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Husova ulice v Úvalech dříve a nyní

Historická pohlednice zachycuje poklidnou atmosféru městečka kolem roku 1930. Fotograf tehdy

zachytil i skupinku pánů, kteří opravují porouchané kolo u motocyklu.

Husova ulice v současnosti si téměř zachovala původní vzhled. I nadále zdobí ulici stromy. Dlažba

vozovky slouží svému účelu více než 80 let. Foto Ing. V. Procházka



Rozhodnuto. Úvaly se zvětší
Bylo těsné hlasování. Ale nakonec příznivci velkých změn mohou slavit. Úvalští
zastupitelé totiž schválili nový územní plán. Z patnáctičlenného zastupitelstva bylo
osm zastupitelů pro nový plán, pět proti a dva se zdrželi hlasování. 
„Diskuse o územním plánu trvaly několik hodin a byly velice bouřlivé,” přibližuje jedná-
ní starosta města Jan Šťastný, který patří mezi velké příznivce nové podoby Úval.
Přibude asi 3 500 lidí
Změna v územním plánu, která se týká asi 70 hektarů v oblasti Hostín, znamená,
že zde v příštích šesti letech vyroste zcela nová obytná čtvrť pro téměř tři a půl tisí-
ce lidí. Pozemky zakoupila nizozemská investiční společnost MEI Czech Republic,
která tady chce postavit 770 domů a 380 bytů.
Investor však nepostaví jen byty. Ve městě vzniknou dvě nové školky, opraví se
náměstí, přibudou obchody a zeleň. „Noví obyvatelé přinesou městu až čtyřicet
milionů ročně,” doufá starosta. 
Navíc investor městu zaplatí 80 milionů, což je roční rozpočet města, a Úvaly
dostanou ještě další majetek zhruba za půl miliardy. Šedesát milionů už přišlo na
městský účet. Tyto peníze chce město využít na zlepšení infrastruktury – je potřeba
vybudovat nové vodovody nebo kanalizaci, dešťovou kanalizaci či osvětlení.
„Teprve pak můžeme udělat nový povrch vozovek. Jinak by se asfalt při kopání zase
poničil,” prohlásila místostarostka Helena Váňová.
Samozřejmě 80 milionů na tohle vše nestačí – Úvaly mají vnitřní dluh zhruba mili-
ardu, protože se již dlouho do ničeho neinvestovalo.
„Připravujeme projekty tak, abychom mohli žádat o peníze z Evropské unie. Do
jednoho roku bychom měli mít na vodovody stavební povolení, pak můžeme
hned začít stavět,” vysvětluje Šťastný.
Plánovaný rozvoj je nejlepší
Projekt pro rozšíření Úval má však také hodně odpůrců. „Tolik lidí se sem nevejde,
město to neunese,” bojí se Alena Králíková, která v Úvalech žije celý život. A tako-
vých lidí jsou stovky.
Jenomže příznivci změn oponují tím, že se v okolí Úval bude stavět stejně. „Je
důležité mít ten stavební rozmach pod kontrolou, aby v okolí nevznikly samostat-
né satelity, a tohle je nejlepší cesta,” domnívá se Šťastný.

Lucie Kořistková, MF Dnes

Informace z dubnové a květnové rady města
V dubnu se rada města zabývala návrhem nové vyhlášky města o statutu vítání
občánků města, kterou doporučila ke schválení zastupitelům. Dále rada města
odsouhlasila provoz čtyř prvních tříd základní školy ve školním roce 2008/2009. 
V dalším byl schválen návrh komise rady města na zřízení nové pamětní desky 

a bylo přijato usnesení týkající se hospodaření organizací města, které předloží
zastupitelstvu města ke schválení.
V květnu rada města odsouhlasila návrh územní studie Hostín. Odsouhlasila koupi
pozemku pod III. MŠ a nesouhlasila s prodejem pozemků u Horoušánek. Projed-
nala a odsouhlasila rozpočtové opatření města a závěrečný účet s auditorskou sprá-
vou za rok 2007. Projednala majetkové záležitosti spolu s přijetím dotace na obno-
vu historického mostku v Králičině. Připravila pro zastupitelstvo města další
program a podpořila aktivity SK Úvaly.
Kompletní zápisy jsou k dispozici na webových stránkách města (www.mestouva-
ly.cz) v oddílu jednání rady.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Dotace a jejich realizace ve městě
V roce 2007 vedení města získalo 14,5 mil. Kč na investiční rekonstrukci nemovi-
tostí města z dotačních prostředků MF.
Dotace na budovu základní školy
Jednalo se o 4,5 mil. Kč na rekonstrukci části ZŠ. Dotace byla zrealizována v prů-
běhu léta 2007. 
Nový stavební úřad
Na podzim loňského roku se povedlo získat další finanční dotaci 5 mil. Kč, která
byla určena na rekonstrukci prostoru správní budovy MULTITEC. K dotaci 5 mil.
Kč, které prostavělo město v loňském roce, bylo přidáno dalších 2,6 mil. v lednu 
z rozpočtu letošního roku. Časový harmonogram předání stavby byl ze strany
dodavatele dodržen. Rekonstrukce proběhla rychle, kvalitně, přímo pod dohledem
samotného stavebního úřadu. Je pravda, že při rekonstrukci bylo nutné realizovat
další práce a opravy a zajištění inženýrských sítí v nově získané nemovitosti.
Rekonstrukcí tak město a blízké okolí získalo prostory pro kulturní a nerušené pro-
jednávání žádostí a potřeb stavebníků.
Zajištění střechy č.p. 95
V listopadu byla vedení města nabídnuta možnost získání dotace do investiční
akce pro nemovitý majetek města. Město a zaměstnanci odboru správy majetku 
a investic se této nabídky iniciativně chopili. Byl připraven projekt pro záchranu
střechy a prostor č.p. 95. V prosinci proběhla výměna střešní krytiny a rekonstrukce
podkroví daného objektu. Při sledování průběhu prací byla zjištěna skutečnost, že
daná rekonstrukce proběhla v posledním okamžiku a celý objekt je v současné
době v suchu – pod střechou. Rekonstrukce podkroví byla rozšířena o přízemní
místnosti, které mají sloužit jako stálé výstavní prostory města. 
Tím jsem vás seznámila v kostce s největšími dotacemi, které město získalo 
v roce 2007. Nakonec musím vyjádřit poděkování zaměstnancům odboru správy
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Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 5. 6. 2008 

od 18 hodin v sále domu s pečovatelskou službou. 

Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.



majetku města a investic za obětavou práci a úsilí, bez kterého by nebylo možné 
v závěru loňského roku nápor rekonstrukcí zvládnout.
Poděkování je nutné směřovat také i všem ostatním zaměstnancům městského
úřadu za příkladnou obětavou práci a množství hodin věnovaných z osobního
volna při pořádání akcí úřadu pro obyvatele města. 

starosta a místostarostka města

Nový stojan na pitnou vodu
Vedení města připravilo pro občany další stojan pitné vody dovážené firmou EKO
– VODA do města. Potřeba pitné vody stoupá, proto se obec obrátila na provozo-
vatele EKO – VODY v Úvalech. Povedlo se získat další stojan, který je umístěn na
náměstí Arnošta z Pardubic před nemovitostí č. p. 18 (vedle sochy Arnošta z Par-
dubic). Provoz jednoho stojanu stojí 3 000,- Kč měsíčně. O jeho dalším osudu se
bude rozhodovat po roce 2009, kdy voda, která je ve stojanu v současné době 
k dispozici, by měla téct z kohoutků domácností města napojených na městský
vodovod, pokud bude dokončeno napojení na káranské řady.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Sběrný dvůr – rozšíření činnosti
Dnem 1. července 2008 rozšiřuje sběrný dvůr nebezpečných odpadů, umístěný 
v bývalém statku Hostín, svou činnost o možnost odkládání dalších odpadů. Kon-
krétně se jedná o odpad objemnější, který nelze umístit do popelnicových nádob
(např. nábytek, podlahové krytiny apod.), dále odpad biologického původu (pose-
čená tráva, plevel, spadané listí, poškozené a hnijící ovoce a zelenina, větve a zbyt-
ky dřeva a dřevěných konstrukcí  apod.) a jako poslední zbytky sutí, výkopových
zemin apod. (v tomto případě v množství maximálně do 300 kg). Bude zde umístě-
na separační nádoba na sklo a plasty. Sběrný dvůr nebude od občanů odebírat
pneumatiky, tuto službu jako placenou vykonávají pneuservisy v rámci zpětného
odběru. 
Kde nalezneme sběrný dvůr?
Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalého statku Hostín. Jedná se o oblast čtvrti
Slovany. Vjezd  je umístěn proti nově postaveným bytovým domům při silnici na
Škvorec. Vlastní sběrný dvůr je součástí již existující výkupny sběrných surovin
(výkup železa, barevných kovů, papíru a olověných baterií). V provozovně výkup-
ny již v současné době funguje sběrný dvůr nebezpečných odpadů a sběrné místo
zpětného odběru elektrozařízení (lednice, počítače, monitory, televize a ostatní
elektrotechnika a drobná elektrická zařízení a nástroje). 

Provozní doba:
Pondělí 8.00 – 11.30           12.30 – 16.00
Úterý 8.00 – 11.30           12.30 – 16.00
Středa 8.00 – 11.30           12.30 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30           12.30 – 17.00                    
Pátek 8.00 – 11.30           12.30 – 16.00
Sobota 9.30 – 13.00                       
V neděli a ve svátek je zavřeno.
Tato provozní doba je platná nejen pro sběrný dvůr, ale i pro výkupnu sběrných
surovin a pro místo zpětného odběru elektrozařízení.
Telefon: 281 980 506
Mobil: 603 584 251
Fax: 271 769 412

Upozornění na závěr
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Úval. Pokud by zde chtěl zde přijímané
odpady odložit občan z jiné obce, je to možné, ale pouze za poplatek a podle
množství odpadu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby není na odpad
vznikající při jejich činnosti tento sběrný dvůr určen. Tyto subjekty si musí zajistit

odkládání a likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
Výše uvedeným rozšířením činnosti sběrného dvora je každému občanu dána příle-
žitost šest dní v týdnu využít možnosti odložení odpadu do sběrného dvora. Nao-
pak z tohoto důvodu je zrušeno „jarní a podzimní kolečko” přistavování kontejne-
rů do ulic.

Stanoviště (hnízda) nádob na separovaný odpad – navýšení počtu nádob, četnos-
ti svozu, vznik nových stanovišť a nádoby na obaly Tetra Pak.
Vzhledem ke skutečnosti, že většina stanovišť nádob na odkládání separovaných
odpadů (komodita sklo, papír a plasty) kapacitně nestačí, bude dnem 1. července
2008 na vytipovaných stanovištích zvýšena četnost svozu (z měsíčního na čtrnácti-
denní nebo ze čtrnáctidenního na týdenní), případně bude navýšen počet nádob.
Budou k dispozici dvě nová stanoviště, a to ve Foersterově ulici a dále na Slova-
nech (kruhový objezd při vyústění ulic Česká a Moravská). Dále prozatím zkusmo
budou na třech stanovištích umístěny nádoby na obaly z Tetra Paku (parkoviště 
v Riegerově ulici před budovou stavebního úřadu a Multitecu, v ulici Dalmatské –
blok na Slovanech a v Nerudově ulici (SBD – bytovky).

Seznam stanovišť:
1. Riegerova ulice (parkoviště Multitec před stavebním úřadem)
2. ul. 5. května (před VPS))
3. Nerudova ulice (SBD – bytovky)
4. Grégrova ulice (u trafostanice)
5. Žižkova ulice (schody nad Výmolou)
6. Srbská ulice (na Slovanech)
7. Prokopa Velikého – Erbenova (u III. MŠ)
8. ul. Pod Tratí (u podjezdu)
9. Otokara Březiny (V Setých)

10. Jeronýmova (Radlická čtvrť)
11. Horova ulice (Ztracený korec)
12. Glücksmannova ulice (Úvaly u Horoušánek)
13. Rašínova – Palackého (u náměstí Svobody)
14. K Hájovně (nová zástavba proti ESSA CZECH)
15. Chorvatská ulice (Slovany)
16. Hálkova ulice (pod viaduktem – Devět oblouků)
17. ul. Zálesí (čtvrť Zálesí)
18. Ladova – Kollárova (horní Úvalák)
19. ul. U Horoušánek (Úvaly u Horoušánek)
20. Do Hodova (komunikace k nové ČOV)
21. ul. Dalmatská – blok (u bytových domů Slovany)
22. ul. Česká – ul. Moravská (kruh. objezd – Slovany) – nové stanoviště
23. ul. Foersterova (park u hasičského domu, poblíž areálu chovatelů) 

– nové stanoviště

Závěrem si vás dovolujeme vyzvat, abyste do separačních nádob odkládali pouze ty
vytříděné komodity, které podle označení na nádobách do nich patří. Ostatní
odpady odkládejte buď do popelnicových nádob nebo do sběrného dvora podle
pravidel uvedených ve výše uvedené části článku týkajícího se sběrného dvora. 
A na závěr ještě upozornění. Nádoby na odkládání komodit sklo, papír, plasty 
a obaly z Tetra Paku jsou určeny pro občany a ne pro fyzické osoby podnikající 
a právnické osoby. Opět zde platí, že jejich odvoz si musí zajistit v souladu se záko-
nem o odpadech.

Věříme, že rozšířením možností odkládání odpadů a třídění odpadů ubude černých
skládek.

Bohuslav Prokůpek, odbor ŽP a ÚP MěÚ Úvaly
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Výzva držitelům psů
Máme zde krásné jarní měsíce, na které jsme se všichni jistě těšili, a probouzející
příroda nás láká k procházkám. Stává se ale čím dál častěji, že si z takovéto pro-
cházky po městě přinesete domů na podrážce své boty nepříjemný suvenýr v podo-
bě psího exkrementu. Žádám proto všechny držitele psů, aby brali ohled na ostatní
spoluobčany, dodržovali obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a čistotě
ve městě a po svých miláčcích si uklízeli. V této souvislosti opakovaně vyzýváme
držitele psů, aby využívali možnost vyzvednout si na správním odboru MěÚ Úvaly
zdarma sáčky na psí exkrementy. 

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Proběhne kontrola záboru veřejných prostranství

a neregistrovaného držení psů
Upozorňujeme na skutečnost, že v následujících měsících bude probíhat na území
města kontrola dodržování obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, zamě-
řená zejména na nepovolený zábor veřejného prostranství a neregistrované držení
psů. V této souvislosti upozorňujeme na oznamovací povinnost, která vyplývá 
z této obecně závazné vyhlášky. Jejím nedodržením se vystavujete možnému posti-
hu v souladu s platnými právními předpisy.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Zprávy z města

Koupaliště v Úvalech 
Nemáte ani chatu ani zahrádku a nevíte, kam vyrazit na víkend? Nedaleko od hlav-
ního města Prahy v okrese Praha - východ se nachází místo, kde můžete příjemně
prožít hezké chvíle se svými dětmi, rodiči nebo přáteli. Ve městě Úvaly (20 km od
Prahy) byl již za druhé světové války, v malebném údolí na kraji města, vybudován
areál koupaliště. Tento areál se postupem doby vylepšoval a prošel mnoha rekon-
strukcemi. Jedna z největších proběhla v roce 1996.
V tomto areálu byly vybudovány tři bazény. Větší o rozměrech 50 x 25 m a menší 
o rozměrech 25 x 25 m, kde je nejmenší hloubka 95 cm a největší 240 cm, malé
kruhové brouzdaliště s hloubkou 40 cm a pro ta úplně nejmenší batolátka malý
kruhový bazének. Největší změnou tento areál prošel za poslední tři roky, kdy byla
podstatně zvětšena jeho kapacita a bylo zde vybudováno mnoho sportovních 
a stravovacích možností k zpříjemnění vašich zážitků z dobře prožitého víkendu. K

dnešnímu dni je zde možnost občerstvení u čtyřech prodejních míst a pro ty, kteří
rádi u vody sportují, jsme vybudovali hřiště na nohejbal, volejbal, plážový volejbal,
minigolf, kuželky, ruské kuželky, pétanque, ping pong atd.
Dále jsme pro vaši pohodu připravili malou půjčovnu věcí, které u vody neustále
potřebujeme, zapomeneme je doma a vzpomeneme si na ně až u vody. Je to napří-
klad půjčování slunečníků, nafukovacích předmětů pro děti a různých společen-
ských her.

