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Letecký snímek Úval od východu, foto Ing. A. Parajňák

Část Úval od Radlické čtvrti, foto Ing. V. Procházka



Co přinese Úvalům výstavba 

v oblasti Hostína
V měsíci dubnu bude zastupitelstvo města již v třetím
stupni jednat o změně územního plánu v oblasti Hos-
tína. V tomto krátkém článku bych rád zdůraznil
některé skutečnosti, které se rády přehlížejí – a také
nastínil určitou ekonomickou kalkulaci přínosu této
výstavby pro město.

Tak tedy:
• Výstavba se bude realizovat na základě 

urbanistické studie zpracované skutečně 
erudovanými odborníky.

• Výstavba není tak rozsáhlá, jak se často deklaruje,
zaujímala by přibližně pětinu rozlohy města.

• Zastavěná plocha bude činit pouhých 18 %!
• Plocha veřejné zeleně (parky atd.) bude v oné pětině

města činit 31 % a celková plocha zeleně 49 %!
• Významné procento budou tvořit veřejné prostory

typu ulic s obchody a malá náměstí.
• Nebude se jednat o oddělený satelit, ale městskou

čtvrť s návazností na současné centrum města.

A nyní trochu ekonomiky: 
Kdybychom od investora požadovali investiční přís-
pěvek na rozvoj infrastruktury města „klasickým způ-
sobem” – tedy takovým, který jsme použili v případě
výstavby v Radlické čtvrti a ve Výpustku, obdrželo by
město 59 milionů Kč. Tuto částku ovšem nepovažuje-
me za dostatečnou a příspěvky investora bychom rádi
rozdělili do několika skupin: 
V prvé řadě se bude jednat o přímou finanční výpo-
moc ve výši 80 milionů Kč, která bude využita
výhradně na rekonstrukci stávající infrastruktury „sta-
rého” města – a kterou pětinásobně zhodnotíme pro-
střednictvím strukturálních fondů EU.
Dále se bude jednat o výstavbu dvou mateřských
škol v návaznosti na základní školu, to vše ve výši

90 milionů Kč. Tato zařízení budou, pochopitelně,
sloužit celému městu!
Příspěvky a majetek sloužící celému městu tak dosáh-
ne částky 170 milionů Kč.
Dále bude městu předán majetek generující soustav-
ný zisk, jako například vodovod a kanalizace (město
má příjmy z provozování), bulváry a náměstí (příjmy
z pronájmů).
Zásadním způsobem se navýší každoroční rozpočet
města! Bude se jednat o navýšení přibližně o 50 %
stavu v roce 2008, tedy o navýšení o 40 milionů
ročně!
Sečteno a podtrženo: Finanční přínos urbanisticky
vysoce kvalitně zpracované výstavby bude činit při-
bližně 210 milionů Kč. 
Kromě toho město obdrží veřejnou zeleň (parky) 
v hodnotě 100 milionů Kč, které jistě nebudou slou-
žit pouze občanům z oblasti Hostína.
Obavy, že město nebude mít finanční prostředky na
zvýšené provozní náklady, jsou liché; naopak – pod-
statné a hlavně soustavné navýšení rozpočtu nám
pomůže zajistit mnoho nedostatků, na jejichž nápra-
vu v současné době peníze nejsou.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Konal se seminář na téma

„Sídelní kaše”
Dne 17. března se uskutečnil seminář, jehož nosným
tématem byla rizika a moderní trendy při výstavbě
malých sídel. Úvodní, velmi působivou přednášku
přednesl autor knihy Sídelní kaše, architekt Pavel
Hnilička. Co je to „sídelní kaše” ? Jedná se o subur-
bánní způsob výstavby, který je typický řídkou zástav-
bou na velkých plochách, podceněním významu
veřejných prostor a často i jejich chátráním, sociální
izolací a v mnohých případech i rizikem vzestupu kri-
minality. Izolace jednotlivých sídel je vystupňována 

i faktem, že je jejich dostupnost možná pouze moto-
rovými vozidly. Architekti se vcelku shodují v názoru,
že riziko vzniku sídelní kaše vzniká, pokud je hustota
osídlení nižší než-li přibližně 40 – 50 osob na 1 hek-
tar. Významně negativním faktorem je i velká finanč-
ní náročnost výstavby i údržby inženýrských sítí na
rozsáhlém a řídce obydleném území.
Pan architekt Jan Jehlík, vedoucí katedry urbanismu
Stavební fakulty ČVUT, se ve svém příspěvku zamys-
lel nad filozofií rozvoje měst a vyslovil myšlenku, že
se společenský život nemůže projevit bez architekto-
nických předpokladů, a pokud tyto předpoklady nee-
xistují, pak společenský život není – nebo se přesouvá
do hypermarketů …
Posledním přednášejícím byl i autor urbanistické stu-
die výstavby v Hostíně, který přítomné posluchače
seznámil se základními principy a postupy, které byly
při této studii použity. Vysvětlil, že práce započaly
podrobnou analýzou území, která definovala historic-
ké krajinné prvky, následovalo rozčlenění na logické
podcelky (jednotlivé „čtvrti”) a vznik architektonic-
kých návrhů odpovídajících  charakteristikám prostře-
dí jednotlivých čtvrtí.
Autor knihy Sídelní kaše se o projektu výstavby 
v Hostíně vyslovil v tom smyslu, že je jen málo pří-
kladů, kdy je vytvořen tak solidní zástavbový plán,
jaký vytvořili autoři urbanistické studie Hostín.

redakční rada ŽÚ

Pro ty, kteří se nemohli 

zúčastnit semináře 

„Sídelní kaše“
Otázky pro architekta Pavla Hniličku

Pane architekte, rádi bychom naše čtenáře, kteří

nebyli na semináři, informovali o podstatě problé-

mu, o němž pojednává Vaše kniha a jemuž byl

věnován i seminář.
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Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 17. dubna 2008

od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou.

Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.



1. Mohl byste stručně charakterizovat, co Vás vedlo
k napsání knihy „Sídelní kaše“?
Jako vášnivý cyklista jsem se často vydával na výlety
do okolí Prahy. Na cestách jsem zažíval postupnou
proměnu krajiny. Rodinné domy rostly jak houby po
dešti, k tomu se přidaly sklady, nákupní centra, ploty,
rozryté meze od stavebních strojů, haldy nepořádku,
neudržovaná zeleň i mnoho špíny. Nerozuměl jsem,
proč se lidé stěhují ven z města na neutěšená místa,
kde musí sedat do auta kvůli každé drobnosti. Proč si
staví nákladné domy a přitom je jejich okolí tak zde-
vastované. Chtěl jsem pochopit, co se to vlastně děje.

2. Zmínil jste se, že nejste zastáncem trendu sídelní
kaše a že lze stavět jinak a lépe. Jak?
Dnešní člověk je městský. Poprvé v lidské historii žije
většina lidí ve městech, v Evropě by to dokonce mělo
za pár let být až  80 % populace. Jestliže se změnil
životní styl a zemědělství je jen okrajovým zdrojem
obživy, pak by naše prostředí mělo být městské. Sku-
tečnost je ale jiná, lidé se stěhují za město, které však
nutně potřebují, a tak denně dojíždějí autem do práce
mnohdy i 50 km, autem pak musejí k lékaři, na poštu,
odvézt děti do školy,  na sport - prostě všude. Kom-
paktní město pak zahlcují kouřem a špínou. Ti, co ve
městě zůstali, se kvůli tomu stěhují za město, kde zase
nasedají do aut a vyhánějí obyvatele měst. Je to zača-
rovaný kruh. Cestu vidím v kombinování práce, byd-
lení a dalších funkcí do sebe, aby se mezi nimi nemu-
selo tolik dojíždět, a samozřejmě v přibližování cílů,
mezi kterými cestujeme k sobě. Tj. ve zvyšování hus-
toty osídlení. Lze stavět zdravá klidná města s mnoha
parky, kde můžete chodit pěšky, jezdit na kole nebo
jezdit tramvají. A zároveň můžete mít i vlastní dům
se zahradou. To vše lze kombinovat. Zahušťování
sídelní kaše může zlepšit současná předměstí, vrátit
život veřejným prostranstvím, připravit podmínky
pro zdravý rozvoj kompaktních čtvrtí s dostatkem
parků a zeleně.

3. Jaký druh výstavby podle Vás převažuje v České
republice? A jaké trendy jsou v Evropě?
U nás probíhá proces suburbanizace, neboli rozlézání
sídelní kaše. Většina lidí si vůbec neuvědomuje, co se
děje a že je to často nevratný proces. Domy lze časem
zbourat, ale prodejem parcel se bude stav fixovat
možná na staletí. Dnes se krajina prodává jak látka 
v obchodě. Nastřihá se, prodá a málokdo přemýšlí,
jaké to má dopady. Problém je, že lidé se u nás ještě
nenaučili rozumět kvalitě, už si umí koupit kvalitní
spotřební zboží, ale stavět domy, nebo pro ně dokon-
ce rozdělit parcely - to se děje s obrovskou neznalostí
věci, až s barbarstvím. U nás se opakují stejné chyby
jako na Západě po 2. světové válce. Škoda, že se 
z těchto zkušeností neučíme. V Mnichově platí již
mnoho let strategie 3 bodů rozvoje města: urbánní,
kompaktní a zelený. Staví raději na volných plochách
uvnitř města, dbají na městské parky, veřejnou dopra-

vu a zelený pás kolem hranic města. O tom si u nás
můžeme leda nechat zdát.

4. Mohl byste alespoň přibližně charakterizovat
počet zastánců a odpůrců „sídelní kaše“?
U nás znám několik lidí, kteří se suburbanizaci věnují
systematicky a již dlouhou dobu a logicky tedy bijí na
poplach. Obávám se ale, že bych je spočítal na prs-
tech jedné ruky. Setkal jsem se však se skutečně vel-
kým počtem lidí různých profesí, které proměna
předměstí velmi znepokojuje a berou ji jako negativ-
ní. Rozpad měst se děje hlavně z neznalosti možných
důsledků. Asi se musíme pořádně spálit, než nám to
dojde. Pak ale může být již pozdě.

Děkujeme za odpovědi.

„Radary” na obzoru
Nikoli však radary protivzdušné obrany, nýbrž obra-
ny proti „pirátům silnic”. Občané i vedení města vní-
mají dopravně-bezpečnostní situaci na území města
jako velmi neuspokojivou. A oprávněně. Rádi proto
sdělujeme, že společnost Eltodo-dopravní systémy
dokončuje studii komplexního dopravního řešení 
v našem městě. Studie je podkladovým materiálem 
a návrhem technického řešení včetně předpokláda-
ných finančních nákladů na realizaci. Je zároveň 
i nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci.
Pracovní verze byla opakovaně projednávána v do-
pravní komisi a připomínky komise, občanů i zástup-
ců vedení města byly do této studie zapracovány.
Zásadní podmínkou, která byla součástí zadání, je
zaměření na bezpečnost chodců a zejména dětí a cel-
kové zklidnění dopravy ve městě. Aby se nejednalo
pouze o hezky zpracovaný papírový podklad, schváli-
la rada města na svém zasedání dne 18. března zpra-
cování a podání žádosti o poskytnutí grantu z fondu
dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Stře-
dočeského kraje. Pokud tento materiál schválí i zastu-
pitelstvo města, pak bude již do 31. března podána již
připravená žádost o dotaci. Z této dotace dojde k rea-
lizaci větší části dopravního značení, několika „rada-
rů” - tedy měřičů okamžité rychlosti, zpomalovacích
pásů a podobně. Celková částka, o kterou budeme
žádat, činí přibližně 1,5 mil. Kč a město by se mělo
podílet přibližně 20 % spolufinancováním. „Piráti sil-
nic” se tedy mají na co těšit!

redakce ŽÚ

Uzavírka silnice Úvaly – Jirny
Od 1. 4. 2008 do 30. 4. 2008 bude zřízena úplná uza-
vírka silnice č. II/101 Úvaly – Jirny z důvodu rekon-
strukce vozovky. Objízdná trasa vede přes obce Tlu-
stovousy – Horoušany – Nehvizdy – Jirny. 
Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd pouze
dopravní obsluze a obyvatelům, kteří mají v úseku
bydliště. Investorem stavby je Středočeský kraj a stav-
bu bude provádět firma STRABAG, a.s., Benátky nad
Jizerou.

Výzva místním organizacím 

a spolkům
Tak jako každý rok budou přidělovány finanční pro-
středky místním organizacím a spolkům. Žádosti 
o přidělení, podpořené vypracovanými projekty 
a návrhy na jejich využití je nutno podat na MěÚ
Úvaly nejpozději do 21. 4. 2008. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Ing. arch. Pavel Hnilička přednáší

Hodně se diskutovalo



FINALKOV, s.r.o.
kovovýroba - kovoobrábění

Úvaly - Areál PT Servis
Tel.: 737 383 416



Sociální automobil úspěšně 

slouží klientům
Od 12. prosince 2007 používá Pečovatelská služba
města Úvaly sociální automobil, který byl pořízen
díky sponzorským darům. Od 12. prosince 2007 do
dnešního dne sociální automobil ujel bezmála 4 000
km, dovezl  3 123 obědů 188 klientům. Tímto auto-
mobilem poskytujeme i další služby, jako jsou náku-
py, pochůzky, odvoz do střediska osobní hygieny,
rozvoz vypraného prádla, odvoz na rehabilitace aj.
Znovu děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří
tento projekt podpořili.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba města Úvaly se neustále snaží 
o rozšiřování svých služeb pro stávající i nové klienty.
Nejnovější nabízenou službou je možnost koupele 
v domácnosti klienta pomocí sprchovacího setu
CSO. Tento sprchovací set slouží k rychlé a snadné
koupeli, popř. osprchování klienta přímo na lůžku 
jeho domácnosti. Služba je určena klientům, kteří

nejsou schopni využívat střediska osobní hygieny 
v DPS, popř. nemají koupelnu v domácnosti přizpů-
sobenou jejich zdravotnímu stavu.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Jarní úklid – informace

S právě probíhajícím jarním obdobím bude uskuteč-
něn i pravidelný jarní úklid od některých odpadů 
z našich domácností. Způsob konání akce je obdobný
jako v minulých letech. I přes tuto skutečnost je
nutné věnovat následujícím řádkům zvýšenou pozor-
nost. Svoz proběhne podle druhu odpadu ve dvou
etapách.

