
Město Úvaly                                                                  2/2008

Ročník 49

Městský úřad

Zprávy z města

Ze zápisníku policie

Kultura a volný čas

Okénko knihovny

Napsali o nás

Školství

Organizace a spolky

Sport

Církev

Historie

Společenská kronika

Inzerce

2

6

7

9

12

13

15

16

17

17

18

19

20

www.mestouvaly.cz

Děti z dramaťáčku městského domu dětí a mládeže

si užívají nových loutek

Zimní neděle na náměstí Arnošta z Pardubic

foto Ing. V. Procházka
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Prosincové počasí? Samá inverze!

Letošní prosinec byl charakteristický inverzním typem počasí: v nížinách se udržovala mlha
doprovázená výrazným snížením teploty, na horách paradoxně svítilo slunce a bylo se zde 
možno i opalovat. Velmi výrazně se inverzní počasí projevovalo například i ve Vysokých Tat-
rách, jak zdokumentoval i jeden ze členů redakční rady Života Úval svým fotoaparátem.
Inverzní počasí však může být i nebezpečné: při zemi se hromadí toxické zplodiny, které
nemohou být větrem odváty. Trpí lidé se sklonem k nemocím dýchacích cest, ale – jak uvádí
odborná literatura: trpí i ti, kteří snadněji podléhají depresím.

Inverzi jsme tedy přežili, dny se prodlužují a doufejme, že nás nezaskočí „ladovská zima”, jak
tomu bylo předloni.

Redakční rada ŽÚ
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Kam a kdy

Nabídka kulturních a společenských
akcí v únoru a březnu:

7. 2. pořádá komise pro kulturu zájezd
do pražského divadla Komorní Fidlo-
vačka na představení Tři deštivé dny,
odjezd  autobusu z Úval je v 18 hodin,

9. 2. se můžou děti pobavit v sále soko-
lovny na dětském karnevalu, který začí-
ná ve 14 hodin,

9. 2. pořádá SK Úvaly od 16 hodin 
v hospodě U Káši 1. turnaj v šipkách
pro neregistrované hráče,

16. 2. jste zváni do sálu úvalské sokolov-
ny na VIII. městský ples, který začne ve
20 hodin,

21. 2. budou zastupitelé jednat od 18
hodin v sále DPS na veřejném zasedání
zastupitelstva města,

23. 2. od 14.30 hodin budou fotbalisté 
v hospodě U Káši hodnotit na valné
hromadě SK Úvaly uplynulou sezónu 
a připravovat se na letošní zápasy,

27. 2. bude v městské knihovně mimo-
řádný výpůjční den pro maminky 
s dětmi,

14. 3. můžou zájemci o historii přijít si
poslechnout přednášku s názvem Život
Masarykovy rodiny, která začíná v galé-
rii MDDM v 18 hodin,

15. 3. ve 20 hodin bude zahájen v sále
sokolovny Karneval fotbalistů.

Bližší informace naleznete uvnitř tohoto

čísla.

Zimní inverze

Život Úval

Městský úřad

Jednání zastupitelstva města

Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva města Úvaly  které se koná dne 
21. února 2008 od 18.00 h v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce městského úřadu.
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Veřejné zasedání pracovní

skupiny pro Integrovaný

plán rozvoje

Dne 14. ledna se uskutečnilo již třetí veřejné
zasedání týmu odborníků, který zpracovává
Integrovaný plán rozvoje města (dále jen
IPR). Tato zasedání, jejichž cílem je prezen-
tace výsledků činnosti jednotlivých pracov-
ních skupin, jsou veřejná z toho důvodu,
aby nevázla informovanost o připravova-
ných investičních akcích týkajících se dostav-
by a rekonstrukce infrastruktury města. Jed-
notlivé pracovní skupiny se zabývají
problematikou městského vodovodu, rozši-
řování systému likvidace odpadních vod,
dostavbou základní školy, revitalizací rybní-
ků, řešením dopravní situace v oblasti nádra-
ží, obnovou centrálních částí města i dalšími
možnými investičními akcemi, které by se  
v našem městě mohly realizovat. Jde o to,
abychom byli ještě v tomto roce schopni
adekvátním způsobem žádat o dotace 
z fondů Evropské unie.

V současné době byly dokončeny studie
týkající se pitné vody a odpadních vod. Bez
ohledu na to, bude-li se v Úvalech realizovat
jakákoli další výstavba, bude na rekonstrukci
vodovodu potřeba přibližně 60 milionů Kč.
Pokud bychom chtěli dostavět kanalizační
systém pro splaškovou kanalizaci ve stávají-
cích částech Úval, potřebovali bychom při-
bližně dalších 340 milionů. Jen voda by nám
tedy „odnesla” 400 mil. Kč.

Celkově se tedy jedná o částky téměř astro-
nomické, pohybující se skutečně v řádu
jedné miliardy Kč. Úspěchem by bylo získat
alespoň polovinu této částky. Proto je
potřebné zpracovat dokonalý systém, který
určí nejen výše finančních prostředků, nýbrž
i harmonogram realizací a finanční zdroje.
Tímto systémem je právě IPR.

Již v této chvíli je ovšem jasné – a přítomní
zastupitelé i občané to jistě pochopili, že
město Úvaly na žádný z větších projektů
nedosáhne v případě, že nesežene vhodného
investora, který se na jednotlivých investič-
ních akcích bude spolupodílet.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Městský úřad Úvaly se jako pověřený matrič-
ní úřad zapojil do projektu Czech POINT
(Český Podací Ověřovací Informační Národ-
ní Terminál). Od 9. 1. 2008 je možné na
správním odboru získat ověřené výstupy 
z veřejných informačních systémů veřejné
správy, a to z katastru nemovitostí, obchod-
ního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejs-
tříku trestů.
Ověřený výstup je vydán na počkání po
zaplacení správního poplatku.
Pracoviště Czech POINT nejsou určena 
k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystave-
ní ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. 

KOMU LZE VYDAT OVĚŘENÉ
VÝSTUPY Z ISVS?
Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejný-
mi evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze
vydat každému, kdo o to požádá. V součas-
né době se jedná o živnostenský rejstřík,
obchodní rejstřík a katastr nemovitostí. Výpis
z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze
osobě, které se týká, pouze na základě píse-
mné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti
Czech POINT výpis vydat, musí mít platný
doklad totožnosti a musí mít přiděleno
rodné číslo. Zatím není možné vydávat
výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o vý-
pis z rejstříku trestů na základě plné moci. 

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1) VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Co dostanete:
úplný nebo částečný výstup z listu vlastnic-
tví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv
katastrálním území v České republice.
Co potřebujete vědět:
pro hledání výpisu podle listu vlastnictví:
katastrální území a číslo listu vlastnictví, 
pro hledání podle seznamu nemovitostí:
katastrální území a číslo popisné nebo číslo
parcely.
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou
další započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlast-

nictví nemovitého majetku v České republi-
ce je třeba se obrátit na pracoviště katastrál-
ního úřadu.

2) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete vědět:
musíte předložit svůj platný průkaz totož-
nosti s přiděleným rodným číslem.
Kolik to bude stát:
50,- Kč za podání žádosti.

3) VÝSTUP Z OBCHODNÍHO 
REJSTŘÍKU

Co dostanete:
úplný výstup z obchodního rejstříku.
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou
další započatou stránku.

4) VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO
REJSTŘÍKU 

Co dostanete:
úplný výstup z veřejné části živnostenského
rejstříku.
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou
další započatou stránku.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Oznámení finančního úřadu
Finanční úřad Praha-východ informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou za
rok 2007 podávat daňové přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob, že v rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
FÚ přítomni na městském úřadě dne 12. 3.
2008 od 14.00 hodin do 17.00 hodin v příze-
mí hlavní budovy.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým poplatní-
kům, aby si vyřídili své záležitosti. V rámci
těchto úředních hodin mohou občané platně
podat přiznání, mohou získat pomoc při
vyplnění daňového přiznání do příslušných
formulářů a rovněž mohou obdržet složenku
pro případné zaplacení daně.

Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru
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Život Úval

Městský úřad

Informace pro občany:

Výběrová kritéria pro přidě-

lování bytů v Domě s pečova-

telskou službou v Úvalech

Rada města Úvaly na svém zasedání  dne 10.
12. 2007 přijala usnesení R-278/07, týkající se
výběrových kritérií při přidělování nájem-
ních bytů v Domě s pečovatelskou službou 
v Úvalech. 
Od 1. 1. 2008 se mohou hlásit zájemci 
o ubytování do DPS s tím, že žadatelům
bude vydán formulář žádosti a ti jej po vypl-
nění odevzdají na Městském úřadě v Úva-
lech. Poté bude sociálními pracovnicemi
MěÚ v Úvalech provedeno šetření v domác-
nostech žadatelů a vyplněn tiskopis „sociální
záznam”, ten bude obodován a podle počtu
získaných bodů zařazen do pořadníku čeka-
telů na umístění do DPS. U žádostí, které
byly podány do 1. 1. 2008, provedou sociál-
ní pracovnice nové šetření za účelem vyplně-
ní tiskopisu „sociální záznam” aktuálními
informacemi a poté podle počtu získaných
bodů bude stanoven pořadník čekatelů na
umístění do DPS.
Nově přijatá kritéria zefektivnila a zprůhled-
nila evidenci žádostí a bodový systém jedno-
značně stanovuje pořadník, který je v soula-
du s poskytnutou dotací na DPS.
Zohledňuje zejména trvalý pobyt, zavedení
pečovatelské služby a počet úkonů poskyto-
vaných pečovatelskou službou, zdravotní
stav v souladu s přiznaným příspěvkem na
péči, bytové podmínky, věk žadatele a jiné.
Z výše uvedeného vyplývá, že důvodem pro
umístění žadatele do DPS není řešení byto-
vého problému, ale zvyšující se potřeba
pečovatelských úkonů. 
Při jakékoliv změně má občan možnost
podat novou žádost, která bude nově obo-
dována a aktuálně zařazena do pořadníku.
Při shodě bodů rozhoduje datum podání
žádosti. Přidělení bytu a nebo nezařazení do
pořadníků je oprávněna schválit Rada města
Úvaly.
Pracovnice správního odboru, odd. sociální
péče Městského úřadu v Úvalech, jsou při-
praveny zodpovědět vaše dotazy v případě
nejasností. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Platby v roce 2008 – vodné,  stočné, poplatek za odpady

Rok 2008 je nejen rokem reformy zdravotnictví, ale i rokem dalších změn. Například v daňo-
vém systému došlo ke změně sazby DPH u služeb a potravin, ve zdanění příjmů pak došlo ke
sjednocení na jednotnou 15% daň. V minulých letech došlo ke zvyšování cen energií, pohon-
ných hmot apod., přičemž tento trend bude pokračovat i v roce 2008. 

Vodné a stočné
Zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů se proje-
vilo již v kalkulaci pro rok 2008, přičemž výpočet kalkulované ceny je dán jasným předpisem.
Zastupitelstvo města na základě této kalkulace  schválilo na veřejném zasedání dne 20. 12.
2007 následující ceny:
Vodné: 28,58 Kč/m3

Stočné: 30,83 Kč/m3

Poplatek za odpady
Poplatek za odpady je řešen obecně závaznou vyhláškou města Úvaly o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Pro rok 2008 zůstane tento poplatek nezměněn, a to ve výši: 492,- Kč/rok.
Výše tohoto poplatku je omezena maximální výší 500,- Kč/rok. Skutečné náklady města jsou
však mnohem vyšší, což ukazuje následující tabulka.

Činnost                                                                                  náklady za rok 2007

Popelnice (vývoz) 2.476.015,- Kč

Separovaný odpad (sklo, papír, plasty) 629.532,- Kč

Jarní a podzimní svoz (kolečko) 562.926,- Kč

VPS – (lom, koše, zeleň atd.) 232.175,- Kč

Sběrný dvůr (nebezp. odpady, zpětný odběr elektrozařízení) 188.186,- Kč              

Černé skládky 148.233,- Kč

Celkem: 4.237.067,- Kč

Vratka EKO – KOM 316.597,- Kč

Úhrnem: 3.920,470,- Kč

Počet obyvatel 5 250

Náklady na jednoho trvale přihlášeného obyvatele 747,- Kč

Město Úvaly tudíž doplácí na jednoho trvale přihlášeného obyvatele 255,- Kč, což při počtu 
5 250 obyvatel činí částku 1 338 750,- Kč. Obdobná situace je ve většině měst a obcí ČR, 
a proto je připravována novela zákona o poplatcích za odpady, která mimo jiné bude řešit 
i výši poplatku.

