naší školy a karate 
klubu Jana Steklého dva úvodní 
kurzy sebeobrany. První kurz byl 
určen pro žákyně 7.–9. ročníků 
základní školy v rámci tělesné 
výchovy a účastnilo se ho 43 dí-
vek. Druhý kurz byl v odpoled-

ních hodinách pro zaměstnanky-
ně školy.
Kurz byl zaměřen na to, jak se vy-
hnout krizovým situacím, jak pracu-
je naše psychika, jak vhodně v kri-
zových situacích reagovat a mnoho 
dalších užitečných informací. Byli 
jsme seznámeni se základy účinné 

obrany a nechybělo ani posilování 
a strečinková cvičení.   
Po pozitivních odezvách jsme se 
rozhodli v tomto kurzu pokračo-
vat a nabídnout ho také veřejnos-
ti. První blok určený veřejnosti 
se bude konat 1. března 2015 
a je možné se na něj přihlásit 

na email: fi edlerova@zsuvaly.cz.  
Podrobnější informace na email: 
kks@karatestekly.cz. 
Pravidelný trénink fyzických a psy-
chických dovedností je také možno 
rozvíjet v KARATE SPORT ÚVA-
LY u Mgr. Jany Konečné.

Mgr. Zuzana Fiedlerová

Cizí jazyky pro život
Od začátku školního roku spolu-
pracujeme s Národním institutem 
pro další vzdělávání na projektu, 
který je zkráceně nazýván Cizí ja-
zyky pro život. Projekt se podařilo 
rozběhnout od poloviny prosince, 
trvat by měl do června a zaměřen 
je nejen na rozvoj cizího jazyka, 
ale též na spolupráci a dovednost 
komunikovat v cizím jazyce s ně-
kým, kdo přichází z jiné země, 

z jiného kulturního prostředí. 
Zdaleka přitom nejde jen o žáky, 
ale i učitele, ostatní zaměstnance 
školy a nakonec i samotné rodilé 
mluvčí. 
Probíhá to tak, že NIDV vysí-
lá do škol rodilé mluvčí (např. 
v jazyce anglickém, němčině, 
francouzštině) a školy pak pro 
ně hledají nejvhodnější uplatnění 
podle jejich zaměření, možností 

školy a potřeb žáků. Naši rodilou 
mluvčí jsme zatím nejvíce směřo-
vali do výuky angličtiny, ale také 
do výtvarně zaměřených hodin. 
Propojení cizího jazyka s ob-
sahem jiných výukových před-
mětů má i své odborné zázemí 
v metodice CLIL (z anglického 
Content and Language Integrated 
Learning), která zastřešuje širo-
kou škálu přístupů od zařazení 

pár nových anglických slovíček 
do hodiny přírodopisu až po úpl-
nou bilingvní výuku. Výuka pak 
může být o něco náročnější, ale 
přináší novou motivaci a přiroze-
né komunikační situace, o které 
bývá při školní výuce cizího jazy-
ka vždycky nouze.

Mgr. Petr Daněk

Anglicky se domluvíme
V týdnu před Vánoci zavíta-
la mezi žáky 4.B rodilá mluvčí 
Diane, která přicestovala až z ir-
ského Dublinu, aby mohla dě-
tem zpestřit hodinu pracovních 
činností, kterou sama odučila ve 
svém rodném jazyce. Děti mile 
překvapenou Diane uvítaly vyro-
beným transparentem „Welcome 
to 4.B“ a byly z její přítomnosti 
tak nadšeny, že se celkem úspěš-
ně někteří žáci zapojili do anglic-

ké konverzace a práce šla všem 
pěkně od ruky. Diane mluvila na 
žáky v jednoduchých anglických 
frázích, a tak si nakonec všichni 
vyrobili pod jejím vedením origi-
nální silvestrovské čepičky nebo 
dekorativní vánoční stromečky. 
Výuka s usměvavou Diane byla 
obohacující, inspirativní a radost-
ná a my se budeme těšit, že k nám 
zase v budoucnu zavítá.