I. ETAPA – SVOZ STARÉHO ŽELEZA

Celá akce bude na území města Úval zajišťována pra-
covníky a technikou pana Davida Fidlera. V níže uve-
dených termínech je proto nutno železo a kovový
odpad umístit před jednotlivé nemovitosti a to tak,
aby byl příjezdný a přitom nebránil průchodu nebo
průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde
dělicí čarou ve směru od budovy základní školy (při
postavení, kdy školní budova je za zády), je náměstí
Arnošta z Pardubic, Husova ulice a dále pak od želez-
ničního přejezdu Pražská ulice až na její západní
konec směrem ku Praze. V levé části od této dělicí
čáry proběhne svoz ve dnech 5. a 6. dubna 2008 
s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit

před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne
5. dubna 2008 do 9.00 h. V pravé části města pro-
běhne svoz za stejných podmínek o týden později ve
dnech 12. a 13. dubna 2008 opět s tím, že železo 
a kovový odpad je nutno umístit před jednotlivé
nemovitosti v sobotu dne 12. dubna nejpozději do
9.00 h. Prosíme o dodržení 9.00 h jako nejzazší
doby pro umístění železa a kovového odpadu před
jednotlivé nemovitosti. Mezi železo a kovový odpad
již nelze umisťovat elektrozařízení (např. lednice,
mrazáky, počítače, radiopřijímače, videa a další
elektrozařízení používané v domácnostech). Od
ledna loňského roku funguje sběrný dvůr nebezpeč-
ných odpadů při výkupně sběrných surovin v areálu
bývalého statku Hostín a současně zde vzniklo místo
zpětného odběru elektrozařízení, která jsou zde po
zaevidování bez problémů odebírána (elektrozařízení
musí být kompletní, ne pouze části). Případné poža-
davky na svoz např. rozměrných, těžkých kusů apod.
je možno dohodnout před akcí nebo při ní na tel. 
č. 603584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt auto-
vraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz pře-
dem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle. 

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu roku byly do schránek jednotlivých domů
vhazovány letáčky nabízející odvoz kovového odpa-
du umístěného zájemci před tyto domy. Upozorňuje-
me proto na skutečnost, že tyto akce jsou bez vědomí
a tím i souhlasu města a v rozporu s vyhláškou 
o systému nakládání s odpady na jeho území. Při
tomto „partyzánském” způsobu svozu kovového
odpadu se tak občané, kteří jej využijí, vystavují
nebezpečí, že jim odvezen není, k čemuž již v několi-
ka desítkách případů došlo. Zájemci pak nezbývá nic
jiného, než buď kovový odpad odnést zpět domů,
nebo jej dopravit do výkupny sběrných surovin 
(v opačném případě totiž v souladu se zmíněnou
vyhláškou takto odložený kovový odpad lze posuzo-
vat jako založení nepovolené skládky, u které je znám
její průvodce).

II. ETAPA – SVOZ BIOMATERIÁLŮ 
A OBJEMNĚJŠÍCH ODPADŮ

Tato akce proběhne v průběhu druhé poloviny měsí-
ce dubna a počátkem měsíce května 2008. Svoz se
týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které
nemohly být kompostovány, dále pařezů a větví,
které nemohly být použity jako palivo. Ty je však
nutno rozřezat na menší rozměry, aby prostorově
zabíraly co nejmenší objem. Svoz se týká i maloobje-
mových a objemnějších odpadů, které nemohly být
umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů
na separované odpady. Do přistavených kontejnerů
nesmí být umisťován železný a kovový odpad 
a hlavně odpady nebezpečné (např. zbytky barev,
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.).

Harmonogram svozu

termín: číslo stanoviště:
14. dubna 22, 30, 44
15. dubna 12, 26, 32
16. dubna 18, 25, 38
17. dubna 17, 39, 45
18. dubna 10, 33, 46
19. dubna 2, 19, 43
20. dubna 11, 29, 47
21. dubna 1, 9, 31
22. dubna 24, 28, 37
23. dubna 14, 27, 35
24. dubna 5, 21, 42
25. dubna 50, 52, 53
26. dubna 48, 51, 54, 55
27. dubna 7, 20, 40
28. dubna 8, 16, 49
29. dubna 4, 23, 36
30. dubna 6, 15, 34
1. května 3, 13, 41

Očíslování stanovišť kontejnerů

1 roh ulic   Chorvatská, Slovinská
2 roh ulic   Bulharská, Ruská
3 roh ulic   Srbská, Škvorecká
4 střed Jiřího z Poděbrad
5 střed       Chelčického
6 střed       Roháčova
7 střed       5. května
8 roh ulic   Kladská, Lužická
9 roh ulic   U Kaberny, U Výmoly

10 roh ulic   Nerudova, Preslova
11 roh ulic   Nerudova, Žižkova
12 roh ulic   Čechova, Havlíčkova
13 roh ulic   Nerudova, Boženy Němcové
14 roh ulic   Kollárova, Boženy Němcové
15 roh ulic   Jungmannova, Prokopa Velikého
16 roh ulic   Nerudova, Raisova
17 roh ulic   Raisova, Prokopa Velikého
18 roh ulic   Raisova, Kollárova
19 roh ulic   Prokopa Velikého, Erbenova
20 roh ulic   Kollárova, Ladova
21 roh ulic   Hakenova, Štefánikova
22 roh ulic   Wolkerova, Alešova
23 roh ulic   Vítězslava Nováka, 28. října
24 roh ulic   Kožíškova, Vítězslava Nováka
25 roh ulic   Rašínova, náměstí Svobody
26 roh ulic   Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic   Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic   Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic   Guth-Jarkovského, Máchova
30 roh ulic   Rašínova, Tylova
31 roh ulic   Klostermannova, Dobrovského
32 roh ulic   Palackého, Hakenova
33 střed       Otokara Březiny
34 roh ulic   Janáčkova, Purkyňova
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35 střed       Fibichova
36 střed       V Zálesí
37 roh ulic   Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic   Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic   Nad Koupadlem, Purkyňova
40 střed       Horova
41 roh ulic   Sovova, Na Spojce
42 roh ulic   Pod Tratí, Denisova
43 roh ulic   Denisova, Mánesova
44 roh ulic   Fügnerova, Tyršova
45 střed       Hálkova
46 střed       náměstí Arnošta z Pardubic
47 roh ulic   Mánesova, Horova

48 střed       Pod Slovany
49 střed       Pražská (před čp. 142)
50 střed       Atlasová
51 střed       U Obory
52 střed       K Hájovně
53 střed       Jiráskova
54 střed       Do Hodova
55 okraj       zahrádkářská kolonie u Obory

Kontejnery budou umisťovány na výše uvedená sta-
noviště v uvedený den mezi 14.00 až 17.00 h. 
Odváženy budou následující den opět mezi 14.00 až
17.00 h.

Na závěr ještě důležitá informace:

Od 1. července 2008 bude činnost sběrného dvora 
v areálu sběrných surovin v bývalém Hostínském stat-
ku s dosavadní možností odkládání nebezpečných
odpadů rozšířena o možnost odložení velkoobjemo-
vých odpadů, odpadů rostlinného původu, zbytků
sutí apod. Jaké druhy odpadů, otevírací dobu a další
informace se dozvíte z tohoto měsíčníku ještě před
oficiálním zahájením této služby. 

Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP
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Oznámení čtenářům

Obdrželi jsme dopis od šéfredaktorky občasníku Otevřené Úvaly, kterým reaguje na kritiku tohoto časopisu, jež byla zveřejněna v minulém čísle Života Úval. Redakční rada
ŽÚ zastává názor, že je potřebné vyjasnit si názory osobně a nevytvářet „nekončící story” na stránkách tohoto časopisu. O výsledku jednání budeme čtenáře informovat.

redakční rada 

Názory čtenářů
Tohle městečko potřebuje konkurenci

Číslo měsíce
Zajímavá čísla

Každý, kdo v Úvalech bydlí delší dobu, začne mít tohle místo rád. Zvláštní atmosféra v malém městě blízko přírody a blízko Prahy s lidmi, kteří se znají a sdílejí podobné
pocity. Nechceme, aby tu byla noclehárna. Chceme opravit kanalizaci. Chceme více obchodů. Chceme, nechceme, výsledný pocit je stejně frustrace. Mladí lidé odjedou
na chvíli pryč a vrátí se do... Do čeho vlastně, proč to působí tak depresivně? Lidé mají své domečky, zahrádky, pořádají zahradní párty, mají své přátele. Tak proč ta skep-
se? Protože chybí rozvoj. Viditelná prosperita. Konkurence mezi supermarkety, která udrží ceny potravin na snesitelné hladině, finance do infrastruktury, nové možnosti
podnikání... Tak proto já se řízenému rozšiřování Úval vůbec nebráním. Oceňuji svobodu, růst a rozvoj. 

Ing. Marcela Chudá 

Úvaly mají rozlohu 1 097 ha, z toho zabírají lesy 32 ha, zemědělská půda 21 ha a rybníky 3 ha. Když odečteme rybníky, lesy a zemědělskou půdu
od celkové rozlohy, vyjde nám 1 041 ha. Podle údajů matriky v prosinci 2007 měly Úvaly 5 250 obyvatel. Takže nám vychází, že na 1 983 m2 je
pouze 1 obyvatel Úval.

1 097



Dnes se v seriálu Cestovatelé podíváme do Izraele. Naším průvodcem bude

starosta města Úvaly MUDr. Jan Šťastný. V roce 2006, ještě profesí lékař,

absolvoval, za přispění mezinárodní organizace, odbornou stáž v jeruzalém-

ské nemocnici.

Z Úval do Svaté země a zpět

Příjezd
Nikdy by mne nenapadlo cestovat do
oblastí, které se označují za „rizikové”.
Izrael jsem vždy za takovou oblast
považoval a z tohoto důvodu jej
vypustil ze sféry jakýchkoli cestovatel-
ských zájmů.
Leč náhle učiněná nabídka byla lákavá:
Odborná stáž v jeruzalémské nemocni-
ci financovaná mezinárodní organiza-
cí. A jak už to tak bývá – součástí
podobných stáží bývávají i poznávací
výlety, takže se vhodně propojuje pří-
jemné s užitečným. K mému překvape-
ní rodina neprotestovala (chtějí se mne
zbavit ?!) a já neodolal doufaje, že si
sebevražední atentátníci dají v době
mého pobytu ve Svaté zemi pokoj.
Příjemným zjištěním byla okolnost, že
občan České republiky nepotřebuje 
k cestě do Izraele vízum. Takže jen
cestovní pojištění, pro jistotu preven-
tivní prohlídka chrupu (stomatologické
ošetření se ve Svaté zemi platí na
dřevo – a to prý velmi tvrdě), letenka 
a půlnoční odlet z rozzářené Prahy.
Pokud si člověk dokáže v letadle
schrupnout, je překvapen, jak je Izrael
blízko; hodinky je však nutno posu-
nout o hodinu dopředu.
Přilétáme v neděli, což je, jak s překva-
pením zjišťuji, v Izraeli pracovní den.
Cesta mikrobusem (autobusům se
vyhýbám …) z telavivského letiště do
Jeruzaléma trvá přibližně hodinu. Vy-
plazuji jedenáct dolarů a ocitám se
před hotelem, který se má stát mým
útočištěm.
Prvá kontrola obsahu zavazadel před
vstupem do vstupní haly: sebevražední
atentátníci se patrně maskují i do podoby zmateného evropského turisty.
Ha: vana, žádný podlý sprchový kout se spořícím dávkovačem vody! Pohled z ok-
na už není tak vábný: staveniště. Jak ale postupně zjišťuji, celý Jeruzalém je velkým
staveništěm, neboť ruchu jeruzalémského pracovního dne dominují pohyby ramen
jeřábů. Večery jsou pak typické vlahostí ovzduší, kvetoucím obchodem 
a hudbou. Právě probíhá jazzový festival v parcích a amfiteátrech.
Seznamuji se s kolegy: Mongolsko, Tádžikistán, Ázerbajdžán, Makedonie, Bulhar-
sko – a Česko … (No comment)
Nestačím se však ani vybalit a další mikrobus, tentokrát již určený nám – stážis-
tům, mne a mé dočasné kolegy odváží do nemocnice, kde máme působit.
Takže pořizuji prvé snímky, zatím jen bez ladu a skladu, všichni se teprve rozkou-

káváme. Mikrobus nejprve projíždí ulicemi města, ve kterém převažují „odstíny
bílé”: bílé až bělavě žluté domy, hotely, obchody a obchůdky, bílá auta, hojně
našich škodovek a velmi často s nápisem „police” i „taxi”. V kontrastu se světlým
vzezřením města imponují černé kabáty ortodoxních židů v typických kloboucích.
Napadá mne, že jim musí být velmi horko, neboť obloha je modrá, bez mraků. Na

křižovatkách ozbrojenci se samopaly. 
Opouštíme město (školící centrum je
mimo) a spatřujeme kopcovitou kraji-
nu, v níž převládají bělavé skalnaté
úseky nad vegetací. A převážně na
vrcholcích hor se koncentrují zbytky
Jeruzaléma v podobě bělavých oáz 
a v nejvyšším bodě každé aglomerace
domů lze rozlišit společný vodojem.
Všude však převládá sucho a nelze si
nepoložit otázku, jak může být takové
město dostatečně zásobeno vodou.
No, asi to jde – jak ostatně naznačuje 
i vana v mém hotelovém pokoji. 