Bohuslav Prokůpek, odbor životního prostředí a územního plánování 
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Život Úval

Zprávy z města
Přehled počasí v Úvalech v roce 2007

Rok začal mimořádně teplým a deštivým počasím. 18. ledna ve 20.30
hodin byla naměřena teplota 14.8 oC. Ten den byl již od rána silný
nárazový vítr, který po 16. hodině zesílil a večer dosáhl síly orkánu.
Jen pro zajímavost: jednalo se o orkán Kyrill, který v Praze na Karlově
ve 22.00 hodin foukal rychlostí 162 km/h. 
Od 23. do 25. ledna silně sněžilo, výška sněhové pokrývky dosáhla 23
cm. Již 28. ledna se oteplilo a 31. ledna sníh roztál. Také v únoru bylo
teplo, teploty prakticky neklesly pod 0 oC. Napadl poprašek sněhu,
který druhý den roztál. Jinak pršelo, výjimečně jinovatka, ke konci
měsíce kroupy. 
Na začátku března vystoupila teplota na 12 oC, 17. března se po sil-
ném větru ochladilo o 10 oC, na první jarní den napadlo 6 cm sněhu.
Následující den sníh roztál a začalo se pomalu oteplovat. 
Duben byl teplotně nadprůměrný a spadlo nejméně srážek za sledo-
vané období od 5. května 1986. Pršelo pouze dvakrát a spadlo jen 3,1
mm srážek. 
Květen byl již srážkově bohatší, bylo poměrně teplo, ke konci měsíce
mírné ochlazení. V červnu se střídalo teplé počasí s chladnějším, po
nástupu léta přišly i vydatné srážky. Začátek července byl poměrně
chladný a deštivý. Od 14. července naše území zasáhl velmi teplý
vzduch z Afriky a 16. července vystoupila teplota na 34,5 oC. Po
několika velmi teplých dnech následovaly bouřky. 30. července se
výrazně ochladilo. Ve 2. a 3. týdnu měsíce srpna byly často bouřky,
začátek a konec měsíce byl beze srážek. Velmi deštivý byl začátek září,
ke konci mírné oteplení, pak opět ochlazení. V říjnu bylo velmi málo
srážek, vyšší množství bylo od 18. do 26. října, jinak bylo téměř
sucho. V půli měsíce přišly první mrazíky, jinak byly teploty průměr-
né. 
Také začátek listopadu byl poměrně teplý, 10. listopadu přišlo ochla-
zení a sníh, ke konci opět oteplení. Rovněž prosinec začal teplým
počasím, později přišly mrazy a koncem roku oteplení. 
Celkově patřil rok 2007 k nejteplejším rokům vůbec. 

V číslech to vypadalo následovně:
leden –  57,3 mm únor – 28,9 mm
březen – 18,4 mm duben – 3,1 mm
květen – 45,9 mm červen – 79,6 mm
červenec – 76,0 mm srpen – 46,4 mm
září – 91,6 mm říjen – 15,8 mm
listopad – 75,0 mm prosinec – 20,9 mm
Celkem rok 2007: 558,9 mm srážek.

Nejvyšší měsíční srážky – září – 91,6 mm
Nejnižší měsíční srážky – duben – 3,1 mm
Nejvyšší denní srážky – 6. 9. – 30,5 mm
Nejvyšší sněhové srážky – 24. 1. – 15 cm
Nejvyšší sněhová vrstva – 25. 1. – 23 cm
Nejvíce dní beze srážek – duben – 28
Nejméně dní beze srážek – červenec – 13 
Protože v roce 2007 došlo ke změnám, přidávám přehled srážkových
a teplotních extrémů za celou dobu pozorování, tedy od 5. 5. 1986
do 31. 12. 2007:
Nejvyšší roční srážky – 2002 – 873,9 mm
Nejnižší roční srážky – 2003 – 411,3 mm
Nejvyšší měsíční srážky – srpen 2002 – 172,6 mm
Nejnižší měsíční srážky – duben 2007 – 3,1 mm
Nejvyšší denní srážky – 8. 7. 2007 – 52,4 mm
Nejvyšší denní sněhové srážky – 24. 2. 1993 – 20 cm
Nejvyšší sněhová vrstva – 26. 2. 1993 – 35 cm
Nejdelší trvání sněhové pokrývky: 28. 12. 2005 – 25. 3. 2006 – 88 dní
Nejvíce dnů beze srážek – duben 2007 – 28
Nejméně dnů beze srážek – září 2001 – 8 
Nejvyšší teplota ve stínu – 16. 7. 2007 v 17. 52 h – 34,5 oC
Nejnižší teplota – 24. 1. 2006 v 8. 02 h –  -15,1 oC

Ing. Jiří Veselý

Cesta k rybníku Horní úvalský. Foto: I. Prchalová
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Názory čtenářů
Růst Úval s rozvahou

Auto plné elektroniky
Včerejšího dne v odpoledních hodinách došlo v Úvalech k vloupání
do vozidla.

Řidič firemní Fabie odešel od uzamčeného vozidla pouze na pět
minut. Po návratu k autu se nestačil divit. Tak krátká chvíle stačila na
to, aby lapka rozbil okno zadních dveří a z automobilu odcizil veške-
rou odloženou elektroniku. A to 3 ks notebooků, satelitní navigaci,
modem, 2 ks mobilních telefonů, MP4 přehrávač, flash disk, doklady
k vozidlu a finanční hotovost ve výši necelých 5 tisíc korun. Svým jed-
náním tak zlodějíček způsobil škodu za více jak 95 tisíc korun. Případ
šetří policisté z obvodního oddělení Úvaly.     

Se zákazem řídil
Policisté z obvodního oddělení Úvaly zadrželi v pátek odpoledne
řidiče „bez papírů”.

Třicetiletý muž za volantem vozidla VW Golf projížděl kolem čtvrté
hodiny odpolední obcí Úvaly směrem na Škvorec. Do cesty se mu
však postavila policejní hlídka. Provedenou kontrolou bylo zjištěno,
že řidič má do roku 2010 vysloven zákaz řízení. Svým jednáním se
dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a trestné-
ho činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. 

nprap. Petra Potočná

V předchozím čísle byl ve stručnosti nastíněn staletý vývoj Úval.
Dnešní stať navazuje na předchozí článek jeho zhodnocením a upo-
zorňuje na úskalí budoucího rozvoje. V historii města lze vysledovat
mezníky, které výrazně ovlivnily život jeho obyvatel a následný vývoj,
ze kterých je vhodné se poučit.
Rozvoj Úval vždy souvisel s jejich polohou na dálkové komunikaci.
Její rozvoj byl v obecném zájmu podporován a obyvatelé Úval neměli
víceméně možnost tento vývoj ovlivňovat. Zisky z výhodné polohy na
přechodu dálkové komunikace přes
říčku Výmolu však nedokázaly obyva-
tele uživit, a tak hlavním zdrojem pří-
jmů bylo až do poloviny 19. století
zemědělství. Půda byla nejdůležitěj-
ším výrobním nástrojem a výnosy 
z ní bylo možno zvyšovat jen postup-
ným zefektivněním práce a rozšíře-
ním počtu zaměstnávaných osob.
Rozvoj zemědělství v 18. století pod-
nítil vznik domkářské zástavby bez-
zemků a mírný růst obce.
Opravdovým impulzem pro rozvoj
města se stal až nástup „průmyslové
revoluce” a vybudování  železnice 
z Prahy do Olomouce, která umožni-
la snadnou dopravu výrobků na velké
vzdálenosti, pomáhala tak průmyslo-
vému rozvoji a zároveň vzniku
nových pracovních příležitostí. Želez-
niční stanice Úvaly se navíc stala
cílem obyvatel z okolních obcí. 
Z období projektování železnice je
možno usuzovat, jaké zásadní dopa-
dy na rozvoj města mají některá
nevratná rozhodnutí. Z dobových

dokumentů vyplývá, že trasa železnice měla být vedena dále od centra
města (přibližně v trase dnes navrhovaného jižního silničního obchva-
tu). Tato trasa (bez mohutného viaduktu) by byla pro rozvoj města
výhodnější, jelikož by netvořila bariéru uprostřed města. Zároveň by
lépe umožnila realizaci ještě v roce 1913 plánovaného železničního
spojení mezi Uhříněvsí a Úvaly.
Počet obyvatel se do roku 1940 neustále zvyšoval. Městu však scházela
koncepce. Samospráva města dostatečně nezareagovala na stavební

aktivity a odpovídající centrum nové
zástavby nebylo vytvořeno, ač o to
byl pokus v podobě náměstí Svobo-
dy. Zástavba soustředěná západním
směrem od centra, podél dnešní Praž-
ské ulice, získala charakter vilové čtvr-
ti. Ostatní lokality nebyly pro výstav-
bu perspektivní, neboť již byly mimo
běžnou docházkovou vzdálenost
úvalského nádraží i k rekreaci vhod-
ného Klánovického lesa.
Z vývoje Úval je patrna jedna důleži-
tá skutečnost. Nárůst obyvatel vždy
reagoval na nově vytvořené pracovní
příležitosti. S jejich úbytkem klesal 
i počet obyvatel. V období první
republiky Úvaly nabízely nová pra-
covní místa, bohatý společenský
život a blízkost rekreace (lesy, háje,
koupaliště).

(pokračování příště)

Milan Bednář a Mgr. arch. A. Jiří Jindřich

Detail mapy okolí Úval.

Překresleno podle mapy Karl von Schober, Handkarte 

des Königreiches Böhmen z 1. pol. 19. stol.

Navržená trasa železnice vyznačena červeně.

Překreslil Mgr. A. J. Jindřich

Ze zápisníku policie
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Tento měsíc budeme v rubrice Zajímavosti
pokračovat v cestování po Západní Papuji.
V únoru jsem vám představila Petra Tůmu,
rodilého Úvalana, podnikatele v oblasti
výpočetní techniky, čerstvého třicátníka,
jehož hnacím motorem v životě je cestová-
ní. V uplynulém měsíci opět prodělal malá-
rii, která se po infikování hmyzem neustále
ozývá znovu a znovu,
zvláště pak lidem se
špatnou imunitou. 
V nemocnici na oddě-
lení tropických chorob
se setkal s kamarádem
z guinejské výpravy.
Ten právě bojoval 
s chorobou, která neby-
la v České republice
ještě nikdy zaznamená-
na. Proč vám to ale
píši. Každý, kdo obdiv-
ně vzhlíží k odvážným
„adrenalinovým cesto-
vatelům”, by si měl
dříve, než půjde v je-
jich stopách, uvědomit
všechna rizika a myslet
též na své blízké.
Dnes vám nabízím úry-
vek z Petrova deníku 
z loňské výpravy. Je
právě 2.11. 2007. Petr se
na pár dnů oddělil od zbytku výpravy 
a bude na ně čekat v Nbomban, což je
domorodá vesnice v horském údolí upro-
střed pralesa. Jeho hostiteli jsou příslušníci
kmene Vanů. 
Domorodci mě ubytovali v chalupě hned na kraji

lesa. Alespoň mohu vyhlížet kluky. Jsem rád, že

mám šanci pozorovat běžný život vesnice a tento

kmen blíže poznat. Sotva jsem vybalil, přišla se na

mne podívat celá vesnice. Nemohli pochopit, že

neumím jejich řeč, takže si moc nepopovídáme,

a kromě toho se do té chalupy 50 lidí nevejde. Za

chvíli je to přestalo bavit a zůstaly jen děti. Rozdal

jsem jim balíček hroznového cukru, to jim snad

neublíží. Mezi obyvateli vedlejší chaty se strhla

hádka. Zřejmě, co se mnou. Petr Jahoda přesvědčil

Mamá (příslušnice kmene Vanů, která doprováze-

la Petra do vesnice po rozchodu se zbytkem výpra-

vy), že já u sebe nemám žádné peníze a že platit

bude po návratu z Yalime on, a jestli já nebudu 

v pořádku, tak platit nebude. Zdá se, že to zabra-

lo, a začínají se přátelsky chovat i ostatní. Sláva,

nesežerou mě. Odpoledne jsem se vydal do lesa.