Mgr. Miroslava Malečková

Co chystáme na únor
  9. 2. „Hudba školám“ – hudebně vzdělávací pořad 

 1. stupeň „Česká umělá píseň“ 
 2. stupeň „Jaroslav Ježek“

  10. 2.  Klub mladých diváků  – Divadlo Na Fidlovačce
  11. 2.      Schůzka etického týmu pedagogů a rodičů – otevřená 

schůzka, zveme další rodiče, kteří chtějí spolupracovat 
blíže se školou

  13. 2.  Zápis do 1. ročníku ZŠ (náhradní termín)
 • Anglické divadlo
 • Vítání občánků

Mgr. Lenka Foučková
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Literární koutek
Zima

Většina lidí, i když zrovna nemají 
rádi zimu, si přeje, aby byly bílé 
Vánoce. Letos se to téměř poved-
lo, sníh se opozdil jen o pár dní.
Když jsem se ráno probudil a roz-
táhl žaluzie na okně ve svém po-
koji, uviděl jsem, že venku je vše 
nádherně pokryté běloučkým sně-
hem. Připadal jsem si jako v po-

hádce. I když už nejsem žádný 
prcek, těšil jsem se, že půjdeme 
bobovat a sáňkovat. Hned jsme 
s bratrem vylezli na půdu pro 
boby a sáňky, pořádně jsme se 
oblékli a vyrazili na kopec. Tam 
jsme se potkali s kamarády, kteří 
už se také nemohli dočkat.
Nad hlavami nám svítilo zimní 
sluníčko a sníh se krásně třpytil. 

Stromy a keře také dostaly sněho-
vý kabátek, který jim moc slušel. 
Když jsme stoupali do kopce, pod 
nohama nám křupal čerstvě napa-
daný sníh. Rozjeli jsme se z kop-
ce dolů, až to svištělo. Mrazivý 
vzduch nám za chvíli obarvil tvá-
ře do červena, ale zima nám neby-
la. Když jsme se dost vyřádili, šli 
jsme domů na teplý čaj.

 Cestou jsme na poli viděli něko-
lik zajíců, kteří se snažili vyhra-
bat něco k snědku. V tu chvíli nás 
napadlo, že bychom mohli nasy-
pat krmení hladovým ptáčkům 
do krmítka.
Je škoda, že nám tady v nížině ta 
zimní nádhera moc dlouho nevy-
drží.

Daniel Turek, 9. B

Vánoční turnaj karate Sport Úvaly
Tradiční vánoční turnaj oddílu 
karate Sport Úvaly se uskutečnil 
v neděli 16. prosince v úvalské so-
kolovně. Turnaje se zúčastnilo přes 

60 dětí od 7 do 17 let. Soutěžilo 
se v kata (sestava proti soupeřům 
ve své mysli) a kumite (zápas se 
skutečným soupeřem). Děti byly 

rozdělené nejen podle věku, ale 
také podle pásků. Všichni bojovali 
o cenné medaile. Ti nejlepší, kteří 
uspěli v obou disciplínách, získali  

pohár.  Medailovým bojovníkům 
předal ceny pan starosta města 
Úvaly Petr Borecký. Moc děkuje-
me městu za podporu našeho klubu.

První místa obsadili:
Mini žáci   7 let  9. kyu kata  a kumite: Švaňa Daniel

Mini žáci 7 let  9. kyu kumite:  Štefek Matyáš

Mini žáci 8 a 9 let  9. kyu kumite: Charvát Ondřej

Mini žákyně  8 a 9 let  9. kyu kumite: Kytková Karolína

Mini žáci 8. kyu kata: Tříska Tomáš

Mini žáci 8. kyu kumite: Červenka Marek

Mini žáci a mini žákyně 7. kyu a výš kata: Sokolová Zuzana

Mini žáci 7. kyu a výš kumite: Zvoníček Vojtěch

Počestné právo, vážený rychtáři, 
milé tetičky, sousedé a vzácní hosté! 

Zveme Vás tímto na 

valné hodnotící zasedání, 
které se koná v sobotu 21. února 2015 

ve 14 hodin v hotelu Budka u nádraží v Úvalech.
 