Prvá průzkumná výprava
V podvečer vyrážím na prvou prů-
zkumnou výpravu. Hotel je poměrně
blízko „Old Town” a věž hotelu, ve
které bydlíme, svítí a  je dobrým orien-
tačním bodem. Takže snad nezablou-
dím. Blížím se k hradbám a nechápu,
proč jen pár metrů před nimi vznikají
bílé obytné bloky, které zakrývají
výhled na hradby. To by naši památká-
ři jistě nedopustili! Obcházím hradby
dál a dál a náhle pociťuji, že se něco
mění; zprvu nechápu, o co jde, leč
hábity kolemjdoucích a intonace jejich
řeči naznačují, že se ocitám v arabské
části města.  S holou hlavou, fotoapa-
rátem v ruce a ledvinou kolem pasu
jistě vypadám velmi nenápadně, ale
nikdo mi nevěnuje pozornost. Pozoruji
„arabskou bránu”, kterou bych mohl
vstoupit do arabské části Starého
města, hlídkují tam dvě dívenky ve
vojenském stejnokroji a s nabitými
samopaly. Raději se vracím, nikoli
však stejnou cestou a nechtěně se koná
další proměna: 
Mizí arabské šerpy a zaznívají zvuky

„havy metalu”. Dostávám se do „central city”, do pěší zóny plné obchůdků, muzi-
ky, hospod a hospůdek. Před jednou z nich tančí za rytmu bubnů polonahé Arab-
ky břišní tance. Dominuje však mistrovství světa ve fotbale. Svit  televizních obra-
zovek, projekce na bílé stěny domů. Je to úleva. Nechávám se prohledat a vstupuji
do jedné z hospůdek. Koukám na fotbal a kupuji si pivo. Dánské … 

V jeruzalémské nemocnici
Naše stáž se sestává především z přednášek. Nejdříve se však učíme, jak se 
v nemocnici správně pohybovat. Nejen na příjezdových cestách, nejen u centrální-
ho vchodu, nýbrž i u vchodů do každé budovy stojí bezpečnostní rámy a ochranka
prohledává naše zavazadla. Učíme se otevírat je ještě ve frontě, abychom nezdržo-
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Foto MUDr. J. Šťastný



vali. Fascinuje mne, že je zde ceremoniál vstupních prohlídek vnímán jako běžná
součást života. Za „check point” probíhá život již zcela normálně. V čekárně (spíše
čekací hale) dětské polikliniky pak vedle sebe bez problémů posedávají židovské 
i arabské maminky – i ženy bez
jasné příslušnosti. Jejich děti si
hrají s hračkami, které jsou zde
v hojné míře k dispozici, popří-
padě pozorují vláček, který 
v pravidelných intervalech
objíždí prostor.
Dospívám k poznání, že v Izra-
eli není rozdílu v přístupu 
k občanům izraelské státní pří-
slušnosti; právo na zdravotní
péči, na vzdělání – na sebereali-
zaci je povšechné. Povšechné
jsou však povinnosti – a na
dodržování zákonů – zejména
těch, které se týkají občanské 
a státní bezpečnosti, je dohlíže-
no z pochopitelných důvodů
velmi důrazně.
Napadá mne, že stát Izrael jen
těžko zanikne nějakou siláckou
akcí militantních muslimů;
nebezpečí pro jeho existenci
jsou demokratické volby, které
by se uskutečnily za situace,
kdy v Izraeli převládne počet
arabských obyvatel …

Památník holokaustu
Jistého dne po práci jsme navštívili monumentální památník holokaustu. Tady se
ovšem fotit nesmí, takže žádný dokument interiéru.  Jedná se o obrovskou betono-
vou, přibližně pět set metrů dlouhou jeskyni trojúhelníkového tvaru – matematici
by možná tuto stavbu definovali jako „trojboký hranol položený na jednu z hran”.

Jakoby tato stavba měla odolat věkům a jakémukoli násilí, aby byl pro budoucí
generace uchován jeho obsah. Vstupujeme a hned prvý pohled je naprosto fascinu-
jící: celé obrovské dno hranolu je plátnem, na které se opakovaně promítá černobí-

lá koláž představující procházku
„mrtvým světem”; objevují se 
a zase mizí rozsvícená okna, za
nimiž jsou pracující i odpočíva-
jící lidé, na ulicích mezi domy
se objevují a zase se ztrácejí hra-
jící si děti, procházející se rodi-
ny …
Samotnou expozici tvoří zvuko-
vé a obrazové dokumenty,
kromě osobních věcí obětí,
písemnosti a kresby umučených
i relique kolejnic, vagonů, ply-
nových komor, krematorií.
Registruji i věci z Terezína. Na
konci trojúhelníkového tunelu,
kterým procházíme nikoli
rovně, ale způsobem „cik cak”
(takže se délka cesty prodlouží
na přibližně dva km), se nachází
giganti. Uvnitř onoho trojhran-
ného tunelu  nacházíme archiv
obsahující veškeré dostupné
písemnosti o jednotlivých umu-
čených osobách – jedná se tedy
o miliony spisů … Tunel se pak
na opačném konci otevírá do
nádherného údolí, které nikdo
z návštěvníků nemůže přehléd-

nout; jako by tvůrci památníku chtěli říci: Podívejte se, jak je život krásný !

Za příspěvek pana starosty děkuje Ivana Prchalová
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Betlém – místo narození Ježíše Krista

Foto MUDr. J. Šťastný

Beseda na Základní škole a Praktické škole 

v obci Úvaly
Pracovnice nprap. Jana Žďárská a nprap. Petra Potočná preventivně informační sku-
piny Okresního ředitelství Policie České republiky Praha – venkov uspořádaly dne
26. února 2008 v dopoledních hodinách besedu se žáky Základní školy a Praktické
školy v obci Úvaly.
S dětmi jsme hovořily o různých problematikách jako „šikana, bezpečnost dětí,
návykové látky, kriminalita mládeže” a s nimi spojenými trestnými činy. Uvedené
krimi okruhy byly osvětleny na konkrétních případech. Hovořilo se také o trestní
odpovědnosti a případných ochranných opatřeních mládeže. Žáci se na naši návště-
vu předem připravili, a to v podobě písemných dotazů. Nejvíce se v nich zajímali 
o policejní práci, služební zbraně, vozidla, návykové látky a výši trestní sazby u

konkrétních trestných činů. Na Základní škole v Úvalech se nám velmi líbilo díky
příjemnému prostředí a kolektivu učitelského sboru.

Taška z vozíku odcizena
V úvalské prodejně potravin došlo k odcizení peněženky.
Zákaznice prodejny odložila svou igelitovou tašku s osobními věcmi do nákupního
košíku. Obratný chmaták využil chvilky nepozornosti nakupující a tašku odcizil.
Žena tak přišla o své osobní doklady, platební karty, klíčky od vozu, mobilní tele-
fon a finanční hotovost ve výši 13 tisíc korun. Celková škoda byla vyčíslena na více
než 21 tisíc korun. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Petra Potočná

Ze zápisníku policie



Beseda o životě T. G. Masaryka
Letošní rok je mimořádně bohatý na zajímavá data 
v historii naší země. Mezi významná jubilea patří 90.
výročí vzniku Československé republiky, k níž neod-
myslitelně patří osobnost jejího prvního prezidenta 
T. G. Masaryka.

Josef Tichý při besedě

foto ing. Vladislav Procházka

Galerie MDDM se zcela zaplnila

Životem T. G. M. a jeho rodiny se v uplynulých něko-
lika letech zabýval historik Josef Tichý. Prostudoval
velké množství historických materiálů, informace ově-
řoval a pečlivě třídil. Podařilo se mu objevit mnohé
neznámé skutečnosti. Poznatky zapracoval do knížky
pod názvem Deset pražských bytů rodiny Masaryko-
vy. V pátek 14. března bylo možné se s autorem set-
kat v úvalské galerii MDDM na besedě. Podle názvu
knížky by někdo mohl usuzovat, že se jedná o nezá-
živné čtení. Avšak pan Tichý se v publikaci a na bese-
dě zdaleka nezabýval jen bydlením Masarykovy rodi-
ny, ale uvedl mnoho dalších zajímavostí ze života
osobnosti, kterou bezpochyby Masaryk byl. Vyprávě-
ní bylo pojato v širších dějinných souvislostech. Bese-
du vhodně tematicky doplnila doprovodná výstavka,
kterou připravil ze svých soukromých originálních
dokumentů pan Jiří Štork. Milým hostem večera byla
paní Jana Seifertová, předsedkyně Masarykovy společ-
nosti. Zájem veřejnosti předčil očekávání nejen orga-
nizátorů, ale také i pana Tichého. Galerii MDDM
zaplnilo téměř 50 návštěvníků, kteří potvrdili, že spo-
lečenské akce tohoto zaměření má smysl  v Úvalech
pořádat.                            ing. Vladislav Procházka

Připravujeme besedu s panem

Zdeňkem Mahlerem
Mahler o Mahlerovi (Gustavu) – takové je téma setká-
ní s historikem, spisovatelem a čestným občanem
Úval, které připravil Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí na pátek 16. května 2008. Náš host
chystá pro své příznivce zajímavý námět, o němž asi
nikde nehovořil, a dovíme se, jaké jsou rodinné vazby
pana Mahlera na osobu hudebního skladatele. Bližší
informace uvedeme v příštím čísle.

Ing. Vladislav Procházka

Kulturní komise Rady města Úvaly 

zve všechny zájemce

do DIVADLA BLANÍK

dne 10. 4. 2008 v 19.00 hodin 
na představení

Příliš drahá Mathilda.
Hrají: Jiřina Jirásková, 

Veronika Freimanová, Vladimír Dlouhý
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní.

Bližší informace jsou uvedeny ve vývěsce 
městského úřadu.

A. Fejtová

Velikonoční koncert
v provedení komorního pěveckého

sboru CHRISTI Úvaly a jeho hostů, sólo-

vých zpěváků Terezy Machačové, Marty

Ženaté a Martina Vydry.
Varhany – Mgr. Eva Nádeníčková

Řídí – Dr. Vítězslav Pokorný

Neděle 20. 4. 2008 od 15 hodin

v kostele Zvěstování Páně v Úvalech

Koncerty se také uskuteční:
v sobotu 5. dubna 2008 od 17 hodin
v evangelickém kostele ve Škvorci,

v neděli 6. dubna 2008 od 15 hodin
v kostele M. Jana Husa v Pečkách. 
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Kultura a volný čas

Zprávy z MDDM

Jarní prázdniny v MDDM

V týdnu od pondělí 3. 3. do 7. 3. 2008 jsme připravili v MDDM v rámci jarních prázdnin pro děti bohatý pro-
gram, který začal s Bárou malbou keramických a sádrových zvířátek. Děti pomalovávaly temperami a tuší sádro-
vé a keramické figurky zvířat. Dále tvořily a barvily papírové krabičky, v kterých si figurky odnesly.

V úterý 4. 3. se pokračovalo tvorbou masek. Děti tvořily různé masky zvířat z papíru. Masky vykreslovaly pastel-
kami a vystřihovaly. Moc to všem v maskách slušelo.

V dalších dnech byly děti s Olčou ve Vodním světě Kolín, prošly si bojovku v Klánovickém lese a batikovaly.
Celý týden proběhl ve velmi příjemném duchu a děti vytvořily spoustu pěkných věcí. Ale to nejdůležitější je, že
si s sebou odnesly zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.
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Zprávy z MDDM
Turisťáček MDDM Úvaly cestuje

Zacinkaly zvonečky
Již podruhé jsme se účastnili pohárové taneční soutěže Českolipský zvo-
neček. Tradičně ji připravuje TŠ Duha v České Lípě. Pro nás 15. březen
znamenal premiéru pro osm z devíti formací, a tak všichni netrpělivě
čekali, jak se v konkurenci prosadíme. A zvonečky cinkaly. Formace nej-
starších dětí – Rytmus III si vytančila s choreografií „Blues o šnecích” 2.
místo a vystoupení děvčat nad 15 let slavila dvojnásobný úspěch, 2. a 3.
místo za choreografie „Co tě čeká” a „Za ruku”.

Alena Sismilichová

Poprvé se představila choreografie Máši Marouškové „Za ruku” 

v podání TS Rytmus IV.

Putovali jsme Polabím

Byli jsme v zemědělském muzeu

V pražské Jindřišské věži jsme navštívili výstavu železničních modelů
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Zprávy z MDDM
MDDM Úvaly vás srdečně zve na zajímavé akce, které jsme pro vás v dubnu připravili

5. 4. 2008
vyrazí turisťáčci na pochod do Benešova

za povidlovým koláčem

6. 4. 2008 
se koná návštěva Planetária v Praze

12. 4. 2008 
se jede Máslovická šlápota

19. 4. 2008 
Šachový klub MDDM Úvaly pořádá 5. ročník

šachového turnaje 

Memoriál Jaroslava Novotného

Místo: MDDM Úvaly
Termín: sobota 19. dubna 2008 
Zahájení: ve 13 hodin
Prezentace: 12.50 – 13.05 hodin
Kapacita hracího materiálu: 12 startujících
Svačinu, přezůvky a hlavně dobrou náladu 
nezapomeňte doma.                    Za pořadatele zvou 

Jana Pospíšilová, ředitelka turnaje 

a Petr Nováček, rozhodčí turnaje.

Galerie  MDDM Úvaly  

představuje...

Lukáš Salák ( * 1976 ), amatérský fotograf

Fotografii se věnuje asi 15 let. V roce 2003 ukončeno
studium na PFŠ  (Pražská fotografická škola).

V roce 2001  účast v soutěži „Úvaly ve fotografii 
v roce 2000”, 2. místo v kategorii samostatných sním-
ků, 2005 účast na výstavě „Lidské vztahy” – Galerie
DESET (Praha). Od roku 2006 spolupráce se studiem
OÁZA (kulturní centrum pro lidi s mentálním posti-
žením). 2007 fotografie pro knihu „Mé dítě má autis-
mus” od Perchty Kazi Páté. V současnosti pracuje na
fotografiích pro pokračování knihy „Mé dítě má autis-
mus”. 

Přijďte se podívat, fotografie Lukáše Saláka  jsou velmi
zajímavé.

Jana Pospíšilová

19. 4. 2008 
se podíváme Kudy chodil Karel IV. 

30. 4. 2008
Městský dům dětí a mládeže a Kulturní

komise Rady města Úvaly zvou  malé i velké

na Čarodějnice s country kapelou

KOLEGOVÉ.