Otevírací doba: 
červen, září 10:00 – 20:00 hodin 
červenec, srpen 09:00 – 20:00 hodin

V případě příznivého počasí je koupaliště otevřeno již od 16. května.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že se vám bude u nás líbit.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ Úvaly

V Y H L A Š U J E  H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K U

• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

• domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční

• peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek • hraček a školních potřeb

• nepoškozené obuvi (dámská, pánská, dětská) • kabelek, tašek, batohů a peněženek 

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:

lyže a lyžařské boty, jízdní kola, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), ledničky, televize, nábytek, 

počítače a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční 

dne: 9. 6. 2008, čas: 15.00 – 17.00 hodin, místo: náměstí Arnošta z Pardubic v prostoru místního tržiště

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.



Ze zápisníku policie

Ještě jednou Vzpomínka na revoluční dny roku

1945, aneb „Cesta z Úval do Prahy a ZOO 

velbloudmo” !
V pátém čísle Života Úval v r. 2005 byla uveřejněna jedna „trochu veselejší vzpo-
mínka”. To úvalští skauti, tehdy asi šestnáctiletí junáci, byli pověřeni dokončením
skautské štafety při doprovodu velblouda do Prahy – „po svých”. I ten velbloud
odněkud ze ZOO či z cirkusu se tehdy „nadechl” čerstvě získané svobody po osvo-
bození Československa od nacistické okupace a také po skončení Hitlerem vypro-
vokované druhé světové války. Na jarně zeleném poli u tehdy Německého Brodu
(dnes Havlíčkova Brodu) se v prvých červnových dnech památného roku 1945
náhle objevil a volně se popásal dvouhrbý velbloud. Opět svobodná Českosloven-
ská republika se právě začala rozvíjet do obnovované demokracie. Leccos však ještě
nefungovalo tak, jak jsme si po celých válečných šest let představovali svobodný
život. Především ještě plně nefungovala doprava, hlavní silnice byly přeplněné
osvobozující Rudou armádou, naše rodiny ještě ovládal válečný stav tzv. lístkový
systém. Ale už se zase rozvíjely různé „za protektorátu” zakázané organizace, mezi
nimi i český skauting zvaný „Junák”.

Pro náhle se objevivšího velblouda byl v té době jediný možný odborný azyl 
v pražské ZOO. Avšak od Havlíčkova Brodu do Prahy je to 99 km. A tak napadlo
havlíčkobrodské skauty doprovodit odchyceného velblouda do Prahy pěšmo skaut-
skou štafetou. Co se potom v těch červnových dnech všechno událo, o tom se lze
dočíst v publikacích dnes zachovaných jen v archivech. Jak tomu bylo v závěru celé
štafety před Prahou, to právě popisovala ona „Vzpomínka” v Životě Úval 5/2005.
O stejné příhodě se „už” v r. 1970 rozepisoval skautský časopis Junák (ročník 32
dvojčíslo 33-34). V jeho článku jsou uváděny detaily celé příhody pod názvem
„Velbloudmo do Prahy” i s ilustrací malíře Zdeňka Buriana: o tom, jak se skautům
podařilo velblouda odchytit i o myšlence přepravy do Prahy za podmínek obtíží na
poválečných silnicích i železnici. Shodou okolností to bylo zase poslední svobod-
né číslo Junáka v uvolňujících se letech Pražského jara (1968-1970), po němž nasta-
la bohužel další vynucená skautská mlčenka až do r. 1989. V r. 1994 se čtenářům

dostala do rukou knížka filmového režiséra Miloše Formana „Co já vím” i s jeho
vzpomínkou „Můj velbloud dvouhrbý”. Obě verze se potom už potřetí objevily ve
skautském časopise „ČIN” v březnu 2004 v článku o tajemné (?) cestě 
z r. 1945 s názvem „Záhada skautského velblouda”. Všechny tři archivní zdroje
popisují asi jedinou realitu, i když s drobnými odchylkami: zda dvouhrbý velbloud
byl „on” či „ona”, zdali prvými skauty té neobvyklé štafety byli junáci z Havlíčkova
Brodu či z Čáslavi, atp.? Závěry všech zdrojů však končí nejistou otázkou – skonči-
lo to pouštní zvíře tehdy definitivně v pražské ZOO? A co s ním bylo dál?
Na tyto otázky mohou dnes odpovědět zaručeně jen archivy pražské ZOO, částeč-
ně i ještě dnes stárnoucí tehdejší skautíci 100 kilometrové štafety. Z Úval do Prahy
byli onoho 14. 6. 1945 průvodci tři úvalští skauti: Roman Bubák, Vladimír Kolomý
a Zdeněk Kučera. Štafetové předchůdce od Čáslavi, Kutné Hory či z Kolína naše
úvalské velbloudářské trio nezná, my ani neznáme další jména – pro obě dlouhá
nucená mlčení. Za nás tři proto prohlašuji, že velbloudici původním jménem
„Pepito” z Českomoravské vysočiny, či pod novým „naším jménem „Junačka” od
skautů před Prahou, jsme do ZOO v Praze doprovodili a jejímu vedení předali.
Tam by bylo možné pátrat po dalších osudech našeho pouštního nalezence. Co
tomu říkají pražské ZOO-archivy? Ani to už není jednoduché (viz Pozn.). Sekreta-
riát dnešního p. ředitele nám potvrdil, že „náš” velbloud se v Praze nadlouho „neo-
hřál”. Ve čtvrtek 14. 6. 1945 doputoval do velbloudí ohrady ZOO, hned 10. 8.
1945 byl vyměněn za jiné zvíře do cirkusu HENRY. Zdali „Junačka” měla či nemě-
la kdy svého velbloudího partnera, popřípadě existuje-li jejich velblouďátko, to už
není možné zjistit! V každém případě však dnešní velbloudi v pražské ZOO roz-
hodně nejsou potomky našeho dvouhrbého velblouda. 

Pozn. Ve vedení pražské ZOO ve válečných letech 1939 až 1945 se tehdy střídalo
hned několik představitelů. Po legendárním prof. Jiřím Jandovi to byl i v „našich”
dnech po revoluci 1945 MVDr. J. Vlasák (od 1. 11. 1939 do 16. 7. 1946). V osudný
„náš” čtvrtek 14. 6. 1945 vedením ZOO byl dočasně pověřen správce J. Wolf (od 6.
6. do 18. 7. 1945). Ani zde není zjistitelné, pod čím jménem byl „náš” velbloud do
dočasného útulku v ZOO přijat!

Ing. Vladimír Kolomý
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Zajímavosti

Výživa
Na své dvě nezletilé děti zapomněl a k rukám matky nezaslal ani korunu.
35 - letý otec z Úval si pět měsíců neplní svou vyživovací povinnost vůči svým
potomkům.  Dluh na výživném za období od měsíce prosince loňského roku do
současné doby přesahuje částku 94 tisíc korun. Tatínek je tak podezřelý ze spáchání
trestného činu zanedbání povinné výživy. Za uvedený trestný čin hrozí pachateli
trest odnětí svobody až na jeden rok. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení
Úvaly.

Krádež tržby
V neděli 27. 4. 2008 došlo v Šestajovicích k odcizení finanční hotovosti.
Ve večerních hodinách navštívil mazaný lapka nejmenovanou restauraci. Vyčkal na
vhodnou chvíli a v nepřítomnosti obsluhy odcizil ze zázemí baru volně odloženou
„kasírtašku” s finanční hotovostí 11 tisíc korun. Peněženku s částkou jeden tisíc 

korun pak zlodějíček přehodil za plot rodinného domu. Případ šetří policisté 
z Obvodního oddělení Úvaly. 

Kdosi odcizil čtyřkolku
V Úvalech došlo v noci ze soboty na neděli k odcizení dětské čtyřkolky.
Tu nechali majitelé volně odstavenou na dvorku neoploceného pozemku. Zlodějí-
ček tak neměl žádnou překážku, aby černou dětskou čtyřkolku odcizil. Škoda byla
vyčíslena na 16 tisíc korun. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Úvaly jako
podezření z trestného činu krádež. 

nprap. Petra Potočná, 

preventivně informační skupina Policie ČR Praha-venkov
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Úvalské notování
Město Úvaly pod patronací MAS Region Pošembeří a společnosti Region Pošem-
beří, o.p.s., za finanční spoluúčasti Středočeského kraje, vyhlašuje 1. ročník regio-
nální přehlídky pěveckých a dramatických aktivit „ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ”. 
Přehlídka se uskuteční v sobotu 11. října 2008 ve společenském sále Domu s pečo-
vatelskou službou v Úvalech a věříme, že za velkého zájmu nejen úvalských obča-
nů. O přípravě přehlídky a jejím programu budeme informovat v dalších číslech
Života Úval.

PROPOZICE
1. ROČNÍK REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKY PĚVECKÝCH 
A DRAMATICKÝCH AKTIVIT - ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ

VYHLAŠOVATEL
Město Úvaly, prostřednictvím Komise pro kulturu Rady města Úvaly, pod patrona-
cí MAS Region Pošembeří a společnosti Region Pošembeří, o.p.s., za finanční spo-
luúčasti Středočeského kraje.

TERMÍN KONÁNÍ
Přehlídka se uskuteční v sobotu 11. října 2008.

ZAMĚŘENÍ
ÚVALSKÉ NOTOVÁNÍ je nesoutěžní regionální pěveckou a dramatickou přehlíd-
kou amatérských dětských souborů, amatérských pěveckých a dramatických (ochot-
nických) souborů obcí, základních a mateřských škol, domů dětí a mládeže, spolků,
organizací, sdružení a církví. Pěvecký i dramatický repertoár na přehlídku volí sou-
bory podle vlastního výběru. Přehlídkový program může trvat do 15 minut zpíva-
ného nebo hraného času (čas může být upraven v závislosti na počtu zúčastněných
souborů). Zúčastněným souborům budou předány na závěr pamětní listy, dětským
kolektivům sladké odměny, a květiny.

POSLÁNÍ
Smyslem přehlídky není soutěžení mezi soubory, ale vytvoření nesoutěžní příleži-
tosti pro vzájemnou inspiraci, předávání zkušeností a ukázky pěvecké a dramatické
činnosti pro přítomnou veřejnost. Měly by být povzbuzením pro vedoucí souborů
a sváteční událostí pro děti i dospělé a další zúčastněné osoby.

MÍSTO VYSTOUPENÍ
Sál Domu s pečovatelskou službou v Úvalech. Všechny zúčastněné soubory obdrží
malé občerstvení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Uzávěrka přihlášek je do 30. června 2008. Přihlášky se zasílají na adresu: Městský
úřad Úvaly, odbor správní, Pražská 276, 250 82  Úvaly, nebo na e-mail:
spravni@mestouvaly.cz. Koordinátor přehlídky: Dr. Vítězslav Pokorný, tel. 607 120
386. Následně do 31. 7. 2008 přihlášené soubory obdrží organizační pokyny a pro-
gram přehlídky.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ŽIVOT ÚVAL, Českobrodský zpravodaj, Náš region

Dr. Vítězslav Pokorný

Obec Dobročovice a Komorní sbor CHRISTI Úvaly

srdečně zvou na

CYRILOMETODĚJSKÝ KONCERT

u příležitosti státního svátku příchodu 

staroslovanských věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje do Čech.

Účinkují: Komorní sbor CHRISTI Úvaly, 
Marta Ženatá – zpěv

Varhanní doprovod: Mgr. Eva Nádeníčková
Řídí: Dr. Vítězslav Pokorný

Sobota 5. července 2008 v 17 hodin 

v kapli sv. Izidora v Dobročovicích

O jednom zapomenutém malíři

Zeptáme-li se někoho, kterou osobu
si vybaví při vyslovení jména Václav
Rytíř, pravděpodobně většina dotáza-
ných odpoví, že žádnou nezná. V
současnosti ví snad jen pár pamětní-
ků, že v Úvalech žil v Poděbradově
ulici malíř a grafik, který patřil mezi
významné umělce nejen u nás, ale i v
zahraničí. 
V jednom starším sborníku českoslo-
venských výtvarných umělců je
možné se dovědět mnoho zajíma-
vých podrobností. Václav Rytíř se
narodil 22. prosince 1889 v Praze. Po

studiích v Praze a v Paříži se věnoval tvorbě obrázků nazývaných ex libris, olejo-
malbě a akvarelům. O ex libris vydal řadu publikací, v roce 1935 byl zvolen vicep-
rezidentem Společnosti sběratelů ex libris v Los Angeles, v témže roce obdržel 1.
cenu na mezinárodní výstavě ex libris v Lisabonu. Nejprve na Moravě, později na
Českobrodsku vytvořil řadu krajinomaleb. Po muzeích a soukromých sbírkách jsou
rozptýleny jeho kresby a akvarely s náměty ze staré Prahy. Ukázky vlastní tvorby
vystavoval v roce 1915 v Praze a následujícího roku v Lounech. Na podzim v roce
1922 měl soubornou výstavu leptů, ex libris, olejomaleb a akvarelů v Bučovicích, v
roce 1942 vystavoval 140 svých prací v Praze. V cizině se prezentoval svými díly v
Los Angeles, v Lisabonu a v Bruselu.
Na rozdíl od jiných slavných výtvarníků Václav Rytíř neprožil závěr svého života
šťastně. Zemřel téměř v bídě před 65 lety 24. června 1943. Je pochován na úval-
ském hřbitově.
Malíř J. Vizner, který se s malířem Rytířem znal, o něm kdysi napsal: „Byl to člověk
velmi nadaný, velmi pilný, ale život byl k němu velmi přísný, ba zlý.”

Ing. Vladislav Procházka

V září budou zahájeny TANEČNÍ KURZY V ÚVALECH.

Podrobnosti jsou uvedeny na straně 25.
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Kapela Divokej Bill slaví 10 let od svého založení

Představovat velice populární úvalskou hudební skupinu Divokej Bill by bylo asi
jako nosit dříví do lesa. V letošním roce je to právě deset let, kdy poprvé vystoupila
na veřejnosti. Při této příležitosti jsem položil zakladateli kapely Václavu Bláhovi
několik otázek.

Jak s odstupem času můžeš hodnotit loňské turné po některých zemích západní

Evropy?

Byli jsme absolutně nadšeni. Během 14 dní jsme koncertovali v Anglii, Belgii, 
a v Německu společně s anglickou kapelou Levellers. Byl to bezvadný výlet pro
všechny, bezva zážitky. Spolupráce s Levellers se velice osvědčila, i letos s nimi
uspořádáme v prosinci další turné.