Bylo slyšet domorodce, jak někde za vesnicí kácejí

stromy. Mají rozestavěnou další chatrč. Už zbývá

jen pár kmenů a základní konstrukce bude hoto-

vá. Jednotlivé klacky jsou svazovány ratanem.

Když jsem je našel, měli už nakáceno a teď loupali

z klád  kůru. Chvíli jsem je pozoroval a půjčil jim

svůj nůž. Moc si ho pochvalovali. Na tuhle práci

se hodí víc než mačeta. Nakonec jsem si půjčil

jednu mačetu a přidal se k nim. Hotové klacky

jsme tahali k rozestavěné chýši a navazovali na

hotovou  konstrukci. Ta chatka by se dala postavit

za tři dny. Ne však při pracovním nasazení, jaké

předvádějí Vanové. Mají neuvěřitelnou schopnost

sedět a čučet ven ze dveří třeba i deset hodin denně.

Samozřejmě i tohle je dáno místními podmínka-

mi. Jeden den je jako druhý, žádné období dešťů,

žádná zima, takže neexistuje nic, co by vedlo ke

vzniku „termínů”. Lidé na Papuji působí jako ti

nejlínější lidi na světě. Pevně věřím, že střídání

ročních období hrálo při vývoji civilizace velkou

roli. Přišel se na mě podívat Abé. Jaké bylo moje

překvapení, když jsem zjistil, že umí číst a psát.

Moc toužil po tužce, tak jsem mu věnoval jednu

reklamní ze  Satcy. Dokonce má jistou představu

o zeměpise. Ví, že je Země kulatá, že Papua patří

k Indonésii, že někde jinde na světě je Evropa.

Mám tady pohled z Paříže, tak jsem se mu snažil

vysvětlit, že je to město v Evropě a já bydlím 

v dalším evropském městě v Úvalech. Víc ho zatě-

žovat nebudu, vypadá to, že má zase měsíc o čem

přemýšlet. Nakonec ze mne vytáhl ještě balíček

tabáku. Ten tu funguje jako univerzální platidlo.

Peníze znají taky, ale naštěstí jsou přesvědčeni, že

já žádné nemám. Pomalu padal večer, blížila se

bouřka, tak jsem se snažil fotit blesky ozařující

hory. Uvidíme, jak se povedly.

Vanové se na rozdíl od Kombajů a Korovajů foťá-

ků vůbec nebojí. Naučil jsem je, že potom, co je

vyfotím, jim fotku ukážu na displeji. Od té doby

se chce pořád někdo fotit.

Každý večer pak organizuji

veřejné promítání. Dám

foťák na stativ a pustím

jim slideshow. Celá vesnice

se mačká před displejem,

ale na foťák se nikdo neod-

váží sáhnout. Aspoň o něj

nemusím mít strach.Takže

jak vlastně vypadá takový

den bojovníka Vanů? Ráno

se probudí, sedne si na

rohož a dokud mu žena

(která bydlí obyčejně jinde)

nepřinese pečené banány,

čučí. Pak jde třeba na chvil-

ku stavět tu chatrč, ale tak

maximálně hodinu. Pak si

musí odpočinout, protože

vyjde slunce a je vedro 

a nebo proto,  že prší. Takže

následuje polední siesta se

spaním a jídlem. K večeru,

tedy pokud neprší, se jde

zase na chvíli pracovat a pak se čučí. Jednou za

dva tři dny se vyrazí ke GOA ukrytému hluboko

v lese nakrmit chovné prase. Berou s sebou luk 

a šípy, popřípadě kmenovou vzduchovku, ale

zatím jsem žádný úlovek neviděl. Ženy jsou mno-

hem pracovitější. Pořád se hemží po vesnici, vaří,

kojí, starají se o děti, popřípadně ječí na své man-

žely, ať jdou něco dělat. Já jsem chlap a očekává se

ode mne, že budu čučet. Když jsem se vydal pomo-

ci ženám, chlapům se to nelíbilo. Asi jsem ještě
nečučel dost. 

Dneska se venku domorodci dost pohádali. Jeden

řval, mával oštěpem a ukazoval na tu chajdu, kde

žiju. Úsměv a balíček tabáku to vyřešil, ale co dál?

Vím jedno. Na další expedici chci svůj vlastní

satelitní telefon. Kdyby se podobná situace měla

opakovat, mohl bych si sám zavolat letadlo.

Kdyby se se zbytkem expedice něco stalo, budu

tady na letadlo čekat třeba půl roku.  

Z deníku Petra Tůmy 

vybírala Ivana Prchalová

Život Úval

Zajímavosti 
Cestovatelé

8

Členové expedice v listopadu 2007. Petr Tůma je na snímku první zprava.
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Koncert THE SNAILS 

7. 12. 2007 
Prosincový pátek po Mikuláši minulého
roku proběhl koncert úvalské rockové kapely
The SNAILS v Music baru Flash na Homol-
ce. Koncert byl pořádán za účelem přispět
výtěžkem ze vstupného na nákup sociálního
automobilu pro Pečovatelskou službu v Úva-
lech. Záměr se vydařil. Prostory baru byly
zaplněny k prasknutí. Výbornou atmosféru
vytvořila jak kapela, tak posluchači. Vyvrcho-
lením večera bylo pokřtění nového DVD
kapely zlatým slavíkem Vaškem Bláhou 
z Divokého Billa a akustický blok kytaristy 
a autora DVD dokumentu Petra Vaňka.
Děkujeme všem zúčastněným, paní Tesařové
z městského úřadu za organizaci, vedoucímu
klubu za podnět k této akci a dále P. Tesařovi
a Z. Sálovi za pořadatelskou činnost. Podě-
kování patří všem, kteří tak svojí účastí při-
spěli na vozidlo pečovatelské služby a částka
8 000,- Kč byla předána.

Petr Holánek

Tříkrálový koncert
Ad libitum v překladu znamená jak je libo,
podle libosti. Je to však také název pěvecké-
ho souboru, který zavítal v neděli 6. ledna
2008 do úvalského kostela Zvěstování Páně
na koncertní vystoupení. Devítičlenný smíše-
ný soubor byl v Úvalech potřetí s repertoá-
rem, který zahrnuje duchovní hudbu i starou
světskou muziku, spirituály nebo lidové
písně a jejich úpravy. Soubor vznikl na pod-
zim roku 1999 v Gymnáziu Písecká v Praze 
a většina současných členů v něm působí od
roku 2002. 
Překlad názvu souboru však nesouvisí s kva-
litou interpretace. V první části koncertu
zazněly skladby Adama Václava Michny,
které představují klasiku s vánoční tématikou
a zcela jistě potěší každého obdivovatele
barokní hudby. V druhé části vystoupení
byly předneseny skladby zahraničních auto-
rů, kterými byli například Orlando di Lasso,
Johann Sebastian Bach, Martin Carbow, F.
M. Bertholdy a další. Interpretační jistotu 
a radost ze zpěvu nemohl překazit ani citel-
ný chlad, který v kostele panoval. Proto sou-
bor nemohl ukázat celou šíři repertoáru včet-
ně doprovodu hudebních nástrojů. Přesto
byl koncert důstojným ukončením vánoč-
ních a novoročních svátků.

Ing. Vladislav Procházka

Zájezd do divadla v Praze

Kulturní komise Rady města Úvaly
zve všechny zájemce do divadla 

Komorní Fidlovačka 
dne 7. 2. 2008 od 19.30 h 

na představení 

„Tři deštivé dny”.
Odjezd v 18. 00 hodin od městského úřadu.

Informace na telefonu: 
281 982 485 nebo 607 665 937  

nebo ve vývěsce u městského úřadu.
A. Fejtová

Komise pro kulturu Rady města
Úvaly 

společně 
se Sdruženou Obcí Baráčníků 

v Úvalech srdečně zvou občany na 

VIII. městský ples,
který se koná

16. 2. 2008 
od 20 hodin 

v sále sokolovny.

K tanci bude hrát Březovanka 
pod vedením p. Vojtěcha. 

Bohatá tombola. 
Zbývající vstupenky 
jsou v předprodeji 

v městské knihovně.

Přednáška s besedou
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

zve zájemce o historii na přednášku

Život Masarykovy rodiny,
která se uskuteční

14. března 2008 od 18 hodin
v galérii MDDM.

O rodině prvního československého prezi-
denta bude hovořit historik Josef Tichý,

autor knihy Deset pražských bytů rodiny
Masarykovi.

Rok 90. výročí vzniku Česko-

slovenské republiky a 40.

výročí „Pražského jara”

Letošní rok je zejména významný tím, že si 
v něm budeme připomínat 90 let od založe-
ní samostatného československého státu
Čechů a Slováků a jeho odkaz pro součas-
ný náš život, ale také 40 let od reformního
úsilí v tehdejší společnosti, které zhatila
okupace Československa armádami pěti
států Varšavské smlouvy.

Občanské sdružení Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí ve spolupráci s Kul-
turní komisí Rady města Úvaly, připravily 
k těmto výročím několik společenských
akcí:

• 14. března 2008 od 18 hodin v galérii
MDDM v Úvalech – Život Masarykovy
rodiny – přednáška s besedou historika pana
Josefa Tichého,

• květen 2008, ve společenském sále Domu 
s pečovatelskou službou v Úvalech – Masa-
rykův odkaz – přednáška s besedou historika
pana PhDr. Zdeňka Mahlera,

• září 2008, v Základní škole v Úvalech – 40
let „Pražského jara” – besedy se žáky,

• září 2008, ve společenském sále Domu 
s pečovatelskou službou v Úvalech – 40 let
„Pražského jara” – výstava,

• říjen 2008, ve spolupráci s městem Úvaly 
a se sdružením Otevřené Úvaly na Skalce 
v Úvalech – Znovuobnovení pamětní desky
ke vzniku republiky – odhalení nové pamět-
ní desky s kulturním programem, organizo-
vané a finančně zajištěné městem Úvaly,

• listopad 2008, ve společenském sále Domu
s pečovatelskou službou v Úvalech – Bratři
Čapkové a republika – výstava s kulturně
společenským večerem.

Na jednotlivé akce bude Život Úval na svých
stránkách pravidelně upozorňovat.

Dr. Vítězslav Pokorný
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Život Úval

Zprávy z MDDM

20 let městského domu dětí a mládeže

V  letošním roce 29. února oslaví dům dětí
20 let své existence. Vznikl na popud teh-
dejší tajemnice MěNV paní Pavly Chabrové
a naplnil tak vizi o zařízení věnujícím se
dětem v jejich volném čase.
Nastoupila jsem do tehdejšího domu pioný-
rů a mládeže jako ředitelka s tím, že to nebu-
de zařízení metodické, ale že jeho činnost
bude zaměřena na přímou práci s dětmi.
Musím konstatovat, že paní Chabrová proje-
vila značnou osobní statečnost, když mě –
nestraníka a rebelanta, přijala jako ředitelku 
a své rozhodnutí musela obhájit před měst-
ským výborem KSČ. Chtěla bych paní

Chabrové poděkovat  za její vizi a podporu,
protože MDDM se stal za těch 20 let  mís-
tem, kde seberealizaci, poučení, získání růz-
ných dovedností, radost, spoustu zážitků,
kamarádů, ale také start k úspěchům našly
tisíce dětí. 
Koncepce domu dětí  často narážela na
nepochopení, například, když jsme v  září
l989 začali učit anglický jazyk (první lektor-
kou byla prom. fil. paní Martinovská) 
a kovanému vedoucímu odboru školství sou-
druhu Šmídovi se to nelíbilo. Tehdy jsem
měla poprvé chuť dát výpověď, ale pak se
doba změnila a s právní subjektivitou jsme

mohli realizovat i dost odvážné plány. Dům
dětí prošel několika  rekonstrukcemi, rozšíři-
la se nabídka, naše děti se dokonce probojo-
valy i na zahraniční soutěže, kde získaly krás-
ná umístění. 
Domečkem prošly nejen tisíce dětí, ale dá se
říci, že i stovky externích lektorů, dobrovol-
ných spolupracovníků a obětavých rodičů.
Můžu konstatovat, že se náš domeček stal
místem, kde se „veškerá protivenství světa”
snášejí lépe. Kéž by tomu tak bylo i nadále
jak pro děti, tak i pro vedoucí.

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Program na únor:

9. 2. od 14 hodin v sokolovně  karneval 
pro děti,

7. 2. předtančení na maturitním plese 
Gymnázia Český Brod v Kolíně,

16. 2. pochod zimním Polabím,

19. 2. návštěva kina v Českém Brodě 
– Pan Včelka.