Průvod čarodějnic odchází od MDDM  v 17.30

hodin na hřiště pod sokolovnou,kde vás

čekají taškařice mnohé, děti dostanou zdar-

ma vuřty. O občerstvení všeho druhu se

postará Petr Frýdman.

Během vernisáže vystoupí kapela Hegeš.
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Okénko knihovny
Což takhle dát si ... kočičí krimi?

Našim registrovaným či budoucím čtenářům Městské
knihovny v Úvalech můžeme doporučit sérii detektiv-
ních příběhů, v nichž hrají hlavní roli kromě amatér-
ského detektiva - novináře i dvě siamské kočky. Kníž-
ky nenásilně vtahují čtenáře do života povětšině na
americkém severu či občas „dole na jihu - ve velko-
městě“ velmi milou formou, bez zbytečných potoků
krve a masakrů motorovou pilou. Příběhy jsou oddy-
chové, plné něhy ke kočičím partnerům a velkého
porozumění pro chování siamek a mírumilovné či
zločinné chování spoluobčanů malého městečka.
Vraždy tam prostě být musí, ale jejich motivy se proje-
vují neotřelými nápady autorky 
(Braunová L. J.: Kočka, která četla pozpátku ...ad.).

Co dalšího můžeme nabídnout?
Knihovna odebírá na 50 titulů časopisů, z toho je
zhruba 30 časopisů rodinného typu, 10 čistě pro ženy,
8 pro muže a 6 dětských. Vyberete si? 
100+1, 21. století, Asterix, ATM, Bravo, Burda, Clau-
dia, Českopis, Čtyřlístek, Dieta, D Test, Dívka, Dům a
zahrada, Flóra na zahradě, For men, Ikarie, Instinkt,
Jak bydlet, Kačer Donald, Katak, Koktejl, Kuchyně,

Kulturní přehled, Kutil, Květy, Lidé a země, Magazín
2000, Moje psychologie, Naše kočky, National geo-
graphics, Pěkné bydlení, Praktická žena, Praktik, Puls,
Rady pro hobby, Receptář na každý den, Recepty
prima nápadů, Reflex, Rodiče, Svět koní, Svět psů,
Svět ženy, Tom a Jerry, Trnky-Brnky, Tvořivý Amos,
Udělej si sám, VTM Science, Zahrádkář, Země světa,
Život Úval.
Malé připomenutí: poslední středa v měsíci dubnu,
tj. 30. 4. 2008, je opět věnována výpůjčkám pro
maminky s dětmi (od 9 do 11 hodin).

Na návštěvu se těší knihovnice.

Jaro

Když slunce prohlédne

svým teplem po kraji,

srdce si poskočí 

a dech se zatají. 

Přemodrá obloha

dává nám naději 

na dobrý rok, úrodu, lásku,

a že své životy žít budem raději.

To jarní mámení,

každý rok přichází,

když květy rozvíjí,

volání ptačí.

Potom i kameni

ničehož neschází,

zhluboka nadechnout,

s radostí stačí.

Josef Štěpánovský

Úvalský literární koutek

Napsali o nás
Reforma na základních školách začala

Prvňákům úvalské základní školy právě začala hodina
češtiny. Na tabuli je namalovaná křížovka. »Jak se jme-
novaly svátky, které jsme právě slavili?« ptá se třídní
učitelka Arnoštka Březková. 
Ruce letí nahoru. »Vánoce,« křičí jeden z žáků a běží
je do rámečků dopsat. Jeho souseda hra natolik zauja-
la, že se postavil a rozezpíval spolužáky: Nesem vám
noviny, poslouchejte. »Křížovka je vyluštěna, vyšel
dárek. A nyní všichni na pracovní listy namalujete,
jaký nejhezčí dárek jste letos dostali,« vysvětluje učitel-
ka, která v roli »moderátora« čelí dotazům dětí. 
Úvalská škola stejně jako všechny další základní školy
musí už od září učit v prvních a šestých třídách podle
vlastních osnov, které si sami učitelé sepsali. V hodi-
nách tak kantoři mají děti více zaujmout a spíše než 
k encyklopedickým znalostem vést děti k samostatné-
mu myšlení. A stát se jim spíše partnery než přísnými
kantory vyžadujícími kázeň. 
»Změnu vzdělávání vítáme. Dalo nám to volnost pra-
covat s dětmi podle svého. Učitele to navíc motivova-
lo ke kreativnější práci a větší týmové spolupráci 
s kolegy,« říká ředitel školy Jaroslav Březka. 

Týmové projekty 

K tabuli míří malý Kryštof. Na papíře má nakreslený

svůj nejlepší vánoční dárek. »Je to pavučinomet a indi-
án,« ukazuje spolužákům. Třídní učitelka ho opravuje.
»Řekni to všem, pěkně nahlas. A nejen v heslech, ale
celou větou.« 
Třída najednou ztichne. Něco se děje. Dva chlapci se 
v první lavici strkají. »On si začal,« žaluje jeden z nich.
»Vyřešte si to mezi sebou a pak mi řeknete, kdo se
komu omluví,« vyřizuje to rychle učitelka. A obrací se
na celou třídu. »Co se teď stalo špatně?« ptá se. Děti
přemýšlejí. Přihlásí se Kateřina. »Nemá se vyrušovat
při hodině.« 
Třída má totiž jasně stanovená pravidla. »První týden
v září jsme se neučili, ale měli jsme osobnostní výcho-
vu. Děti si samy tvořily pravidla, jak se mají chovat ve
třídě. Lépe to pak také dodržují. Na konci každé hodi-
ny si navíc samy říkají, co se jim líbilo, co se naučily,
nebo co jim nešlo,« vysvětluje ředitel Březka. 
Čeština pak úvalským prvňákům končí divadlem. 
Z rozstříhaných papírků mají složit pohádku O řepě.
A v týmu ji i sehrát. 
Školy nyní mají kromě zajímavějších předmětů nabí-
zet dětem i něco navíc: týmové projekty, ve kterých se
naučí spolupracovat. (kráceno)

Petra Benešová 

(Hospodářské noviny, 22. 1. 2008)

Z manažera učitelem 

Odchod ze školství si zažil i Jaroslav Březka, který je
dnes ředitelem na Základní škole v Úvalech. Vystudo-
val pedagogickou fakultu, po škole učil na různých
základních školách. Po čtrnácti letech ale ze školství
odešel a stal se manažerem ve firmě EMC. 
„Začal jsem upadat do stereotypu a chtěl jsem vyzkou-
šet něco jiného,” říká o svém odchodu Březka. 

Z pohledu českého školství má ale jeho příběh happy-
end: po sedmi letech v soukromé sféře se totiž do
školy vrátil. „Myslím si, že člověk by měl dělat to, co
vystudoval a co má rád, proto učím,” vysvětluje.
Odchod ze školství mu podle něj prospěl. „Člověk má
možnost vidět problémy školství zvenku, když se pak
vrátí, má větší nadhled,” míní Březka. 

Návrat před tabuli ho stál zhruba třetinu jeho tehdej-
šího platu. Přesto neváhal. „Práce v EMC byla velmi
zajímavá, ale já jsem pořád cítil, že to není moje par-
keta, práce s dětmi mi chyběla,” dodává s tím, že 
v roli ředitele školy dobře zužitkuje zkušenosti, které
mu přinesla jeho předchozí manažerská pozice. 
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Úvalské zajímavosti

Tím ovšem nemíníme nějaké místní pozoruhodnosti,
nýbrž jen drobné zvláštnosti, které ostatně má každé
místo. Budiž nám dovoleno zmínit se zde o nich 
v tomto aprílovém čase, ačkoli se ovšem o žádný
„apríl” nejedná, ale jen o pouhé konstatování. 
Tak na příklad máme některá místní pojmenování,
která jsou shodná s názvy pražskými. Říkáme „Na
Vinohradech”, „Na Slovanech”, „Na Petříně”, a staří
Úvaláci také vědí, kde je to „Na Vyšehradě”. Máme 
u nás jednu z nejkratších ulic na světě: Arnoštovu.
Měří něco málo přes 10 metrů „na délku”. U někte-
rých čtvrtí si nejsme jisti, zda mají nějaký úřední

název a který. „U Kruhovky”, „V Rohožni”, „Pod
Cihelnou”, „Na Skeříkově” nebo v Radlické čtvrti?
„Sety” nebo „V Setých”? Tato čtvrť je pozoruhodná 
i tím, že přímé spojení se středem obce má jen po
nádražním pozemku přes dva přejezdy kolejí. Říkáme
„Na hrobce”, a nevíme proč. Máme náměstí, jehož
obdobu hned tak nenajdete. Poskytuje totiž více než
30 let slušné výnosy zemědělských plodin. Ulice
Nerudova vyúsťuje v polní cestě ode dávna používané
a na mapách zakreslené. Ta se na podzim rozorá, při-
praví k setí a oseje, na jaře nato se znovu prošlape 
a projezdí. To se opakuje rok co rok s výjimkou letoš-

ka, protože na poli je strniště a předpokládá se, že tam
vyroste jetel či co. Zajímavé je též, že někteří Úvaláci
bydlí vlastně v Horoušánkách, jiní zase v Tuklatech.
A zda-li pak je vám známo, že projdete-li urnovým
hájem našeho hřbitova a vyjdete-li zadními vraty, ocit-
nete se na území okresu kolínského?
Ještě abychom se zmínili i o tom, že naše devítiletka je
rozmístěna v 5, slovy pěti budovách. To je přece také
kuriozita!
Je možné, že jsou u nás ještě další místní zvláštnosti, 
o kterých nevíme. Víte-li o nějakých vy, napište nám 
o nich.                                     (Život Úval 4/1963)

Stalo se na Ouvalsku
Pozvání na regionální akci Den Země na Klepci II.

Uplynul téměř rok, kdy se na území Přírodní památky Klepec u Přišimas uskutečni-
la 21. dubna jedna z významných kulturních akcí regionu loňského roku – Den
Země na Klepci. Tuto regionální oslavu zhlédlo téměř 500 návštěvníků zblízka 
i zdaleka. Oslava 30 let od vyhlášení vrchu přírodní památkou za účelem ochrany
klepeckých bizarních skal se stala jedním z mezníků školního projektu „Regionem
po spirále času”, jehož se aktivně zúčastnili děti a žáci MŠ a ZŠ Škvorec, MŠ Tismi-
ce a ZŠ Úvaly. Děti se staly také hlavními protagonisty pestrého programu, který za
spolupráce okolních obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy,
Klub přátel přírody a historie Úval a okolí a garant celého projektu Spolek pro
obnovu a rozvoj obce Hradešín. Vedle připravených písní, tematických scének ško-
láků a tanečních kreací Městského domu dětí a mládeže Úvaly, věnovali diváci
pozornost odhalení dvou turistických infotabulí s historicko-ekologickými zajíma-
vostmi vrchu Klepce. Děti z mateřských školek se podílely na zasazení tří památ-
ných stromů. Akce se zúčastnili nejen představitelé okolních obcí, ale dokonce 
i bývalý ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš, který ve svém proslovu ocenil
význam podobných aktivit jak pro vztah člověka k přírodě, tak i pro budování vzta-
hů ke zdejšímu regionu, v němž mnozí z nás žijí, studují nebo pracují. Závěrečný
piknik na louce pod žulovým obrem „Slouhou” zpříjemnil vzlet horkovzdušného
balónu v pozdějších hodinách.
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín se letos rozhodl tuto akci zopakovat 
a navázat tak na přetržené tradice tohoto regionálně významného poutního místa.
A tak uspořádal koncem ledna ve Výtvarné dílně Hradešín pořadatelskou schůzi,
kde všem přítomným spoluorganizátorům z okolních obcí, neziskových organizací
včetně základních a mateřských škol představil myšlenku 2. ročníku Dne Země na
Klepci. Tato kulturní akce, jejíž termín je navržen na sobotu 19. dubna 2008, se
pokouší přispět k prohloubení vztahů mezi našimi obcemi a sdruženími. Jejím
posláním je rozšířit obzor v činnosti pro děti a mládež, připomenout zapomenuté
tradice a význam Přírodní památky Klepec v regionu.
V programu plánujeme slavnostní formace vlajkonošů, představení předškolních
dětí u lipky, zpívání s kytarou, sehrání scének „O slouhovi a zlé selce (2nd version)”
a „Tábor lidu”, hudební představení vztahující se k vrchu Klepci, přednášky o turis-
tice a geologii, horolezecká exhibice ve výlezu na Slouhu. Jako další část programu
chystáme pro malé děti hry, dále pak výstavy výtvarných prací školního projektu
„Po spirále času”, výstavu fotografií a dokumentů o Klepci, a pokud nám bude
počasí přát jako vloni, možná přiletí i horkovzdušný balón. Občerstvení, ozvučení,
posezení a country zábava budou zajištěny.
Pro jakékoliv dotazy k organizaci a průběhu akce prosím kontaktujte koordinátora

akce – Jana Psotu ml., kronikáře obce Hradešín a městyse Škvorce na mobilním
čísle: 721 366 926, nebo emailu: psotajan@seznam.cz.
Další informace najdete na internetových stránkách www.posemberi.cz. 

Jan Psota ml.

V loňském roce tančily u jezírek na Klepci víly

Úvodní část loňského setkání



Jarní výstava a otevření knihovny v Přišimasech
22. 3. 2008 je důležité datum v životě obce Přišimasy. Občanské sdružení Klub žen
Přišimasy se zasadilo o obnovení činnosti místní knihovny. Knihovna je umístěna
na obecním úřadě a je vybavena počítačem, který byl získán sponzorským darem.
Otevření proběhlo v sobotu 22. 3. 2008 za přítomnosti zástupců obce, obyvatel 
a patrona knihovny pana Vratislava Ebra, který všechny přítomné pobavil svým
vyprávěním. V zasedací místnosti byla instalována výstava s jarní a velikonoční
tematikou, na které se podílely děti z MŠ Přišimasy, rodinného centra Šikulka 
a ženy z Klubu žen.
Program Klubu žen Přišimasy v dubnu:
5. 4. návštěva  představení Čardášové princezny v Karlínském divadle,
19. 4. se koná 2. ročník akce „Den Země na Klepci” a k tomuto dni připravují člen-
ky drobné upomínkové předměty a oblíbené pečené koláče,
24. – 25. 4. členky klubu jedou na výlet do slovenských termálních lázní Velký
Meder,
24. – 27. 4. budou prezentovat svoje rukodělné výrobky na výstavě „Senior – Han-
dicap” na výstavišti v Lysé nad Labem.
Z výše uvedeného výčtu akcí je zřejmé, že aktivně se dá žít v každém věku. 

