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V rámci oslav Mezinárodního dne dětí byla 31. května připravena akce Bezpečná sobota, které se

zúčastnili zástupci bezpečnostních složek Policie České republiky.



Z jednání Rady města Úvaly 

12. 5. 2008  (R-6/2008)
Znovu byl posouzen záměr provozu výkupny sběr-
ných surovin – SK-EKO systems, s.r.o., Pardubice 
v areálu firmy Pergamenka Praha, s.r.o., Klánovická
334, naproti fotbalovému hřišti. Bylo revokováno
usnesení R – 036/08 ze dne 18. 3. 2008 – rada požá-
dala investora o doplnění funkcionality výkupny dru-
hotných surovin. Rada města projednala „Územní
studii lokality Hostín” zpracovanou ing. arch. Petrem
Hlaváčkem a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení
se zapracováním podmínek Komise pro investice,
výstavbu a komunikace. Dále rada města nepřijala
nabídku firmy RENIX, a.s., na odkoupení pozemku 
v lokalitě Horoušánky a nedoporučila zastupitelstvu
tento návrh. Dalším bodem rady bylo projednat
návrh pana Taibera – nabídka pozemku pod III. MŠ,
který byl přijat a doporučen zastupitelstvu k projed-
nání, a nabídka ÚZSVM – bezúplatný převod 7 po-
zemků (komunikací). Rada doporučila zastupitelstvu
tento návrh schválit. Dále se rada města zabývala
závěrečným účtem města a rozpočtovým opatřením 
č 3. Oba finanční podklady schválila a doporučila
zastupitelstvu k projednání a schválení. Novou
nájemní smlouvu se základní školou a praktickou ško-
lou rada města odsouhlasila a pověřila starostu jejím
podepsáním. Rada města projednala zápisy z komisí
rady města, přijala opatření na zajištění úkolů plynou-
cích z jejich jednání a také odsouhlasila kronikářský
zápis za rok 2007, který doporučila zastupitelstvu
města ke schválení. Rada města schválila Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
Trustee, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – při výstavbě plynové přípoj-
ky, prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku
parc. č. 2916 za účelem parkování, prodloužení
nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 95, pro-
dloužení nájemní smlouvy na část pozemku 

č. 2918/2 a 2918/3, prodloužení smluv na bytové
prostory, jejichž platnost končí 30. 6. 2008. Rada
města dále projednala přijetí dotace z Fondu obnovy
památek na mostek v Dobročovicích. Rozhodla 
o výsledcích výběrového řízení na p.č. 299/1 v k.ú.
Úvaly u Prahy o výměře cca 1434 m2 a výběrového
řízení na projekční a inženýrské práce „Dostavba 
a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly. Dále rada města
projednala požadavky obyvatel ul. Podhájí, Úvaly na
stavební a dopravní úpravy v souvislosti s dostavbou
areálu úvalských škol. Radě města byla poskytnuta
informace o možnosti pronájmu víceúčelového vo-
zidla Kultivar pro potřeby čištění města, materiál byl
doporučen ke schválení zastupitelstvem. Radou města
byl vysloven souhlas se záměrem vybavit JDH novým
hasičským vozem. Smluvní vztahy upravující vztah 
k SK Úvaly byly dalším bodem jednání rady města,
který byl schválen. Zrušení usnesení RM 257/07: Po-
ptávkové řízení - průzkum názorů občanů v souvis-
losti s projednáváním Strategického rozvojového
plánu rada města odsouhlasila z důvodu vysokých
nákladů. Bližší informace lze nalézt v zápisu na webo-
vých stránkách města www.mestouvaly.cz.

ing. Helena Váňová, místostarostka

Město má na termínovaném účtu

téměř 60 milionů korun
V současné době město intenzivně připravuje první
„balík projektů”, který řeší havarijní situaci vodohos-
podářské infrastruktury města a plánuje její rekon-
strukci a dostavbu. Tento první balíček je ve výši 200
milionů Kč. Město však nemusí tyto prostředky inve-
stovat ze svého rozpočtu, ale z větší části je bude čer-
pat z evropských strukturálních fondů. Vedení města
již nyní projednává tyto dotace na dotčených minis-
terstvech a úřadech, aby jejich čerpání proběhlo bez
problémů. 