Na kurzy lidové tvorby chodí i maminky se svými

ratolestmi

Na jaře je na zahradě u domečku jako v pohádce Na Úletu si užívají všichni Výlety turisťáčku nemají chybu

Občas nás navštíví i nějaké celebrity Šachy nás docela baví

Maminky z mateřského klubu Ouvaláček při tvorbě

adventních věnců

Na kroužku vaření si vždy rádi sníme, co jsme si

uvařili
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Zprávy z MDDM

Městský dům dětí a mládeže Úvaly 

vás zve do sokolovny na

DĚTSKÝ

KARNEVAL
„Zakleté království”

v sobotu 9.února 2008 od 14.00 h.

Těšíme se na vaše masky,

na které čeká odměna.

Vstupné je 30 Kč.

Přijďte si s námi hrát a pobavit se!

Městský dům dětí a mládeže děkuje
MDDM děkuje dárkyni, která nechce být jmenována, za poskytnutí
částky 20 000,- Kč na vybavení dětské herny. Nová herna se dětem

líbí a ješte přinese mnoho radosti.

MDDM děkuje sdružení Otevřené Úvaly za jimi darovaný datapro-
jektor, který bude využit na akcích pořádaných pro děti a mládež.
Dále děkujeme firmě PEXI, s.r.o., za dodání cen na různé soutěže

pro děti.
pracovnice MDDM

Taneční skupina Rytmus IV na soutěži Sedmikvítek – choreografie Co tě čeká

Jablonecký Sedmikvítek
Kdo hádá, že je to název květiny, tak se mýlí. Vysvětlila by vám to
děvčata z TS Rytmus IV, která se 12. 1. 2008 zúčastnila taneční soutě-
že v parketových formacích. Sedmikvítek jim přinesl krásné 4. místo 
s choreografií Míši Fořstové „Vzpomínka na prázdniny” a bronzovou
příčku s choreografií Sarah Kubaričové „Co tě čeká”. Gratulujeme 
k úspěchu naší nové choreografce a děvčatům děkujeme za reprezen-
taci MDDM v nové soutěži.   

A. Sismilichová

Zisk bronzu nás potěšil
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Život Úval

Okénko knihovny

Knihovna bilancuje, aneb Jak se čtenáři činili

Víte, kolik máme celkem dokumentů, které
jsou vám v knihovně k dispozici?

Víte, kolik jste si jich v roce 2007 vypůjčili
a následně vrátili?

Víte, kolik návštěvníků jsme v knihovně
zaznamenaly?

Víte, kolik besed pro děti jsme pořádaly? 

A pro kolik dětí?

Suchá statistika, ale ta trocha samochvály
snad spíš „zavoní“.
V minulém roce jste si mohli vypůjčit někte-
ré ze zhruba 23 tisíc knih a 45 druhů časopi-
sů, a to představovalo 29 099 výpůjček.  
600 našich registrovaných čtenářů (z toho je
77 % žen a zbytek muži) navštívilo kniho-
vnu v minulém roce celkem 9 210krát 
a vypůjčilo si za rok průměrně 50 knih na
hlavu. Zajímavé je i to, že 77 % čtenářů je
místních a 23 % z okolních obcí, patrně se
naše „dobrá pověst“ roznesla i do okolí. 
Děti školní i předškolní nám opravdu uděla-
ly radost. Při 18 besedách a představeních se
jich na polštářcích vystřídalo během roku
celkem 331.
Máme hodně mladých čtenářů a také ti starší
nám zůstávají věrni, pokud jim zdravotní
stav dovolí nás navštěvovat. Za to jim všem
děkujeme a vážíme si toho.
Zvláště pro důchodce bychom rády připo-

mněly, že dopolední výpůjční doba je pro ně
výhodnější, v knihovně je klid a můžeme se
jim více věnovat. Nejnavštěvovanější je doba
od 12 do 15 hodin, kdy děti chodí ze školy.
Tento čas návštěv doporučujeme jen otrlým
povahám, je to totiž „šrumec“, i když děti
navštěvující knihovnu jsou většinou velmi
ukázněné.
Čtenáři jistě zejména v oné silné době pro-
vozu vidí, jak máme málo místa. Proto je
jedna třetina našeho fondu uložena ve skla-
dech. Tyto knihy je možno samozřejmě
vypůjčit, musíte však počítat s tím, že je
budeme muset připravit na další výpůjční
den, ale neváhejte o ně požádat. Abychom
statistice učinily zadost, zmíníme, že oproti
minulým letům přibylo výpůjček v rámci
meziknihovní výpůjční služby (MVS), která
zahrnuje i zvukové knihy pro nevidomé.
V roce 145. výročí připravila knihovna i dvě
zajímavé besedy - autorská čtení - s herečkou

Gabrielou Vránou a spisovatelem Michalem
Vieweghem s více než hojnou účastí. Těšíme
se, že podobná bude i na připravovaném
březnovém setkání se spisovatelkou Věrou
Noskovou (příště přidáme informace z jejích
osobních stránek na internetu).
Na závěr nabízíme ještě některé nové tituly
naučné literatury pro dospělé:
Větvičkovi, J. a V.: Zapomeňte na diety - Co
dobrého uvařit?,
Jirků, K.: Vaříme pro děti,
Wellnitzová, A.: Pravidla mezinárodního
bontonu,
Vescoli, M.: Keltský stromový kalendář,
Kazda, J.: Škůdci a choroby rostlin - Domácí
rostlinolékař,
Zurhorstová, E.: Každý svého štěstí strůjcem,
Peterka, J.: Cesta k rodinným kořenům -
Praktická příručka občanské genealogie
...a pohádky pro malé školáky (první čtení):
Stolečku, prostři se a jiné pohádky,
Lindgrenová, A.: Já chci taky do školy, 
Markétka už chodí do školy,
Kouzla a žerty čarodějky Berty.
A obligátní informace o mimořádné půjčov-
ní době pro maminky s dětmi - v únoru se
jedná opět o poslední středu v měsíci, tj. 27.
2. 2008.
Pěkné chvíle v naší městské knihovně přejí
knihovnice.

Besedy s prvňáčky v knihovně

Neohrožený Mikeš žádá tatínka (v brýlích) o svole-

ní jít do světa.

V knihovně je z čeho vybírat. Foto: A. Janurová

ÚVALSKÝ LITERÁRNÍ KOUTEK

Význam lesa
Les pro mne znamená opravdu hodně. Je to zdroj mé inspirace, moje múza. Les vypadá vždy
tak pohádkově a zároveň je tak pravý. Miluji, když šustí listy v korunách stromů a jde mi mráz
po zádech, když kmeny stromů za větru se kolébají ze strany na stranu, vržou jako klouby sta-
rého moudrého muže. Muže, který pamatuje zlé i dobré časy a rád o nich vypráví. 
Les je mi také oporou. Když mám problémy, les mě dokáže uklidnit. Šeptá mi, že na světě
jsou přeci jen nějaké dobré věci, pro které stojí za to žít.
Les je pro mne i také trochu ten tajemný neznámý. Vždy, když ho navštívím, nestačím se divit
nad jeho krásou. Jeho moudrostí. Mohutností. Pokaždé znovu a znovu mě les překvapí.

V mnoha příbězích stromy mluví. Mají vlastní vědomí a chovají se jako – stačí, že se chovají.
Často přemýšlím, jestli je tomu tak i u nás. Proto se chovám ke stromům a vůbec k celému
lesu s posvátnou úctou.

Les je živoucí krása a moudrost zároveň. Možná i proto se tam vždy ráda vracím. 

Šárka Konfrštová, žákyně 9.B
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Středočeský průmysl masný

V těchto dnech provádí naše národní podni-
ky bilanci výsledků své práce. Za nejvyšší
účasti pracujících jsou projednávány kom-
plexní technicko-ekonomické rozbory. 

Náš závod 01 – Úvaly Středočeského prů-
myslu masného zůstal dlužen našemu národ-
nímu hospodářství 3,54 % hrubé výroby.
Hlavní příčinou nesplnění je nedostatečný
příhon dobytka na naše jatky a to jak hovězí-
ho, vepřového, tak i telat. 

Přesto, že se během roku vyskytly různé
nedostatky, dokázali naši pracující svým úsi-
lím a široce rozvinutou socialistickou soutěží
ovlivnit a odstranit mnohé z nich. Svědčí 
o tom úspora vlastních nákladů v celkové
částce 1 176 399 Kčs. Nemalou zásluhu na
této úspoře mají naše kolektivy, které nesou
hrdý titul „Brigády XII. sjezdu KSČ”, a to
kolektiv míchačů, kolektiv pracovníků vaře-
né výroby i kolektiv pracovníků výpravny
zboží. K nim druží se i „Brigáda socialistické
práce” soudružek z prádelny. 

Na výzvu předních pracovníků našeho hos-
podářství jako první odpověděli naši míchači
a zpevnili svůj závazek o Kčs 10 000,-.
Chceme a budeme usilovat o dosažení
dobrých výsledků i v roce 1963, abychom si
připravili dobrý nástup do první českoslo-
venské sedmiletky. Na počest V. všeodboro-
vého sjezdu uzavřeli pracující našeho závodu
na první čtvrtletí 1963 socialistický závazek
na úsporu vlastních nákladů a energie v část-
ce Kčs 166 000,-.

(Život Úval č. 2/1963)

Napsali o nás

Na vodovod a kanalizaci

potřebují Úvaly 400 milionů

Zhruba čtyři sta milionů korun bude město
Úvaly potřebovat na rekonstrukci vodovodu
a na výstavbu splaškové kanalizace. 
Vyplývá to ze studie, kterou si vedení města
nechalo zpracovat kvůli plánovanému rozvo-
ji obce. 

„Bez ohledu na to, budou-li se Úvaly dále
rozrůstat, bude na rekonstrukci vodovodu
potřeba přibližně 60 milionů korun. Pokud
bychom chtěli dostavět kanalizační systém
pro splaškovou kanalizaci ve stávajících
částech Úval, potřebovali bychom přibližně
dalších 340 milionů. Jen voda by nám tedy
odnesla 400 milionů,” vysvětlil starosta Jan
Šťastný. Starosta však připustil, že na
podobnou investici město nemá. „Chtěli
bychom získat část peněz z fondů Evropské
unie, ale rozhodně nedostaneme celou část-
ku. Proto budeme muset sehnat nějakého
investora,” prohlásil Šťastný. 

Město kvůli tomu jedná s developerem,
který chce v Úvalech postavit několik
nových čtvrtí, že se na financování projektu
bude podílet. Podle starosty jsou jednání
intenzivní. 

(Mladá fronta DNES, 18. 1. 2008) 

Chystáme knihu 

o památkách

Přestože se Milan Bednář narodil v Brandýse
nad Labem, většinu zájmů má v Úvalech -
vychovává nejmladší hasiče a v Klubu přátel
historie a přírody Úval a okolí vede historic-
kou sekci. 

„Zajímám se o regionální historii Úval 
a okolí, je zde ještě hodně neprobádáno,”
vysvětluje Bednář, který studuje historii na
filozofické fakultě. V archivech objevil napří-
klad prameny, které dokumentují život 
v městečku Úvaly na začátku 18. století.
„Prameny nejsou uspořádány, takže objevy
jsou náhodné. Našel jsem třeba záznamy 
z požáru z roku 1838, kde jsou uvedeny
výslechy lidí, kterým shořely domy, a doku-
mentace celého požáru,” vzpomíná historik. 
Rád chodí do lesa na houby či jen tak na
procházku. Klánovický les a Škvorecká obora
jsou jeho favority. 

S dalšími členy klubu se snaží popsat 
a zachytit drobné památky - kříže, kapličky -
v Úvalech a okolí. Je jich zde asi 150. Členo-
vé klubu připravují na toto téma i knihu,
zatím však na vydání publikace nejsou pení-
ze. „Snažíme se také o zmapování jejich
současného stavu, aby bylo možné je v
budoucnu opravit. Chceme také zvýšit
povědomí lidí o těchto věcech,” vysvětluje

Bednář. Na opravu památek shání peníze,
naposledy se mu podařilo získat grant na
opravu Hanušova kříže. 