Jitka Franková

Co se děje v Regionu Pošembeří?
Od ledna 2008 …… 
• jsme otevřeli ve spolupráci s Úřadem Regionální Rady ROP, Městem Český Brod

a MKIC Č. Brod regionální kancelář pro zájemce a žadatele o finanční dotace 
z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy; od 1. února kancelář 
slouží zároveň jako kontaktní místo pro potřeby Místní akční skupiny (MAS) 
Region Pošembeří o.p.s.

• jsme se zúčastnili dvou veletrhů cestovního ruchu, a to v lednu brněnského
REGION TOUR ‘08 a březnových REGIONŮ ČR v Lysé nad Labem 

• připravujeme celkem 3 společné projekty na podporu turistiky a cestovního 
ruchu v našem regionu, se kterými se hodláme ucházet o dotace na podzim 
tohoto roku:
Cyklotrasy „Česká hrouda” … cca 200 nových značených tras
Středočeská jezdecká stezka (hippostezka) – Východ …od Štětí po Sázavu 
Lichtenštejnská kočárová cesta z Kostelce n. Č. lesy do Českého Brodu ….. 
Z pivovaru do pivovaru …

• aktualizujeme Strategický plán LEADER, se kterým jsme se ucházeli na sklonku 
loňského roku o dotaci v minimální výši 60 milionů Kč z Programu rozvoje 
venkova ČR pro roky 2008 – 2013; vyhodnocení očekáváme do konce dubna t.r. 

• hledáme aktivní a schopné lidi se zájmem o dění a rozvoj našeho společného 
prostoru pro život, práci i zábavu v Regionu Pošembeří; jedná se zejména 
o pozici „projektový manager” s tím, že bližší informace o podmínkách této
práce včetně finančních vám podá manager MAS

• nebráníme se případné finanční či materiální podpoře ve formě sponzorských či 
osobních darů včetně příspěvků ze strany jednotlivců, firem či kterékoliv z 37
obcí, městysů a měst Regionu Pošembeří.  

Aktuální informace o dění v Regionu Pošembeří získáte na těchto kontaktech:
Kancelář:
Region Pošembeří o.p.s.
Mgr. Miloslav Oliva – manager MAS 
Městské kulturní a informační centrum
náměstí Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod
E-mail: info@posemberi.cz
Tel.: 321 612 215 – 216, 721 210 662
internet: www.posemberi.cz

Oznámení

Infoservis Regionální kanceláře ROP NUTS II Střední Čechy v Českém Brodě 
pro zájemce a žadatele o dotace v oblasti působnosti MAS (Místní akční skupi-
ny) Region Pošembeří oznamuje, že lze předkládat žádosti o finanční dotaci 
z ROP NUTS II Střední Čechy.

V současné době jsou vyhlášeny další z plánovaných výzev, a to č. 9 až 16 v rámci
ROP (Regionální operační program) Střední Čechy, které jsou zaměřeny na Priorit-
ní osu - 3. Integrovaný rozvoj území. Konkrétně se jedná o oblast podpory 3.2 -
Rozvoj měst pro města od 5 000 obyvatel a oblast podpory  3.3 - Rozvoj venkova
pro obce nad 500 obyvatel.  
Příjem zpracovaných žádostí na Úřadu Regionální rady, Oddělení Administrace
projektů – OAD, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, 150 21 (budova Krajského
úřadu)  probíhá v termínu od  5. 3. 2008 - 5. 5. 2008. 
Další informace najdou případní zájemci na: www.ropstrednicechy.cz.
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Stalo se na Ouvalsku

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. 

– Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s. 

– Občanské sdružení Klub žen Přišimasy 

– Sdružení občanů Sibřiny a Stupic SOSák 

– Region Pošembeří, o.p.s.

ZŠ Škvorec, ZŠ Úvaly, MŠ Škvorec, MŠ Tismice, 

MŠ Přišimasy

Obec Hradešín, obec Přišimasy, obec Tismice, 

městys Škvorec, město Úvaly

p o ř á d a j í

v sobotu odpoledne 19. 4. 2008 

2. ročník regionální kulturní akce

„D E N   Z E M Ě   N A   K L E P C I   II.”

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. a Obec Hradešínzvou všechny příznivce klasické hudby na

J a r n í   k o n c e r t
v sobotu 26. dubna 2008 od 18 hodin v kostele sv. Jiří na Hradešíně.

Vstupné dobrovolné



Realizace projektu 

„Tvorba a realizace školního

vzdělávacího programu (ŠVP)” 

se blíží do finále
V listopadu roku 2006 jsme získali peníze na tento
projekt z Evropských strukturálních fondů. Během
realizace projektu zpracovávali pedagogové vhodné
materiály pro výuku, vytvářeli projekty a pracovní
listy pro humanitní, přírodovědné, informační 
a komunikační obory a pro průřezová témata ŠVP. 
V současné době se dokončuje databáze těchto výu-
kových materiálů v písemné i elektronické podobě.
Díky poskytnutým finančním prostředkům jsme
mohli uskutečnit další vzdělávání pedagogických pra-
covníků, které je tak důležité pro zavádění efektivněj-
ších metod a strategií do výuky. Do dvou tříd jsme
zakoupili interaktivní tabule, interaktivní výukové
programy, žákovskou knihovnu jsme doplnili o nové
encyklopedie a populárně naučné knihy.
Ing. Blanka Morávková, zástupkyně ředitele školy

Lyžařský výcvik 2008

Dne 23. 2. 2008 jsme vyjeli směr Špindlerův Mlýn. Po
dvou hodinách jsme dorazili na místo, odkud jsme
šlapali asi 1,5 kilometru do kopce až do chaty. Ihned
po ubytování jsme se rozřadili do 3 družstev. První
družstvo měla Renata Perglerová, druhé pan ředitel
Jaroslav Březka a třetí Stanislav Kosík. Bydleli jsme 
v hezké nově zrekonstruované horské chatě Sedmido-
bí se švédskými koberci. Na jídlo jsme chodili do sou-
sední chaty 100 metrů nahoru do kopce. Sněhu bylo
dostatek a přímo u chaty jsme měli vlek s 1 400 metrů
dlouhou sjezdovkou a krátkým lanem pro začáteční-
ky. Každý den jsme sjezdovali a dvakrát za výcvik
jsme byli i na běžkách. Měli jsme i běžecké závody, 
v nichž na 1. místě skončili Veronika Krutská a Filip
Manda, a v závodech ve slalomu na 1. místě skončili
Lucie Kalová a Ondřej Petržílek. Jako odměnu za
první tři místa jsme dostali diplomy a zmrzlinové

poháry. Vždy večer jsme měli nějaký kulturní pro-
gram, diskotéku, přednášku nebo film. Při odjezdu
jsme zažili dobrodružnou cestu k autobusu, kdy nás
postihl déšť a vichřice s kroupami, ale v autobuse
jsme cestou do Úval všichni uschli. Lyžařský výcvik
jsme si za ten týden opravdu užili, ale domů už jsme
se také těšili.

Nikola Matásková a Lucie Kalová, 8.B

Jizerské hory – Loučná 2008

Opět přišly jarní prázdniny a my jsme s družinou
opět vyrazili na hory. Protože se nám vloni v Janově 
v Jizerských horách líbilo, vydali jsme se tam znovu.
Paní učitelky, spousta dětí a hlavně boby!
Po příjezdu v neděli večer jsme se ještě rozkoukávali,
jestli se náhodou něco nezměnilo, ale hned druhý
den jsme vyrazili na rozhlednu, tentokrát jsme poko-
řili Královku (859m n.m.).  11 kilometrů jsme zvládli
všichni, od těch nejmenších až po zkušené turisty.
Počasí nám příliš nepřálo, takže po schodech nahoru
se škrábali jen dobrovolníci.
Až do středy to vypadalo, že za sněhem budeme
muset stoupat hodně vysoko, ale Muhu, patron Jizer-
ských hor, se slitoval a právě ve středu nám zasněžil
kopec přímo před chatou. Odpoledne jsme toho vyu-
žili, jak jsme mohli, projezdili jsme se na bobech až
na trávu, vyzkoušeli všechny možné styly a jako
poděkování za sníh jsme postavili sochu Muhu. 
Nedalo se zapomenout, že jsme ve sklářském kraji.
Byli jsme se podívat na skláře přímo v Janově, tam
jsme také nakoupili většinu dárečků domů, a jedno
odpoledne jsme věnovali výstavě skla a bižuterie 
v Jablonci.
Přišel za námi také pán z Horské služby, který nám
při promítání fotek vyprávěl nejen o své práci, ale
také o správném chování na horách.
Celý týden utekl jako voda, využili jsme každou
minutku času, a přesto nám zbývá ještě mnoho výletů
třeba na příští rok. Snad nám Muhu nasněží na celý
týden!

text a foto Romana Šimůnková

Milí a vážení čtenáři tohoto

časopisu,
naše třída 4.B byla v únoru na škole v přírodě a  chce-
me se s vámi podělit o své zážitky. Odjeli jsme za sně-
hem a ledem na Šumavu. Přestože počasí bylo spíše
jarní, obojího jsme si užili. Zabobovali i zabruslili
jsme si do sytosti, někteří z nás se v kurzu krasobrus-
lení pod vedením paní Machačové vypracovali 
k naprosté dokonalosti a vymýšlení choreografie na
další den nám nedalo ani spát. Program jsme měli
skutečně zajímavý, viděli jsme ukázky z výcviku slu-
žebních psů, absolvovali jsme celodenní výlet na Vít-
kův hrádek a z místní rozhledny jsme si vychutnali
krásný výhled na krajinu, doplněný poutavým vyprá-
věním pana Zvonaře o historii tohoto kraje. Navštívili
jsme také Poštovní muzeum v klášteře ve Vyšším
Brodě, kde nás zaujaly dostavníky, poštovní sáně,
mapy, pokladny a vše, co s dějinami poštovnictví 
v českých zemích souvisí. Také jsme si vyzkoušeli
vybudovat příbytek jen z přírodních materiálů naleze-
ných v lese á la „lovci mamutů” (ne nebojte, nevyple-
nili jsme les, ale použili jsme vše, co leželo na zemi) 
a všichni jsme vyzkoušeli svou odvahu a důvtip při
večerní bojovce. Poslední večer nechyběl ani závěreč-
ný maškarní rej a než jsme se nadáli, jeli jsme domů.
Po týdnu jsme plni dojmů padli rodičům do náruče
(trochu se nám také stýskalo), ale už se těšíme na další
výlety, které pro nás paní učitelka s maminkami při-
praví. Také bychom chtěli poděkovat maminkám,
paní Machačové, Marečkové a Vydrové, že s námi ten
týden ve zdraví přežily a měly pro nás dost trpělivosti
a úsměvů. 

Žáci 4.B a tř. uč. S. Formanová
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foto J. Březka

foto S. Formanová



Střípky z naší základní školy

23. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvikový kurs 7. ročníků
3. – 7. 3. Výjezd družiny na hory
13. 3. 1. a 4. roč. - návštěva divadla
14. 3. Třídění odpadu – beseda pro žáky 1. st.

Družina se zúčastnila soutěže 
o nejkrásnější velikonoční vajíčko

20. 3. Exkurze družiny do Prahy
25. 3. Filmové představení Občan Havel pro 9. tř.
27. - 29. 3. Výjezdní školení pedagogů v oblasti

emoční inteligence
31. 3. – 4. 4. Poznávací zájezd do Anglie pro 2. stupeň

Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko

Foto R. Šimůnková

Základy ekologické výchovy 

v mateřské škole
„Nešlapte na broučky ani na pavoučky, nešlapte na
berušky …”, nabádá jedna z nejoblíbenějších písniček
naší mateřské školy a my jen doufáme, že se nám
podaří u dětí vypěstovat takový vztah k přírodě, okolí
a prostředí, ve kterém žijeme, že na ně nikdy šlapat
nebudou.
Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní
chování. Snažíme se, aby poznaly a chápaly, že lidská
činnost může životní prostředí chránit, ale také
poškozovat, a tak položit základy pro návyky takové-
ho způsobu života, který by byl prevencí proti sociál-
ně patologickým jevům a korespondoval by s princi-
py udržitelného rozvoje. 