Kolik jste absolvovali  koncertů v letošním roce?

Letos jsme v podstatě na začátku. Začali jsme hrát před měsícem. Letošní rok je ve
znamení oslav 10 let trvání skupiny. V květnu absolvujeme 8 koncertů s Čechomo-
rem, přes léto pojedeme na řadu hudebních festivalů, v říjnu a v listopadu se
chystáme na turné se skupinou Tři sestry a rok zakončíme na turné s Levellers. 

Co můžeš říci k letošnímu jubileu kapely?

Byly to nádherné roky. Kolikrát přemýšlím, co se událo od okamžiku, kdy jsme se
rozhodli zkusit začít hrát, až do současnosti, kolik úspěchů jsme zažili. Samozřej-
mě občas přišel nějaký neúspěch a zklamání. Jsem za celou partu moc rád, že tady
v Úvalech jsme udělali takovej zářez, že lidi nás mají rádi a že se jim to, co hraje-
me, líbí a na oplátku bych jim chtěl za přízeň moc poděkovat. Velice si toho váží-
me a chci říct, že příčiny úspěchu taky vidím v podpoře, která tady vždycky byla.
Jsem na to hrdej a mám z toho obrovskou radost.

Hrajete stále ve stejném složení jako na začátku?

Trošku se parta změnila, ale ne výrazně. Asi před čtyřmi roky jsme měli změnu na
postu bubeníka a teď máme stálého hosta – hráče na australský nástroj didgeridoo.

Nenapadlo vás mít v kapele taky zpěvačku?

Stálou určitě ne. Párkrát s námi zpívala Jana Španielová nebo Aneta Langerová.
Zastáváme známý názor, že ženská do kapely nepatří.

Během uplynulých let jste nahráli 4 CD, kdy se objeví další?

Na to se nás často lidi ptají. Usilovně na něm pracujeme. Několik písniček už
máme, asi je uslyší na Ouvalským bigbítu. Nedá se ale „tlačit na pilu”, chce to
nápady, nejde to tak rychle, jak si mnozí myslí. Rádi bychom další CD vydali ve
druhé polovině příštího roku. 

Začátkem června proběhne Ouvalskej bigbít. Bude asi tak trochu souviset

s desetiletím kapely…

Ano, řekli jsme si, že na letošní Ouvalskej bigbít pozveme všechny, se kterými jsme
za těch deset let hráli nebo se s nimi potkávali. Letos dokonce chceme uspořádat
Ouvalskej bigbít „dvojitý”, teď v červnu a pak v sobotu 6. září. Na zářijovou část
máme pozvanou Anetu Langerovou, kapely Horkýže Slíže, Visací zámek a další
jsou v jednání. 

Bude červnový Ouvalskej bigbít jiný oproti předcházejícím ročníkům?

Vzhledem k tomu, že ve stejný den začíná mistrovství Evropy ve fotbale a české
mužstvo hraje úvodní zápas, bude během podvečerního koncertu skupiny Tři sest-
ry za nimi velkoplošná projekce přenosu z tohoto fotbalového utkání. Na malé
scéně budou hrát nové úvalské kapely Zpětná vazba a Dům dětí, tedy nová místní 

mladá krev. Po dlouhé době vystoupí na Ouvalským bigbítu nejstarší úvalská kape-
la The Snails, se kterou jsme navázali spolupráci. Taky jsme zvažovali, jestli neu-
spořádat bigbít dvoudenní, ale uchovali jsme jeho tradiční podobu, tedy od oběda
do půlnoci, aby vše bylo rychle a čistě vyřešeno a pobavili jsme se. Nemáme ambi-
ce na rozšiřování. Chci požádat lidi, aby nám nevyčítali, že akce není vícedenní,
ale my se o to nesnažíme. S každou známou kapelou rostou finanční nároky a není
lehké to finančně zvládnout.

Děkuji za odpovědi a přeji kapele Divokej Bill, ať se jí daří i nadále.

Ing. Vladislav Procházka

OUVALSKEJ BIGBÍT

17. ročník  7. 6. 2008 

začátek ve 14 hodin pod sokolovnou

Vystoupí: Tři sestry, Čechomor, Divokej Bill, 

Vypsaná fixa, Medvěd 009, Snails, Hegeš 

a další ….

Více o programu je na www.ouvalskejbigbit.cz 

nebo na www.divokejbill.cz.

Divokej Bill na vystoupení v Úvalech, foto Ing. V. Procházka, DiS.
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Zprávy z MDDM

Výstava Lukáše Saláka
Výstavy v galerii MDDM jsou v letošním roce zamě-
řeny na ukázky výtvarných prací především mladší
generace. Nejinak tomu bylo ve dnech 18. až 20.
dubna, kdy v galerii vystavoval amatérský fotograf
Lukáš Salák.
Lukáš se věnuje fotografování přibližně 15 let. Je
absolventem Pražské fotografické školy. Nevystavoval
poprvé; již v roce 2001 se úspěšně zúčastnil soutěže
Úvaly ve fotografii v roce 2000, v roce 2005 se podílel
na výstavě Lidské vztahy pořádané v pražské galerii

Deset. Letos si už mohl Lukáš Salák dovolit určitý průřez
dosavadní fotografickou tvorbou. V galerii MDDM byly
zastoupeny snímky z cyklu Život kolem nás, abstraktní a
volná témata. Těžištěm výstavy byly především fotografie
vycházející z úzké spolupráce s kulturním centrem pro
lidi s mentálním postižením Oáza.
Každý zkušený fotograf ví, že od námětu k výsledku
vede často dlouhá a trnitá cesta. Jestliže chce v zápla-
vě a přesycenosti z médií svými fotografiemi uspět,
musí neustále hledat inspiraci, aby snímky zaujal.
Často se stává, že se fotograf soustředí na líbivé
obrázky celebrit nebo hvězd showbyznysu s rychle
hasnoucím dekorativním efektem. Lukáš Salák tuto
cestu nezvolil. Svými fotografiemi z kulturního centra
Oáza ukazuje trochu jiný svět, svět lidí, kteří se
odchylují od většiny populace. Netěží z fotogeničnos-
ti osob a prostředí, v němž žijí. Nejsou to inscenova-
né snímky. Zachycuje obyčejné situace, přirozené
chování osob, projevy radosti, štěstí nebo smutku,
odhaluje trochu tajemství, které je často skryto. Tím,
že získal důvěru od lidí v centru Oáza, mohl tak
vytvořit neokázalý a specifický dokument, který není
ukončen, ale dále rozpracováván.
Lukáš Salák pracuje v současnosti také na fotografiích,
určených pro pokračování knížky od Perchty Kazi
Páté pod názvem Mé dítě má autismus. Z toho je

patrný dlouhodobý cíl jeho fotografické tvorby –
pomoci k odstranění předsudků a k pochopení života
určité části lidského společenství.

Ing. Vladislav Procházka

Na vernisáži výstavy fotografií LUKÁŠE SALÁKA
v MDDM v pátek 18. 4. v 18 hodin zahrála kapela
Hegeš, která svým vystoupením umocnila příjemný
dojem z Lukášových fotografií. Tahle výstava byla
charakteristická i úžasnou atmosférou, sešlo se hodně
návštěvníků všech věkových kategorií a bylo se oprav-
du na co dívat. Lukášovi patří dík nejen za krásné
fotografie, ale i za dobrovolnou pomoc postiženým
lidem v OÁZE. Je fajn, když v dnešní době můžeme
potkat mladého člověka jako je Lukáš. 

Jana Pospíšilová

5. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE

Memoriál Jaroslava Novotného
Byla sobota 19. dubna 2008, 12.45 hodin, slunce se
schovalo za mraky a mírně pršelo. Sešli jsme se 
s Janou u domečku. Jen jsme otevřeli, už tu byl první
šachista. Když jsme se ho zeptali, proč nechodí na
šachy, tak jsme se dověděli, že je z Ostravy. Pak přišel
malý Patrik s mamkou a babičkou, Dan s mamkou 
a Martin, který to má dvě stě metrů domů. 
Bylo 13.15 hodin, a protože nikdo další nepřišel,
zahájili jsme turnaj vzpomínkou na p. Novotného.

Kluci si rozlosovali pořadí a první část turnaje začala.
Po prvních třech kolech zůstal Patrik bez bodů, ale
ostatní tři kluci měli všichni 2 body. Takže jsme po
malé přestávce zahájili druhou část, další tři kola. Pat-

rik byl opět bez bodu. Dan uhrál 1 bod. Martin 
a Dan z Ostravy měli oba 2 a půl bodu. Ve třetí části
se tedy utkali Martin a Dan o první místo. Za finálo-
vé nervozity už ani jeden z kluků nevyhrál a tak jsme
vyhlásili dvě první místa – Martin Horák a Dan Klíč 
z Ostravy. Na třetím místě se umístil Dan a čtvrtý byl
malý Patrik (jeho první šachová zkušenost). 
Rozdali jsme dlouho očekávané ceny a kolem 16.30
hodin jsme se rozešli. Děkujeme klukům za účast 
a přejeme si, aby příště přišlo šachistů více.

Petr Nováček

Čarodějnice 2008
Letošní čarodějnice se opravdu vydařily. Počasí nám
přálo, kapela hrála pěkně, Švejdovy buřtíky byly
móóc dobré, občerstvení u Frýdmanů chutné, obslu-
ha vzorná, ceny mírné. Děti se bavily, byla připravena
řada soutěží a vystoupení kejklířské skupiny Beze
jména, jejímž uměleckým vedoucím je Petr Teimer 
(a opět mile překvapil). Bavili se velcí i malí a my
také. 

Lukáš Salák při vernisáži výstavy

Martin Horák a Dan Klíč nad šachovnicí, dohlíží

rozhodčí pan Nováček

Ze soutěže o nejlepší škleb

Hlavní formace čarodějnic, foto R. Navrátil

Kapela Hegeš



Chtěla bych poděkovat pracovníkům VPS za přípravu
hranice a technického zázemí (Jirka Konečný ten den
aspiroval na vítěze v soutěži o nejpevnější nervy,
neboť zlobila elektřina a vůbec byly asi erupce na
Slunci). Ale … konec dobrý, všechno dobré. Opět se
prokázalo, že MDDM má hodně přátel a příznivců, 
a čarodějnice z „domečku” spolu se svými svěřenci
mohly krásně oslavit filipojakubskou noc, na které
ohňová show byla príma tečkou za hezkým večerem.
Tak, a už nezbývá než poděkovat děvčatům z kulturní
komise a za rok zase ahóój!

Jana Pospíšilová

Regionální taneční soutěže, aneb

Když se daří, tak se daří....
A je tu zase jaro a s ním opět regionální kola taneč-
ních soutěží formací. Po loňských úspěšných startech
to znamenalo obhájit vítězné pozice a pokusit se 
i přes letošní komplikace s termíny ukázat, co umíme.
Rozčarování přišlo hned po vyhlášení termínů soutě-
ží. Střední Čechy měly termíny regionálních soutěží
scénického tance v Salesiánském divadle dětí a parke-
tových formací SUT v KD Ládví ve stejném termínu
29. - 30. 3. 2008. Zbývalo nám zkusit jednat o přesu-
nu do jiného regionu, nebo se rozhodnout, kam poje-
deme. Soutěž v divadle je úžasná pro své prostředí,
světelné a jevištní možnosti, ve kterých má každé
vystoupení své nenahraditelné kouzlo, ale nebyla
možnost přijet do jiného regionu. Svaz učitelů jako
pořádající instituce Festivalu tanečního mládí nám
umožnil přeložit dětské a juniorské formace do seve-
ročeského regionu, a tak bylo vše rozhodnuto a nadě-
je na postup do soutěže mistrovství republiky FTM
zachráněny.
Divadelní soutěž byla již podle očekávání pastvou
pro oči pro všechny rodiče, kteří se na tuhle podíva-
nou vždy velmi těší. A naše děti jim dokázaly, že tan-
čit umí. A když se přidala světla na zajímavé taneční
kostýmy, spokojenost s vystoupením svých ratolestí 
z rodičů přímo čišela. Soutěž byla vysoce hodnotná,
výkony souborů zejména z uměleckých škol  byly
obdivuhodné. Choreografie „Blues o šnecích” 
a „Letní den” byla pochválena za dobrou souhru 
a jednotnost provedení, zpracování tématu, za taneč-

nost, kostýmy a rekvizity. Proto jeden ze třech uděle-
ných diplomů získala právě naše taneční skupina.
Choreografie mladších dětí byly hodnoceny jako začí-
nající soubory, kde je třeba ještě pracovat na technice.
Ve stejnou dobu, jako děti v divadle, se utkala taneční
skupina nejstarších děvčat v kategorii dospělých regio-
nální soutěže FTM v Ládví. Vybojovala si postup na
mistrovství republiky do Plzně. Choreografie „Co tě
čeká” autorky Sarah Kubaričové obsadila 1. místo 
v parketových kompozicích a zajistila si tím přímý
postup do semifinále tohoto šampionátu.
Děti a junioři se po dohodě s pořadatelem, taneční
školou Duha Česká Lípa, zúčastnili regionálního kola
FTM  20. 4. v severočeském regionu. Mezi rodiči byly
tak trochu obavy, jak to s postupem dopadne, když
jsme na soutěži „u sousedů”. Ale porota byla spraved-
livá a nečinila rozdíly. TS Rytmus III si vybojovala
postup s choreografií Aleny Sismilichové „Letní den”,
která v kategorii dětí obsadila v parketových kompo-
zicích 1. místo a úspěchem bylo i 3. místo choreogra-
fie Máši Marouškové „Blues o šnecích”, která se jen 
o chloupek nevešla do nominovaných 2 míst z 11 při-
hlášených vystoupení. Choreografie malých dětí se ve
velké konkurenci tanečních škol nedostaly do finále.

Radost jsme měli i z dalšího úspěchu disko formace.
Rytmus III startoval poprvé mezi juniory s choreogra-
fií Pink a vybojoval i přes nejnižší věkový průměr
další postup na republiku. Autorky a trenérky Tereza
Hlaváčková a Katka Opálková si připsaly 2. místo 

v dosud nejtěžší konkurenci. Soutěže se účastnilo
podle sdělení pořadatele přes 700 tanečníků, a tak
trvala až do večerních hodin. Dětem to ale nevadilo,
hřál je úspěch, a tak si po vyhodnocení posbíraly
svoje „nádobíčko” a radostnou novinu hlásily mobil-
ními telefony všem tatínkům, známým a kamarádům.
A proč „nádobíčko” ? No, jednoduše proto, že místo
medailí se rozdávaly talíře. A tak si asi brzy pořídíme
jarmaru na ty zvonečky, vázy a talíře....co když příště
vyhrajeme hrnky.
Týden po soutěži jsme se mohli znovu radovat: celo-
státní komise porotců nám za mimořádné výkony
udělila DIVOKOU KARTU pro ŠNEKY, a tak nako-
nec pojedeme na republiku se třemi formacemi. 
Na čelákovickou „Duběnku” jsme jeli 10. 5. v dobré
náladě, protože na téhle soutěži patříme vždy k favo-
ritům a dortíky a skleněné ceny - „duběnky” za 1.
místo a bonboniéry za 2. a 3. místo většinou sbíráme
jak houby po dešti. A když se daří, tak se daří.....1.
místo si vybojovalo disko Pink a scénický tanec Letní
den a Žabky. Na 2. místě skončil scénický tanec Šíp-
kový keř a Za ruku a na 3. místě Blues o šnecích a Co
tě čeká. Tak jsme tančili a mlsali a užili si pěkný den.