Těšíme se, že mezi nás přijdete s dobrou náladou 
a ve svérázu. 

V novém roce 2015 přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

 Hana Černá  Anna Jaklová
 rychtář  syndik

organizace a spolky sport

Setkání bývalých gymnastek
9. ledna se potřetí setkaly bý-
valé sportovní gymnastky 60. 
let  a  zavzpomínaly na okresní 
a krajské závody, kde se druž-
stvo Slavoje Úvaly pod vedením 
pí Jitky Šimůnkové, Peškové či 
pana Jindry Líznera umísťova-
lo v první polovině závodního 
pole. Téměř všechny sportovní 
gymnastky získaly výkonnost 
III. třídy. Několikrát jsme vyje-
ly na společná soustředění, např. 
k Máchovu jezeru a do Teplýšo-
vic. Po výměně informací z ro-
dinného života jsme zjistily, že 
nejúspěšnější vnučkou je Arleta 

Pražáková, přebornice Prahy 
ve sportovní gymnastice. Dnes 
bychom sestavu na bradlech ne-
zacvičily, k tomu bychom po-
třebovaly kouzelníka, jenž nás 
přišel navštívit, nicméně jsme 
děkovaly možnosti rozvoje po-
hybové kultury, zpevnění svalů, 
prohloubení morálně volních 
vlastností v době pospívání, což 
nám pomohlo při zdravotních či 
jiných problémech v životě. Přá-
telská atmosféra v oddíle  přetr-
vala dlouhá desetiletí i do druhé 
poloviny našeho života. 

PhDr.Lenka Mandová

Mini žákyně 7. kyu a výš kumite: Sokolová Zuzana

Mladší žáci 9. a 8. kyu kumite: Javůrek Tomáš

Mladší žáci a žákyně 7. kyu a výš kata: Wenigr Tomáš

Mladší žáci 7. kyu a výš kumite: Coufalík Jakub

Mladší žákyně 7. kyu a výš kumite: Konečná Sára 

Starší žáci 9.–. kyu kata: Brand Matyáš

Starší žáci 9.–8. kyu kumite: Sedlák Petr 

Starší žáci, starší žákyně, dorostenci a dorostenky 7. kyu a výš kata: 
Hiršlová Anna
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SOBOTA 7. ÚNORA 2015 OD 17.00 HODIN  
V HOTELU BUDKA U NÁDRAŽÍ

     

VALNÁ HROMADA 
SK ÚVALY 

HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY, PLÁNY 
A VÝHLEDY DO DALŠÍCH LET, DISKUZE, 

VOLBA VV SK ÚVALY

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY 
A PŘÍZNIVCE FOTBALU

VV SK ÚVALY

Výbor tenisového klubu TC Úvaly svolává 

VALNOU HROMADU,
která se bude konat v sobotu 21. 2. 2015 od 17.00 hod. 

v restauraci DALMÁCIA GRIL na kurtech TCÚ 
s tímto programem:

1. Zahájení – organizace jednání
2. Zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2014
3. Zpráva revizní komise                                                  
4. Plán činnosti na r. 2015 
5. Diskuse, volné návrhy
6. Závěry     
 

Zveme všechny členy a příznivce, také rodiče 
tenisové omladiny.

Rádi přivítáme zájemce o činnost klubu i Vaše 
připomínky a návrhy!

  
 V Úvalech, dne 9. 1. 2015 Výbor TCÚ

Starší žáci kumite: Konečný Filip

Dorostenci  kumite: Gregor Filip

Starší žákyně a dorostenky kumite: Hiršlová Anna

Držitelé pohárů (vítězové kombinace):
Mini žáci 7 let:  Švaňa  Daniel
Mini žáci 8 a 9 let:   Štefek Matyáš
Mini žákyně  8 a 9 let:   Kytková Karolína
Mini žáci  7. kyu a výš:  Zvoníček Vojtěch 
Mini žákyně  7. kyu a výš: Sokolová Zuzana
Mladší žáci 9. a 8. kyu:  Javůrek Tomáš
Mladší žákyně 7. kyu a výš:  Konečná Sára
Starší žákyně a dorostenky:  Hiršlová Anna
Starší žáci:  Konečný Filip

Všem úspěšným ještě jednou gratuluji!
Děkuji celému organizačnímu týmu za pomoc!

Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly

SOBOTA 14.ÚNORA 2015 OD 20.00 HODIN 
V HOSPODĚ NA HŘIŠTI 

 

KARNEVAL FOTBALISTŮKARNEVAL FOTBALISTŮ
 

HRAJE UNIVERS ONDRY NOVÁKA 

PRO PADESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 15.LEDNA 
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL., 

REZERVACE NA TEL. 728 120 155 pan LÍZNER
!! POZOR, KAPACITA JE Z DŮVODU ZMĚNY MÍSTA 

A TERMÍNU KONÁNÍ OMEZENA !! 

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ 
FOTBALISTÉ

➜ ➜ ➜ ze strany 17
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Úvalská rodačka
Před 133 lety, 1. února, se v dom-
ku č. p. 18 na úvalském náměstí 
narodila Barboře Jarošové a Fran-
tišku Bartošovi dcera Marie Ma-
jerová.
Ta se stala významnou českou 
osobností prvorepublikové prózy 
a je dnes považována za klasičku 
socialistické literatury. Pochá-
zela z chudých poměrů. I když 
Majerová ve skutečnosti vyrůs-
tala na Kladně, kde absolvovala 
měšťanku, pak pobývala v Buda-
pešti, kde působila jako služebná, 
ve Vídni, kde se zapojila do děl-
nického hnutí, krátce pobývala 
v Paříži a nakonec žila v Praze. 
Její mládí ovlivnilo nejen celou 
její další tvorbu, ale i politické 
názory. Nejdříve byla levicovou 
anarchistkou, od roku 1908 byla 
členkou Sociální demokracie 
a později, od roku 1921 vstoupila 
do tehdy vznikající KSČ.

Pokoušela se získat vzdělání, to 
se jí podařilo ve skupině, která 
se soustředila kolem novináře 
a básníka S. K. Neumanna, v le-
tech 1918-1920 poslance Revo-
lučního národního shromáždě-
ní Republiky československé 
za Československou stranu soci-
alistickou.
Majerová pracovala jako redak-
torka Rudého práva, kde psala 
pro děti. Působila i v Ženském 
listu, což byl komunistický tisk 
pro ženy, Právu lidu, Dělnických 
listech a týdeníku Čin. Překlá-
dala z francouzštiny, němčiny 
a ruštiny, scenáristicky spolu-
pracovala s fi lmem a rozhlasem. 
5. března 1940 se stala řádnou 
členkou České akademie věd 
a umění. 
K jejímu rozsáhlému dílu lze 
říci, že má jedno společné 
téma, a to špatné životní posta-

vení žen a dívek. Toto téma se 
objevuje ve všech jejích dílech, 
a to v mnoha rovinách a podo-
bách (psychologické, etické, 
milostné, …) většinou v ma-
loměšťáckých rodinách, občas 
je téma spojeno s buržoazií 
a třídním bojem. Autorčino po-
jetí žen je ve stylu „být ženou 
znamená trpět“. Z počátku své 
tvorby psala především povíd-
ky, později psala i romány. Nej-
významnějším dílem je román 
z roku 1935 Siréna. Jde o ge-
nerační román kladenské děl-
nické rodiny Hudců. Zobrazuje 
zde jejich sociální a názorový 
vývoj. Pravděpodobně je to 
skutečně syntéza kladenského 
proletariátu té doby (zachycu-
je stávky, atd.). Knihy pro děti 
jsou stejného rázu jako díla pro 
dospělé, nechybí zde ani pro-
pagační myšlenky, ani těžké 

postavení ženy. Připomeňme si 
známý román Robinsonka.
 Marie Majerová Úvaly často 
navštěvovala a mnoha osobní-
mi fi nančními dary v celkové 
výši cca 1, 5 mil korun přispěla 
i na stavbu místního kulturního 
domu. Zemřela 16. ledna 1967 
v Praze.