Hlavním výchovným prostředkem je probuzení
zájmu – zájmu o svět, souvislosti a zákonitosti. 
Jedním z nejvděčnějších a dětem nejbližších témat
vzbuzujících zájem je život v rodině a domov.
Domov ale není jen obývák s televizí, ale také naše
zem a příroda. Ta příroda, ze které lidé vzešli a na
které jsou životně závislí, protože se jí mnozí stále
více vzdalují. Vlivem špatných životních návyků, ego-
ismu, uznávání vlastního momentálního prospěchu,
nenasytnosti atd. se lidé vzdalují nejen přírodě, ale 
i sami sobě. Podřezávají si větev, na které sami sedí. 
Je nanejvýš nutné snažit se tento nebezpečný vývoj
zastavit a vrátit nazpět. Vtisknout dětem schopnost
odpovědně hodnotit své činy, a to i z ekologického
hlediska, citlivě je vést ke správné hierarchii osobních
hodnot a začlenit ekologickou výchovu pevně do
celého výchovně-vzdělávacího procesu již u těch
nejmenších dětí.
Velmi úspěšným zprostředkovatelem ekologické
výchovy u malých dětí může být výtvarná a estetická
výchova. Často působí souběžně a vzájemně se prolí-
nají. Obě učí děti vnímat přírodu a jaksi ji vidět
„nově”.
Působení učitelky v MŠ je zde nezastupitelné, neboť
provází děti v tomto důležitém období vývoje všemi
fázemi, má jejich důvěru i respekt. Velmi záleží na
tom, jak ona sama chápe svět a důležité souvislosti,
aby dokázala dětem vše správně a pravdivě podat,
vysvětlit a „nadchnout” je pro věc. Zkrátka, otevřít
jim cestu k samé podstatě věci. 
Při vytváření vztahu k přírodě u předškolních dětí
nezáleží na tom, zda dovedou přesně pojmenovat
množství květin, brouků, zvířat apod. Není třeba 
z dětí vychovávat chodící atlasy, ale vedeme je ke vní-
máni přírody všemi smysly. Jen pomocí vyprávění 
a obrázků nemohou děti do samé podstaty přírodních
zákonů nikdy proniknout. Je třeba je do přírody  v o -
d i t !  Učit  je pozorovat, seznamovat je s elementár-
ními vlastnostmi, jako jsou barvy, tvary, struktura,
velikost, váha, teplota, chutě, vůně, světlo, tma, vlh-
kost, křehkost, tvrdost, zvuky, …, a také s pojmy,
např. listy, výhonky, kůra, pupeny, kořeny, pyl, plody,
atd., atd.
Dopřejme dětem objevovat, že nejsou listy jako listy,
že mají krásné tvary, různé barvy, že není jenom
jedna zelená, že obloha není jenom modrá, že sníh se
mění ve vodu a semínko v rostlinu, že v jedné zemi
mají zvířátka kapsy, a tak můžeme nekonečně pokra-
čovat. 
Postupně vedeme děti k chápání přírodního zákona,
že všechno se vším souvisí, že vše má svůj účel 
a nezastupitelnou funkci, a neúnavně odpovídáme na
všechny otázky. Děti jsou lačné poznání a je pro ně
překvapení, jak co vzniká, jak se co množí, jak co
plodí. I učitelka by měla být nadšencem a poutavě
přiblížit dětem všechny ty nádhery, zázraky a záhady.
Jak je například borová šiška úžasná, překrásná ve
tvaru, účelná ve funkci, jak schovává semínka, jak se

otvírá v tu správnou dobu, jak se ve vlhku zavře, 
i když není živá, a proč mají její semínka křidélka.
Námětů je nekonečné množství a jen je třeba nepro-
pásnout vhodnou příležitost včetně těch náhodných.
Kromě pozorování a experimentování je třeba vést
děti k tomu, aby se také vlastní činností a prací podí-
lely na péči o rostliny na zahradě i ve třídě a o drobné
živočichy, které chováme ve školce – strašilky a rybič-
ky, a také nezapomeneme na ptáčky u krmítka. Tak
nakonec přivedeme děti k potřebě o přírodu se starat
a chránit ji.
A docela nakonec bych se ještě dotkla vztahu učitel-
ka-dítě-rodič. V dnešní hektické době je úspěšná
výchova podmíněna otevřeným, citlivým a někdy i
výchovným přístupem učitelky k jeho uspěchaným
rodičům. Jen tak je možné, aby semínko kladného
vztahu k sobě, k ostatním lidem a k přírodě, zaseté do
duše dítěte, vzklíčilo. 

Ivana Plačková, uč. MŠ Kollárova

Zápis do mateřských škol

Mateřská škola Úvaly, Pražská 525
ředitelka: Jaroslava Hejnicová

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260
ředitelka: Šárka Trojánková

Zápis do mateřských škol a současně 
„Den otevřených dveří” se koná v úterý 22. 4. 2008
dopoledne – 9.30 – 11.30 h,
odpoledne – 15.00 – 16.30 h.

Přihlášky k vyzvednutí od 21. 4. 2008 v mateřských
školách a vyplněné přihlášky k odevzdání do 25. 4.
2008 do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech:
• poslední rok před zahájením povinné školní 

docházky
• trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho rodiče 

v Úvalech
• matka i otec zaměstnáni 

(rodič-samoživitel v zaměstnání upřednostněn)
• celodenní docházka do MŠ
• sourozenci již školku navštěvují
• do MŠ se přijímají děti od 3 let věku dítěte

Tato kritéria budou použita v případě, že zájem 
o umístění do MŠ bude větší než kapacita MŠ.
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Prohlášení u příležitosti ustavení úvalské sociální

demokracie
Dne 7. března byla založena místní organizace České strany sociálně demokratické
Úvaly Monikou a Petrem Petržílkovými, Martinou Jaklovou, Martinou Kleinovou
a Lenkou Bazalovou. Ustavení místní ČSSD se účastnili vzácní hosté - především
Anna Čurdová – stínová ministryně ČSSD pro ženu a rodinu a dále tajemník
okresní organizace Antonín Dvořák, kteří do vínku mladé organizace popřáli
mnoho elánu a trochu i politického štěstí. Úvalští sociální demokraté odmítli
záměr výstavby radaru jakožto součásti protiraketového systému USA v Brdech,
doporučili uspořádat referendum v té věci a požádali zákonodárce za ČSSD, aby
při odmítnutí smlouvy s USA vystupovali jednotně. Dále jsme se zabývali přede-
vším komunální politikou v Úvalech. Té se týká níže uvedené prohlášení:    

Do komunální politiky Úval vstupuje místní organizace ČSSD, kterou tímto uvá-
díme v život.
Politika tvoří nedílnou součást našeho bytí, a to ať se o ni zajímáme, či nikoli. 
V případě, že se chceme snažit o dosažení změn, které by zlepšily a zkvalitnily naše
životy, je nutné do světa politiky vstoupit aktivně a na žádoucích změnách se aktiv-
ně a zodpovědně podílet.
Víme, že politika a její představitelé nemají ustláno na růžích a že politici jsou pod-
robováni té nejtvrdší kritice a že i za dobré skutky jsou většinou „po zásluze
potrestáni”. Na vině tohoto vnímání politiků naší společností jsou v mnoha přípa-
dech prázdné a nikdy nenaplněné sliby, kterými si politici před volbami získávají
sympatie svých voličů.
A právě z důvodů laciných proklamací a květnatých líbivých slov, za nimiž se
mnohde skrývají naivita nebo pouhé individuální zájmy, které jsou pro naši politic-
kou scénu symptomatické, vstupuje do úvalské komunální politiky ČSSD s napros-
to neideologickými cíli. 
Nové chodníky, silnice, čistotu, vodárenskou infrastrukturu a další potřeby našich
spoluobčanů musí plnit každé politické seskupení, bez ohledu na politickou pří-
slušnost. Úspěšné plnění takových slibů je však závislé na příjmech ze státního roz-
počtu, které rozhodně v dohledné době v žádném případě nemohou postačovat
pro potřeby Úval a jejich obyvatel. Tato skutečnost pak slouží jako argument kaž-
dému vedení města bez ohledu na politickou příslušnost, proč se neplní deklarova-
né předvolební sliby.        
Naše organizace hodlá usilovat o splnění představ našich spoluobčanů, které se
týkají kvalitního života v příjemném prostředí. Toho lze ovšem dosáhnout pouze 
v případě, že do městské kasy přibudou  nad rámec příjmů ze státního rozpočtu
značné nadstandardní finanční prostředky. A právě cestu realizace projektů s majet-
kovou účastí města, vedoucí k  získávání nadstandardních příjmů do městské kasy,
vnímáme jako zásadní v budoucím rozvoji a budování našich Úval.
Pouhé statické očekávání, že se Úvaly stanou oázou zeleně, čistoty, upraveného
okolí, nových chodníků, silnic, nových dětských hřišť, nových fasád atd., zkrátka
„dobrou adresou”,  a to se standardně přidělenými finančními prostředky, je čirá
utopie a v podstatě naprostý nesmysl. Usilujeme společně o výstavbu geotermální
teplárny, fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov, o systém ekono-
mického zhodnocování našeho komunálního odpadu a další ziskové záměry. 
K tomu musíme v Úvalech vytvořit prostředí spolupráce všech politických subjek-
tů, prostředí komunikace a vzájemné důvěry bez ohledu na to, zda konkrétní stra-
na je zastoupena v radě města, či zda se jedná o stranu opoziční. Právě kooperaci
za lepší budoucnost Úval chceme do světa naší malé, komunální, nám všem blízké
politiky ve městě vnést. 
Každý z našich spoluobčanů sní o životě v prostředí, které splňuje ta nejvyšší krité-
ria  životní úrovně. Splnění tohoto úkolu však není jen o penězích, je i o přístupu
k životnímu prostředí, k územnímu plánování, o udržení funkčních místních eko-
systémů. Zelené plochy musí tvořit jeden kompaktní celek. Je nutné propojit stáva-
jící biokoridory se zelenými a oddychovými zónami kolem celého města vymeze-

ného na jedné straně plánovanou přeložkou a na druhé straně Klánovickým lesem
a Králičinou. V souvislosti s předpokládanými dopady klimatických změn je
nezbytné realizovat projekt revitalizace úvalských rybníků a Výmoly, pokud chce-
me i v budoucnu mít dostatek spodní vody a účinný protipovodňový systém.   
Nejedná se o bláhové sny, ale o zcela reálné projekty, na něž lze získat finanční
prostředky. My víme stejně jako ostatní, jak a kde, ale také víme, že je za tím hodně
práce, kterou zvládneme jen společně a bez žabomyších válek. Vážení občané,
držme si společně palce a nepropásněme příležitosti, které se neopakují.  
Případné dotazy a připomínky adresujte na ppetrzilek@socdem.cz.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. – předseda MO ČSSD Úvaly a stínový

ministr ŽP

Poznámka:
Redakční rada v tomto případě udělala výjimku a otiskla politické prohlášení,
neboť se jedná o nově založený politický subjekt. Upozorňujeme však, že materi-
ály politických subjektů lze publikovat pouze jako „placená inzerce”. 

Výsledek veřejné sbírky
V sobotu 15. 3. vybírali skauti dobrovolné příspěvky pro sbírku Pomozte dětem!
Děkujeme všem, kteří přispěli. Díky jim bylo vybráno 7 700 Kč. Tyto peníze putují
na Nadaci rozvoje občanské společnosti, která podporuje projekt na pomoc znevý-
hodněným a ohroženým dětem.                                                 Tereza Těšitelová

Skauti přibírají nové členy!!!
Pokud se rozhodujete přihlásit své dítě na nějaký kroužek ještě během školního
roku, zkuste skauting! Přivítáme jak malé světlušky a vlčata, tak i starší skauty 
a skautky. Dětem nabízíme nové kamarády a spoustu netradičních zážitků včetně
letního tábora pod stany. 
Kdy máme schůzky: 
vlčata (chlapci 6-11 let) čtvrtek 17:00-19:00
mladší světlušky (dívky 6-8 let) čtvrtek 16:30-18:00
starší světlušky (dívky 9-11 let) čtvrtek 17:30-19:00
skauti (chlapci 12-14 let) čtvrtek 17:00-18:30
skautky (dívky 12-14 let) úterý 17:15-18:45
Přijďte se s dítětem podívat na schůzku.
Bližší informace, spojení na vedoucí oddílů a třeba i fotografie z akcí naleznete na
www.skauting.cz/uvaly.

Emma napáchala malé škody
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Úvaly zasahovala do poloviny března u čtyř
událostí. V sobotu 1. března dorazila do republiky vichřice Emma, která citelně
postihla i střední Čechy. Opakovala se tak, ačkoliv naštěstí v menší míře, loňská
živelná pohroma v podobě orkánu Kyrill. Z loňské zkušenosti držela část jednotky
po celý den a noc v hasičské zbrojnici pohotovost. V okolí Úval nám byly tento-
krát hlášeny tři události a ve všech případech šlo o padlé stromy přes komunikaci.
První strom jsme odklízeli v ulici Škvorecké, padlý v nebezpečném místě zatáčky.
Další neodolal síle větru u silnice vedoucí do Dobročovic a blokoval nepřehlednou
zatáčku. Třetí a poslední strom padl na komunikaci mezi obcemi Tismice a Mrzky.
K první události jsme byli přivoláni v 12.53 h a k poslední v 19.28 h. V terénu se
zasahovalo s oběma cisternami a jedním osobním automobilem.
11. března byl ohlášen požár travního porostu v ulici Tyršova. Jednotka o třech čle-
nech vyrazila na místo Tatrou 148 a po příjezdu již měla lehkou práci. Obyvatelé
nejbližšího domu totiž za pomoci kolemjdoucích požár duchapřítomně uhasili.
Jednotka pouze pojistila jejich počínání a místo řádně prolila vodou, aby se zabrá-
nilo opětovnému vznícení.           za JSDH Úvaly Petr Rytina a Milan Bednář
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Fotbalisté stanovili velké cíle

Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 23. února proběhla v restauraci na hřišti valná hromada SK Úvaly. Ta
měla za úkol zrekapitulovat uplynulé období, seznámit přítomné členy s plánova-
nou kompletní rekonstrukcí celého sportovního areálu v Pařezině a zvolit nový
výkonný výbor. Po přednesení zpráv o jednotlivých mužstvech, členské základně a
hospodaření klubu byla uvedena  zpráva o plánované rekonstrukci areálu. Výkonný
výbor plánuje výstavbu tréninkového hřiště s umělou trávou třetí generace na stáva-
jícím škvárovém hřišti, za brankou u lesa výstavbu víceúčelového hřiště pro volej-
bal a nohejbal a výstavbu tenisového kurtu. Směrem od nových šaten k východu by
měla stát provozní budova a vedle velké dětské hřiště. Dále je počítáno s rekon-
strukcí tribuny a pokladny při vstupu z ulice Guth-Jarkovského a na stávajících
tenisových kurtech s výstavbou sezónní nafukovací haly. Kolem celého hřiště bude
položena zámková dlažba. Během března chceme dokončit územní řízení a podat
žádost o dotace z fondů EU, kterou nám připravuje odborná firma. Na závěr valné
hromady byl zvolen nový devítičlenný výkonný výbor.
Ten si hned na prvním zasedání připravil strategii pro další rozvoj fotbalového
klubu a stanovil cíle pro práci s mládeží. Mezi dlouhodobé cíle patří výchova vlast-
ních odchovanců pro soutěže dospělých a zařadit všechna mládežnická mužstva do
krajských soutěží. Je důležité věkově skládat mužstva maximálně po dvou ročnících
s možností zapracování hráčů i z okolí Úval. Hlavním úkolem pro nadcházející
období je získat trenéry a vedoucí pro nově se tvořící mužstva a aktivně zapojit
rodiče. Během jara chceme uspořádat několik náborů a ve spolupráci se základní
školou uspořádat fotbalové turnaje pro první a druhý stupeň.
15. března se konal tradiční karneval fotbalistů. Z tří set návštěvníků karnevalu při-
šlo 198 účastníků převlečeno v masce!!! Fotbalový klub díky sponzorům připravil

65 cen v celkové hodnotě 20 tis. korun. V kategorii jednotlivců zvítězil Otec Bruna,
na druhém místě skončil Dědeček Hříbeček a třetí Rumcajs a Manka. V kategorii
skupin zvítězili Piráti z Karibiku, druhé místo obsadilo Hejno supů a třetí Cesta
kolem světa. Věřím, že se všem karneval líbil a doufám, že příště  prolomíme hrani-
ci 200 účastníků v maskách. 