(Mladá fronta DNES, 18. 1. 2008)

Socha J. Nepomuckého v Úvalech
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Život Úval

Stalo se na „Ouvalsku”

Regionální kancelář ROP

zahajuje svou činnost
Od 1. února t.r. zahajuje v Českém Brodě
svou činnost Regionální kancelář (RK) pro
potřeby Regionálního operačního programu
(ROP) Střední Čechy. Sídlo kanceláře, jejíž
provoz a vybavení zaštítilo Město Český
Brod, je v Městském kulturním a informač-
ním centru (MKIC) na náměstí Arnošta 
z Pardubic č. 1. 
V prvním patře této budovy se ujmou poten-
ciálních zájemců, žadatelů a předkladatelů
projektů do ROP dva euromanageři, které
zajistila o.p.s. Region Pošembeří a kteří
budou poskytovat tyto aktivity a služby:
• zprostředkování informací potenciálním
příjemcům o možnostech a podmínkách
podpory ROP,
• konzultační podpora žadatelů při řešení
standardních problémů v souvislosti s identi-
fikací projektového záměru a jeho předlože-
ní do příslušné výzvy ROP,
• konzultační podpora příjemců při řešení
standardních problémů souvisejících s reali-
zací projektu.

Momentálně jsou aktuální tyto výzvy 
o finanční dotaci z ROP Střední Čechy:
Prioritní osa/ oblast podpory - 1. Doprava:
Výzva č. 2 - 1.1 Regionální dopravní infra-
struktura
Výzva č. 3 - 1.2 Udržitelné formy veřejné
dopravy
Prioritní osa/ oblast podpory  - 2. Cestovní
ruch:
Výzva č. 4 - 2.1 Podnikatelská infrastruktura
a služby cestovního ruchu
Výzva č. 5 - 2.2 Veřejná infrastruktura a služ-
by cestovního ruchu
Výzva č. 5 - 2.3 Propagace a řízení turistic-
kých destinací Středočeského kraje

Příjem zpracovaných žádostí trvá od 20.
prosince 2007 do 29. února 2008. Více
informací najdou případní zájemci také na
internetu: www.ropstrednicechy.cz.
Je tedy nejvyšší čas navštívit Regionální kan-
celář ROP v Českém Brodě a poradit se 
o přípravě projektového záměru či žádosti
do uvedených výzev nebo i dalších, které
budou následovat: 3.2 - Rozvoj měst a 3.3 -
Rozvoj venkova (březen – duben 08).  
V kanceláři bude rovněž kontaktní místo pro
členy MAS Region Pošembeří, tj. pro obce,

městyse a města, podnikatele a neziskové
zájmové organizace; MAS se soustředí na
další dotační titul - Program rozvoje venkova
- LEADER, který spravuje Ministerstvo
zemědělství ČR a do kterého MAS podala
žádost o dotaci na min. 60 milionů Kč ještě
na sklonku roku 2007.
Pro období 1. 2. 2008 – 30. 6. 2008 byly sta-
noveny úřední dny v úterý a ve středu.

Kontakty na RK ROP v Českém Brodě 
(k 1. 2. 2008):
• Společný e-mail: rop@posemberi.cz
Mgr. Miloslav Oliva, euromanager ROP 
a manager MAS Region Pošembeří
• Tel.: 721 210 662, E-mail: moliva@volny.cz

Ing. Miloš Ciniburk, euromanager ROP 
a externí konzultant MAS Region Pošembeří
• Tel.: 604 239 248, E-mail: milos.cini-
burk@seznam.cz

Regionem po spirále času
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín
získal v roce 2007 finanční dotaci na projekt
„Regionem po spirále času” z Fondu kultury
Středočeského kraje. Jednou z mnoha aktivit
a výstupů byl například v dubnu Den Země
na Klepci, kterého se zúčastnili i mnozí
občané města Úvaly a okolí či veřejností
hojně navštívené vernisáže výtvarných 

tematických prací dětí ze ZŠ Úvaly, Škvorec
a MŠ Přišimasy, Škvorec, Tismice a Úvaly. 
Více informací můžete získat také na
www.posemberi.cz, nebo webech jednotli-
vých partnerů projektu.
Děkujeme ještě jednou touto cestou Středo-
českému kraji a jeho fondu kultury za poskyt-
nutí finanční podpory tohoto projektu.

Mgr. Miloslav Oliva, předseda spolku 

Vítání dětí do obce
Téměř po dvaceti letech obnoví tradici vítání
nových občánků v Přišimasech. V současné
době vrcholí přípravy, které vede místosta-
rostka obce Šárka Rumanová. „Uvítáme 14
dětí (8 chlapců a 6 děvčat), které se narodily 
v roce 2007. Pro děti a rodiče máme při-
chystány pamětní listy a drobné dárky. Vítá-
ní proběhne 10. 2. 2008 od 14 hodin v zase-
dací místnosti OÚ v Přišimasech, kulturní
vložku zajistí děti z místní mateřské školy,
dárek pro nové přírůstky do obce mají při-
praveny i členky OS Klub žen Přišimasy,
které upletly pro děti ponožky. V současné
době stoupá počet trvale přihlášených oby-
vatel obce, k 31. 12. 2007 už  to bylo 622
obyvatel. O zlepšení komunitního života se
snaží  členky klubu a pořádají kulturní a spo-
lečenské akce. Zasedací místnost OÚ před
vítáním občánků zkrášlí instalací výstavy
„Háčkovaná a pletená krajka”.

Jitka Franková

Sázení “úvalské” lípy při loňském setkání Den Země na Klepci
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Školství

ZŠ Úvaly v mezinárodním

výzkumu PISA
V roce 2006 se naše škola zúčastnila meziná-
rodního výzkumu PISA (Programme for
International Student Assesement) a v sou-
časné době obdržela zprávu vytvořenou na
základě finálních dat. Tento výzkum proběhl
pod záštitou organizace OECD (Organizati-
on for Economic Co-operation and Deve-
lopment). Výzkum PISA probíhá v pravidel-
ných tříletých cyklech a sleduje, jak si žáci
osvojili kompetence ve čtení, matematice 
a v přírodních vědách. Každý cyklus se vždy
zaměří na jednu z těchto oblastí. V roce
2006 se výzkum soustředil především na pří-
rodní vědy. Do výzkumu se zapojilo celkem
57 zemí, přičemž v ČR bylo testováno cel-
kem 245 škol, tj. 9 016 žáků z 9. ročníku
základních škol, 1. ročníku středních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Výzkum si kladl mimo jiné tyto otázky:
• Jsou žáci schopni analyzovat problém,
zdůvodňovat řešení či zprostředkovat své
postupy  a závěry ostatním?
• Využívají žáci efektivní metody a jsou
motivováni k dalšímu vzdělávání?
• Obstojí žáci se svými znalostmi a doved-
nostmi v moderní společnosti?
V přírodovědném testu se čeští žáci umístili
na 15. místě na celkové škále a tím se ČR
řadí mezi dvacet zemí s nadprůměrným
výsledkem. U 83 % žáků lze pak říci, že jsou
úspěšní v osvojování přírodovědných kom-
petencí (PK), 12 % žáků dosáhlo dvou abso-
lutně nejvyšších úrovní způsobilosti. Nejlep-
ších výsledků dosáhli žáci Finska, z nichž si
úspěšně osvojilo PK 95 % žáků. Finští žáci
takovýchto vynikajících výsledků dosáhli
rovněž ve čtenářské a matematické gramot-
nosti.
Při pohledu na tyto výsledky je vidět, že ČR
patří mezi země s výbornými žáky. Jestliže
ale podrobněji zkoumáme jednotlivé dílčí
škály, dozvíme se, že i když mají čeští žáci
například nadprůměrné vědomosti z přírod-
ních věd (tj. znalost obsahu), o vědeckých
postupech toho moc nevědí. Zároveň jsou
daleko více schopni své vědomosti aplikovat
než přírodovědné otázky rozpoznat a použí-

vat vědecké důkazy. V posledních dvou zmí-
něných případech jsou schopnosti českých
žáků velmi podprůměrné. Výzkum ukázal,
že mají (spolu s žáky Maďarska a Slovenska)
osvojeno velké množství poznatků a teorií,
ale problémy u nich nastávají s vytvářením
hypotéz, využíváním různých výzkumných
metod, s experimentováním, se získáváním 
a interpretací dat, s posuzováním závěrů
výzkumu, s formulováním a dokazováním
závěrů apod. Dá se tedy říci, že při vzdělává-
ní našich žáků je kladen větší důraz na shro-
mažďování a reprodukci teoretických znalos-
tí, než na podstatu vědeckého zkoumání 
a uvažování. V matematické gramotnosti pak
mají čeští žáci nadprůměrné výsledky, totéž
ale bohužel nelze tvrdit o výsledcích ve čte-
nářské gramotnosti – ty jsou velmi podprů-
měrné.
A jak obstála ZŠ Úvaly? Ve všech třech oblas-
tech (přírodovědná, matematická a čtenářská
gramotnost) je nad průměrem základních
škol v ČR. Rozdíly jsou ale mezi dívkami 
a chlapci. Chlapci jsou výrazně lepší v mate-
matické gramotnosti, dívky zase ve čtenářské
gramotnosti. Pořadí naší školy mezi 100
základními školami ukazuje tabulka.

Pořadí ZŠ Úvaly v rámci 100 ZŠ:
Přírodovědná gramotnost 35. místo
Matematická gramotnost 25. místo
Čtenářská gramotnost 39. místo

Mgr. Irena Nováková

HVĚZDNÉ VÁNOCE
Na podzim loňského roku se IV. oddělení
školní družiny (1.B a 3.C) zúčastnilo
výtvarné soutěže o nejhezčí vánoční hvěz-
du, kterou pořádal Europark Štěrboholy. 
Děti se vyrábění intenzivně věnovaly po
několik dní. Hvězdy všech přihlášených tříd
pak visely v prostorách nákupního střediska
Europark. 
Dne 2. prosince 2007 se konalo vyhlášení
výsledků.
A výsledek? 
IV. odd. školní družiny Základní školy
Úvaly vyhrálo 1. cenu - třídenní zájezd pro
celou třídu do Noerdlingenu im Reis s celo-
denní vstupenkou do Legolandu a prohlíd-
kou města.

Romana Šimůnková

Zápis do prvních tříd
18. ledna probíhal na naší škole zápis do 1.
tříd. K zápisu se dostavilo 98 dětí z Úval a
okolních obcí. Rozhodnutí o přijetí dostalo
62 dětí, o odklad školní docházky požádalo
12 rodičů. Rozhodnutí o přijetí zatím nedo-
staly děti z obcí Přišimasy, Škvorec, Květnice
a Dobročovice a děti, které v Úvalech bydlí,
ale nemají zde trvalé bydliště. Některé děti
využijí náhradního zápisu, který se koná 8.
2. od 12 do 15 hodin. Deset pozvaných dětí
se k zápisu nedostavilo a ani nám nesdělily,
zda přijdou v náhradním termínu.
Ve třídách děti přivítaly pohádkové bytosti
Popelka, Medvídek Pú, Krteček, Koťata, Bob
a Bolek a zvířátka z Pohádkového lesa.
Pěkné prostředí pro zápis připravily paní uči-
telky, které se na budoucí prvňáčky moc těši-
ly.

Ing.Blanka Morávková, zástupkyně ředitele
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Školství
Střípky ze základní školy

16

Organizace a spolky
Zpráva z výroční valné hromady SDH Úvaly

4. 1. 7. třída navštívila Toulcův dvůr 
– environmentální výchova

7. 1. 4. třídy – Planetárium Praha

8. 1. Jak to chodí ve škole 
– pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

18. 1. Zápis do 1. tříd

21. 1. KMD – Pozor, zlý pes

23. 1. 7. třídy – kino AIMAX – Do hlubiny

23. 1. 5. třídy divadlo v Praze

28. a 29. 1. 7. třídy Podmořský svět

29. 1. 9. třídy testy CERMAT 
– projekt „DEVÍTKY” 2008

31. 1. Vydání výpisů vysvědčení 
a výstupních hodnocení

Základní škola v Úvalech (www.zsuvaly.cz) 

nabízí od 1. 2. 2008 místo pro učitele 

I. stupně na dlouhodobý zástup. 

Možnost ubytování ve služebním bytě 1+1 

I. kategorie v budově školy. 

V případě zájmu je velmi reálná i perspektiva 

trvalého pracovního poměru. 

Nabízíme podnětné prostředí i prostor 

pro realizaci efektivních metod výuky.