 Dr. Vítězslav Pokorný

zahrajme si šachy
V následující pozici nelze bílému, 
který je na tahu, závidět. Má o věž 
méně a hrozí mu mat. Přesto uteče 
hrobníkovi z lopaty a partii nepro-
hraje. Najdete jak?

V úloze z minulého čísla měl 
černý ve 4 tazích zmatit bílého. 
Správný postup byl 1.... Dxh2+ 
2.Kxh2 Vh4+ 3.Vh3 Sf4+ 4.Kh1 
Vxh3 mat.     Petr Slavík

společenská kronika

Únor 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Jan Hrdlička
Mia Teocharisová
Jiří Varvařovský
Mikuláš Vorek
Markéta Hranická
František Přibyl
Tereza Šebíková
Eliška Turzová

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany naše-
ho města.

Únorová životní jubilea
70 let – Jiří Střihavka
 Marie Nemastová
75 let – Emil Řezáč
 Ludmila Fischerová
80 let – Eliška Moravcová
 Stanislav Tuchyňa

 Milada Pivoňková
81 let – Vlasta Němcová
 Jaroslava Skorkovská
83 let –  František Ivanšík
84 let – Vlasta Černá
 Antonín Jágr
 Eliška Lukavcová
88 let – Jiřina Netušilová
 Karel Vorlíček
 Jindřich Lízner
89 let – Josef Dvořák
 Marie Koderová
91 let – Helena Kudrnová
 Božena Fürstová
92 let – Antonie Těšíková
Všem jubilantům přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Alexandr Novák
Marie Duková
Milena Pražáková

Růžena Cepková

Božena Maixnerová

Jiří Kejř

Ladislav Jelínek

Zdeňka Tučková

Júlia Batlíková

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-

ni ve společenské kronice (na-

rození, jubilea, úmrtí), ať tuto 

skutečnost nahlásí na správním

odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 

528, 281 982 485 nebo mobil 

723 929 928, vždy do 15. dne před-

cházejícího měsíce. Pokud nám 

nebude oznámen nesouhlas, budou 

tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

osobní

Vzpomínky na místní rodáky
Letošní nový rok začal jako vždy 
– velmi nadějně. Jeho prvé dny 
však ve své slávě netrvaly dlouho. 
Hned v prvých lednových dnech 
odešly dvě neopominutelné osob-
nosti, které od 40. let min. století 
zanechaly v úvalské kultuře mno-
ho vzpomínek. Ve čtyřicátých le-
tech měly Úvaly jako městys 4,5 
tis. obyvatel (pro úplnost dnes má 
město Úvaly více než 6,2 tisíce 
obyvatel). V řadách tehdejších 

Úvaláků se objevily už delší se-
znamy herců, režisérů, hudebníků 
– nástrojových, pěveckých – sa-
mozřejmě u obou pohlaví. Proto 
jen pěvecký spolek „Smetana“ 
měl tři pěvecké sbory: ženský, 
mužský, smíšený (až 75 zpěváků 
a zpěvaček). Soubor orchestrální 
měl až tři desítky členů, nemluvě 
o přespolních z Prahy, Českého 
Brodu či z Peček či z Poříčan. To 
vše dirigovali úvalští hudebníci 

s taktovkou. Bez zvukové a svě-
telné techniky by však nebyla 
možná dlouholetá nepřerušovaná 
aktivita všech kulturních soubo-
rů. Nezbytnou součástí byli proto 
i místní technici-jevištní, zvuko-
ví, při osvětlení. Po dlouhá léta 
činností divadelních a hudebních 
ochotníků, učinkujících v někdej-
ších sálech úvalských hostinců, 
tělocvičen (Sokol, DTJ) pozdě-
ji i v přebudovaném kulturním 

domě – po r. 1954 se jich podařilo 
sestavit také delší seznam, s vlast-
ní technickou výbavou zvukovou 
i světelnou a jevištní.
Letošní nový rok proto znatelně 
zaznamenal citlivé ztráty! Dru-
hého ledna se s námi rozloučil 
pan Jiří Kejř, ze známých úval-
ských rodin Kejřů-sportovci, 
sokolové, skauti, hudebníci atd. 