Naše město si může po dlouhém období půstu dovo-
lit čerpat evropské dotace proto, že zastupitelstvo
města v letošním roce dokončilo několikaletý proces
schvalování změn územního plánu a fakticky tak
povolilo výstavbu v oblasti Hostína. Podpisem smlou-
vy o investičním příspěvku města získalo město od
investora prostředky ve výši cca 60 milionů Kč na
kofinancování (spoluúčast) těchto projektů. To je však
teprve začátek. Díky realizaci těchto projektů město
umoří velkou část vnitřního dluhu a uvolní si ruce
pro další investice, které naše město ještě více zvelebí.

starosta města

Proč je nový stojan ekovody 

na náměstí?
Zvolení umístění nového stojanu na ekovodu vedle
sochy Arnošta z Pardubic bylo z důvodu nutnosti
vlastnictví pozemku, z hlediska vybudování přívodu
elektrického proudu a z hlediska všeobecné dostup-
nosti ke stojanu. Tyto podmínky splňovalo výše uve-
dené místo.                                         místostarostka

Oslavy dětského dne 
V letošním roce došlo k velké chybě při oslavách dne
dětí. V dopoledních hodinách byla připravena akce
Bezpečná sobota v Úvalech, kde se shromáždilo
mnoho zástupců bezpečnostních složek Policie České
republiky se svojí technikou, kterou bylo možné si pro-
hlédnout. Prostory u školy neobvykle hostily živé
pomůcky naší policie, a to koníčky. Vzhledem k tomu,
že akce nebyla dostatečně propagována, nebyla také
patřičná účast návštěvníků z řad dětí. Jménem obce
cítím povinnost poděkovat obětavým zástupcům Poli-
cie ČR Praha-východ, kteří se zúčastnili, a omluvit se
za malou účast dětských občánků. Tímto také chci při-
slíbit patronaci nad příští akcí.

místostarostka
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Upozornění občanům

Od 1. 4. 2008 byla na Městském úřadě Úvaly zprovozněna linka pro občany na tel. čísle 281 091 500.

Linka funguje jako záznamník. Vaše podněty, žádosti, připomínky budou pravidelně vybírány

a příslušnými pracovníky vyřizovány.



Zdravotní středisko v Úvalech
Nájemce současného Zdravotního střediska v Úva-
lech MUDr. Jiří Mareš představil návrh projektu roz-
šíření služeb a dostavby současného zdravotního stře-
diska v novou Polikliniku Úvaly, která by zajistila
potřebnou zdravotní péči na kvalitativně a kvantita-
tivně vyšší úrovni než v současné době. S projektem
se seznámili zastupitelé města na společném jednání 
s projektantem a pronajímatelem. Na společném jed-
nání se hledaly odpovědi na otázky spojené s realizací
a financováním projektu.                    místostarostka

Budou mít Úvaly digitální kino?
Vedení města předložilo zastupitelům projekt pro
vybudování digitálního kina pro město Úvaly. Víme,
že v současné budově, která obsahuje kinosál, sídlí
prodejna nábytku. Získat ji pro její původní účely? To
je otázka jako v divadelní hře.… Vedení města má
řešení instalovat kinosál v hale Multitecu, kde by se
využila moderní technologie digitálních přenosů. 
V současné době je prostor v Multitecu pokryt vyso-
korychlostním připojením na internet. V letošním
roce lze také získat dotaci  na pořízení technologie
digitálního kina z fondů ministerstva kultury. 
Navrhovaný záměr bohužel vyvolal v řadách někte-
rých zastupitelů úsměv a požadavek byl odložen se
záminkou předložení finančního rozboru této akce
na další jednání zastupitelstva. Další námitkou zastu-
pitelů byla nevyřešená otázka zájmu (nezájmu) obča-
nů o vybudování kina v Úvalech  a všechny námitky
směřovaly i k blízkosti multikin nedaleké Prahy.  