Kontakty:  zsuvalypv@iol.cz

281981946, 281981974, 777629619

V pátek 18. ledna se konala výroční valná
hromada SDH Úvaly v hostinci „U Káši”,
při které byla shrnuta činnost sboru za rok
2007 a stanoveny úkoly do letošního roku.
Na valnou hromadu se dostavil oproti minu-
lému roku poměrně vysoký počet hostů 
z okolních dobrovolných sborů. Zúčastnili
se i zástupci HZS, okresního sdružení hasičů
Praha-východ a starosta města.
Po zahájení a přivítání uvedených hostů se
přistoupilo k přednášení výroční zprávy. Z té
je vhodné uvést, že výjezdová jednotka
sboru zasahovala v minulém roce celkem 
u 52 událostí. Statisticky vzato spadal tedy
jeden výjezd na každý týden. 25 zásahů
obsáhly různě obtížné likvidace požárů. 16
zásahů si vyžádaly následky orkánu v polovi-
ně ledna minulého roku. Sedmkrát se vyjíž-
dělo k dopravním nehodám a zbývající čtyři
případy byly různého odlišného charakteru.
Množství času poté strávili členové sboru
údržbou techniky.
Družstva žen i mužů využívala příležitostí 
k fyzické přípravě formou soutěže v disciplí-
nách požárního sportu i jiných. O dosaže-

ných výsledcích jsme čtenáře tohoto měsíč-
níku informovali v průběhu roku. Vyzdvih-
nout můžeme úspěch na okrskové soutěži 
v Přišimasech, kterou náš sbor pořádal a kde
se muži i ženy umístili na prvních místech.
Další významná část činnosti některých
členů sboru spočívá v přípravě a výchově
mladých hasičů, jejichž družstva dosahují při
soutěžích stabilně dobrých výsledků. Ani 
v tomto sledovaném roce nechyběla naše
účast na mistrovství republiky. Na soutěže se
mladí hasiči připravovali na tradičních páteč-
ních schůzkách. Pro dorostence bylo připra-
veno krátké soustředění a na přelomu letních
prázdninových měsíců se konal již devátý
ročník letního tábora ve Stříbrné Skalici.
Podle zprávy revizora účtu bylo hospodaření
sboru vedeno za uplynulý rok v pořádku.
Investice města do sboru směřovaly z celko-
vé částky 602 839,- Kč především na opravu
a údržbu stávající techniky. Významným pří-
nosem byl dar společnosti SenDevelopment,
s.r.o., ve výši 200 000,- Kč na vybavení 
a podporu mladých hasičů.
Sbor čítá celkem 73 členů a z toho je 22

mužů, 10 žen a 41 mladých hasičů včetně
dorostu. Po volbě je výbor sboru v novém
následujícím složení: starostou M. Šindelář,
náměstkem starosty a strojníkem J. Ryneš,
velitelem K. Klíma, jednatelem a kronikářem
M. Bednář, hospodářem V. Klímová, vedou-
cím mládeže a referentem prevence a vý-
chovné činnosti Z. Lehovcová. Dalšími
členy výboru bez určené funkce jsou R. Šin-
delář, P. Rytina ml. a F. Ernest.
K závěru valné hromady byly vybrány úkoly
na nový rok, mezi něž patří například získá-
ní dalších nových členů a zlepšení spoluprá-
ce s HZS a okolními dobrovolnými sbory.
Hlavní úkoly však spočívají v dovybavení
výjezdové jednotky věcnými prostředky
požární ochrany, realizaci výstavby sušičky
hadic a získání nového zásahového automo-
bilu. Za tímto účelem budeme intenzivně
jednat především s vedením města se snahou
získat dotace z rozpočtu Středočeského kraje
a Ministerstva vnitra ČR.

Milan Bednář za SDH Úvaly
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Silvestrovské výjezdy hasičů
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Několik členů úvalského sboru se rozhodlo
oslavit příchod nového roku přímo v hasič-
ské zbrojnici, jelikož silvestrovská noc skýtá
zvýšené riziko vzniku požáru. Obavy se
potvrdily a poslední hodiny minulého roku
přinesly výjezdové jednotce dva požáry. 
První vznikl krátce před dvacátou hodinou 
v nádražní skladové budově, kde se vznítil
uložený papír. Požár byl po příjezdu rychle
uhašen a zasahující v dýchacích přístrojích

odvětrali místnost a odklidili doutnající
zbytky skladovaného papíru. Zanedlouho
přijela jednotka HZS Českých drah, které
bylo dotyčné místo následně předáno.
Patnáct minut před očekávaným počátkem
nového roku byl vyhlášen poplach kvůli
údajnému požáru domu v Sibřině. K událos-
ti dorazili kromě nás i hasiči z Říčan. Osoba,
která požár nahlásila, se na místě nezdržova-
la a areál, v němž se měla nacházet hořící

budova, byl uzavřen. Po překonání vrat byla
nalezena příčina obavy volajícího. Na jed-
nom z domů byl poškozený komín s viditel-
ným žhavým vnitřkem, což vyvolalo zdání
požáru. Překvapeným obyvatelům domu
bylo doporučeno nepoužívat kotel až do
opravy komínu. Poté se hasiči vrátili na
základnu, aby se zpožděním přivítali rok
2008.

Milan Bednář za JSDH Úvaly 

Sport

WWW.SKUVALY.CZ 

INTERNETOVÉ STRÁNKY –
AKTUALITY, TABULKY,  ZPRÁVY,

FOTOGALERIE, OHLASY Z TISKU,
ÚVALÁK

VEŠKERÉ INFORMACE O KLUBU
PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÉ

ANKETA O FOTBALISTU A TRENÉRA
ROKU 2007

MOŽNOST VYJÁDŘIT SVOJE NÁZORY
NA ZÁPASY, ŽIVOT V KLUBU A

PŘIPOMÍNKY V DISKUZI

Valná hromada SK Úvaly
Sobota 23. února 2008 od 14. 30 hodin 
v hospodě U Káši na fotbalovém hřišti.

Hodnocení uplynulé sezóny, plány a výhle-
dy do dalších let, volba VV SK Úvaly. 

Srdečně zveme všechny členy 
a příznivce fotbalu.

I. turnaj v šipkách
Pro neregistrované hráče - muže i ženy

Pořádá SK Úvaly a hospoda U Káši v sobotu 
9. února od 16. 00 hodin v hospodě U Káši

na fotbalovém hřišti. 
501-single out na dvě vítězné hry, pět auto-
matů, odměny pro šest nejlepších, nejlepší

ženu, bingo a nejvyšší zavření. 
Startovné 100 Kč. 

Občerstvení z grilu a udírny zajištěno!
Registrace na tel.: 606 894 920 p. Kroupa, 602 384

790 p. Krutský, nebo 9. 2. 2008 15. 00 - 16.00.

KARNEVAL FOTBALISTŮ
Pořádá SK Úvaly

v sobotu 15. března od 20. 00 hodin
v sokolovně.

Hraje DD Combo Oldřicha Doležala.
Pro 60 nejlepších masek odměna.

Předprodej vstupenek v prodejně autodílů,
Pražská ul., rezervace na tel.: 728 120 155 

J. Lízner

Církev
Církev československá husitská

Bohoslužby – neděle v 9 hodin Husova kaple, Pražská 180, Úvaly
Bohoslužby v Domově seniorů v Úvalech – každá druhá neděle v 15 hodin

Fara CČSH, Pražská 180, Úvaly:
Křesťanská výchova pro děti – úterý od 14 do 16 hodin  
Komorní sbor CHRISTI Úvaly – zkoušky sboru: pondělí v 18 h,  čtvrtek v 18 h

Konáme: křty, sňatky, manželská výročí – to vše v důstojných prostorách Husovy kaple v Úvalech; dále pohřby, ukládání urny, různé formy
rozloučení se zesnulými
Kontakt na Farní úřad CČSH, Pražská 180, Úvaly – tel. 605 920 773
Úřední hodiny: pondělí, úterý  16 až 18 h, středa, čtvrtek  17 až 19 h

Mgr. Jitka Pokorná, farářka
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Historie
Úvalské kalendárium - únor
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1. 2. 1882 
V domku čp. 18 na náměstí se narodila spiso-
vatelka Marie Majerová.

12. 2. 1924
Bylo rozhodnuto o úřední změně názvu měs-
tečka z Ouvalů na Úvaly. Několikaletý boj
představitelů Úval za zachování tradičního
názvu byl marný.

13. 2. 1966
V Úvalech byl založen Klub filatelistů.

15. 2. 1863
V historii Úval bylo uděleno první čestné
občanství, které získal František Lev Charbus-
ký, ředitel Pražské úvalské horní a hutní společ-
nosti. Za velké zásluhy pro blaho obce Ouval-
ské od zastupitelstva obecního za čestného
souseda jednohlasně zvolen.

16. 2. 1921
Dle prvního úředního sčítání v samostatné
ČSR žilo v Úvalech ve 335 domech 2352 oby-
vatel.

18. 2. 2006
V Úvalech bylo založeno občanské sdružení
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí.
Klub podporuje poznávání regionální historie
a přírodních památek, propaguje, identifikuje 
a podílí se na péči a ochraně historických a pří-
rodních památek ve městě a v okolí, vyvíjí čin-
nost k připomínání historických událostí 
a osobností ve městě a regionu.

27. 2. 1948
V Úvalech byla založena státní strojní stanice 
a byla vybavena třemi traktory, samovázacím
žacím strojem a pluhy. Stroje byly umístěny 
v hospodářských budovách hostince čp. 9 
(U Českého lva). Vedoucím se stal František
Vambera - přednosta ředitelství Státních lesů 
v Kostelci nad Černými lesy. 

28. 2. 1990
Plenární zasedání Městského národního výbo-
ru v Úvalech, které řešilo nepříznivou situaci 
v obecní samosprávě po „sametové revoluci”.
Zde byli do pléna kooptováni noví poslanci 
a členové rady. Zároveň došlo ke zvolení nové-
ho předsedy (od r. 1992 starosty) ing. Ivana
Černého, místopředsedy dr. Miloše Němce 
a tajemnice Jany Tůmové.

29. 2. 1988
Na rohu ulic Vítězslava Nováka a 28. října byl
založen Městský dům pionýrů a mládeže, dnes
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech.

únor 1766
Byl okraden ouvalský mlynář od „bandy lou-
pežnické”.

Významná kulturní 

a společenská výročí 

v životě města Úvaly 

v roce 2008
(dokončení z lednového čísla)

• 60 let – 30. 5. 1948 - V atmosféře nepokryté-
ho zastrašování proběhly parlamentní volby.
Voličům byla předložena pouze společná kan-
didátka Národní fronty, na kterou nebyl zařa-
zen žádný opoziční politik. Zároveň byly
uplatněny tzv. bílé volební lístky, které obča-
nům zdánlivě umožňovaly nehlasovat pro žád-
nou z legalizovaných stran. V Úvalech volilo 
2 716 občanů Národní frontu, v urnách se však
objevilo také 302 bílých a 158 neplatných líst-
ků. Zdejší akční výbor Národní fronty situaci
okamžitě zhodnotil tak, že „ve městě žije 13 %
reakcionářů”, proti nimž je třeba tvrdě bojovat.
Poté se ještě více rozmnožily čistky v úřadech 
a na dalších pracovištích, ze samotného místní-
ho národního výboru byla řada členů vylouče-
na „pro špatný postoj k lidově demokratickému
režimu”. Pro všechny občany ve věku 18 – 60
let byla vyhlášena povinnost účastnit se veřejně
prospěšných prací. Kromě svého běžného
zaměstnání museli v roce 1948 odpracovat po
třiceti hodinách při úklidu ulic, údržbě zeleně
a na obecních stavbách. 

• 60 let –  1. 9. 1948 - Došlo k přeměně měš-
ťanské školy na Osmiletou střední školu v Úva-
lech. 

• 60 let – 17. 9. 1948 - Na místní Národní
škole bylo ustaveno Sdružení rodičů a přátel
školy.

• 55 let – 20. 9. 1953 - V Úvalech došlo k zalo-
žení Svazu československých invalidů, dnes
Svazu tělesně postižených ČR.

• 40 let – V lednu 1968 byl zahájen obrodný
proces, který se postupně plně rozvinul v celé
zemi. Reformní úsilí KSČ nadchlo většinu
úvalských občanů, kteří byli informováni ve
sdělovacích prostředcích o změnách v KSČ 
a ve vedení státu. Znovu byla po 20 letech
obnovena činnost Sokola, který se stal samo-
statným oddílem Slavoje Úvaly a dále Junáka.