A co nás ještě čeká? 
17. a 18. 5. Mistrovství republiky dětí a juniorů 

ve formacích FTM v České Lípě
17. 5. Regionální soutěž mládeže 

v Salesiánském divadle
23. 5. Vystoupení na Bambiriádě v Poděbradech
24. 5. Mistrovství republiky mládeže 

ve formacích FTM v Plzni
25. 5. Nominační soutěž na Mistrovství světa 

v EB
1. 6. Akademie tanečního oddělení 

v Salesiánském divadle v Praze
7. 6. Mistrovství republiky v EB a BD v Brně
A pak možná i mistrovství světa v Brémách.... no 
a jako každý rok – taneční soustředění na konci srpna
v Lažánkách. 
Všem svým tanečním vedoucím a spolupracovníkům
děkuji za jejich práci s dětmi a mládeží, přeji hodně
dalších nápadů a pohodové prázdniny. A ať se daří...

Alena Sismilichová
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Zprávy z MDDM

Blues o šnecích

Co tě čeká

Letní den, foto R. Navrátil

Noční ohňová show
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Dětská přání babičkám v DD
6. 5. vystoupily děti z dramatických, hudebních 
a tanečních kroužků v domově důchodců s pásmem
ke Dni matek. Vedoucí hudebních kroužků Petr Nová-
ček zahrál na klávesy babičkám i dědům jejich oblíbe-
né písničky a měli jsme radost, když jsme viděli, že si
společně s ním zazpívají. 

Foto O. Procházková

Turisťák na Sázavě
8. května turisťáček vyrazil na čtyři dny do Kožlí, do
vesničky ležící 4 km od Ledče nad Sázavou. Po cestě
jsme stihli zříceninu chřenovického hradu. V pátek
jsme navštívili stanici ochrany fauny v Pavlově. Sobo-
ta patřila velkému výletu na Stvořidla. Stihlo se pár

her a bojovek a nechyběl ani táborák. Ušlo se celkem
32 km a děti i vedoucí si to moc užili. 

Moc a moc bych chtěla poděkovat Janě Šveňhové,
která nám poskytla azyl na chaloupce a velké díky
patří i pro Jirku, Danu a Danu Konečných, kteří 
i s Janou celou výpravu ve zdraví přežili.

Olina Procházková

Pochod „KUDY CHODIL KAREL IV.”
V kronice vždy končím větou”... a opět se nám zadaři-
lo”. Tentokráte NE.  Už ráno na nádraží se počasí
mračilo. Předpověď také nebyla dobrá, ale už kolikrát
to počasářům nevyšlo. Vyrazilo nás deset a až do star-
tu ani nekáplo. Jen jsme se zaregistrovali a vyrazili, tak
to začalo. Nejdříve krápalo a pak už se střídal déšť 
s ceďákem. Aby to nebylo tak jednoduché, byla před
námi polní cesta. Určitě každý zažil ten pocit, kdy
jdete a bahno se nabaluje na botky, a když už nemůže

dál, opadá a opět se nabaluje na botky, a tak to pokra-
čovalo až na konec cesty. Tento pochod známe, a tak
se každý těšil na autobusovou zastávku, kde si odpoči-
neme a nebude tam pršet. Pravda je, že kdyby tam jel
nějaký autobus, tak to zabalíme a hurá domů. Ale
znáte to, jako na potvoru nic nejelo. Nálada pod psa 
a mokro všude. Dětem začala být zima a zrovna
jenom pršelo a nelilo. Tak honem na cestu, teď to
bude do kopce, a tak se zahřejeme. Opravdu přestáva-
lo pršet, dětem přestala být zima a po čaji v Mořince
to bylo lepší a lepší. Hřišťátko, na kterém se řádí, bylo
nevyužité, ale hranolky a buřtíky nás postavily na
nohy. Teď už to bylo na Karlštejn jenom čtyři kilo-
metry, a tak se šlapalo veseleji. Po cestě stačily děti
vyhlásit soutěž o nejvíce zadělané boty a už byl vidět
hrad. Vstupem na ulici s obchody se dětem rozzářila
očička. Nikomu nebyla zima, nikdo nefňukal a niko-
ho ani nebolely nohy. Prostě paráda. V cíli každý
dostal diplom, sušenku a limču a šlapalo se na vlak. Ve
vlaku se děti stačily trochu oloupat od bahna a v Praze
se ještě stihlo dětské hřiště. Je pravda, že po příjezdu
do Úval někteří rodiče trvali na tom, že chtějí děti,
které ráno odjely, ale nakonec nám tam nikdo nezů-
stal. Jak byl hrůzostrašný začátek, tak se konec docela
zadařil, ale důležité je, že nikdo tento pochod neod-
marodil. 

Olina Procházková

MDDM ÚVALY VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA ZAJÍMAVÉ AKCE, KTERÉ JSME

PRO VÁS PŘIPRAIVLI:

1. 6. 
Od 15 hodin se koná TANEČNÍ AKADEMIE v Sele-
siánském divadle v Praze, kde se představí děti 
z tanečních kroužků MDDM, TS Rytmus Úvaly 
a hosté.

4. a 5. 6.
Od 17.30 hodin v MDDM koncert žáků ZUŠ Jana
Zacha Čelákovice.

7. 6.
Mistrovství republiky EB, BD – Brno.
Možná účast na Mistrovství světa EB Brémy – pokud
se nominujeme.
Turisťáčci jdou na pochod „Pytláckými stezkami” –
Říčany.

Zprávy z MDDM

Děti z MDDM vystoupily v domově důchodců

s pásmem ke Dni matek
Turisťáčci v Máslovicích

Turisťáčci na putování Za povidlovým koláčem
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ MDDM

28. 6. - 12. 7. 2008
PRACHOVSKÉ SKÁLY
VEDOUCÍ: ALENA SISMILICHOVÁ,
OLINA PROCHÁZKOVÁ

29. 6. – 6. 7. 2008
DRAMATICKO – VÝTVARNÝ
CHOLTICE
VEDOUCÍ: JANA POSPÍŠILOVÁ, 
HANA NOVOSÁDOVÁ, LENKA KONKOLSKÁ

30. 6. - 4. 7. 2008, 7. 7. - 11. 7. 2008
VÝTVARNÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
MDDM ÚVALY
VEDOUCÍ: BÁRA OPELKOVÁ

13. 7. - 20. 7. 2008
CYKLISTICKO – TURISTICKÝ
CHOLTICE
VEDOUCÍ: OLINA PROCHÁZKOVÁ, 
DANA KONEČNÁ

21. 7. - 25. 7. 2008  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
MDDM ÚVALY
VEDOUCÍ: OLINA PROCHÁZKOVÁ, 
DANA KONEČNÁ

23. 8. - 30. 8. 2008
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
LAŽÁNKY
VEDOUCÍ: ALENA SISMILICHOVÁ

Okénko knihovny

Milí čtenáři, 
na dveře nám pomalu klepou prázdniny. Blíží se čas
dovolených a většina z nás se těší na sluníčko, vodu,
výlety a mnozí jistě rádi sáhnou po dobré knize. 
Mezi ty odpočinkové určitě patří - Nepil František:
Dobrou a ještě lepší neděli nebo Heřmanová  Radka:
Návštěvy se nežerou. 
Z historie doporučujeme - Payne Robert: Ivan Hroz-
ný; Hledíková Zdeňka: Arnošt z Pardubic. 
Z válečné tematiky určitě zaujme kniha Lemishe
Michaela G.: Váleční psi.
Z odborné literatury nabízíme - Bradley Steven:
Nemoci rostlin a jejich léčba; Keller Jan: Úvod do
filozofie, sociologie a psychologie; Sojka Milan: Malá
encyklopedie moderní ekonomie.  
K turistickým průvodcům přidáváme další: Peking, 
Srí Lanka, Irsko, Portugalsko, Rumunsko a Moldavsko. 
Na výlet k sousedům si můžete pro inspiraci zapůjčit
Kolár Daniel: Kulturní krásy Slovenska - Hrady nej-
krásnější zříceniny. Velmi krásné jsou dvě knihy Jiřího
Máry o cestě se synem, vozíčkářem, na opačný konec

světa. Mára J: Nový Zéland - Země protinožců a Návrat 
k protinožcům. 
Autor říká: „Nebýt Jirky, nikdy bych se na Nový

Zéland nevrátil a má první kniha by neměla

pokračování. Jsem šťastný, že jsem mohl být u toho,

jak se můj syn stal prvním českým vozíčkářem 

v historii, který procestoval celičký Nový Zéland.

Navíc jsem ho viděl absolutně šťastného a jeho spo-

kojený úsměv budu mít vždy před očima.“ 

Dětem nabízíme - Owen, James A.: Indigový drak;
dvě knihy od Heyduka Richarda: Naši trpaslíci -
Návštěva u čaroděje; Jak hledali poklad; tři knihy od
spisovatelky Řeháčkové Věry: Pátrání po vládci vod-
stva; V říši skalních bytostí; Po stopách tajemných
tvorů.

S maminkami se setkáme 25. června a potom až 24.
září. O prázdninách středy pro maminky s dětmi
odpadají. 
Upozorňujeme také na změnu půjčovní doby během

prázdnin. Od 1. 7. do 31. 8. máme otevřeno pouze 
v  pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do
18.30 hodin, v  sobotu  od 8.00 do 11.30 hodin.
Hezké prázdniny, hodně sluníčka a pohody přejí všem
knihovnice.

9. 6.
V 17 hodin bude zahájena výstava a vernisáž výtvar-
ných a keramických prací dětí z kroužků MDDM na
téma „PROCHÁZKA KRAJINOU FANTAZIE”,
součástí bude i výstava výtvarných a keramických
prací Matěje a Adama Němcových. Od 17.30 hodin
bude také zahájena v tanečním sále MDDM
HUDEBNÍ AKADEMIE, kde se představí děti 
z kroužků kytar a flétny pod vedením Vaška Bláhy 
a Petra Nováčka.

27. 6.
Od 18 hodin proběhne v galerii MDDM vernisáž
výstavy obrazů Anežky a Marie Šolcových, na verni-
sáži vystoupí kapela BLUES KLAN.
Výstava potrvá do 29. 6. 

Malí diváci na představení loutkového divadla 

v knihovně
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Život Úval

O čem psal Život Úval před 45 lety
O tom, že i v minulosti se Úvaly potýkaly s udržením čistoty a pořádku, 

svědčí následující ukázka:

Obyvatelé i plnými vozíky vyvážejí do lesa a na jiná
nevhodná prostranství nejrůznější harampádí, jako
rozbité nádobí, láhve, kusy bytového zařízení, různé
kovové předměty apod. Děje se tak asi pod falešným
pojmem hesla: Les chce žít (aby tedy měl potravu).
Tímto nesvědomitým počínáním hyzdí se ovšem
vzhled místa. Budiž uvedeny alespoň dva zvlášť křik-
lavé případy: 1) Při pěšině do obecního lesa proti
poště (vedle kříže) je hromada podobná kompostu. 
2) Na konci ulice Julia Fučíka (dnes Rašínova – pozn.

red.) v okraji lesa podle cesty je rumiště a kromě jiné-
ho povalují se tam železný sporák a dětský kočárek.
Zde by bylo třeba umístit tabulku se zákazem skládky,
aby se šeredná hromada nešířila a délkou nerozrostla
dále do úrodného pole.
V dnešní době je pravidelnými sběry odpadového
materiálu každému umožněno zbavit se všech těchto
vyřazených věcí. 
V májovém čísle Života Úval je v pěkném článku
nazýváno naše město výletním místem, hojně navště-

vovaným turisty. Každý uvědomělý řádný člověk musí
proto takové zúmyslné znečišťování veřejných míst
právem odsoudit a nazvat hanebným činem.
V únoru letošního roku bylo naše město v okresní
soutěži „o vzornou obec” vyhodnoceno na čtvrtém
místě.
Tento potěšitelný úspěch ukládá našemu občanstvu
povinnost naše město všemožně zvelebovat a hlavně
pečovat o jeho čistotu.

(Život Úval č. 6/1963)

Stalo se na Ouvalsku

Den Země na Klepci 2 – déšť nás neodradil

V sobotu 19. dubna 2008 se na území přírodní památ-
ky Klepec u obce Přišimasy uskutečnil 2. ročník regio-
nální akce Den Země na Klepci, jehož se podle
posledních odhadů zúčastnilo více jak 250 návštěvní-
ků. Ani nepřízeň počasí nikoho neodradila a společ-
ným úsilím se podařilo uspořádat akci téměř v takové
šíři, jak si pořadatelé předsevzali. Přípravy akce zapo-
čaly 13. ledna, kdy se hradešínský spolek pro obnovu
a rozvoj obce rozhodl loňskou akci Den Země na
Klepci zopakovat. A tak na konci ledna svolal na Hra-
dešín zástupce okolních obcí, mateřských a základních
škol, zájmových organizací a spolků, kde byla všem
přítomným představena myšlenka pokračování tradice
této akce. 
V kalendáři se psal 19. duben 2008. Zatažená obloha
hrozila od rána dešťovými přeháňkami. Úderem 9.
hodiny dorazili na Klepec první dobrovolníci z řad
úvalských skautů Romana Bubáka, dále pak lidé z Při-

šimas a Hradešína. Protože byl očekáván déšť, bylo
nutné většinu akcí zastřešit stany, které přivezl Jirka
Pospíchal z Hradešína. Úkol byl jasný: postavit v 5
hodinách co nejvíce stanů a připravit hlavní program.
Během dopoledne dorazil SDH Škvorec s 3kV elek-
trocentrálou a později kapela Stará páka, která akci
částečně ozvučila.
Krátce po 14. hodině zahájil Den Země u kamene
„Slouhy” hradešínský kronikář, který se zhostil role
průvodce. Po úvodu nastoupili v čestné formaci vlaj-
konoši ze sdružení Otevřené Úvaly s vlajkami pořada-
telů: EHD–Dnů evropského dědictví, obce Hradešín,
České republiky, města Úvaly a EHD. Vlajkonoše stří-
dala dětská vystoupení MŠ Tismice pod vedením uči-
telek paní Lundákové a děti z MŠ Škvorec s paní Mar-
tou Vykouřilovou. Na řadě byla první divadelní
pohádka „Setkání na Radešově vrchu” Jana Psoty ml.,
kde účinkovaly děti 9. třídy ZŠ Škvorec a 5.-6. třídy