Za VV SK Úvaly Josef Krutský

Ohlédnutí za karnevalem fotbalistů

Vítěz kategorie skupin - Piráti z Karibiku
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Ohlédnutí za karnevalem fotbalistů

SK Úvaly oddíl kopané

rozpis zápasů jaro 2008 muži

Datum Den Krajský přebor muži A Čas

Vítěz kategorie jednotlivců - Otec Bruna Druhé místo kategorie skupin - Hejno supů

15. 3.
16. 3.
22. 3.
23. 3.
29. 3. 
30. 3.
5. 4.
6. 4.

12. 4.
13. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.
27. 4.
3. 5.
4. 5.

10. 5.
11. 5.
17. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.
31. 5.
1. 6.
7. 6.
8. 6.
14.6.

15. 6.
21. 6.
22. 6.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

Sp. Příbram

Zápy

Litol

volno

Nové Strašecí

Stará Boleslav

Dobříš

Černolice

Sedlčany
Kunice

Benešov
Nymburk

Beroun

Semice
FC Jesenice

10 : 15 V

15 : 00 D

15 : 00 V

16 : 30 V

17 : 00 D

17 : 00 V

17 : 00 D

17 : 00 V
17 : 00 D

17 : 00 V
17 : 00 D

17 : 00 V

17 : 00 V
17 : 00 D

SK ÚVALY PŘIPRAVUJE K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ÚVALSKÉHO FOTBALU V ROCE 2009 KNIHU 
O VZNIKU A HISTORII  ÚVALSKÉHO FOTBALU.

BUDEME VELICE POTĚŠENI ZA ZAPŮJČENÍ
FOTOGRAFIÍ, NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ, KOMEN-
TÁŘŮ, ZPRÁV ZE ZÁPASŮ A VŠEHO, CO SE VZTA-
HUJE K ÚVALSKÉMU FOTBALU. PO POŘÍZENÍ KOPIÍ
BUDE VŠE ŘÁDNĚ VRÁCENO. JAKÁKOLI POMOC 
S PUBLIKACÍ, NÁSLEDNÝMI OSLAVAMI 
A VÝSTAVOU JE VÍTÁNA .

KONTAKT : JOSEF KRUTSKÝ 602 384 790, VÁCLAV
KOPAČ 602 970 098, KAREL LINHART 602 251 855

VV SK ÚVALY

Nejstarší fotografie úvalských fotbalistů z r. 1919



Nohejbal a Úvaly
Jarní sezona se blíží a naši nohejbalisté se pilně připravují na vstup do vyšší soutěže
KP mužů. Dvakrát týdně trénují v klánovické hale a doufáme, že toto úsilí jim při-
nese v této těžké soutěži nějaké slušné umístění.
Krajský nohejbalový svaz již vydal rozlosování zápasů pro rok 2008, a proto vám
přinášíme rozpis utkání jarní části. 

Utkání na hřišti soupeře Domácí utkání na koupališti v Úvalech

19. 4. Nymburk - Úvaly 26. 4. Úvaly - Plazy B
3. 5.  Sedlčany - Úvaly                             10. 5. Úvaly - Církvice

17. 5.  Dobříš - Úvaly                                 24. 5. Úvaly - Hlavenec
31. 5.  Slaný - Úvaly                                 7. 6.  Úvaly - Nymburk    
14. 6.  Plazy B - Úvaly                                21. 6. Úvaly - Sedlčany

Začátek utkání je vždy v 9:00 h a domácí utkání se hraje na hřišti na koupališti 
v Úvalech. Pro fanoušky i příznivce tohoto sportu je vstup do areálu koupaliště
zdarma s možností občerstvení a užití hezkého sobotního dopoledne na čerstvém
vzduchu. Přejeme našim hráčům hodně štěstí v nové soutěži a věříme, že jejich
umístění budou milým překvapením pro všechny fanoušky i pro celé město Úvaly.

Pavel Polák, SK nohejbal Úvaly

Nadcházející sezona oddílu házené
Družstvo mužů Sokola Úvaly přezimovalo uprostřed tabulky Společné regionální
ligy hrané za účasti mužstev z Prahy a Středočeského kraje. Nicméně bodové rozdí-
ly mezi družstvy jsou malé a případný zisk bodů na hřištích našich konkurentů
znamená postup na vyšší místo v tabulce a naopak. Domácí zápasy budeme hrát
na hřišti v Úvalech pod sokolovnou, hrací den je sobota od 10.30 h dopoledne.
Rozpis našich zápasů je přiložen, těšíme se na vaši účast a podporu.

ROZLOSOVÁNÍ - MUŽI SRL (jaro 2008)

Mladá Boleslav        Úvaly              30. 3.     18:00     hala AŠ Ml. Boleslav    1.kolo
Úvaly                      Vršovice            5. 4.     10:30     hřiště Úvaly                 2.kolo
Zruč n.S.                 Úvaly              13. 4.     15:30     hřiště Zruč                  3.kolo
Úvaly                      Aritma   19. 4.    10:30    hřiště Úvaly                4.kolo
Mělník                    Úvaly              27. 4.     16:00    hřiště Mělník                5.kolo
Úvaly                      Chodov B         3. 5.    10:30    hřiště Úvaly                6.kolo
Kutná Hora             Úvaly              11. 5.     10:30    hřiště K. Hora             7.kolo
Úvaly                      Železný Brod  24. 5.     10:30     hřiště Úvaly                 9.kolo
Úvaly                      Kolín B           31. 5.     10:30     hřiště Úvaly               10.kolo
Úvaly                      Libčice           určeno později     hřiště Úvaly                11.kolo

Činnost dětí a mládeže
Nejmladší děti (kluci a holky narozené roku 1998 a mladší) chodí do přípravky. Ta
je zaměřena na zlepšení pohybových dovedností dětí, které při množství existují-
cích civilizačních lákadel nejsou nejlepší. Děti cvičí na nářadí, prolézají opičí
dráhu, hrají různé sportovně zaměřené soutěže. Dále házíme s míčem jako přípra-
vu na míčové sporty. S překvapením jsme zjistili, že spousta dětí by se nedokázala
trefit kamenem do stromu na vzdálenost pár kroků. Zveme další děti k nám na cvi-
čení, které je každou středu od 16.00 h, a zároveň též rodiče, aby se přišli podívat.
Vašim ratolestem pohyb určitě neuškodí, naopak přispěje k rozvoji jejich obratnos-
ti, vytrvalosti a míčových dovedností.
Družstvo minižáků (ročník 1997) se zúčastňuje turnajů v miniházené (4 hráči a
brankář) v rámci Prahy a Středočeského kraje. Děti trénují každé pondělí a čtvrtek
od 17.00 h a určitě uvítají nové spoluhráče.
Mladší žáci (ročník 1995 a 1996) odehráli v rámci zimní přípravy několik turnajů
Handbaltour – celorepubliková soutěž, kde se spolu střetávají družstva z celé
republiky a nejenom ze středočeské oblasti. Zatím se pohybují na výborném děle-
ném 3-4 místě. Chlapci trénují 3x týdně a díky pochopení rodičů se můžou zúčast-
ňovat dostatečného množství turnajů o sobotách a nedělích, a tak se jim výsledko-
vě daří. V soutěži středočeského svazu jsou po podzimní části na druhém místě. 
O velikonočních prázdninách se zúčastnili jednoho z největších (co do počtu i kva-
lity týmů) turnajů ve dvaceti pražských sportovních halách. Výsledky budou známy
po uzávěrce ŽÚ, ale je nám jasné, že se světovou špičkou v mládežnické házené se
zatím rovnat nemůžeme. Zde hrají prim týmy z Chorvatska, Dánska a dalších
skandinávských zemí. Bereme to jako kvalitní závěr zimní přípravy a pro chlapce
to bude výborná zkušenost zahrát si proti takovým týmům.

oddíl házené, Richard Sajdl, Jiří Dráb
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Církev

Církev bratrská pořádá ve své modlitebně v Úvalech, Pražská 477 v sobotu dne 26. 4. 2008 v 16.00 hodin přednášku Mgr. Roberta Harta na téma: Jan Amos Komenský
– křesťan a učitel národů. Na přednášku srdečně zveme.

Církev československá husitská – Husova kaple, Pražská 180, Úvaly, pravidelné bohoslužby – neděle od 9 hodin, duchovní péče o děti – úterý od 14 hodin,
zkoušky ekumenického komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – pondělí a čtvrtek od 18 hodin.
Tel. spojení na farářku Mgr. Jitku Pokornou – 605 920 773



Úvaly zažily ve své historii už nespočet velkých požárů. Díky nedávno objeveným
výslechům obyvatel a závěrům vyšetřovací komise může být detailněji popsán jen
poslední rozsáhlý požár, který Úvaly postihl 24. dubna 1838.
V této době byl ještě boj proti požáru většinou předem prohraný. K velkým ško-
dám nepřispívala jen primitivnost hasebních prostředků, ale i stavební materiál.
Většina chalup již byla z kamene, ale jako krytina se používala svázaná sláma
(došky) nebo dřevěné šindele. Plameny tak lehce přeskakovaly z jednoho stavení na
druhé. Požár tehdy vznikl na usedlosti Jana Bilanského s čp. 5, která by se dnes
nacházela vedle hotelu Sokol. Šířil se rychle západním směrem a pohltil celkem
sedm usedlostí.
Bylo obvyklé pondělní poledne. Hospodáři se vraceli z dopolední práce na poli 
a čeledíni z roboty. Jen od východu foukal silný vítr, kterému zatím nikdo nepřiklá-
dal velkou váhu. U Bilanských se právě obědvalo poté, co se vrátil hospodář se
synem z pole. Po obědě odešel synek ze světnice, že dá vodu dobytku. Jakmile se
na dvoře ohlédl za sebe, v okamžiku se všednost městečka vytratila. Nerozpakoval
se, rychle vběhl do chalupy a křikl, že na střeše hoří. Celá rozrušená rodina pak na
dvoře viděla, jak střechu od komína pohlcují plameny. Hospodář, čeledín a náde-

ník se dali do záchrany toho nejcennějšího. Krom lidského života a střechy nad
hlavou to byl dobytek. Brzy se po Úvalech rozléhal křik: „Hoří!”. 
Plameny postupovaly po doškové střeše velice rychle a pokus uhasit je vědry 
s vodou pochopitelně selhával. Brzy byla v plamenech i stodola a vedlejší stavení
Jana Petříčka. Petříček se tou dobou teprve vracel domů, ale jak viděl dým, rychle
se rozběhl k městečku. Když doběhl, svůj dům už zachránit nemohl. Poté přešel
požár podporovaný silným větrem na usedlost Františka Řezáče s čp. 4. Řezáč byl
ve chvíli vzniku požáru doma, a jak zaslechl křik, že hoří, vyběhl na náměstí a zjis-
til, že požár se šíří k jeho usedlosti. Rychle vyhnal dobytek a po chvíli plameny pře-
šly na jeho kůlnu, stodolu a nakonec i na stavení se světnicí a chlívky. Vedlejší
usedlost s čp. 46 vlastnil Václav Drvola. Když uslyšel křik, právě obědval. Jak zjistil,
co se děje, vynesl z domu svou nemocnou ženu a malé děti. Jakmile skončil, začal
hořet i jeho dům. Jan Ložek, hospodář na usedlosti s čp. 3, se doslechl, že hoří,
když byl u pekaře Šámala pro chleba. Viděl, jak se zkáza rychle šíří a snažil se svou
chalupu zachránit tak, že vylezl na střechu a s pomocí dalších obyvatel ji poléval
vodou. Brzy ho však žár vyhnal ze střechy a i jeho domek se stal obětí plamenů.
Hned vedle stál obecní domek s čp. 2. Sloužil jako obydlí pro obecního sluhu.
Domek byl jednoduchý, postavený ze dřeva a se slaměnou střechou. Zatímco Lož-
kovi shořela podle jeho výpovědi jen střecha, z obecního domku zbyl takřka jen
popel. Poslední stavení, které shořelo, stálo na tehdejším okraji Úval a patřilo
Matěji Kopeckému. Dnes na jeho místě stojí dům s čp. 1 v Tyršově ulici. Vyhořel
jak dům, tak i chlévy a stodola.
Nedlouho po začátku požáru se na kostelní věži rozezněly zvony a rychtář Václav
Hladík se pokoušel organizovat hasební práce. Vyslal posla do Škvorce pro pomoc
a pro dovlečení stříkaček z panského dvora. Vrchnostenská správa pak přejala říze-
ní a zajistila dotažení stříkaček nejen ze Škvorce, ale i z Koloděj, Jiren a Českého
Brodu. Tehdejší ruční stříkačky však byly slabého nedostačujícího výkonu 
a k záchraně budov nepřispěly i z důvodu, že prvá byla přivezena, až když bylo
poslední stavení dlouho v plamenech.
Požár byl večer uhašen a nevyžádal si žádné ztráty na lidských životech. Materiální
škody však byly vysoké. Vyšetřovací komise nedokázala určit přesný důvod vzniku
požáru. Z výslechů však vyplývá, že začalo hořet u Bilanských v podkroví vedle
komína. Jak probíhala obnova shořelé části zástavby náměstí se pokusím osvětlit
příště.