• 40 let – 7. a 9. 6. 1968 - V úvalském kultur-
ním domě proběhly veřejné schůze, na nichž se

ozvaly ostré kritické hlasy proti vedení obce.
Občané požadovali např. prošetření práce
domovní správy, hovořilo se o mateřské školce
v souvislosti s chystanou konfiskací soukromé-
ho domu Macholdů, o přístavbě školy, dále
žádali odstoupení z funkcí všech těch, kteří se
podíleli na deformacích v 50. letech. Pod tla-
kem okolností proto na své funkce rezignovali
předseda místního národního výboru Oldřich
Hanuš i místopředseda Stanislav Ráž. Zároveň
byly iniciovány rehabilitační procesy s některý-
mi nespravedlivě odsouzenými úvalskými
občany. 

• 40 let – 24. a 26. 8. 1968 - Vyšla dvě mimo-
řádná čísla Života Úval s hlavičkou „Za Dubče-
kem ! Za Svobodou !”. Také v Úvalech se obje-
vily protisovětské nápisy na zdech a mládež ve
snaze dezorientovat skupiny cizích okupačních
vojsk odstranila veškeré směrovky ve městě 
i v okolí. První den okupace neprojela silnice-
mi ani sanitka. Kontroly SNB a okupantů
zabavovaly denní tisk, přesto se do Úval dostá-
vala zvláštní vydání, pravidelný tisk i letáky.
Naštěstí zůstaly Úvaly ušetřeny domovních
prohlídek a zatýkání, nikdo nebyl zastřelen, ani
nepřišel o život pod pásy tanků. Okupantská
armáda se na tři měsíce rozložila mezi Hodo-
vem a Jirny a obsadila les Vidrholec podél
železniční trati do Klánovic. 

• 40 let – 19. 12. 1968 - Středočeský krajský
národní výbor na svém plenárním zasedání
rozhodl s účinností od 1. 1. 1969 zřídit měst-
ský národní výbor a město Úvaly. 

• 35 let – 1. 9. 1973 - V Úvalech byla založena
Zvláštní škola pro žáky s mentálním, zdravot-
ním či jiným postižením, kteří se nemohou
vzdělávat na základní škole.

• 20 let – 29. 2. 1988 - Na rohu ulic Vítězslava
Nováka a 28. října byl založen Městský dům
pionýrů a mládeže, dnes Městský dům dětí 
a mládeže v Úvalech. 

• 15 let – 1. 9. 1993 - Dosavadní Základní
devítiletá škola Úvaly je přejmenována na
Základní školu Úvaly.

• 10 let –   4. 6. 1998 - V Českém Brodě se
konalo první veřejné vystoupení nejúspěšnější
úvalské kapely v dějinách města DIVOKEJ
BILL.

• 5 let – 2. 3. 2003 - Na Pražské ulici čp. 180
byla slavnostně otevřena Husova kaple a fara
Církve československé husitské v Úvalech.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly 
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Úvalská vařečka
Zvěřina v kuchyni

V únoru bývá zvykem v mnohých rodinách připravit si, zejména na nedělní

stůl, zvěřinu. Maso ze zvěřiny je velmi chutné a má svou zvláštní vůni,

navíc obsahuje více železa a vitamínů skupiny B než jiná masa. Zvěřina je

nejvíce právě v zimním období nejen vítaným, ale i velmi hodnotným přís-

pěvkem a obohacením našeho jídelníčku.

MYSLIVECKÉ KANČÍ ŘÍZKY se šťouchanými bramborami

Potřebujete: 

dobře odleželé maso z kančí kýty, množství podle počtu strávníků, dostateč-

né množství cibule, roztlučený jalovec, mletý pepř, sůl, na trojobal hladkou

mouku, vejce, strouhanku, brambory, olej na smažení

Postup: 

Z kančí kýty nařežete potřebné množství řízků. Oloupete dostatek cibule.

Nařezané kančí řízky zlehka naklepete a obalíte v roztlučeném jalovci. Poté

nejlépe v kameninové nádobě skládáte na sebe a prokládáte cibulí nakráje-

nou na kolečka, na vrchu končíte cibulí a zatížíte. Takto upravené maso ulo-

žíte do druhého dne na chladné místo nebo do lednice, nesmí již zmrznout.

Druhý den maso oklepete z cibule i z přebytečných jalovčin, osolíte, opepříte

a obalujete v trojobalu jako klasický řízek. Dále si připravíme šťouchané

brambory. Dáte vařit oloupané, rozkrájené a osolené brambory. Mezi tím

na trošce oleje osmažíte cibulku. Uvařené brambory slijete, rozšťoucháte 

a promícháte s osmaženou cibulkou. 

Maso smažíme na rozpáleném oleji zvolna, až když se začnou vařit bram-

bory. Smažený myslivecký kančí řízek podáváte se šťouchanými bramborami

a se zeleninovým salátem.

Dr. Vítězslav Pokorný, redakce

Ke kančím řízkům doporučujeme podávat suchá hutnější červená vína,

např. odrůdy Dornfelder, v pozdním sběru. Zajímavou volbou je také boře-

tické cuveé Kácary z vinařství Novák-Jedlička.                                        J. S.

ZAJÍC NA BRUSINKÁCH  (Z RAKOUSKÉ KUCHYNĚ)

Potřebujete:

1 zaječí předek, 10 dkg kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel), 1 cibuli, 

1 lžíci cukru, 2 lžíce octa, hovězí vývar, koření (pepř, tymián, bobkový list,

nové koření), 1 sklenku červeného vína, 2 lžíce brusinkového kompotu, sůl,

citrónovou kůru, jíšku

Postup: 

Osmažíme zeleninu s cibulí a cukrem do hněda, zalijeme octem, vývarem,

přidáme koření, citronovou kůru a do směsi vložíme na kousky rozsekaného

osoleného zajíce. Necháme dusit do měkka. Pak šťávu zahustíme hotovou

jíškou, přidáme červené víno, brusinky a necháme povařit. Podáváme s ope-

čenými brambory, noky nebo knedlíky, zdobíme plátkem citrónu a zelenou

petrželkou.

TÉMA NA BŘEZEN – VELIKONOČNÍ POCHOUTKY

Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

Vítáme nové spoluobčánky

Sofie Hejsková Guth-Jarkovského 665

David Kopecký Nerudova 123

Jiří Matoušek nám. Svobody 1579

Tereza Váchalová Lužická 1241

Antonín Koch Poděbradova 1040
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Únorová životní jubilea

70 let Bohumil Krista Šafaříkova 1177

75 let Josef Potěšil Štefánikova 1135

Dagmar Šindelářová Švermova 780

80 let Květoslava Lelková Lužická 1455

Vladislav Novák Palackého 1356

81 let Jiřina Netušilová 5. května 40

Karel Vorlíček Nerudova 155

Valerie Vrdlovcová Chelčického 1220

Jindřich Lízner Pražská 524

82 let Josef Mestek Tyršova 397

Josef Dvořák Nerudova 121

Marie Koderová Kožíškova 467

84 let Marie Chramostová nám. Svobody 1475

Zdeňka Nachlingerová Dobročovická 1315

Ladislav Pachta Klánovická 931

Helena Kudrnová Dobrovského 535

85 let Jan Kudrna Dobrovského 535

Marie Albrechtová nám. Svobody 1475

Emilie Kosová Klostermannova 653

Antonie Těšíková Štefánikova 273

87 let Dana Štembergová nám. Svobody 1570

Bohuslav Milota nám. Svobody 1570

88 let Josef Kabát Vrchlického 1167

89 let Jindřiška Truksová Otokara Březiny 593

91 let Marie Pšeničková nám. Svobody 1475

94 let Anežka Kafková Sovova 936
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Navždy jsme se rozloučili
Olga Myšková U Výmoly 823

Věra Karlová Šámalova 816

Naděžda Dudová Fibichova 1132

Věra Nováčková Vojanova 257

Emil Jelínek Horova 1175

František Bednarčík U Výmoly 1301
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (naro-
zení, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odbo-
ru 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 uvá-
děna. Marie Černá – matrikářka

Společenská
kronika
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Osobní

Hledám pronájem v Úva-
lech a okolí cca 200 – 300
m2 zpevněné oplocené
plochy. Příjezd kamio-
nem. 
Tel.: 777 763 650 

Prodám 3 - generační
dům v Újezdě nad Lesy
včetně vybavení cena 
6 730 000.
Tel. 774969441

ZDARMA zajistím pro-
dej a pronájem Vašeho
pozemku, bytu, domu.
Právní servis ZDARMA a
serióznost samozřejmostí.
Tel. 774969441

Hledám spolehlivou 
a pečlivou paní na úklid
domácnosti a žehlení.
Úvaly Na Slovanech.
Tel: 721 860 850

Hledám hodnou paní na
příležitostné a později
pravidelné hlídání 2-leté-
ho syna. Úvaly Na Slova-
nech. Tel: 721 860 850

RENOSTAV
Stavební firma nabízí
• Výstavbu rodinných  
domů na klíč

• Hrubé stavby
• Základové desky
• Rekonstrukce
• Bytová jádra, koupelny
• Zateplení fasád
• Střechy a komíny 
s certifikátem

• Vodu, topení, plyn,  
kanalizaci, elektřinu

René Kánský
Tuklaty 190, Úvaly
602 365535

OCEŇOVÁNÍ –
ODHADY
v oboru motorových vozi-
del, technologických zaří-
zení, strojů, autoopravá-
renství
JAROMÍR TESAŘ
soudní znalec a konceso-
vaný odhadce
Maroldova 1322, 250 82
Úvaly . Tel. 723561803,
281982085

Pražská realitní kancelář
Vykoupí Váš dům, byt,
pozemek v Úvalech 
a blízkém okolí
nebo zdarma do 2 měsíců
zprostředkujeme prodej
Zajišťujeme:
• Oceňování nemovitostí
soudním znalcem – 
zdarma

• Právní servis – zdarma
• Zajistíme půjčky 
a hypoteční úvěry

• Vyřizování dědictví 
notářem

• Pojištění nemovitostí
• Pomoc při exekučních
řízeních

• Výkup nemovitostí 
do dvou dnů

• Odkup pohledávek
• Využití geodeta 
a dalších služeb

T: 606 34 31 32 

Trápí vás bolesti zad,
hlavy, nespavost nebo
jiné zdravotní problémy –
zkuste REFLEXNÍ
TERAPII. Kontakt na tel:
606 448 808 

KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ
A DAŇOVÉ SLUŽBY
PRO
OSVČ, MALÉ 
A STŘEDNĚ VELKÉ
FIRMY
MÁTE PROBLÉMY S
VEDENÍM
ÚČETNICTVÍ?
STALI JSTE SE
PLÁTCEM DPH?
• Vedení účetnictví, 
daňové evidence

• Zpracování daňových 
přiznání

• Daňové poradenství
• Zakládání společností
• Ekonomické 
a organizační 
poradenství

POSKYTUJEME
SERVIS ZA ROZUMNÉ
CENY, PŘIJEDEME, 
PORADÍME
Ing. Jindřich Šváb
Ebenová 1485
250 82 Úvaly
tel.: +420 606 250 591
email:
Jindrich.svab@seznam.cz

Ing. Ivan RUT
soudní znalec a konceso-
vaný odhadce
OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
ÚVALY,  Atlasová 1462
Tel: 281 983 998, 608 735
580, e-mail:
ivan.rut@seznam.cz

OPRAVY PRAČEK
automatických i vířivých
JOSEF TÁBORSKÝ
Praha – Újezd nad Lesy
Žichlínská 1670
Tel: 281 970 947
602 949 765

• SERVIS • VIDEO•
TELEVIZE• 
Po celý týden přijedu!!!
M. VYKOUŘIL
Přišimasy 122
Tel.: 321 672 047
Mobil: 605 436 119 
MONTÁŽ 
DIGITÁLNÍHO
PŘÍJMU
ČESKÝCH TELEVIZÍ
A ROZHLASOVÝCH
PROGRAMŮ