➜ ➜ ➜ strana 20
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Tento rod úvalského otce a tety 
– bratra J. Kejře – legionáře 
z Ruska se rozšířil na vícero ro-
din. Všichni se významně podí-
leli na slávě nejen Ouval či Úval, 
ale celého Československa. Jiří 
Kejř, s nímž jsme se rozlouči-
li, byl fi lmovým zvukařem Čs. 
státního fi lmu, a tak mohl spolu-
pracovat s celou řadou režisérů, 
herců, hereček, hudebníků i dal-
ších neodmyslitelných fi lmo-
vých a televizních tvůrců. 
Jeho prvním fi lmem byla Lavi-
na, potom i velmi známý Atentát 
(na Heydricha).
Poslední svou účast měl na fogla-
rovské Záhadě hlavolamu. Cel-
kem to bylo více než stovka fi l-
mů. Tak měl Jiří Kejř ty nejlepší 
předpoklady pomoci i úvalskému 
jevišti s jeho divadly i koncerty. 
Bez spolupráce režisérů-ochot-
níků se zvukařskou dvojicí úval-
ských Jiřího Zemana a Jiřího 

technikou. Pánové zvukaři Ze-
man a Kejř (oba Jiří) tam sehrá-
li významnou úlohu. Bohužel 
s oběma už jsme se rozloučili.
4. 1. tohoto roku odešla z Úval 
paní Zdeňka Tučková – Formán-
ková ve věku nedožitých 91 let. 
Paní Tučková – zpěvačka – so-
prán byla dlouholetou členkou 
úvalských pěveckých souborů 
„Smetana“ i chrámového sbo-
ru v místním kostele zvěstování 
páně. Na její sólový i sborový 
hlas nezapomínáme nejen s úval-
ským operním představením Dvo-
řákovy „Rusalky“ v roli kuchtíka 
a jedné z žínek  pod taktovkou 

Elišky Tučkové, která zpívala ne-
jen kněžnu, ale i ježibabu.
Mnozí vzpomínají také na ka-
ždoroční vánoční (i půlnoční) 
mše  – J. J. Ryby „Česká mše 
vánoční“ (pod taktovkou Adolfa 
Kouby)  s orchestrem.  Na její 
soprán se vždy všichni v kostele 
těšili!
Současné Úvaly i po bohatém  
letošním vánočním programu 
dnešních hudebníků Úvaláků, už 
tradičních hostů, tak mají na co 
mimořádného navazovat. Nechť 
dnešní mladé obecenstvo v Úva-
lech se má na co těšit!

Ing. Vladimír Kolomý

Děkujeme pracovníkům 
pečovatelské služby za 

vzornou pomoc při dopravě 
paní Miloslavy Martínkové 

dle potřeby do zdravotního 
střediska.

Rodina Martínkova

Děkujeme panu starostovi
a pracovníkům

Městského úřadu
Úvaly za přání
k narozeninám

pana Miroslava Martínka.
Rodina Martínkova

Kejře by se nepodařila tak dlouhá 
řada představení v Úvalech, při 
zájezdech.
Jeho zkušenosti ze spolupráce 
s režiséry Dudkem, Krejčíkem, 
Kleinem, Vorlíčkem, Sequen-
cem mohli využít  i úvalští ře-
žiséři jako L. Nesnídalová, Ant. 
Verner či Áda Morávek ml. Bez 
jeho spolupráce jsme si neumě-
li představit ani při hudebních 
koncertech pod taktovkou Eliš-
ky Drábové – Mojžíšové, Adol-
fa Kouby či opět s Ant. Verne-
rem a Jiřím Štorkem – s jeho 
smyčcovým kvartetem. Úvalský 
SDO „J. K. TYL“ byl tak vý-
znamný, že se dostal až do di-
vadelní soutěže XXVII. Hronov 
(20. 8. 1957 hrou Ilji Prachaře 
„Domov je v nás“ v režii Ády 
Morávka. Dosud jsou snad 
známy divadelní hry v přírodě 
(např. na sokolském hřišti 26. 8. 
1950 výpravná ..hra Lope de 
Vegy „Ovčí pramen – Fuente 
Ovejuna“) se zvlášť náročnou 

inzerce

unor_2015.indd   20unor_2015.indd   20 1/26/15   7:07 AM1/26/15   7:07 AM



21

Život Úval 2/2015 inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

Půjčili jsme i celebritám
Půjčky, které jsou podložené 

Vaším dokladem o příjmu. 

