Historie
v loňském roku neprávě „kontrabatiroval“
chleby a housky, které k zaopatření mašírujícího vojska do Ouval nesli.
Na počátku svatodušních bouří v Praze
13. 6. 1848 přes Úvaly na pomoc Praze projížděly národní gardy z Kolína, Kutné Hory,
Vysokého Mýta, Chrudimi a Litomyšle.
V opačném směru vlaky od Prahy přivážely
prchající měšťany i studenty, kteří přinášeli
protichůdné zprávy. Tak se 15. června 1848
Úvalští dověděli také o bombardování města vojskem generála Windischgrätze. Tato
skutečnost dala podnět k dalším výpravám
ozbrojených dobrovolníků do hlavního
města.
Velké problémy způsobila městu 16. 6. 1889
povodeň, při níž říčka Výmola kromě jiných
budov těžce poškodila Hořejší, Dolejší i Hodovský mlýn. Voda odnesla most u synagogy
a protrhla splavy.
17. 6. 2000 úvalští občané slavili 700 let
Úval. Ústřední oslavy 700 let Úval zahájil
po 9. hodině přelet sportovního letadla,
z něhož byly rozhozeny letáky oznamující
zahájení oslav. Trubači na ochozu školy zatroubili slavnostní fanfáry, složené k této
slavnostní příležitosti, a na budově školy
byl rozvinut transparent hlásající slavnostní
událost. Při shromáždění občanů na náměstí Arnošta z Pardubic otevřeli oslavy starosta
města ing. Ivan Černý společně s předsedkyní Senátu Parlamentu ČR Libuší Benešovou
a redaktorkou televize PRIMA Štěpánkou
Duchkovou, která také moderovala kulturní
program. Nato školní děti vypustily balónky
s poselstvím a výzvou pro nálezce. Program
pokračoval hudbou a vystoupením mažoretek, otevřením rozsáhlé výstavy o historii a
současnosti Úval ve všech oblastech života.
Odpoledne následovaly ukázky leteckých
modelů na hřišti na Slovanech a ochutnávka
rybářských specialit, které připravili místní
rybáři u rybníka Lhoták. Příchozí tak mohli ochutnat pokrmy z kapra, štiky, candáta,

pstruha, parmy a dalších sladkovodních ryb.
Na opačném místě Úval se uskutečnil fotbalový zápas mužstva Bohemians Praha – staří
páni i se slavným Antonínem Panenkou, proti místnímu „A“ mužstvu. Večer v sokolovně
byl uspořádán koncert Komorního orchestru Akademie Praha. Druhý den, neděle,
začal slavnostní mší v místním katolickém
kostele Zvěstování Páně, kterou celebroval
arcibiskup pražský a primas český, kardinál
Miloslav Vlk, který následně položil květiny
u pomníku prvního arcibiskupa pražského
Arnošta z Pardubic a neformálně besedoval
s občany. V doprovodu starosty města a členů přípravného výboru navštívil po obědě
výstavu o Úvalech, zapsal se do návštěvní
knihy a kroniky města. V odpoledních hodinách se uskutečnilo odhalení pamětního
kamene a zasazení lípy před hasičskou zbrojnicí v parčíku. Význam této malé slavnosti
ve svém projevu uvedl starosta města ing.
Ivan Černý. Zároveň bylo pod kámen uloženo pouzdro mimo jiné s poselstvími dalším
generacím, které připravil výbor pro oslavy,
jménem občanů města starosta města ing.
Ivan Černý a za děti dneška žáci pátého ročníku Základní školy v Úvalech. Odpolední
program na náměstí naplnil koncert Combo
M. Kočárníka a dalších kapel. Večer v kostele Zvěstování Páně zakončil oslavy svým
koncertem místní chrámový sbor.
30. 6. 1869 byl v Ouvalech slavnostní mší
odhalen pomník prvnímu arcibiskupu Arnoštu z Pardubic. Jako autor pomníku byl na
základě konkurzního řízení vybrán pražský
sochař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova monumentu byla slavnostně zahájena 15.
května 1869 na pozemku u železniční trati
v blízkosti dvora Hostýn, který bezplatně
poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen na pětisté páté výročí
smrti Arnošta z Pardubic 30 za přítomnosti zástupců pražského magistrátu a města
Roudnice nad Labem vysvěcen pražským
arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwarzenbergem.