ZŠ Úvaly. Hlavním motivem této scénky byla pověst
o založení obce Hradešín s odkazem na legendy 4. 
a 12. století. Posléze vystoupily děti ze 2. a 4. třídy ZŠ
Škvorec pod vedením Mgr. Jitky Pokorné s hudebním
vystoupením a recitací. Na to přišel před mikrofon
hradešínský rodák, vášnivý včelař a dlouholetý činov-
ník v oboru tělovýchovy Josef Dupal, který návštěvní-
kům přednáškou o místní turistické tradici přiblížil
význam Klepce jakožto cíle srazů československých
turistů v minulosti. Po přednášce byla odehrána druhá
divadelní pohádka s názvem „O slouhovi a zlé selce”,
kterou sehráli Petra Kyselová z Úval (v roli selky),
Milan Bednář (v roli slouhy) a děti ze ZŠ Škvorec
(ovčí stádo a hudební doprovod). Příběh vychází ze
staré lidové legendy o vzniku kamene Slouhy a samot-
ný byl na Klepci odehrán již před rokem. Význam
zdejší přírodní památky byl připomenut i v další před-
nášce o ekologii Hynka Jebavého ze ZO ČSOP
Koniklec z Prahy 3, jenž zde přítomným představil
čerstvou informační tabuli, která se stane součástí
nově otevřené naučné stezky Zahrady u Českého
Brodu. Po 15. hodině se dostala ke slovu i úvalská
country kapela Stará páka s Dušanem Zahrádkou 
v čele. Ta doprovázela 2 odvážné horolezce z horole-
zecké organizace GEKON Újezd nad Lesy tematickou
písní „Prachovské skály”. Radek Morávek s Davidem
Zemanem zde na odvrácené straně osmimetrového
kamene předvedli exhibici ve výlezu na Slouhu bez
jištění (tzv. boulder) s obtížností 6+ a 7+. Zakončení
této části programu zpříjemnila opět Stará Páka.
Po skončení hlavního programu se návštěvníci v 15.30
h přesunuli níže pod 358 metrový vrch, kde bylo pod
Slouhou vystavěno několik stanů. V tom největším
byla instalována výstavka z proběhlého školního pro-
jektu „Po spirále času”, jehož aktéry byly děti okolních
základních a mateřských škol v letech 2006 - 2008.
Projekt zde byl zakončen výstavkou na téma „Drobné

Nástup vlajkonošů
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památky” v regionu. V největším stanu bylo rovněž
hlavní sídlo Regionu Pošembeří, o.p.s. Ten na Klepci
připravil pod vedením Michaely Vítkové ze sibřinsko-
stupického sdružení SOSák akci „Dotazník za koláč”,
který vyplnilo celkem 80 zájemců. Ve stanu nabízel
hradešínský spolek suvenýry a upomínkové předměty
a úvalský klub přátel historie a přírody zde informoval
o plánovaném vydání regionální publikace o drob-
ných památkách.
Nedaleko největšího stanu mohli zájemci navštívit
občerstvení nebo další dva stany, a to stan aktivního
místního sdružení Klubu žen z Přišimas se sladkými
koláči a řadou rukodělných výtvorů a stan obce Tismi-
ce - Limuzy, který nabízel produkty domácích pěstite-
lů květin z Limuz, lahve vína od malých moravských
vinařů a publikace o Tismicích a okolí. V malém lesí-
ku na pokraji Klepce připravila MŠ Přišimasy společně
s Otevřenými Úvaly „Dětský lunapark”, kde byly pro
menší děti připraveny různé atrakce, soutěže a hry
dětmi hojně navštívené.
Podmračenou a občas i deštivou akci zakončil v 16.45 h
akrobatický přelet ultralehkého letounu 311. perutě
UL z Říčan, který pilotoval Ing. František Adamec,
člen Letecké amatérské asociace ČR a provozovatel
sportovního letiště v Říčanech a ve Vrátkově. S letou-
nem typu Condor 232 pan Adamec předváděl na
Klepci ve výšce 100-150 metrů zdravice, kroužení,
průlety a ukázku nouzového přistání ve výšce 20
metrů.
Tak skončil 2. ročník regionální akce Den Země na
Klepci. Pokud bych směl porovnat akci s loňským roč-
níkem, letos bych chtěl ocenit větší množství dobro-
volníků, kteří ať už před akcí, nebo po jejím skončení,
pomáhali, kde bylo potřeba. Poděkování patří rovněž
dětem a žákům, kteří za chladného deštivého počasí

na Klepci vystoupili se svými učitelkami. Dále patří
poděkování obcím za materiální a finanční podporu,
sdružením za prezentaci své činnosti v regionu,
zájmovým organizacím za vystoupení, přednášky 
a odborný přístup. Věřím, že se příští rok, při 3. roční-
ku, sejdeme nejméně ve stejném počtu a ve zdraví
opět na Klepci.
Poděkování patří obcím: obec Hradešín, obec Přišima-
sy, obec Sibřina, obec Tismice, městys Škvorec, město
Úvaly; základním a mateřským školám: ZŠ Škvorec,
MŠ Škvorec, ZŠ Úvaly, MŠ Přišimasy, MŠ Tismice;
občanským sdružením: Spolek pro obnovu a rozvoj

obce Hradešín, občanské sdružení Klub žen Přišimasy,
sdružení Otevřené Úvaly, Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí, Sdružení občanů Sibřiny a Stu-
pic SOSák; zájmovým organizacím: JUNÁK - Skaut-
ské středisko Úvaly, Stará páka Úvaly, SDH Škvorec,
HO Gekon Újezd nad Lesy, ZO ČSOP Koniklec, Ing.
František Adamec; mediálním partnerům: internetový
portál – www.peknyden.cz, Českobrodský zpravodaj,
Život Úval, Otevřené Úvaly, Náš Region, Trubadúr,
Zebrin a regionálnímu partneru: Region Pošembeří,
o.p.s.                                                    Jan Psota ml., 

kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

Obec Hradešín pořádá letní hudební Country festival

Hradešínské struny
19. 7. 2008, 13.00 hodin

Účinkující:

MODROTISK, VABANK UNIT, BLUEGROUND, RELIÉF, ROLLS BOYS, RUR-2

Závěrečným countrybálem vás provede skupina

MONOGRAM CW- NERATOVICE

www.hradesin.cz, kontakt : petr.vanca@seznam .cz

Pohádka O slouhovi a zlé selce, foto Jiří Sobol
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Den Země na naší škole
Tento den slavíme v ČR 22. dubna od roku 1990. Den Země je svátek naší Země,
naší planety, která umožňuje život všeho živého. Lidé stále poškozují životní pro-
středí, a proto vznikl Den Země. Máme tak příležitost se nad těmito problémy
zamyslet.
17. 4. na naší škole proběhl Den Země. Každá třída měla svůj vlastní program,
například třída 1.C a 1.B vyráběly zeměkoule z papíru. 2.C se zabývala tématem
Děti a ekologie a třída 8.A se zaměřila na koloběh vody a ekologii. 3.A, 3.B, 6.A,
6.B, 7.A, 7.B se zaměřily na dravce nebo na potravinový řetězec. Třída 3.C se roz-
hodla pomoci našemu lesu tím, že vyčistí náš les sbíráním odpadků. Žáci 4.A díky
exkurzi ve fatamorgáně mohli nyní vyrábět plakáty na téma motýli. Třída 9.B se
zaměřila na dopravu.
Spolupráce mezi třídami 9.A a 2.C byla velmi zajímavá, žáci si připravili bojovou
hru pro své mladší spolužáky. Třída 8.C pro 2.A připravila zajímavé hry a křížovky.
Celá škola se zúčastnila naučné ukázky dravců. Někteří žáci za aktivitu dostali
věcné ceny a jiní si mohli zažít na vlastní kůži vzlet dravého ptáka ze své paže.

žákyně 9.B

Zájezd do Salzburgu
V úterý 22. dubna 2008 odjížděli ti, kteří chtějí cestovat a poznávat okolní země,
na třídenní zájezd do Rakouska. První den jsme na cestě k hranicím navštívili kata-
komby a náměstí v Táboře a centrum města České Budějovice a Černou věž. Už po
cestě jsme dostávali od průvodkyně informace z dějepisu, zeměpisu a českého jazy-

ka o místech, kterými jsme projížděli. Vyplňovali jsme pracovní listy a křížovky,
prozkoumávali mapy navštívených měst a cestu, po které jsme jeli. Tak jsme se
například dověděli, že Tábor i České Budějovice byly založeny Přemyslem Otaka-
rem II., že v Sezimově Ústí je hrob a vila prezidenta Beneše a jeho ženy, co je to 
a kde je Konopiště, Česká Sibiř, Jordán nebo že první koněspřežná železnice vedla
z Českých Budějovic do Lince. Spali jsme na internátu ve Velešíně, nedaleko od
hranic s Rakouskem. Ve středu ráno jsme dorazili k solným dolům u Berchtesgade-
nu, kde jsme se převlékli do hornických kombinéz a vláček nás odvezl do solného
dolu. Zkusili jsme si zde, jaké to je klouzat se po dřevěných skluzavkách, jako to
dělávali horníci. Výklad o těžbě a zpracování soli byl v češtině, tak jsme všemu
dobře rozuměli. Odpoledne jsme se procházeli Salzburgem, rodným městem W. A.
Mozarta. Vyfotili jsme se  před jeho rodným domem (č.p. 9). Navečer jsme se uby-
tovali v městečku St. Gilgen, které leží na břehu Wolfgangsee. Bydleli jsme v Jugen-
dherbergu (mládežnické ubytovně). Po večeři jsme se šli projít k jezeru a rodnému
domu Mozartovy matky. Ve čtvrtek nám svítilo sluníčko. Navštívili jsme  města
Hallstatt u jezera Hallstattersee, Bad Ischl, kde jsme viděli zámek císařovny Sissi 

a Gmunden u jezera Traunsee, na jehož náměstí jsme ve 14 hodin slyšeli hrát zvon-
kohru z keramických zvonků. Cesta domů byla dlouhá, vrátili jsme se ke škole ve
večerních hodinách.  
Zájezd se nám velice líbil. Rozhodně nám ukázal zajímavá a krásná místa v Evropě,
rozšířil naše znalosti v dějepise, zeměpise, češtině, němčině i v angličtině. Byla to
pro nás velmi zajímavá zkušenost.

Šárka Konfrštová, Monika Hyblbauerová

Zájezd do Legolandu
Vánoce jsou dávno pryč, ale konečně jsme si mohli užít odměnu za vítězství v sou-
těži Europarku o nejhezčí vánoční hvězdu. Ve čtvrtek 8. 5. jsme vyrazili směr
Německo, konkrétně do Nördlingenu, kde jsme si užívali tři dny luxusního ubyto-
vání. Pátku jsme se nemohli ani dočkat, čekal nás celý den nejrůznějších atrakcí,
krásného počasí a hlavně Lega. Den plný zážitků jsme uzavřeli procházkou historic-
kým jádrem městečka, udělali poslední fotky… a už tu byla sobota a cesta domů.
Byl to nádherný zážitek a těšíme se na další soutěže.

děti ze IV. odd. ŠD

Střípky z naší základní školy

7. 5. vystoupení 2.C v DPS 
ke Dni matek

9. 5. – 16. 5. 2.C  a 1.C škola v přírodě
8. 5. – 10.5. družina – návštěva Legolandu 
Německo
12. 5. 2.A,B návštěva divadla
14. 5. 3. třídy návštěva planetária
16. 5. – 23. 5. 1.B a 4.C škola v přírodě
20. 5. – 22. 5. SCIO – PPZ testy 8.ročník 
21. 5. – 23. 5. 9.B výlet 
30. 5.             vernisáž výstavy
31. 5. Den dětí – sportovní den, 

jarmark

Poděkování
Děkujeme dětem ze Základní školy a Praktické školy Úvaly pod vedením paní uči-
telek J. Kubešové, L. Holubové a M. Sirakové za jarní úklid naší zahrady.

Děti a kolektiv MŠ Úvaly, Pražská 525

Zájezd do Salzburgu

Zájezd do Legolandu, foto Sigmundová
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Činnost ZO Českého svazu 

chovatelů v Úvalech v roce 2007
V loňském roce se v našem chovatelském areálu usku-
tečnilo několik akcí.
V květnu zde proběhla bonitace francouzských buldoč-
ků, která se zde koná již více jak 10 let. Je zde vidět
pouze několik psů, ale jsou z celé České republiky 
a pokaždé s jinými chovateli.
V našem areálu se koná několik speciálních výstav.
Nejvíce výstav je holubářských. V říjnu je to speciální
výstava českých staváků středočeské pobočky. Bylo
zde vystaveno cca 120 kusů zvířat všech barevných
rázů. V listopadu proběhla výstava amerických kingů.
Loni jich bylo vystaveno 150 kusů všech barevných
rázů. Tyto výstavy se u nás konají již řadu let.
Vloni jsme byli požádáni, zda bychom zajistili speciál-
ní výstavu holubů strukturových plemen. Tuto akci se
nám podařilo podle mého uspořádat velice dobře.
Byla zde vystavena zvířata z celé republiky a posuzo-
val zde s českými posuzovateli i posuzovatel z Němec-
ka. Návštěvníci zde mohli vidět holuby parukáře, ang-
lické pávíky, barevnohlávky, kapucíny aj. Celkem zde
bylo vystaveno 355 kusů. Této výstavy se zúčastnilo
28 vystavovatelů. Tato výstava se velice líbila nejen
návštěvníkům, ale hlavně chovatelům, protože se nám
podařilo i přes velký počet přihlášených zvířat umístit
je pouze v jedné řadě.  Tato výstava se zde bude konat
1x za dva roky.
Koná se zde pouze jedna speciální výstava králíků, 
a to králíků vídeňských plemen. Na tuto výstavu bylo
přihlášeno 450 zvířat. Někteří chovatelé přijeli již ve
čtvrtek a měli štěstí. Ti, co měli přivézt svá zvířata 
v pátek, je pro nepřízeň počasí vůbec nedodali. Jedna-
lo se asi o 60 králíků z Moravy. Tato výstava je vyhle-
dávaná bohužel pouze jen odbornou chovatelskou
veřejností. Je to jedna z mála akcí, na které se dá
zakoupit kvalitní chovný materiál. 
Speciálních výstav amerických kingů, strukturových
holubů a králíků vídeňských plemen se zúčastňují
vystavovatelé převážně z Moravy.
Závěrem bych chtěla poděkovat Vaškovi Kopačovi za
zajištění ubytování a večeří pro vystavovatele v hotelu
Budka. 