Jsou tedy vhodné pro 

zaměstnance, podnikatele, 

důchodce, MD ... Půjčky 

od 5 tis. do 150 tis. Výplata 

na účet i v hotovosti do 24 hod 

od schválení. Diskrétní jednání. 

Stačí prozvonit

a zavolám Vám zpět.

Tel. 774 571 612

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, 

Praha-Újezd nad Lesy, 

Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765

Tel.: 246 082 355

Zajistím povolení staveb
(i dodatečné)

Nabízím kompletní

inženýrskou činnost,

tj. projednání všech

stavebních záměrů

se stavebním úřadem

Ing. Hana Javašová

Tel.: 721 209 532
email:

stavbaporadenstvi@email.cz

web: www.stavbaporadenstvi.cz

Hledám spolehlivou paní 
z Úval na občasný dohled 

na nemocného manžela

v mé nepřítomnosti. 

Tel. č. 606 109 944

NEVYHAZUJTE KNIHY 
Udělejte dobrý skutek a věnujte 

nepotřebné knihy čtenářům, 

kteří by si je rádi přečetli. 

Budete mít dobrý pocit, že jste 

někomu udělali radost. 

Tel.: 722 414 826

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných 

podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
   Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ  OD  8.00    DO 16.00  

Po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne.
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz 

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
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Dermalink s.r.o.

KOŽNÍ AMBULANCE V ÚVALECH
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Přijímáme nové pacienty!

Krátká objednací doba a péče hrazená 
ze zdravotního pojištění

– Vyšetření a léčba kožních onemocnění
– Vyšetření znamének, pih a bradavic
– Diagnostika přednádorových změn a kožních nádorů
– Léčba onemocnění nehtů a vlasů
– Léčba oparů a akné
– Lymfologická péče, léčba otoků končetin
– Kosmetické poradenství

Kontakt:

Poliklinika Úvaly
Pražská 1144, 250 82 Úvaly
Ordinuje MUDr. Kristýna Baudyšová

OBJEDNÁNÍ NUTNÉ!

Telefon: 281 912 424, 732 898 292
E-mail: info@dermalink.cz, objednavky@dermalink.cz
www.dermalink.cz
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393, 
po ořezu 210 x 297 mm

 

 1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
 (zrcadlo
 190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
 1/1 na spad
 216 x 303

 1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
 59 x 262 190 x 87 90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi, 
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) 
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

 Plošná inzerce Řádková inzerce

Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
  – do 120 písmen 140,-

A4 
v textové 
části 7 800,- Kč soukromá
  – 120 až 360 písmen 285,-

1/2 A4 1 950,- Kč komerční 
  – do 120 písmen 280,-

1/3 A4 1 500,- Kč komerční 
  – 120 až 360 písmen 570,-

1/4 A4 1 100,- Kč

1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
  rámečkem

III. strana 
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis  + 30 %

IV. strana 
obálky 5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚVALY – KOLLÁROVA 1260 

 HLEDÁ KVALIFIKOVANOU PANÍ UČITELKU.
 PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: ÚNOR 2015
 POŽADUJEME: STŘEDOŠKOLSKÉ PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ,   
 SPOLEHLIVOST, PRACOVITOST, PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ 
 A HEZKÝ VZTAH K DĚTEM.
 SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA: ms.kollarova@seznam.cz

 KONTAKTNÍ ÚDAJE:  ms.kollarova@seznam.cz
  281 981 678
  739 631 687

Pohřební ústav 
Pavel Kos

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