Milan Bednář
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Historie
Poslední velký požár Úval

Plán náměstí na základě mapy Stabilního katastru z roku 1847 a písemných

pramenů z roku 1838. Autor Milan Bednář

Úvalské kalendárium
Duben

11. 4. 1886 
V Úvalech byl založen Spolek dobrovolných hasičů
městyse Ouval ustavující valnou hromadou. Prvním
velitelem se stal Pavel Rosenbaum, ale na svou funkci
na nátlak členů do tří měsíců rezignoval. Starostou
sboru se stal podle stanov starosta městečka Antonín
Chlapec a podvelitelem Václav Šmidlík.

12. 4. 1949
Byla zahájena stavba nového rybníka (Lhoták). 3/4 ha
vodní plochy se rozkládá v údolí Škvoreckého potoka
na loukách pod bývalou Rosenbaumovou cihelnou.
Lhoták se nazývá po bývalém předsedovi MNV Václa-
vu Lhotákovi.

13. 4. 1919 
Na počest vzniku Československé republiky byla před
budovou školy slavnostně vysazena Lípa svobody.

15. 4. – 30. 11. 1844
Za pouhých osm měsíců byl postaven mohutný želez-
niční viadukt o devíti obloucích přes úvalské údolí,
jímž protéká potok Výmola, dnes lidově nazývaný
„Devět kanálů”.

20. 4. 1999
V Úvalech byl slavnostně otevřen domov důchodců.
Vnitřním vybavením patří mezi nejlepší zařízení tohoto
druhu a umožňuje 47 obyvatelům prožít důstojné stáří.

23. 4. 1879
Začala v Úvalech dvoudenní velkolepá oslava při pří-
ležitosti stříbrné svatby Jejich Veličenstev Františka
Josefa I. a Alžběty Bavorské.

24. 4. 1838
V Úvalech vypukl požár a s podporou silného větru
těžce poškodil domy na severozápadní straně náměstí. 

28. 4. 1935
V Úvalech byl ustaven Spolek zahrádkářů. Ustavující
schůze spolku se v Úvalech konala 28. dubna 1935 za
účasti 34 zakládajících členů – majitelů zahrad i zahrá-
dek a přijala název „Spolek zahrádkářů pro Úvaly 
a okolí“. 

29. 4. 1872
Úvaly byly postiženy povodní, kdy voda zaplavila
chlévy a sklepy.

30. 4. 1881
Byl v Úvalech otevřen Rudolfův háj, vysázený Okraš-
lovacím a štěpařským spolkem v Úvalech na svazích
Holé Hostýně v rámci slavnosti u příležitosti sňatku
korunního prince Rudolfa se Stefanií Belgickou.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka
Drůbeží speciality

Milí čtenáři,

tentokrát jsem pro vás připravila recept na plněné kuřecí kapsy. Kuřecí maso

je mezi lidmi stále oblíbenější. Zejména mladá generace mu dává přednost

před ostatními druhy. Proč ne? Kuřecí maso je lehce stravitelné, dietní a jeho

příprava je zpravidla velice rychlá.

KUŘECÍ KAPSY S NIVOU

Potřebujete: ( pro 4 osoby )
4 menší kuřecí prsa, 10 dkg nivy, 10 dkg šunky, 1/2 červené papriky, 10 cm
pórku, koření steak ( KOTÁNYI), olej

Postup: Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a úzkým ostrým nožem prořízneme
kapsu. Poté si připravíme směs, kterou budeme kapsy plnit. Sýr nivu, šunku, čer-
venou papriku a pórek nakrájíme na malé kostičky,  vše v misce smícháme a pak
už jen směs vtlačíme do připravených kapsiček. Maso dobře uzavřeme párátkem,
posypeme kořením a na rozpáleném oleji pomalu opékáme.
Podáváme s hranolky, kroketkami či americkými bramborami a bohatou zeleni-
novou oblohou. Přeji všem dobrou chuť!

Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

BRETAŇSKÉ KUŘE

Složení: 1 kuře, 3 jablka, 15-20 lístků bazalky, sůl, 0,05 l calvadosu (jablkovice),
50 g másla, 125 ml Cidre Brut (jablečný sekt – suchý), 100 g kysané smetany,
čerstvě mletý bílý pepř

Příprava: Kuře omyjeme a osušíme. Uvnitř i zevně osolíme. Dvě jablka oloupe-
me, rozčtvrtíme, vyřízneme jádřinec, dužinu nadrobno nakrájíme a spolu 
s několika lístky bazalky naplníme do kuřete. Otvor zašijeme nití. Kuře vložíme
do pekáče, rozpůlíme lístky bazalky a opatrně zasuneme pod kůži stehen a prsí-
ček. Kuře podlijeme asi půlkou calvadosu a 30 minut necháme odležet. Máslo
nakrájené na plátky, oloupané a vykrájené jablko (nakrájíme na asi 5-7 mm tenké
plátky) a zbylou bazalkou poklademe kuře. Jen nepatrně podlijeme vodou – jabl-
ka pustí šťávu. Pekáč zakryjeme a dáme do předehřáté trouby na 225 stupňů Cel-
sia, pečeme asi 50-60 minut. Podléváme zbylým calvadosem. Hotové kuře s jabl-
ky přeložíme na předehřátou mísu a udržujeme teplé. Z vypečené šťávy
odstraníme přebytečný tuk a rozvaříme s Cidre. Vmícháme zakysanou smetanu
a trochu povaříme. Omáčku osolíme a opepříme a podáváme ke kuřeti zvlášť.
Jako přílohu podáváme vařené brambory, hráškovou rýži nebo cuscus. 
Zapíjíme chlazeným Cidre brut.

TÉMA NA KVĚTEN: JARNÍ SALÁTY

Vítáme nové spoluobčánky
Jakub Brázda Brožíkova 1612 
Eliška Brzobohatá Prokopa Velikého 1058
Tobiáš Kokrda Dalmatská 1741
Nela Mrkvičková Chorvatská 616
Vincent Repčík Kollárova 1571
Marie Luisa Bamruková Dobrovského 537
Hana Brajerová Bezručova 726
David Jahn Raisova 981
Berenika Hanzalová Nerudova 130

Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Dubnová životní jubilea
70 let Jiří Hladeček Hakenova 1141

Soňa Hladečková Hakenova 1141
Zdeňka Krulišová Chorvatská 1076

75 let Anežka Netušilová Ruská 464
Božena Hartychová nám. Svobody 1570

80 let Oldřich Štěrba Kollárova 732
81 let Jiří Michálek Pražská 178

Helena Palicsková Táboritská1432
Vlasta Švierčeková Vydrova 737
Marie Chalupecká Škvorecká 328
Oldřich Pálek Vrchlického 497

82 let Aloisie Aulická Rašínova 1112
Jevdokie Daňhová Pražská 1053

83 let Dobromila Střihavková nám. Svobody 1570
84 let Jarmila Valášková Pražská 930

Zdenka Michálková Pražská 178
Marie Kabátová Vrchlického 1167
Jiřina Čermáková Tovární 1558

86 let Emilie Jedonová Boženy Němcové 904
88 let Johanka Hromadníková nám. Svobody 1475
92 let Jaroslav Kramář Štefánikova 291
95 let Zdenka Kašparová U Výmoly 929

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

Navždy jsme se rozloučili
Alžběta Kovačíková Fibichova 1073
Vlastislav Novák Palackého 1356
Hana Líhová Žižkova 193
Jaroslav Ventura Jungmannova 683
Jiří Štícha Dobrovského 830
Libuše Navrátilová Žižkova 399

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá – matrikářka 

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 předcházejí-
cího měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí 
v Životě Úval uváděna.

Společenská
kronika

Osobní

Vzpomínáme na naši bývalou spolužačku paní Hanu Líhovou, která zemře-
la 25. února 2008. 

Bývalé spolužačky a spolužáci
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Inzerce

ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
údržba zeleně
FLORISTICKÉ SLUŽBY
• Projektování a realizace

zahrad, včetně celoroční 
údržby

• zakládání a osazování skalek
a okrasných záhonů

• zakládání trávníků 
a pokládka travních koberců

• osazování zimních zahrad
• výzdoba interiérů
• aranžování květin
Iva Smetanová
Ceny smluvní 
mobil: 731177733

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

MOTO ÚVALY
Zveme všechny motorkáře 
z Úval a okolí na 7. moto
vyjížďku. Sobota 26. dubna
10.00 – náměstí A. z Pardubic.
www.motouvaly.wz.cz, 
tel: 777 615 707 

Hledám pronájem zděné 
garáže. Tel.: 724 622 634

Hledám stavební pozemek v
centru Úval nebo dům k
rekonstrukci. Volejte prosím
na tel. 732 416 713.

* SERVIS * VIDEO *

* TELEVIZE *

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

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

STŘÍHÁNÍ PSŮ
MALÝCH, STŘEDNÍCH 
I VELKÝCH PLEMEN
Úpravy 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

Prodám míchačku
malty/betonu KBM-50
380/220V, 0,75 kW, obsah
bubnu 50dm3, výkon 1,14m3

betonu 0,77 m3 malty
Tel. 281 981 042 
mobil 606 371 920 

OCEŇOVÁNÍ – ODHADY
v oboru motorových vozidel,
technologických zařízení,
strojů, autoopravárenství
JAROMÍR TESAŘ
soudní znalec a koncesovaný
odhadce
Maroldova 1322, 250 82 Úvaly
Tel. 723 561 803, 281 982 085

Volná pracovní místa:
Firma TENEL ČR, s.r.o., 
provozovna Úvaly, nabízí 
zajímavou práci na HP:
• elektromechanika ev. 

zámečníka na výrobu 
rozvaděčů

• servisního technika – 
mikroprocesorové řídicí 
systémy v energetice –   
SPŠE, VŠ

• elektronika – návrhy HW, 
plošné spoje

•  SW – návrhy v C++, 
mikroprocesory řada 51

Kontakt: tel. 281 981 001-5, 
E-mail: info@tenel.cz

Pronajmeme skladové 
prostory až 1 500 m2 + cca 
2 000 m2 odstavných ploch 
v areálu, 2 km od Úval. 
Velmi dobrá cena k jednání.
Tel.: 777 114 704

Koupím zahradu v Úvalech
nebo okolí do 1.500.000,- Kč. 
Tel: 721 851 856, 721 832 803

Elektronik Servis
opravy a prodej elektroniky 

- TELEVIZE
- SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
- AUDIOTECHNIKA
- VIDEA
- DVD
- KAMERY

Prodej a poradenství v oboru
domácího kina a veškeré
domácí elektroniky, 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 PŘIJEDU

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

Pražská realitní kancelář
vykoupí Váš dům, byt, poze-
mek 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 

PRODEJ BYTU VE ŠKVORCI
Nový 1+kk 40m2 + terasa 8m2 s výtahem v barokním pivo-
varu ve středu obce. Skloubené historické a moderní prvky
bydlení, vlastní bazén a fitcentrum v areálu, kolaudace
květen 2008. 

Cena 1 999 000,- Kč s garážovým stáním, 1 699 000,- bez.

Více na www.uzameckehorybnika.cz/pdf/A_201.pdf.

Zájemci volejte 602 363 800.

P Ř I J M E M E
PRODAVAČKU

DO MALÉ FIRMY V ÚVALECH
POTRAVINY, CUKRÁRNA, BAR - KÁVA

DLOUHODOBÝ VZTAH
VŠESTRANNOST

TEL. 731 818 490







AUTODOPRAVA
HOVORKA - HRADEŠÍN

K O N T E J 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, štěrků, zeminy, 

sutních a betonových recyklátů

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ  8.00 – 18.00
SO – NE  dle dohody

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

www.autodoprava-hovorka.cz

Elektronické zabezpečení
objektů

Slevy na instalace objednané přes internet
Detektory kouře dle vyhlášky pro požární zabezpečení staveb

www.asiscom.cz, 603 426 686
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PODLAHÁŘSTVÍ ŠKVOREC

Montáž: PVC, korku, koberců,
plovoucích podlah,
dřevěných podlah

Renovace: dřevěných podlah a parket, 
broušení, tmelení, lakování.

Kontakt: Mobil: 603 510 800
Tel: 224 283 899



Rig-time
spol. s.r.o.

Jiráskova 100, Úvaly

Dodavatel komínového systému CIKO
a zahradních komponentů

přijme do 
hlavního pracovního poměru 

vhodného kandidáta na pozici 
Obchodní zástupce/zástupkyně

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B,
velké pracovní nasazení, flexibilitu

Nástup: dle dohody, nejlépe duben 2008
Více informací na tel č.: 604221030

CIKO
CIHELNÉ KOMÍNY

Rig-time s.r.o.
Jiráskova 100, 250 82 Úvaly

tel: 281926757

Otevírací doba:
pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hod.

Komíny pro všechny druhy paliv
zboží skladem 

jednoduchá a rychlá montáž

ZAHRADNICTVÍ 
JIRNY

www.zahradnictvijirny.cz

okrasné rostliny,
ovocné stromky, 

květiny, osiva
substráty, hnojiva, pesticidy
a další doplňkový sortiment

P R O J E KTOVÁ N Í 
A R EA LI ZA C E ZA H R A D

Otevřeno Po – Ne
Tel.: 603 477 481



AUTODOPRAVA
MIROSLAV BARTOŠKA

- KONTEJNERY – VYKLÍZENÍ – 

- LIKVIDACE ODPADU

- ZEMNÍ PRÁCE

- PŘEPRAVA PO CELÉ ČR

PRODEJ: 

PÍSKY – ŠTĚRKY – RECYKLÁTY

- ZEMINY – MULČOVACÍ KŮRA

- VÝKOPOVÁ ZEMINA ZDRAMA

KONTAKT
Mobil: 737651630

603510800
e-mail: bartoska-mirek@seznam.cz



J I Ř Í  H O V O R K A
!!NOVĚ OTEVŘENO – HRADEŠÍN !!

P N E U S E RV I S
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

S E RV I S
osobních a užitkových vozů

- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů

- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků

- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel

- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK

- prodej akumulátorů, náhradních dílů
klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů 

vč. nákladních a autobusů

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