místostarostka

Budou někdy čisté Úvaly?
Na posledním jednání se zastupitelstvo vyslovilo 
k záměru vedení města ohledně pronájmu s násled-
ným odkoupením malého multifunkčního čisticího

vozu pro letní a zimní období tak, že celou akci
pozdrželo a rozhodne se o ní až na konci léta. 
V diskusi zastupitelstva k činnosti rady města byla
projednávána problematika pronájmu čisticí multiká-
ry pro letní a zimní období s možností následného
odkoupení do majetku města. Diskuse zastupitelů
byla vedena v duchu variant čištění města a využívání
služeb podniků nabízejících služby tohoto typu pro
města. Na jednání zastupitelstva ing. Jana Horová
vyvrátila jednoznačnou výhodnost využití  těchto slu-
žeb pro město před vlastním technickým zařízením.
Nakonec zastupitelé z důvodu nejednotnosti požado-
vali předložit srovnání variant řešení forem pronájem,
leasing, objednávka jednorázových služeb. Na příštím
jednání zastupitelstva, které se bude konat 28. 8.,
bude tento rozbor předložen k projednání. Z uvede-
ného důvodu bude město i další léto čištěné ručně.
Vedení města se omlouvá všem občanům za přetrvá-
vající stav a prosí občany, aby také sami přispěli k čis-
totě města pravidelným zametením kolem svých
nemovitostí. Děkujeme.                        Vedení města

Jak to bylo s hlasováním o další

výstavbě v oblasti Hostína
Je potřebné opravit účelově uvedenou nepřesnost,
publikovanou v občasníku Otevřené Úvaly. Proti
další výstavbě v oblasti Hostína hlasovalo pouze pět
zastupitelů opozice tvořené tandemem KSČM-OÚ,
tedy Ing. Morávek, Mgr. Borecký, Ing. Breda, Ing.
Milerová a Mgr. Švejnoha. Žádný zastupitel jiných
sdružení nesouhlas při hlasování nevyjádřil, dva
zastupitelé se zdrželi hlasování, osm zastupitelů
výstavbu a smlouvu s investorem podpořilo.

Řešení dopravní situace ve městě
Vedení a rada města zadaly zpracování obsáhlé
pasportizace komunikací, jejíž součástí je i návrh na

změny dopravní situace. Tento materiál mají v současné
době k dispozici poradní komise rady.
Naše pozornost se však soustřeďuje i na jednotlivé kri-
tické body a zde uvádíme několik základních informací:
Projektuje se kruhový objezd na křižovatce V Setých,
který zásadním způsobem zpomalí rychlost kamionů 
a dalších vozidel v této oblasti. Součástí „kruháče” bude
samozřejmě i přechod pro chodce, navazující na chodník
spojující Hodov s objektem PT servisu.
Chybějící chodník k „Plusu” ve Škvorecké ulici nelze řešit
bez souhlasu majitele komunikace, která bohužel nepatří
městu. Komunikace s majitelem je velmi obtížná, řešení je
nicméně na obzoru a chodník bude!
Rekonstrukce ulice Škvorecké je plánována na příští rok.
Křižovatka u „Plusu” je jedním z nejcitlivějších míst;
město v tomto roce odkoupilo pozemek u této křižovatky,
který může být odrazovým můstkem k celkovému řešení,
jež nelze oddalovat. Kamiony: Stavba protihlukových stěn
je skutečně v kompetenci developerů, kteří by ve svých
investičních záměrech měli pro své klienty zajistit poho-
dové bydlení. Město se na regulaci kamionové dopravy
chce podílet zejména vznikem systému kontrol rychlosti 
a nejvýhodnějším způsobem provádění těchto kontrol je
jejich provádění prostřednictvím městské policie. Vznik
městské policie chceme iniciovat v příštím roce. Stav 
u nádraží nelze řešit jinak nežli v souvislosti s rekonstrukcí
drážního koridoru, neboť prostory budoucího parkoviště
musejí být využívány v průběhu rekonstrukce stavebními
firmami. Dopravní situace je jedním z bolestivých problé-
mů, s nímž se rada a vedení města musejí potýkat. A není
to jednoduché, neboť právě v oblasti dopravy se střetávají
zájmy občanů, majitelů komunikací, dopravců a develo-
perů. Jednoduchá řešení v oblasti dopravy prostě neexistu-
jí. Nelze zakázat kamionovou dopravu na silnicích I. a II.
třídy, nelze cokoli nařizovat majitelům a správcům komu-
nikací, nelze z veřejných prostředků budovat to, co nevy-
budoval developer. A hlavně – nelze budovat to, na co
nejsou finanční prostředky.