30. 6. 1919 byla z náměstí přesunuta ke kostelu socha sv. Jana Nepomuckého. Socha stávala vedle obecní studny u silnice, naproti
domu čp. 87.
V červnu 1919 získaly Škodovy závody
v Plzni povolení k obnově rudných dolů na
Ouvaláku a zahájily zde těžbu. Veškeré naděje na vzkříšení důlní činnosti však byly
marné. Ložiska železné rudy se projevila
jako velmi nekvalitní, a proto byly veškeré
pokusy o těžbu brzy zastaveny.
Po vzoru jiných měst vznikl v Ouvalech
v červnu 1919 první oddíl skautů. Tím byla
založena první skautská organizace v městečku. Skautskou myšlenku přinesl od A. B.
Svojsíka student žižkovské reálky Oldřich
Bohuslav, který byl členem Svojsíkova pražského oddílu.
V červnu 1961 byla v Úvalech založena organizace Československého mysliveckého
svazu.
Dalším zabezpečovacím zařízením v Úvalech bylo v červnu 1961 uvedení do provozu prvního automatizovaného uzavírání závor na hlavním městském přejezdu na konci
Husovy ulice.
V Úvalech bylo v červnu 2001 založeno kulturní občanské sdružení Komorní pěvecký
sbor CHRISTI, který se zaměřil na zpívání
duchovních skladeb a písní zejména z období středověku a baroka. Vedoucím a prvním
dirigentem byl Dr. Vítězslav Pokorný, klávesový doprovod Mgr. Eva Nádeníčková.
V červnu 2006 bylo v Úvalech založeno občanské sdružení Otevřené Úvaly. Impulsem
byla nespokojenost členů s tím, jak byly Úvaly řízeny a existencí výrazné propasti mezi
možnostmi města a jeho skutečným stavem.
Prvním předsedou byl Mgr. Petr Borecký.
Dr. Vítězslav Pokorný

Kalendárium

významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2011 – třetí pokračování
90 let 16. 2. 1921 – Dle prvního úředního vřena 1. mateřská škola a umístěna do ob- průzkumu již za války pozdějším vedoucím
sčítání v samostatné ČSR žilo v Úvalech ve jektu bývalého rodinného domu manželů katedry urbanizmu ČVUT prof. ing. arch.
Krisem), který měl být vodítkem a směrnicí
Hermannových v čp. 372.
335 domech 2352 obyvatel.
pro další budování obce. Je pozoruhodné,
90 let 10. 3. 1921 byla založena Církev 60 let 20. 9. 1951 bylo v Úvalech založe- že již v tomto dokumentu se mimo jiné sečeskoslovenská husitská v Úvalech. I když no JZD jako družstvo I. typu. Předsednictví tkáváme se závěrem, že „nynější stav odpobyla nejprve založena ve Škvorci, kde členy přijal Jindřich Richter. Členy byli Franti- ruje správným zásadám v několika směrech.
byli i úvalští občané. Sídlo do Úval natrvalo šek Adamec (obchodník), Jiří Kadeřábek V prvé řadě je zde otázka komunikační, kdy
(student), Antonie Kazdová (v domácnosti) státní silnice probíhá obcí a tvoří úrovňobylo přeneseno v roce 1968.
a Pavla Kvízová (dělnice). Karel Manda druhý vou křižovatku se železnicí…. Proto musí
75 let 28. 10. 1936 úvalští představitelé den odvolal své členství a funkci místopřed- dojít k jejímu přeložení, nikoliv však do již
a občané uvítali v Úvalech při cestě do Pra- sedy převzal na ustavující schůzi František vytýčené trasy, ale až za čtvrť Slovany, aby
Strejc (tesař). Členy se stali ještě manželé nebyla obec rozdělena.“
hy rumunského krále Carola II.
Novákovi a jiní, ale nebyl mezi nimi žád65 let 26. 5. 1946 – Po volbách se také ný zemědělec. JZD tak mělo 114,5 ha orné 50 let 10. 11. 1961 byl v Úvalech postaven
v Úvalech zřetelně projevil příklon k levico- půdy, 5,5 ha luk, 44 ks hovězího dobytka, první dvoupatrový družstevní dům s byty
pro 12 rodin. Je postaven na zahradě dřívějvým stranám. Předsedou místního národní- 6 prasnic, 7 koní, 90 slepic a 4 ovce.
šího statku Josefa Šťastného. Každý byt se
ho výboru se stal komunista Antonín Víšek,
komunisté převažovali také v dalších vedou- 55 let V srpnu 1946 byl úvalské veřejnosti skládá z kuchyně, 3 pokojů a příslušenství.
představen kanceláří ing. arch. Kabeš - ing.
cích pozicích v městské správě.
Dr. Vítězslav Pokorný
Nedoma z Prahy Směrný dlouholetý plán
60 let V květnu 1951 byla v Úvalech ote- Úval (zpracovávaný v rámci urbanistického
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Společenská kronika

TÉMA: SVÁTEČNÍ DEZERTY- TIRAMISU

Vítáme nové spoluobčánky
Matěj Marek
Jana Žižková
Antonín Brabenec
Kateřina Vašková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany
našeho města.