za ZO ČSCH Úvaly jednatel Jitka Kotusová

Mladí hasiči vstoupili do jarní

sezony
Tradičně první soutěž roku se pro mladé hasiče pořá-
dala v Mukařově, a to v neděli 13. dubna. Samotné
soutěži předcházely páteční tréninky v jediné disciplí-
ně, kterou bylo vázání uzlů používaných ve hře Pla-
men. Příprava nebyla podceněna, ale přesto jsme kvůli
nízké účasti našich členů a široké konkurenci nedoká-
zali zaznamenat většího úspěchu. Družstvo sestavili
jen starší žáci a mladší s dorostenci startovali jen jako

jednotlivci. Jako první poměřili svou rychlost ve vázá-
ní uzlů nejmladší, kdy byla nejlepší z našich Denisa
Horváthová na 10. místě. Starším se podařilo kolektiv-
ně dosáhnout 3. místa s nejrychlejším výkonem od
Tomáše Klímy, který stačil na 5. pořadí u jednotlivců.
Za Úvaly se účastnili pouze dva dorostenci s tím, že
lepšího času dosáhla Tereza Rynešová, která obsadila
11. místo.
Následná soutěž, která byla již typicky hasičská, se
konala v sobotu 26. dubna v Čelákovicích pod
názvem Memoriál Ladislava Báči. Jedinou disciplínou
byl požární útok pro všechny tři kategorie mladých
hasičů. Úvalský sbor se účastnil v kategorii starších 
a dorostu a dokázal zúročit dobrou přípravu i v silné
konkurenci. Požární útok se prováděl ve dvou poku-
sech, kdy lepší z nich určil celkové pořadí družstva.
Jelikož sbor nepředvedl své nejmladší svěřence, čekali
jsme až na výkony starších. Naše družstvo nenechalo
nic náhodě a do prvního pokusu vložilo všechen svůj
um a rychlost. V prvních pokusech porazilo své sou-
peře o šest sekund a až v druhém kole se dokázali
nebezpečně přiblížit dobře sehraní mladí hasiči 
z Popoviček. Nikdo nedokázal přeskočit vysokou
laťku úvalského družstva, které si zaslouženě odvezlo
putovní pohár. I u dorostu měl úvalský sbor vyhlídky
na nejlepší umístění, které se posléze obrátily ve sku-
tečnost. Konkurence nebyla v této kategorii zrovna
nabitá. Zatímco v kategorii starších se účastnilo deset
sborů, u dorostu to byly jen tři. Výkon našeho týmu
byl však natolik kvalitní, že by obstál i v lépe obsaze-
né soutěži. Druzí dorostenci z Říčan se dokázali při-
blížit jen na 6 sekund.
Úvalský sbor tak v Čelákovicích vyhrál, co mohl, a dal
svým soupeřům jasně najevo, že se v okresním kole
hry Plamen, konaném na domácí půdě, hodlá spokojit
jen s prvním místem.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Úvalští mladí hasiči postupují 

do krajského kola ve hře Plamen
Ve dnech 10. a 11. května se v Úvalech konalo posled-
ní okresní kolo soutěže mladých hasičů a dorostu hry
Plamen. Náš sbor měl zastoupení takřka ve všech kate-
goriích. První den začal soutěžením kategorie starších,
která čítala šest družstev. Soutěžilo se v disciplínách,
štafeta CTIF a požární útok CTIF. Naše družstvo se ve
štafetě umístilo na  2. místě. Požární útok se jim
bohužel nepovedl tak, jak by si představovali, a přesto
se umístili na  2. místě.  Po obědě začala na místo
najíždět družstva kategorie mladších, ve které bylo
osm družstev. Po prezentaci těchto družstev se mohla
odstartovat další disciplína s názvem Štafeta dvojic. Po
odběhnutí této disciplíny se odstartovala štafeta 4x60
metrů, ve které družstvo mladších obsadilo 5. místo 
a družstvo starších místo 1. V průběžných výsledcích
po prvním dnu se naši svěřenci umístili takto: mladší

6., starší 1. A tím skončil první den. Druhý den se
soutěže účastnila již i družstva dorostu a na plánu
byly soutěže na 100 metrů s překážkami, dvojboj 
a požární útoky, které startovaly dění ve druhém dni.
Jako první se na startu opět objevila družstva mlad-
ších, poté starších, přičemž dorostenci zatím soutěžili
v již zmíněných soutěžích na 100 metrů s překážkami
a dvojboji. Požární útok nezaznamenal žádnou větší
chybu jak v kategorii mladších, tak starších a časy byly
téměř vyrovnané, rozhodovaly desetiny a někdy i seti-
ny sekundy. Po této disciplíně se již mohlo sepisovat
konečné pořadí všech kategorií. Vítězové všech kate-
gorií, kromě kategorie mladších, postupují do krajské-
ho kola hry Plamen, aby reprezentovali Středočeský
kraj. Mladí hasiči za SDH Úvaly si vedli více než
výborně a celkové první místo získal v kategoriích
starších, dorostenců a za jednotlivce v dorostu postu-
puje do krajského kola Milan Blažek. Družstvo mlad-
ších jsme sestavili teprve týden před soutěží, ale i přes-
to se umístilo na 5. místě celkového pořadí po
nezdařeném podzimním výkonu, ze kterého bylo na
8. pozici.
Na závěr bychom rádi poděkovali městskému úřadu
za poskytnutí hřiště, Sokolu Úvaly za poskytnutí

sokolovny k přespání zúčastněných družstev, paní
Dudové a kolektivu, který pro nás vařil po oba dny,
zdravotnici paní Chomátové a Mudr. Štefkovi za
zdravotnický dohled nad celou akcí a v neposlední
řadě všem, kteří zajišťovali technickou četu a starali se
o bezproblémový průběh soutěže.

za SDH Úvaly Petr Rytina

Dva požáry v druhé polovině

dubna
V druhé polovině dubna se výjezdová jednotka dosta-
vila ke třem událostem včetně jednoho planého
poplachu. Celkem se podílela na uhašení dvou požárů
menšího rozsahu.
První z požárů se přihodil v sobotu 19. dubna v Huso-
vě ulici, kde vzplál automobil v oblasti motoru kvůli
vadné elektroinstalaci. Požár byl nahlášen v půl desáté
dopoledne a po příjezdu jednotky na místo byl již

Požární útok
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notně utlumen hasicím přístrojem. Postupně se dostavili ještě hasiči z Českého
Brodu a policie. Úkolem naší jednotky bylo tedy pouze zajistit, aby se oheň neob-
novil.
Druhý požár vznikl 27. dubna na černé skládce u silnice na Přišimasy, kde hořely
tři pneumatiky a PVC. Událost byla nahlášena v 10.45 hodin a na místo se vydaly
oba naše vozy. Jako první dorazila Tatra 148 společně s HZS Český Brod a po loka-
lizaci se místo dohasilo za použití vodního děla z Tatry.
30. dubna členové sboru dohlíželi na průběh pálení čarodějnic pod sokolovnou 
a navečer drželi pohotovost v hasičské zbrojnici. V půl deváté byl ohlášen z ope-
račního střediska požár bývalého statku v Úvalech. Po příjezdu na místo se však
ukázalo, že přítomnost hasičů nebude nutná. Jednalo se jen o větší oheň, na který
dohlížel dostatečný počet osob, aby se nebezpečně nerozšířil.

za JSDH Úvaly Milan Bednář a Petr Rytina ml.

Proběhl II. čarodějnický běh
V sobotu 19. 4. (mimochodem den byl nabitý akcemi všeho druhu) dopoledne se
u školy sešli příznivci běhu z Úval a okolí. Nejprve závodili předškoláčci, postupně
své tratě absolvovali kluci i děvčata a poslední kategorií byli muži. I přes zamrače-
nou oblohu byla účast poměrně hojná, z čehož plyne, že vidina zdravého pohybu
a pizzy prostě táhne. Pokud se účastníků týče, mnoho dětí z Úval, okolních obcí i
částí Prahy běhá za Školní sportovní klub Újezd n. L. To se samozřejmě projevilo i
ve výsledcích. Na druhou stranu ale skutečně nad „domácími” převažovali „hosté”,
ať už z Újezda, Běchovic, Jiren, Č. Brodu, Prahy či Ml. Boleslavi. Pevně doufáme,
že příští rok budou v přesile Úvaláci. 
Stejně jako v loňském roce i letos ceny (diplomy, medaile i poukázky na pizzu)
předával úvalský ultramaratonový běžec pan Jiří Dědina.
Děkujeme všem závodníkům za účast a naše velké poděkování patří našim sponzo-
rům – firmě SATCA a pizzerii TRINCEA pana Ondráčka.
Výsledky : 
Předškoláčci mladší – 1. Jakub Hauser (Úvaly), 2. Matěj Jirsa (Jirny), 3. Pavel
Friml (ŠSK Újezd n. L.). 
Předškoláčci starší – 1. Lucka Krausová (ŠSK Újezd n. L.), 2. Lukáš Vilt (ŠSK
Újezd n. L.), 3. Klárka Sieglová (ŠSK Újezd n. L.).
Děvčata mladší – 1. Eliška Havlová (ŠSK Újezd n. L.), 2. Eliška Brzáková (Újezd
n. L.), 3. Maruška Tichá (ŠSK Újezd n. L.). 
Kluci mladší – 1. Martin Vilt (ŠSK Újezd n. L.), 2. Karel Král (ŠSK Újezd n. L.), 3.
Lukáš Horáček (ŠSK Újezd n. L.).
Děvčata starší – 1. Anička Sieglová (ŠSK Újezd n. L.), 2. Mája Machačová (Úvaly),
3. Gábina Froňková (Úvaly). 
Kluci starší – 1. Jan Martin (ŠSK Újezd n. L.), 2. Tomáš Jirsa (ŠSK Újezd n. L.), 3.
Ondřej Horčičák (ŠSK Újezd n. L.).

Žákyně mladší – 1. Tereza Horová a 2. Kája Petráňová (obě Úvaly, ale za ŠSK
Újezd n. L.), 3. Eliška Kirová (Úvaly). 
Žáci mladší – 1. Petr Foltman (ŠSK Újezd n. L.), 2. Vašek Santolík (Běchovice, ale
za ŠSK Újezd n. L.), 3. Radek Moucha (Český Brod).
Žákyně starší – 1. Helena Prchalová (Úvaly), 2. Lucka Brzáková (Újezd n. L.). 
Žáci starší – 1. Martin Hlávka (Úvaly), 2. Jaroslav Kanta (Úvaly), 3. Arnold Stem-
berg (Úvaly).
Muži – 1. Lukáš Kunc (Úvaly), 2. Jaroslav Kanta (Úvaly), 3. Tomáš Kopecký
(Praha).

za občanské sdružení Nová šance Jana Horová

Výzva pro čtenáře
Sdružení Nová šance připravuje na začátek roku 2009 akci s pracovním názvem
„Tak se ukaž!”, v rámci níž bychom rádi veřejnosti představili úvalské děti, které
něco zajímavého umějí, něčemu zajímavému se věnují. Jejich činnost může být
třeba inspirací pro ostatní.  
Prosíme touto cestou ty z vás, kteří víte o dítěti, které například něco sbírá, tvoří,
vyrábí, programuje, píše, má sportovní výsledky či cokoliv jiného, ozvěte se paní
Ivaně Prchalové (nejlépe přes redakci ŽÚ) nebo na e-mail horovi.uvaly@seznam.cz.

občanské sdružení Nová šance

Klub důchodců zve na pravidelná setkání
Nově vzniklé občanské sdružení Klub důchodců zve všechny seniory a seniorky 
z Úval a okolí na pravidelná setkání, která se konají každou středu od 14.00 h 
v salonku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech.
Přijďte mezi nás na příjemné posezení s občerstvením, objevit nové možnosti, jak
strávit volný čas a poznat nové přátele. 

J. Tesařová, vedoucí správního odboru

LMK Úvaly zve na malou leteckou přehlídku
Letecko modelářský klub Úvaly pořádá v rámci MDD a 90. výročí založení česko-
slovenského letectva ukázky ze své činnosti. Zveme malé i velké diváky v sobotu
14. 6. 2008 od 15 hodin na hřiště na Slovanech. 
Těšíme se na vás.                                                       

za LMK Úvaly Jan Kučera

Čarodějnický běh

Ceny předával ultramaratonový běžec Jiří Dědina



Hanušův kříž bude vypadat lépe

Sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval 

a okolí si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ HANUŠOVA KŘÍŽE,
které proběhne V NEDĚLI 15. 6. 2008 OD 14 HODIN v Purkyňově ulici přímo 
u obnovené památky.

Program:
• Úvodní slovo zástupce města Úvaly
• Projekt „Obnova Hanušova kříže z roku 1818” (Petra Kyselová)
• Příběh Hanušova kříže (Milan Bednář)
• Vystoupení malých flétnistů z MDDM Úvaly (pod vedením pí uč. Ježkové)
• Představení publikace „Drobné památky v Úvalech a okolí” (Jan Psota)
• Vysvěcení kříže (místní farář Krzysztof Lach)

Jedná se o závěrečnou akci projektu „Obnova Hanušova kříže z roku 1818”, 
který byl podpořen grantem Nadace VIA.
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SÁZAVÁK 19. 4. 2008
Tradiční cyklistický závod Sázavák letos proběhl 
v době, kdy se pralo jaro se zimou a ta stále ještě
vyhrávala. Kvůli tomuto vítězství poněkud prohrála
cyklistika. Po loňské rekordní účasti (přes 70 závodní-
ků) letos ubylo mnoho těch, kteří si přijeli vyšlápnout
v sezóně první závodní kilometry v kopečkách. Přes-
tože z Úvaláků se na startu neobjevil žádný, úvalské
cyklisty zastupoval jeden navrátilec. Někdejší lídr
úvalského pelotonu David Roj dnes žijící ve Struha-
řově se vrátil do závodu, který před 14 lety vyhrál.
Též je potěšitelné, že se k nám každoročně vrací Vitá-
ček, jeden z nejlepších veteránů v republice. I ostatní
závodníci jsou excelentní cyklisti většinou se pohybu-
jící v popředí amatérských závodů. Podle toho to také
vypadalo na trati. Tempo, které nasadil Svoboda 
v kopcích okolo Sázavy, bylo nevídané a nikdo 
z ostatních jej nedokázal akceptovat. O druhém místě
rozhodl ostrý závěrečný spurt pětice dalších závodní-

ků. Letošní Sázavák měl nízkou účast, ale zato vyso-
kou sportovní hodnotu. Od prvního ročníku, který se
konal v roce 1992, se toho hodně změnilo. Pro něko-
ho jsou to trochu nostalgické vzpomínky a i kvůli
nim přes zmnohonásobený provoz na silnicích 
a zhoršený stav komunikací se v roce 2009 uskuteční 
i ročník osmnáctý.

Pavel Štork

Výsledky závodu:
1. Svoboda Praha 2:05:11
2. Procházka Křivoklát 2:06:34
3. Melša Kolín “
4. Kudrna Velký Osek “
5. Říha Praha “
6. Janoušek Královice “
7. Vitáček Čelákovice 2:07:33
8. Miškovský Tři Dvory 2:11:40
9. Juřina Milovice “

10. Morava Ondřejov 2:12:25
11. Zvoník Pečky “
12. Černý Nymburk 2:19:09
13. Marek Kolín 2:26:00
14. Roj Struhařov “
15. Víťa Tři Dvory 2:30:00

Druhý a třetí v cíli



První ročník školního turnaje v kopané
Pátek 2. května 2008 patřil fotbalovému turnaji v malé kopané žáků ZŠ v Úvalech.
Zápasy se odehrály v rámci ředitelského volna na hřišti v Pařezině, kde sídlí Spor-
tovní klub Úvaly. Na hrací ploše se sešel velký počet hráčů a hráček,  které v hoj-
ném počtu přišli podpořit rodiče, prarodiče i kamarádi ze školních lavic. Turnaj byl
odehrán za pěkného počasí a jistě se všem zúčastněným líbil. Po vzájemné dohodě
mezi vedením Základní školy Úvaly a organizátory z řad SK Úvaly byla pravidla
tohoto klání stanovena následovně. Fotbalové hřiště bylo rozděleno na dvě hrací
plochy a bylo tedy možno odehrát dva zápasy najednou. Proti sobě stály týmy se
sedmi hráči v poli a jedním brankářem – 7 + 1. Hrací doba byla stanovena na 1 x
10 minut. Turnaje se zúčastnilo 22 týmů, které byly rozlosovány do pěti skupin
podle ročníků. Kluci i holky brali zápasy velmi prestižně a do utkání dali mnoho
sil. Padlo spousta krásných gólů a mezi účastníky tohoto premiérového turnaje se
určitě objevily budoucí opory úvalského SK. Všem těm, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu této akce, patří dík. Děkujeme také fandům, kteří v hojném počtu
zaplnili fotbalový stánek SK Úvaly a podpořili hráče v jejich výkonech na hřišti. 
V dalším kalendářním roce se jistě sejdeme při druhém ročníku.

za SK Úvaly Karel Jurásek

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, NOVI-
NOVÝCH ČLÁNKŮ, KOMENTÁŘŮ, ZPRÁV ZE ZÁPASŮ A VŠEHO, CO SE
VZTAHUJE 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 

Jarní sezóna oddílu házené
Po polovině odehraných zápasů jarní části zůstává družstvo mužů Sokola Úvaly
uprostřed tabulky Společné regionální ligy hrané za účasti mužstev z Prahy a Stře-
dočeského kraje. Nepovedl se nám vstupní zápas do soutěže a ztratili jsme vyhrané
utkání v Mladé Boleslavi. Poté jsme opět nedokázali dotáhnout do vítězného
konce dobře rozehraný zápas v Mělníce a remizovali 25:25. Následně nám byla 2
utkání odložena z důvodu nepříznivého počasí a hostující Aritma se k zápasu do
Úval nedostavila. Další tentokrát domácí zápas s družstvem Chodova jsme opět
prohráli 21:23 po zbytečných chybách v obraně. Nicméně v následujícím utkání 
v Kutné Hoře jsme po 6 letech dokázali vyhrát na jejich hřišti 31:28. Tabulka je
poznamenaná nestejným počtem zápasů jednotlivých družstev, neboť došlo ke
kontumaci všech zápasů družstva Aritmy, jejich hráči se na jaře nedostavili ke 3
utkáním na hřištích soupeřů. Náš poslední domácí zápas odehrajeme na hřišti 
v Úvalech pod sokolovnou v sobotu 7. 6. od 10.30 hodin s družstvem Libčic n. Vlt.
Těšíme se na vaši účast a podporu.