dopravní komise
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Doplňující  informace k zápisu 

do mateřských škol 
V měsíci dubnu proběhl  zápis do úvalských mateř-
ských škol na školní rok 2008/2009. Zájem byl oprav-
du veliký, přihlášky si mohli rodiče stáhnout z webo-
vých stránek obou školských zařízení nebo
vyzvednout na kterékoliv z mateřských škol v týdnu
od 21. 4. 2008 do 25. 4. 2008. Zápis byl spojený s
dnem otevřených dveří.
Problém s kapacitou mateřských škol je vedení naše-
ho města dobře znám stejně jako i nutnost jeho co

nejrychlejšího řešení. Již několik let jsou vydána krité-
ria pro přijetí žáků do mateřských škol v Úvalech,
jimiž se jejich ředitelky  řídí. Tato kritéria pomáhají
při sestavení pořadí žádostí o přijetí dítěte.
Celkem bylo podáno na MŠ Pražská a MŠ Kollárova
120 žádostí o přijetí, přijato bylo 70 dětí. Na tomto
místě je třeba konstatovat, že byly přijaty všechny
děti,  které splňovaly  k 1. 9.  2008 kritéria.  Z 50
nepřijatých dětí je  22 mladších 3 let a 28 dětí nemá
trvalé bydliště v Úvalech nebo oba dva rodiče nepra-
cují – matka je na mateřské dovolené. Také bych ráda
uvedla, že některými rodiči byly v žádostech uváděny

nepravdivé nebo neúplné údaje, a to zejména týkající
se trvalého pobytu nebo skutečného nástupu do
zaměstnání. Naléhavé případy budou ředitelkami
řešeny v průběhu školního roku. Snahou města je po
dohodě se zástupcem Krajské hygienické stanice Stře-
dočeského kraje navýšit kapacitu celkem o 10 dětí na
obou mateřských školách. To je však poslední možné
opatření, kterým lze kapacitu navýšit v rámci stávají-
cích objektů mateřských škol.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru



USNESENÍ Č. Z – 023/08
Zastupitelstvo města Úvaly
bere na vědomí zprávu o činnosti rady města 
k 12. 5. 2008 (příloha č. 1)

PRO: 8    PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 5

USNESENÍ Č.: Z- 024/08
Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje ,,územní studii lokality Hostín” 
zpracovanou ing. arch. Petrem Hlaváčkem
(příloha č. 3)

II. ukládá Radě města, aby v průběhu územního 
řízení a stavebního řízení uplatnila podmínky  
komise pro investice, výstavbu a komunikace, 
které jsou přílohou č.1 tohoto usnesení

III. ukládá starostovi města předat podmínky 
investorovi k zapracování do územní studie

PRO: 8    PROTI: 4    ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ Č.: Z- 025/08
Zastupitelstvo města Úvaly zřizuje výbor pro investice,
výstavbu a komunikace.