Červnová životní jubilea
70 let

75 let
80 let

81 let
82 let

83 let
86 let

88 let
89 let
90 let
93 let

Úvalská vařečka

Jiří Dvořák
Miluše Šmejkalová
Pavel Novák
Štefan Rosca
Otta Smrkovský
Irena Vostrovská
Květa Havlinová
Ludmila Kyselová
Danuše Kučerová
Josef Škvor			
Růžena Cepková		
Eva Hlaváčková		
Zdeněk Kodr						
Věra Švandová		
Věra Beránková		
Vladislav Neugebauer			
Marie Černá		
Věra Rousová
Miroslava Žabová		
Ella Tazlerová		
Vlasta Strnadová		
Oldřich Šolc

INGREDIENCE:
5 vajec
500 g mascarpone
250 g moučkového cukru
1 balíček dlouhých cukrářských piškot
500 ml silné vychlazené instantní kávy
amareto
POSTUP:
Cukr rozdělíme na dvě části, jednu vyšleháme s bílky na tuhý sníh,
druhou se žloutky. Mascarpone utřeme na jemný krém a poté smícháme se žloutkovou směsí a sněhem.
Na dno dortové formy dáme tenkou vrstvu krému, pak poklademe
piškoty máčenými v kávě s amaretem. Následuje silná vrstva krému,
opět piškoty a poslední vrstvu tvoří krém. Pro ozvláštnění chuti můžeme jednu vrstvu krému a piškot proložit banánem pokrájeným na
silnější kolečka nebo kousky jahod.
Dezert dáme vychladit a před podáváním posypeme kvalitním kakaem.
Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

Inzerce

Marie Mazurová
Jaroslava Bendová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo mobil 723 929 928, vždy do
15. dne předcházejícího měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě Úval uváděna.

Pronajmu zařízený byt 2+kk +b, 47 m2 v 1. patře na Slovanech
s parkováním. Cena 9 tis. + popl. cca 2,5 tis. Kč. Od 1. 7. 2011.
Tel.: 724 278 697, 281 981 767

Marie Černá, matrikářka

Osobní
Jarmile a Karlu Vorlíčkovým k neuvěřitelným společně v lásce
prožitým šedesáti letům, které oslaví 8. 6. 2011, přejí ze srdce vše
nejlepší a hlavně hodně zdraví synové Karel a Jaroslav.
Dne 4. 6. uplynou 2 roky od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana Zbyňka Jandourka. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou
20
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Inzerce
Prodám sestavu třech kusů
UNIMO buněk bez bočních
stěn. Možno i jednotlivě. Místo
prodeje ul. Osadní 7, Úvaly.
Informace J. Vlas
tel. 606 916 665.
Malířské a lakýrnické
práce rychle, levně, kvalitně
s úklidem.
Daniel Bouzek, Úvaly,
Havlíčkova 160
Tel.: 720 476 534, 725 824 248
P r o d e j s l e p i č e k
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Dominant
žíhaný, kropenatý, černý
a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!!
Mimosezonní prodej. Cena
v akci: 120-135 Kč. Stáří
slepiček 14-17 týdnů.
Prodeje se uskuteční: v sobotu
25. června 2011
Úvaly na náměstí u drogerie v 16 hodin.
Případné bližší informace
tel : 728605840, 415740719,
728165166
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ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda Cambridge
University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Te.: 774106514
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

SKLADY-LEVNĚ-tady u
Úval u Prahy 50–660 m2,
nezateplené, větší odstavné
plochy. Ceny od 5.000 Kč/měs.
Tel: 777 114 704

Dopravní firma přijme
řidiče C+E s praxí, na
vnitrostátní přepravu. Výjezdy
z Jažlovic u Říčan. Bližší
informace na tel.: 724 568 406

Dlouhodobě pronajmu
byt 3+1 v Úvalech na Homolce.
K dispozici garáž a sklep.
Zájemci tel.: 725 541 744
				

Hledám panÍ na pravidelné
hlídání 5,5 ročního syna,
od září 2-3 hod. denně,
776 103 908,
musil.z@seznam.cz

Koupaliště Úvaly
Přijme brigádníky na pozice:
plavčík (kurz plavčíka nutný)
zdravotník (nutno mít
zdravotnický kurz)		
brigádníky do občerstvení
Podmínky: - pracovitost
věk 16 a více
Bližší informace na tel.čísle
603/530 960 sl. Čadová
Od září pronajmu
v Úvalech domek 5+1 se
zahradou, firmě, rodině,
studentům.
5 minut pěšky na nádraží.
Tel. 728 381 788,
nadejka@centrum.cz
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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 emailem. Komu svěříte důstojný odchod
vašeho blízkého, záleží jen na vás.
kde nás najdete?
Český brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 nonstop linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstopODVOZ kONTEjNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 - Běchovice
Český Brod

MUlTIkÁRA, AVIA, lIAZ, TATRA, IVEcO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOlIcE
Tel.: 281 931 419, fax: 281 931 512
mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