Richard Saidl

Společná regionální liga - muži - 2007-2008 

Poř.  Družstvo Záp.  Výh.  Rem.  Proh.  Skóre     Body  BdP Síla

1.    TJ JM Chodov B 15     11     0        4       373:346 22      (8)   105.50

2.    Sokol Libčice n.Vltavou   13     9      2       2        302:253 20      (4)   158.86
3.    Sokol ŽBS Železný Brod 15     9       1       5        359:328 19      (1)   103.82
4.    Jiskra Zruč nad Sázavou   13     9      0       4        332:291 18      (4)   126.45
5.    TJ Sokol Vršovice       13     8       1       4        300:276 17      (5)   132.11
6.     Autoškoda Ml. Boleslav  14     8      0       6        320:329 16      (0)   86.78
7.      Sokol Úvaly               13     5       1        7        332:311 11     (1)  92.41
8.     I.HC Wendy Mělník 15     2      3        10       320:371 7        (-5) 87.07
9.     HC Kolín B               13     2      0        11     266:346 4        (-8) 48.83

10.   Sparta Kutná Hora    14     1      2        11      330:383 4        (-10)  58.17
11.   SK Aritma Praha         0       0       0       0        0:0       0       (0)   100.00

SK ÚVALY, GUTH - JARKOVSKÉHO 698, ÚVALY 250 82 HLEDÁ SPRÁVCE
PRO SPORTOVNÍ AREÁL V ÚVALECH PAŘEZINĚ, UL. GUTH
JARKOVSKÉHO
Pracovní náplň : údržba fotbalového hřiště, úklid šaten, praní sportovních dresů.
Vhodné pro důchodce nebo na vedlejší pracovní poměr. K dispozici je nový slu-
žební byt 2+1, není podmínkou jeho užívání. Předpokládaný nástup – 15. 7. 2008.
Bližší informace: pan Krutský – 602 384 790, pan Linhart - 602 251 855, 
pan Kopač – 602 970 098.
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Sport

Číslo měsíce

Při nedávno obnoveném slavnostním aktu Vítání dětí mezi občany města Úvaly bylo přivítáno 16 nových občánků, kteří se narodili v 1. čtvrtletí
letošního roku.
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Pozvání do HUSOVY KAPLE, Pražská 180

První a druhá neděle v měsíci -  LITURGICKÉ BOHOSLUŽBY, v 9 hodin
Třetí neděle v měsíci – SPOLEČNÉ MODLITBY, v 9 hodin  
Čtvrtá neděle v měsíci – POPOVÁ BOHOSLUŽBA, v 15 hodin
pro mladší i starší 
Pro osamělé otevíráme KLUB OSAMĚLÝCH, aneb Sejdeme se u kávy –
první středa v měsíci, v 17 hodin
Duchovní péče o děti – úterý, ve 14 hodin
Zkouška komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – pondělí a čtvrtek v 18 h

Úřední hodiny farního úřadu – pondělí a úterý 16 – 18 hodin,
ostatní dny po telefonické domluvě s farářkou – tel. 605 920 773

POP-ROCKOVÁ MŠE
Reprodukovaná hudební duchovní produkce skupiny PAPRSKY, která osloví naše
spoluobčany všech věkových kategorií, se koná každou 4. neděli v 15 hodin 
v Husově kapli Církve československé husitské, Pražská 180. Srdečně zveme již 
v neděli 22. června.
Cílem je rovnováha v duši, porozumění mezi lidmi nebo jen pocit klidu a míru.

HUSOVO SLOVO
s hudebním doprovodem
u příležitosti 593. výročí upálení Mistra Jana Husa na kostnické hranici
Neděle 29. června 2008 v 15 hodin,
Husova kaple v Úvalech (Pražská 180)
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Církev 

Úvalské kalendárium
Červen

1. 6. 1906 
V Úvalech zahájil své působení katolický farář, spiso-
vatel, povídkář a divadelní ochotník P. Alois Dostál. 

1. 6. 1950
Pod Holou Hostýní bylo otevřeno nově upravené
koupaliště.

3. 6. 1883
Zápis v kronice říká: „K 5. hodině odpolední začal
déšť, který rozvodnil potok tak mocně, že ani při
velké povodni roku 1845 voda takové výšky nedosá-
hla. Z luk a ze zahrad bylo odplaveno posekané seno,
neposekané podkaleno a zničeno. Okolo 8. hodiny
dosáhla voda největší výše, zaplavila i Malechov,
pobořila a odnesla silniční most před synagogou na
silnici škvorecké, zničila všem třem mlynářům splavy,
zpustošila mlýny a tak ohromných škod nadělala, že
páčí se u každého na několik tisíc zlatých. Největší
škodu utrpěl hodovský mlynář Moric Kovařík, které-
mu povodeň mimo splav i stavení poškodila, poboři-
la, dolejšek mlýna až po zanášku zaplavila, zanesla 
a všechno v něm složení, nábytek a zásoby dílem
poškodila, dílem odnesla a veliké množství drůbeže 
a drobného dobytka odplavila.”

4. 6. 1919
Na Úvaláku obnovila Škodova společnost z Plzně
dolování železné rudy. U opuštěné šachty byl posta-
ven parní stroj k čerpání vody ze šachty.

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

5. 6. 1926
Úvaly postihla povodeň. Za 24 hodin napadlo 79 mm
vody. Úvalský potok se rozvodnil a vystoupil na škol-
ní hřiště a školní zahradu o více jak 1 metr. Tím došlo
ke značným škodám na majetku.

5. 6. 1942
Do koncentračních táborů bylo převezeno 28 židov-
ských občanů z Úval.

7. a 9. 6. 1968
V úvalském kulturním domě proběhly veřejné schůze,
na nichž se ozvaly ostré kritické hlasy proti vedení
obce. Občané požadovali např. prošetření práce
domovní správy, hovořilo se o mateřské školce v sou-
vislosti s chystanou konfiskací soukromého domu
Macholdů, o přístavbě školy, dále žádali odstoupení 
z funkcí všech těch, kteří se podíleli na deformacích 
v 50. letech. Pod tlakem okolností proto na své funkce
rezignovali předseda místního národního výboru Old-
řich Hanuš i místopředseda Stanislav Ráž. Zároveň
byly iniciovány rehabilitační procesy s některými
nespravedlivě odsouzenými úvalskými občany. 

12. 6. 1706
V Úvalech probíhalo sepisování Purkrechtních regis-
ter. Sepisování postupovalo od chalupy vrchní rychtá-
ře Jiřího Doubravy náměstím po směru hodinových
ručiček a skončilo v Dolejším panském hostinci.

12. 6. 1945 
V Úvalech se sešlo první poválečné plénum Místního
národního výboru v Úvalech a prvním předsedou
MNV byl zvolen Bohumil Trnka.

13. 6. 1755
Tři brodští pekaři žalovali Václava Fišera, pekaře
ouvalského, že jim v loňském roku „neprávě kontraba-
tiroval chleby a housky, které k zaopatření mašírující-
ho vojska do Ouval nesli“.

13. 6. 1848
Na počátku svatodušních bouří v Praze přes Úvaly na
pomoc Praze projížděly národní gardy z Kolína,
Kutné Hory, Vysokého Mýta, Chrudimi a Litomyšle.
V opačném směru vlaky od Prahy přivážely prchající
měšťany i studenty, kteří přinášeli protichůdné zprávy.
Tak se 15. června 1848 Úvalští dověděli také o bom-
bardování města vojskem generála Windischgrätze.
Tato skutečnost dala podnět k dalším výpravám
ozbrojených dobrovolníků do hlavního města.

15. 6. 1919
Zvýšený zájem o politické dění se projevil především 
v neděli při prvních republikových volbách do obecní-
ho zastupitelstva, jichž se kromě obou předválečných
stran (národních socialistů a sociálních demokratů)
zúčastnily ještě další dvě strany – Národní demokracie
a Republikánská strana československého venkova. 
V rozporu s celostátním průměrem, v němž vedli soci-
ální demokraté, zvítězila v Úvalech s počtem devíti
mandátů Československá strana socialistická, později
Československá strana národně socialistická. Teprve
po ní se sedmi mandáty následovala Sociální demo-
kracie a se třemi mandáty Národní demokracie. Pře-
kvapivě poslední místo s pouhými sto padesáti devíti
voliči obsadili agrárníci, reprezentovaní Republikán-
skou stranou československého venkova.



16. 6. 1889
Velké problémy způsobila městu povodeň, při níž
říčka Výmola kromě jiných budov těžce poškodila
Hořejší, Dolejší i Hodovský mlýn. Voda odnesla most
u synagogy a protrhla splavy.

17. 6. 2000 
Úvalští občané slavili 700 let Úval. Ústřední oslavy
700 let Úval zahájil po 9. hodině přelet sportovního
letadla, z něhož byly rozhozeny letáky oznamující
zahájení oslav. Trubači na ochozu školy zatroubili
slavnostní fanfáry, složené k této slavnostní příležitos-
ti a na budově školy byl rozvinut transparent hlásající
slavnostní událost. Při shromáždění občanů na náměs-
tí Arnošta z Pardubic otevřeli oslavy starosta města
ing. Ivan Černý společně s předsedkyní Senátu Parla-
mentu ČR Libuší Benešovou a redaktorkou televize
PRIMA Štěpánkou Duchkovou, která také moderova-
la kulturní program. Nato školní děti vypustily balón-
ky s poselstvím a výzvou pro nálezce. Program pokra-
čoval hudbou a vystoupením mažoretek, otevřením
rozsáhlé výstavy o historii a současnosti Úval ve všech
oblastech života. Odpoledne následovaly ukázky
leteckých modelů na hřišti na Slovanech a ochutnávka
rybářských specialit, které připravili místní rybáři 
u rybníka Lhoták. Příchozí tak mohli ochutnat pokr-
my z kapra, štiky, candáta, pstruha, parmy a dalších
sladkovodních ryb. Na opačném místě Úval se usku-
tečnil fotbalový zápas mužstva Bohemians Praha –
staří páni i se slavným Antonínem Panenkou proti
místnímu „A” mužstvu. Večer v sokolovně byl uspořá-
dán koncert Komorního orchestru Akademie Praha.
Druhý den, neděle, začal slavnostní mší v místním
katolickém kostele Zvěstování Páně, kterou celebroval
arcibiskup pražský a primas český, kardinál Miloslav
Vlk, který následně položil květiny u pomníku první-
ho arcibiskupa Arnošta z Pardubic a neformálně bese-
doval s občany. V doprovodu starosty města a členů
přípravného výboru navštívil po obědě výstavu o Úva-
lech, zapsal se do návštěvní knihy a kroniky města. 
V odpoledních hodinách se uskutečnilo odhalení
pamětního kamene a zasazení lípy před hasičskou
zbrojnicí v parčíku. Význam této malé slavnosti ve
svém projevu uvedl starosta města ing. Ivan Černý.
Zároveň bylo pod kámen uloženo pouzdro mimo jiné
s poselstvími dalším generacím, které připravil výbor
pro oslavy, jménem občanů města starosta města ing.
Ivan Černý a za děti dneška žáci pátého ročníku
Základní školy v Úvalech. Odpolední program na
náměstí naplnil koncert Combo M. Kočárníka a dal-
ších kapel. Večer v kostele Zvěstování Páně zakončil
oslavy svým koncertem místní chrámový sbor.

28. 6. 1942
V souvislosti s vyšetřováním atentátu na Reinharda
Heydricha byl popraven úvalský občan Vladimír Jan-
kovský. 

30. 6. 1869 
V Úvalech byl slavnostní mší odhalen pomník první-
mu arcibiskupu Arnoštu z Pardubic. Jako autor
pomníku byl na základě konkurzního řízení vybrán
pražský sochař Jindřich Čapek. Stavba arcibiskupova
monumentu byla slavnostně zahájena 15. května 1869
na pozemku u železniční trati v blízkosti dvora
Hostýn, který bezplatně poskytnul kníže Jan II. 
z Lichtenštejna. Pomník byl odhalen na pětisté páté
výročí smrti Arnošta z Pardubic a za přítomnosti
zástupců pražského magistrátu a města Roudnice nad
Labem vysvěcen pražským arcibiskupem Bedřichem
Josefem, kardinálem Schwarzenbergem. 

30. 6. 1919
Někdejší Rudolfův háj byl přejmenován na háj Masary-
kův, rovněž lesík u státní silnice, vysázený před časem
místním Okrašlovacím spolkem, získal honosný název
„Háj legionářů”. Terčem „pokrokově” smýšlejících obča-
nů se současně stala barokní socha sv. Jana Nepomucké-
ho na náměstí, mylně považovaná za symbol démoni-
zované pobělohorské rekatolizace. Před barbarským
zničením památku zachránil všeobecně respektovaný
páter Alois Dostál, který prosadil její přestěhování na
tolerované místo u zdejšího kostela.

30. 6. 1919
Z náměstí byla přesunuta ke kostelu Zvěstování Páně
socha sv. Jana Nepomuckého. Socha stávala vedle
obecní studny u silnice, naproti domu čp. 87.

červen 1919
Škodovy závody v Plzni získaly povolení k obnově
rudných dolů na Ouvaláku a zahájily zde těžbu. Veš-
keré naděje na vzkříšení důlní činnosti však byly
marné. Ložiska železné rudy se projevila jako velmi
nekvalitní, a proto byly veškeré pokusy o těžbu brzy
zastaveny.

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

červen 1925
Měšťanská škola chlapecká v Úvalech byla změněna
na měšťanskou školu smíšenou.

červen 1961
V Úvalech byla založena organizace Československé-
ho mysliveckého svazu.