PRO: 12  PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 026/08
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje kronikářský zápis
za rok 2007 (příloha č. 4)

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ Č.: Z- 027/08
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města, aby 
připravila dopravní opatření pro pěší tak, aby se 
zvýšila bezpečnost chodců mezi ulicí Chorvatská 
a ulice k Hostínu podél ulice Škvorecká.

PRO: 11  PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 028/08
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí rezignaci Ing. Radany Marešové,  

bytem Prokopa Velikého 1329, Úvaly na členství 
z Kontrolního výboru Zastupitelstva města Úvaly 
(příloha č. 5)

II. jmenuje JUDr. Mgr. Bc. PhDr Petra Petržílka bytem
Dvořákova 1624, Úvaly a Ing. Ivana Kišše, bytem 
E. E. Kische 1501, Úvaly a Jiřího Piláta, bytem 
Nerudova 135, Úvaly členy Kontrolního výboru  
Zastupitelstva města Úvaly

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 029/08
Zastupitelstvo města Úvaly jmenuje Ing. Josefa 
Martinovského, bytem Pražská 1357, Úvaly a Janu
Pilátovou, bytem Nerudova 135, Úvaly členy 
Finančního výboru Zastupitelstva města Úvaly

PRO: 10    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ Č.: Z- 030/08
Zastupitelstvo města Úvaly:

I. schvaluje návrh smlouvy na příspěvek na 
infrastrukturu města pro investory lokality
Výpustek I (příloha č. 6).

II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy
III. ukládá starostovi města, aby před vydáním 

souhlasného vyjádření k navrženému dělení  
pozemků v lokalitě Výpustek I. smluvně zajistil, 
že se společnosti GIP Group s.r.o, Prelica CZ s.r.o,
Instalace Praha s.r.o zaváží vybudovat komunikace
a veřejné osvětlení v lokalitě Výpustek I. městem 
odsouhlaseném rozsahu.

IV. ukládá starostovi města, aby v rámci územního  
řízení podmínil kolaudaci RD kolaudací
komunikací a veřejných osvětlení.

PRO: 11    PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 031/08
Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje přijmutí vlastnického podílu bezúplatně 
převáděných pozemků KN p. č. 3016/1, 
p. č. 3016/4, p. č. 3017/5, p. č. 3018/1, 
p. č. 3019/4, p. č. 3047 a p. č. 3141, vše 
komunikace v k.ú. Úvaly u Prahy od České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy

PRO: 11    PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 032/08
Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje koupi pozemku KN p.č. 1060/1 
o výměře 53 m2 a pozemku KN p.č. 1061/1 
o výměře 715 m2 v k. ú. Úvaly u Prahy od pana 
Stanislava Taibera za cenu 520,- Kč /m2

(příloha č. 7)
II. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 033/08
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly plnění 

usnesení VZZM z „Kompletního přehledu úkolů 
Zastupitelstva v roce 2007“ (příloha č. 8)

II. ukládá starostovi města vést důsledně evidenci 
usnesení VZZM dle usnesení Z-50/2007 z 19. 4. 
2007 předkládat každému VZZM v rámci trvalého
bodu „Kontrola plnění usnesení VZZM“ podklady 
o způsobu splnění usnesení, dle kterých VZZM 
schválí či neschválí splnění usnesení (viz. jednací 
řád VZZM čl. 6 odst. 4 písmeno k)
Termín: od příštího VZZM

PRO: 10     PROTI: 1     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 033/08
Zastupitelstvo města Úvaly:

I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly 
plnění usnesení VZZM z „Kompletního přehledu 
úkolů Zastupitelstva v roce 2007“ (příloha č. 8)