Poděkování
U příležitosti nového roku 2008 mně dovol-
te, abych poděkovala našim obětavým souse-
dům, kteří mně stáli po boku v těžkých chví-
lích odchodu mého manžela po kruté
nemoci, se kterou můj manžel prohrál svůj
boj. Především děkuji paní Jindře Hlinské,
panu Miloslavu Bredovi, panu Morávkovi 
a Františku Lajtnerovi. Dík jim patří nejen 
v době pro naši rodinu nejhorší, ale i poté.
Myslím, že jde o sousedské vztahy nevídané. 
Bydlím ve čtvrti, kde jde v pravdě o člověčí
vztah k člověku. Jsem imobilní. Když potře-
buji obuv nebo prádlo, mohu se spolehnout,
že paní Nováková a paní Bělohradová mně
přinesou potřebné prádlo a obuv, které zapla-
tím za to, co si vyberu. Také pan Levý pomo-
hl při svozu odpadu do kontejneru. Ani
nevím, kdo dá popelnici na chodník a kdo
zamete chodník. Myslím, že je to dokladem
toho, že „lidé” nevymřeli. Za to jim skládám
velký dík. Současně mě to těší, protože je to

trend, který sledoval ve své práci můj manžel.
Dožil by se v tomto roce 85 let a výročí naše-
ho manželství by dosáhlo 65 let.
U příležitosti nového roku 2008 vyslovuji
přání na vedení města: domluvte se s opozicí,
jinak nemůže město prosperovat. Respektujte
vůli voličů, v tak malém městě nejde o politi-
ku, ale o rozvoj a fungování města ve pro-
spěch všech občanů. Přeji vám jen hodně
zdraví – všem.                            Věra Švandová

Dne 7. 1. 2008 jsme vzpomněli nedožitých
stých narozenin našeho tatínka dědečka pana
Eduarda Ťupy. Děkujeme všem, kteří na toho-
to milovníka tance, šachu a kopané vzpomí-
nají s námi.                                Rodina Ťupová

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při
odstraňování škod při nepříjemné události
vytopení našeho studia koncem roku. A to
zejména panu Zejdovi z odboru investic, paní

Tesařové ze správního odboru a všem pracov-
níkům VPS.

Barbora Kuruczová a Karolína Rutová

Oznamujeme všem přátelům a známým, že
dne 3. 11. 2007 tragicky zemřel ve věku 62 let
úvalský rodák pan Václav Smolík. Vzpomeňte
s námi.              Sourozenci Alena, Daniela a Josef

Dne 31. ledna by se dožil 85 let manžel, tatí-
nek, tchán a dědeček pan Antonín Šťovíček.
Miloval svou rodinu a všem nezištně pomá-
hal. Jeho životní pouť se uzavřela 26. června
1997.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodina-
mi

Člověk je smrtelný, vzpomínka neumírá.
Dne 7. 2 . je tomu rok, co nás opustil náš táta,
manžel, tchán, dědeček a pradědeček Jaroslav
Jeřábek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

manželka a synové s rodinami

Inzerce
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ZÁJEZDY ČR:

Ne. 13. 4. – Západočeské lázně: K.Vary, Cheb, 
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně – cena: 470,- Kč

Ne. 20. 4. – Liberec, Turnov, okolí – cena: 250,- Kč

Ne. 27. 4. – Konopiště, Slapy, povodí Vltavy 
– cena: 250,- Kč

Ne. 4. 5. – Příbram Sv. hora – Karlštejn, 
Koněprus. jeskyně – cena: 250,- Kč 

Ne. 11. 5. – Dvůr Králové (ZOO), 
zámek Kuks – cena: 250,- Kč

Ne. 25. 5. – Hřensko, Tichá a Divokou soutěska 
– cena: 260,- Kč

Ne. 1. 6. – Jičín, Sobotka (zámek), hrad Kost 
– cena: 250,- Kč

KRKONOŠE: 2 dny: 2. - 3. 4. – Horní Maršov, Lysečiny,
Pomezní Boudy, Pec p. Sněž., Janské Lázně, Adržbach,
Hostinné – sochy – cena dopravy: 400,- Kč

MORAVA: 2 dny: Slavkov, Buchlov, Pernštejn, 
Velehrad, cena: 1100,- Kč s noclehem

MORAVA II.: 2 dny: Hustopeče – sklípek, Mikulov, 
Valtice, Lednice. Cena: 980,- Kč s nocl.

ŠUMAVA: Vimperk, Pancíř, Poledník, Železná Ruda,
Černé a Čertovo jezero, Klenčí … Cena: 990,- Kč s nocle-
hem

SLOVENSKO: Termální lázně Bešeňová – 2 výlety – Tatry 
Ceny od 2800 – 4200,- Kč (s jídlem, bez jídla, soukromí,
hotel)

SLOVENSKO: Vysoké Tatry, Ždiar, Tatr. Lomnice, Smo-
kovec, Štrbské Pleso, Belanské Tatry, Povodí Dunajce,
Vyšné Ružbachy, Kežmarok – večer koupání. 
20. 7. – 26. 7. 08, cena: 2900,- Kč (nutno naplnit autobus).

EVROPA:

Holandsko: delfinárium, skanzen, sýry, dřeváky, květiny,
mlýny,  městečka … nocleh se snídaní. 
Cena: 4300,- dospělí a 3200,- děti do 14ti let

Provence: M. Carlo, Frejus, kaňon Verdon, Marseille,
Avignon, Arles, Pont du Gard … zastávka v Itálii
6. 5. – 11. 5. 08, cena: 8700,- (noclehy se snídaní)

ITÁLIE – poutní místa – Loreto, Asissi, Padova, Benátky
5. - 8. 5. nebo 22. - 25. 9. 08, cena: 5200,- (nocl. se snídaní).

POBYTA – CHORVATSKO – Makarská Riviera – Zaost-
rog 9 dní 
Od 14. 6. + 15. 9. 08. Penzion 40 m od moře.
Ceny ubytování od 2.900,- Kč, polopenze možná.
Doprava vlastním autobusem od 2400,- os., mikrobusem 
z bydliště od 2700,- Kč/os.

KORSIKA – pobyt v rezidenci přímo na mořské pláži,
vlastní garsonky 1+k.k.+přísluš.+balkon.
Ceny od 13200,- Kč včetně dopravy, trajektu, 2 výletů.
Červen 2008 (druhá polovina).

STRÍHÁNÍ PSŮ 
MALÝCH, STŘEDNÍCH
I VELKÝCH PLEMEN
Úprava srsti stříháním 
i trimováním,
Úpravy drápků, čištění uší
a očí, čištění análních 
žlázek.
Romana Dvořáková,
Úvaly, Dobročovická 299
Tel: 608 277 987, 

737 089 969

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Vám ve Vaší těžké chvíli
zajistí vše potřebné, 
co s pohřbem souvisí.
Český Brod
Husovo nám. 62
(u sochy Prokopa Holého
před MÚ)
tel/fax: 321622488 mobil:
602429913, 606784088
PIETA 
ČESTNOST 
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

AUTOŠKOLA ÚVALY
- MARTÍNEK -
zahajuje kurs v řízení
motorových 
vozidel skupiny B.
ÚNOR – BŘEZEN 2008
Platba na splátky.
Tel.: 281 982 803, 

607 761 383

ANGLIČTINA
V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
T: 774 106 514 
Příprava na FCE

opravy a prodej 
elektroniky 
• TELEVIZE
• SATELITNÍ 
PŘIJÍMAČE

• AUDIOTECHNIKA
• VIDEA
• DVD
• KAMERY
Prodej a poradenství 
v oboru domácího kina 
a veškeré domácí elektro-
niky, neváhejte a volejte.

POZOR NOVINKA! 
Pomoc při problémech 
se špatným anténním 
signálem.
Montáž DVB-T přijímačů
– obraz všech programů
ve špičkové kvalitě.
Petr Čadil, Barákova 627 
250 82 Úvaly
Tel.:  281 982 087
Mob.: 606 550 808
e-mail:
petr.cadil@volny.cz
PO – NE PŘIJEDUx

ELEKTRONIK SERVIS

Sdružená obec baráčníků J.A.Komenského v Úvalech

CK Lido Č. Brod

Bližší informace ve skříňce baráčníků u nádraží. Kontakt: soused Vrána Jiří 733 515 430.

�
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AKCE: KVALITNÍ MULČOVACÍ KŮRA
1-5-pytlů 98,- Kč/ks
6-10 pytlů 93,- Kč/ks
11 a více pytlů 89,- Kč/ks
Přijďte si domluvit dovoz po Úvalech zdarma. 

MANDL 
LOŽNÍHO PRÁDLA

A ŽEHLENÍ 
PÁNSKÝCH KOŠIL

Pražská 172, Úvaly
tel.: 724 225 595

otevírací doba:
pondělí      07:30 - 12:00  13:00 - 19:00
středa 13:00 - 19:00 
čtvrtek      07:30 - 12:00

po celý únor zaváděcí ceny!
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BOS s.r.o.
Úvaly

TECHNICKÝ ZÁVOD
Firma zabývající se výrobou ocelových 

nádrží, montáží potrubních rozvodů 
na ČS PHM, výrobou ocelových konstrukcí 

a dalšími zámečnickými činnostmi

přijme
• svářeče el. obloukem nebo v ochranné 

atmosféře 
• potrubáře (svářeče autogenem)

• účetní – znalost podvojného účetnictví 
podmínkou

HODINOVÁ MZDA 80-120,- Kč/hod
DLE KVALIFIKACE A PRACOVNÍHO

VÝKONU

BOS spol. s r.o., Purkyňova 0109, 250 82 Úvaly
p. K. Ulman, tel.: 281 980 124, e-mail: ulman.bosuvaly@seznam.cz

Instalatérská 

a topenářská

firma přijme

zaměstnance.

Tel: 607 525 642
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Předejte nám Vaše starosti !!!
Zpracujeme za Vás

• daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 a to pro fyzické
osoby a právnické osoby 

(včetně poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání), 
•  zajistíme Vám prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

do 30. 6. 2008 (event. do 30. 9. 2008),

provedeme
• rekonstrukci daňové evidence, 

• rekonstrukci účetnictví (dříve podvojné účetnictví),

nabízíme
• vedení účetnictví a daňové evidence

• vedení mzdové agendy
• daňové poradenství, včetně zastupování před místně příslušným

finančním úřadem
• prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

po dobu trvání zastupování daňovým poradcem před místně 
příslušným správcem daně

• oceňování majetku pro: věci movité, věci nemovité, nehmotný
majetek, finanční majetek, podnik

Kontakt:
Ing. Ladislav Pavlovič a ing. Ivana Pavlovičová

mobilní tel. 608 353 028, 777 323 028, fax 281982468, 
e-mail: dane.ip@centrum.cz

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chcete se dozvědět více o službách, které nabízíme v našem studiu?

20. 2. 2008 
Srdečně Vás zveme na přednášky o 
Kineziologii One Brain, a Aromaterapii
v kosmetice, konané ve Studiu Santé
(zdrav. středisko) Pražská 1140 Úvaly

10.00 Kineziologie One Brain
(přednáška)

10.30 Aromaterapie
(přednáška)

15.00 Kineziologie One Brain
(přednáška)

15.30 Aromaterapie
(přednáška)

Za poradnu – Karolína Rutová
facilitátorka metody One Brain
mob.: 777 146 760
www.cestaksobe.wz.cz

Za kosmetický salon – Barbora Kuruczová
kosmetička a aromaterapeut
mob.: 605 215 869 
www.kuruczovakosmetika.wz.cz
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JIŘÍ HOVORKA
!!NOVĚ OTEVŘENO – HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS
osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů

- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy

- prodej disků
akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

RYCHLOSERVIS
osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů

- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků

- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel

- drobné mechanické opravy vozidel
- příprava vozidel na STK

- prodej akumulátorů, náhradních dílů
akce: příprava na zimu – prohlídky vozidel zdarma

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA:

PO – PÁ 8.00 – 18.00 h
SO 8.00 – 15.00 h

Objednávky: 
tel. 602 313 343, 602 326 785,

Tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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AUTO D O P R AVA
H OVO R K A -  H R A D E Š Í N

K O N TEJ N E RY
Z E M N Í P R Á C E

D O P R AVA

P R O D E J:
písků ,  š těrků ,  zeminy,
sutních  a  betonových

recyklátů

P R OVOZ N Í D O BA:
P O -  PÁ  8 .00 -  18 .00
S O -  N E dle  dohody

tel.: 602 326 785
e-mail: objednavky@autodoprava-hovorka.cz

www.autodoprava-hovorka.cz
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