červen 1961
V Úvalech bylo uvedeno do provozu první automati-
zované uzavírání závor na hlavním městském přejez-
du na konci Husovy ulice.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Publikace Drobné památky 

v Úvalech a okolí

Již jednou jsme v letošním roce na stránkách Života
Úval uvedli informaci, že Klub přátel historie a příro-
dy Úval a okolí pod patronací Regionu Pošembeří,
o.p.s., připravuje vydání regionální publikace
DROBNÉ PAMÁTKY V ÚVALECH A OKOLÍ popi-
sující veškeré existující a zaniklé drobné sakrální 
a lidové památky v oblasti 15 katastrálních území, tj.
23 obcí nebo jejich místních částí na Úvalsku a Česko-
brodsku. Jedná se především o obce: Břežany II.,
Dobročovice, Doubek, Horky, Horoušánky, Horouša-
ny, Hradešín, Jirny, Květnice, Limuzy, Nová Ves II,
Nové Jirny, Přišimasy, Rostoklaty, Skřivany, Sluštice,
Škvorec, Tismice, Tlustovousy, Třebohostice, Tuklaty,
Úvaly, Zlatá. Mezi drobné památky jsou zařazeny
kříže, boží muka, sochy, zvoničky, kapličky, památné
kameny, pamětní desky a válečné pomníky.
Vzhledem k tomu, že všechny uvedené obce jsou sdru-
ženy v MAS Pošembeří, tak jde tímto způsobem o při-
spění k prohlubování zájmu o regionální sounáležitost,
také o upozornění na drobné kulturní dědictví v pří-
slušném městě, městysi nebo obci a v nejbližším okolí,
zároveň jde o zmapování současného stavu památek 
k možné realizaci projektů na jejich záchranu.
Celkové výdaje na projekt činí kolem 230 000,- Kč.
Vydání této publikace, na které spolupracuje čtyřčlen-
ný autorský tým členů klubu – Milan Bednář, Mgr. Jiří
Jindřich, Petra Kyselová a Jan Psota ml., je finančně
velice náročné. Vzhledem k tomu, že Klub přátel his-
torie a přírody Úval a okolí je neziskovou organizací 
a nedisponuje potřebnými finančními prostředky,
které jsou k vydání výše uvedené publikace potřebné,
obrátili jsme se na dotčené obce a podnikatelské sub-
jekty i jednotlivé občany se žádostí o finanční pomoc.
Dosud se podařilo shromáždit 103 600,- Kč.
Proto bychom rádi upřímně poděkovali za dosavadní
finanční podporu zejména městu Úvaly (50 000,- Kč),
obci Jirny (20 000,- Kč), obci Hradešín (5 000,- Kč),
dále Cihelně Klíma, s.r.o. (5 000,- Kč), ESSA Czech,
spol. s r.o. (5 000,- Kč), EKOZINK Praha, s.r.o. 
(5 000,- Kč), obci Doubek (2 500,- Kč), městysi Škvo-
rec (2 500,- Kč), obci Tismice (2 000,- Kč), obci Dob-
ročovice (2 000,- Kč), obci Tuklaty (1 000,- Kč), Leo
Dittmannovi (1 000,- Kč), Martinu Hlávkovi (1 000,-
Kč), obci Rostoklaty (500,- Kč), Haně Zvolské (500,-
Kč), ZP Tismice Siro (500,- Kč) a Mgr. Kamilu Veselé-
mu (100,- Kč).

Věříme v pomoc a podporu dalších subjektů i jedno-
tlivců, jež budou ochotni finančně podpořit vydání
jmenované publikace. Případné finanční příspěvky
můžete zasílat na účet klubu č. 0434717359/0800.

Rada Klubu přátel historie a přírody 

Úval a okolí, o. s.
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Úvalská vařečka
Jahodové mlsání

Milí čtenáři,

na červen jsem pro vás připravila recept na jahodovou charlottu. Je to úžas-

ný lehký moučník, který upoutá nejen svou vynikající chutí, ale také zajíma-

vým vzhledem.

JAHODOVÁ CHARLOTTA

POTŘEBUJETE: 3 vejce
5 lžic horké vody
1 lžíci oleje
5 lžic moučkového cukru
4 lžíce hladké mouky
1 lžičku prášku do pečiva
2 lžíce škrobové moučky
zavařeninu na potření

TVAROHOVÁ NÁPLŇ: 2 lžíce želatiny
několik lžic mléka
- smíchat a nechat nabobtnat

250 g měkkého tvarohu
1 zakysaná smetana
3 lžíce mouč. cukru
vanilkový cukr
- ušlehat

Želatinu rozpusťte ve vodní lázni a vmíchejte do tvarohové hmoty, ušlehejte
jednu šlehačku a rovněž přidejte. 250 g jahod nakrájejte na kousky a vmíchejte
do směsi.

POSTUP:
Na těsto našleháme žloutky s horkou vodou, olejem a cukrem, vmícháme
mouku s práškem do pečiva, škrob. moučku a pevně ušlehaný sníh.
Vlijeme na vymazaný a vysypaný plech a upečeme. Ještě horký piškot sejmeme 
z plechu, potřeme zavařeninou a svineme do rolády. Po vychladnutí roládu
pokrájíme na 1 cm plátky, vyložíme jimi skleněnou mísu o průměru asi 24 cm,
naplníme tvarohovou hmotou s jahodami, pokryjeme zbylými plátky rolády,
zakryjeme potrav. fólií a dáme vychladit nejlépe do druhého dne.
Poté charlottu vyklopíme a rozkrájíme na 12-16 kousků. 
Přeji vám dobrou jahodovou chuť!

TÉMA NA ČERVENEC: LETNÍ GRILOVÁNÍ

Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Vítáme nové spoluobčánky

Alena Trojanová U Hostína 1764

Michaela Bohatá Dalmatská 1741

Kristina Illichmannová Roháčova 1759

Franco Rafael Pražská 276

Lenka Zoubková Horova 779

Matylda Fučíková Borová 1518

Marek Novotný Tyršova 80

Matyáš Tůma Moravská 1703

Jan Kučerka 28. října 426

Václav Daníček Dalmatská 1763

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

Červnová životní jubilea

75 let Božena Líznerová Pražská 524

František Tuláček Dobrovského 548

80 let Zdeněk Vostrovský Denisova 1284

Zdeněk Kodr Husova 73

Milan Fidler 28. října 729

82 let Jaroslav Věrný Guth-Jarkovského 852

83 let Věra Švandová Sovova 910

Věra Beránková Kollárova 833

Vladislav Neugebauer Kollárova 1160

84 let Jaroslava Bendová nám. Svobody 1570

Drahomíra Beranová Kollárova 1088

Karel Petýrek Bulharská 1289

85 let Zbyněk Aulický Rašínova 1112

Věra Rousová Pražská 486

86 let Miroslava Žabová Prokopa Velikého 899

87 let Ella Tazlerová nám. Svobody 1570

Vlasta Strnadová Chorvatská 582

František Kohout Palackého 1130

90 let Oldřich Šolc Maroldova 1202

Zdeňka Vernerová Wolkerova 432

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

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
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Inzerce

Osobní

Koupaliště Úvaly
přijme brigádníky na pozice: 
• plavčík (kurz plavčíka nutný)
• zdravotník 
(nutno mít zdravotnický kurz)

• brigádníky do občerstvení
Podmínky: pracovitost
• věk 16 let a více
Bližší informace na tel. čísle
603 530 960, sl. Čadová.

Prodám bojler 80 litrů
TATRAMAT, 1 rok v provozu.
Tel. 281 982 918

Koupím BYT v Úvalech,
rychlé a seriózní jednání 
a platba, prosím nabídněte 
na 602 504 656, 
david.d2@centrum.cz. Děkuji
(nejsem RK).

Firma HENNIG CZ Úvaly
přijme mistra výroby, obsluhu
CNC frézky, laseru a dělníky
do kovovýroby.
Nabízíme příspěvek na dopra-
vu, obědy zdarma, dobré pla-
tové podmínky.
Kontakt: 281 091 610

* 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

Společnost House&Care, s.r.o.,
zabývající se úklidem domů,
bytů a péčí o domácnost svých
klientů v lokalitách Prahy-
východ, přijme na DPP 
šikovnou paní na úklid. 
V případě Vašeho zájmu nás
kontaktujte na tel.: 
731 317 683,
email:uklid@housecare.cz, 
fax: +420 281 860 770. 

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

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

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 hypotéční

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

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

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

zámečníka na výrobu 
rozváděčů

• 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

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

Pronajmu garáž – začátek 
sídliště SBD, roh ulic Raisova 
a Prokopa Velikého.
Tel. 737 786 944

V plné duševní i fyzické svěžesti se dožívá 90 let paní Zdeňka Vernerová 
z Úval. Narodila se v Úvalech 24. června 1918 a prožila tu celý svůj život. Star-
ší generaci je známá jako přední herečka místního ochotnického spolku. Spolu
se svým manželem Antonínem Vernerem, který rovněž hrál a mnoho her reží-
roval, patřila po téměř tři desítky let k oporám kulturního života Úval. Pamět-
níci si jistě vzpomenou na její ztvárnění titulní role v Nezvalově Manon Les-
caut z roku 1941 nebo nezapomenutelnou Lisu ze hry Pygmalion z roku 1955.
Desetiletí pracovala jako vedoucí v prodejně Kniha v Husově ulici. Byla rovněž
členkou kulturní komise při místním úřadu (dříve MNV) v Úvalech.
Vychovala syna Jiřího, kterému se za podpory rodičů splnil životní sen – stal se
námořním kapitánem. Dnes je paní Zdeňka Vernerová nejen babičkou, ale 
i prababičkou – má jedenáctiletého pravnuka Radovana. 
Přes svůj pokročilý věk je dodnes zcela soběstačná. Paní Vernerovou můžete
potkat na nákupu nebo na procházce s jezevčíkem Maxem.

Daniela Opočenská

Děkuji všem přátelům a známým za účast na posledním rozloučení s mým
manželem p. Ladislavem Strnadem. manželka Vlasta

Vzpomínáme na naši bývalou úvalskou spolužačku Milušku Panuškovou – Šné-
bergerovou, která zemřela dne 18. dubna 2008. 

Bývalé spolužačky a bývalí spolužáci

VZPOMÍNKA
Dne 3. 7. 2008 to bude již 5 let, co nás navždy opustil můj drahý manžel, tatí-
nek, tchán a dědeček p. MIROSLAV BRZÁK, Klostermannova 652, Úvaly.
Dne 25. 7. 2008 by se dožil 75 let. Prosím, kdo jste ho znali, o tichou vzpomín-
ku na hodného a velmi pracovitého člověka. Děkuji Vám. 

Irena Brzáková s rodinou

V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Dne 1. června uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček pan Petr Sajdl. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

manželka s dětmi



Asistent/ka- požadujeme: SŠ vzdělání, AJ aktivně, znalost práce
na PC, samostatnost, komunikační schopnosti, pracovitost, 
flexibilitu.

Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení, příjemné pracovní
prostředí.

Nabídky zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz, 
dotazy na tel.: 281 980 576, 281 980 521

Úvaly přijme zaměstnance na post:

Koupím pole, louky, 
zahrady.
Tel. 603 442 474

Prodám chodítko
na kolečkách + brzdy, 
cena 3 000,- Kč. 
Tel: 281 981 818

Prodám vilu v klidné ulici
nedaleko od centra 
k dispozici 5 + 2x kuchyň, 
2x WC, 2x koupelna. 
V ceně zahrada 3 576 m2.
Cena 12 500 000,- Kč.
Tel: 736 433 109

Pronajmu nový byt 3+1, 
zařízený, centrum Úvaly, 
1 min. od vlaku, 1. patro.
Cena: 12.000,- Kč 
+ poplatky.
Tel: 777 058 901





RESTAURANT-STEAK
HAUSE
BELLOS
ÚVALY (Homolka)

Otevřeno denně od 11.00 – 23.00 
Steaky: hovězí, kuřecí vepřové, od 125 Kč! 

Pizza, minutky, 
HOTOVÁ JÍDLA. 

Vinný lístek, koktejly.
Rezervace: 603 934 058 www.bellosrestaurant.wz.cz

MUSIC-BAR FLASH
Otevřeno pá-so od 21.00. 

Hrají dj. Pražských diskoték 80.-90. léta. 
www.musicbarflash.cz

od 1. 7. 2008 také středa

TANEČNÍ KURZY V ÚVALECH

Taneční kurzy pod vedením tanečního mistra 

Jiřího Plamínka budou zahájeny 20. 9. 2008.

Přihlášky přijímá p. Kušta v prodejně nábytku Rodinná pohoda,

Smetanova 69, Úvaly (bývalý kulturní dům)

v době: pondělí až pátek

9.00 – 18.00 h, sobota 8.00 – 12.00 h.

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Kušta, tel. 607 858 775, Veronika Kuštová, tel. 602 617 217

Současně nabízíme

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

(pouze páry), termín podání závazných 

přihlášek do kurzů pro dospělé

do 31. 7. 2008 tamtéž.



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
GSM komunikátor JABLOTRON - dálkový dohled a ovládání
Detektory kouře dle vyhlášky pro požární zabezpečení staveb

Možnost připojení na PCO

www.asiscom.cz 
603 426 686

• projektové práce
• technický dozor na stavbě

• výkon stavbyvedoucího při stavbách svépomocí

zajistí

Ing. Martin Týbl
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

tel.: 720 174 881





Předejte nám Vaše starosti !!!
Zpracujeme za Vás

• daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007, a to pro fyzické
osoby a právnické osoby (včetně poplatníků, kteří nejsou 

založeni za účelem podnikání), 
•  zajistíme Vám prodloužení lhůty pro podání daňového 

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

provedeme
• rekonstrukci daňové evidence, 

• rekonstrukci účetnictví (dříve podvojné účetnictví),

nabízíme
• vedení účetnictví a daňové evidence

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

příslušným finančním úřadem
• prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani 
z příjmů po dobu trvání zastupování daňovým poradcem

před místně příslušným správcem daně
• oceňování majetku pro: věci movité, věci nemovité,

nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Kontakt:
Ing. Ladislav Pavlovič a Ing. Ivana Pavlovičová

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

Těšíme se na spolupráci s Vámi!



STSTAAVV EE BB NN II NN Y STY STAA KK OO
Sulovická 1234, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz

DOPRAVA DO ÚVAL AUTEM S HR ZDARMA

Akce ČERVEN
• cihlový systém ECOTON, THERMOPOR (dovoz Německo) - bezkonkurenční ceny
• broušené cihly ECOTON, THERMOPOR (hit letošní sezony), lepidlo zdarma - bezkonkurenční ceny
• cihly lícové KLINKER / 12 barev - akční ceny
• v prodeji HURDIS
• Porotherm, Supertherm - slevy až 25%
• tvárnice YTONG, H+H, Q-POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém MIAKO - slevy až 20%
• cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
• penetrace - KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT - slevy až 20%
• střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy (plech, lepenka) - slevy až 20%
• tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky - slevy až 30%
• kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS - slevy až 20%
• řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
• ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky - sleva až 20%
• keramické dlažby a obklady, sanitární keramika - sleva až 20%
• PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla - DenBraven, SIGA, SOUDAL - slevy až 20%
• dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet.sítě, žebírková ocel - slevy až 10%
• vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX - slevy až 10%
• velký výběr nářadí, ochranné pomůcky, žebříky aj. - slevy až 10%
• komínové systémy SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny - slevy až 15%
• střešní okna VELUX, FENESTRA - slevy až 15%

(slevy z ceníků výrobců)

+ rozvoz materiálu IVECO s HR 
do 14m, LIAZ s HR

+ kompletní zásobování staveb 
a kamionové dodávky

+ základní slevy pro stavební firmy 
a individuelní slevy dle domluvy ve 
stavebninách





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