II. ukládá starostovi města vést důsledně evidenci 
usnesení VZZM dle usnesení Z-50/2007 z 19. 4. 
2007 předkládat každému VZZM v rámci trvalého 
bodu „Kontrola plnění usnesení VZZM“ podklady
o způsobu splnění usnesení, dle kterých VZZM 
schválí či neschválí splnění usnesení (viz. jednací 
řád VZZM čl. 6 odst. 4 písmeno k)
Termín: od příštího VZZM

PRO: 10     PROTI: 1     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 034/08
Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje obecné zásady pro vítání dětí mezi 
občany města Úvaly (příloha č. 9)

II. ukládá vedoucí odboru správního zajistit jejich 
dodržování

PRO: 10     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ Č.: Z- 035/08
Zastupitelstvo města Úvaly

I. souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za 
rok 2007 školských příspěvkových organizací 
zřízených městem takto:
Základní škola ztráta 200 113, 33 Kč úhrada 
z rezervního fondu
Mateřská škola Pražská zisk 70 870, 35 Kč převod 
do fondu odměn
Mateřská škola Kollárova ztráta 57 300,- Kč úhrada 
z rezervního fondu
MDDM zisk 182 410,- Kč převod 80.000,- do 
rezervního fondu a. převod 40.000,- do fondu 
reprodukce majetku b. převod 62.410,- do fondu 
odměn

II. souhlasí s převodem finančních prostředků MŠ 
Pražská z rezervního fondu do fondu odměn ve 
výši 30 000,- Kč

III. ukládá vedoucí odboru správního vyrozumět 
ředitele příspěvkových organizací ve smyslu tohoto
usnesení.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 4/2008 ze dne 22. 5. 2008



USNESENÍ Č.: Z- 036/08
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje plán práce 
kontrolního výboru na rok 2008:
- kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
- kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů
- kontroly uložené zastupitelstvem
- kontrola procedurálního postupu při přijímání 

finančních darů a způsobu jejich využití (v celém 
volebním období)

- další případné kontroly na základě podnětů 
zastupitelů, členů výboru a občanů v rámci zákona 
o obcích v platném znění.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 037/08
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje celoroční 
hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2007 a to bez
výhrad.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 038/08
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 příjmy 141.713.399,- Kč 
a výdaje 141.713.399,- Kč (příloha č.10).

PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 3

USNESENÍ Č.: Z- 039/08
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi města
zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva návrh
variant na zvýšení kapacity mateřských škol v Úvalech.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 040/08
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s přijetím dotace z Fondu obnovy památek

Středočeského kraje na opravu kamenného mostku 
v Králičině ve výši 260.000,- Kč

II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
(příloha.č.11)

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 041/08
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje záměr pořízení nového hasičského 

vozidla za pomoci dotačních titulů MV ČR 
a Středočeského kraje (příloha č.12)

II. pověřuje místostarostu města sestavením žádosti

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 042/08 – NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelstvo města Úvaly

I. schvaluje záměr vybudování digitálního kina 
v Úvalech

II. ukládá starostovi města zpracování, návrhu na
využití budovy Multitec

III. ukládá starostovi města zajistit průzkum zapojení 
soukromých finančních zdrojů do realizace tohoto
záměru

PRO: 4     PROTI: 3     ZDRŽEL SE: 4

USNESENÍ Č.: Z- 043/08
Zastupitelstvo města Úvaly
I. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního 

výboru za období od 5. 9. 2007 do 22. 5. 2008
(příloha č.13)

II. ukládá starostovi města, aby do příštího zasedání 
zastupitelstva seznámil zastupitelstvo s aplikací 
doporučení kontrolních zpráv finančního výboru, 
případně zdůvodnil proč tato doporučení nebyla 
přijata.

PRO: 6     PROTI: 2     ZDRŽEL SE: 3

USNESENÍ Č.: Z- 044/08
Zastupitelstvo města Úvaly
I. ukládá finančnímu výboru, aby provedl:

a) analýzu vývoje rozpočtu města v letech 2002 
(začátek volebního období) až 2008, včetně 
příjmových a výdajových položek

b) analýzu a kontrolu hospodaření VPS
c) analýzu a kontrolu nákladů na rekonstrukci 

areálu Multitec
d) analýzu a kontrolu nákladů na rekonstrukci 

č.p. 95
e) analýzu a kontrolu nákladů na rekonstrukci 

školní jídelny
f)  analýzu a kontrolu nákladů na vybavení 

městského úřadu výpočetní technikou 
a softwarem

II. ukládá starostovi města, aby při provádění 
zmíněných kontrol zajistil spolupráci Městského 
úřadu a jemu podřízených složek, včetně 
poskytnutí všech potřebných dokumentů.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 045/08
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje přijetí daru od
občanského sdružení Otevřené Úvaly – elektronickou
radarovou značku Hit Hofman RD 280, hodnota
značky činí 63.046,- Kč

PRO: 11     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 046/08
Zastupitelstvo města Úvaly:

I. souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace na  
podporu dopravně bezpečnostních opatření ve výši
400.000,-Kč z odboru dopravy Středočeského 
kraje.

II. pověřuje starostu města Úvaly podpisem smlouvy.

PRO: 11     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č.: Z- 047/08
Zastupitelstvo města

I. souhlasí se zahájením prací na projektových 
dokumentacích v rámci revitalizace úvalských 
rybníků (příloha č.14)

II. souhlasí s vytvořením finančních zdrojů pro 
financování zpracování této projektové 
dokumentace v celkové výši 2 mil. Kč,

III. pověřuje starostu města
a. zajištěním realizace těchto projektů,
b. zajištěním financování těchto projektů 
prostřednictvím bankovního úvěru.

PRO: 10     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 1

USNESENÍ Č.: Z- 048/08 - NEBYLO PŘIJATO
Zastupitelstvo města Úvaly požaduje rozesílání 
materiálů členům zastupitelstva nejméně 10 dní před
jednáním zastupitelstva a ukládá starostovi zapracovat
tuto změnu do jednacího řádu.

PRO: 6     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 5

Zapsala:Monika Šimáňová

MUDr. Jan Šťastný Ing. Helena Váňová

starosta místostarostka
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Zprávy z města

O zdravotnictví nejen v Úvalech
V roce 1992 přešel systém plánovaného socialistického zdravotnictví na systém
zdravotního pojištění. Stalo se skutečně „službou” v oblasti ambulantní péče plně
hrazenou zdravotními pojišťovnami. Obce a města, ale i jakýkoliv jiný subjekt,
mají jen velmi omezené možnosti, jak rozsah a strukturu zdravotní péče ovlivňo-
vat. Představa, že se někde postaví zdravotní středisko, obsadí se lékaři a dalším
zdravotním personálem, neodpovídá současné realitě. Pokud se totiž nenajde pro-
vozovatel zdravotní péče, který příslušné prostory vybaví potřebnou zdravotnickou
technikou a který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, zůstanou jen
prázdné prostory. Města a obce, zejména ty zadlužené (ke kterým Úvaly bohužel
patří), nemohou investovat do zdravotnictví a suplovat tak povinnosti zdravotních
pojišťoven. Mohou nanejvýš vyvolat jednání (tak zvané „výběrové řízení”), ale jen
v případě, že ve městě existuje ambulance, která splňuje podmínky pro poskytová-
ní zdravotní péče (podmínky „registrace” dané zákonnou normou). Výběrové říze-
ní na budovu jako celek realizovat nelze. Z tohoto důvodu je skutečně výhodnější
vytvářet podmínky pro vznik jednotlivých praxí lékařů a nesnažit se budovat roz-
sáhlé komplexy – zvláště, když zdravotní středisko v Úvalech již existuje.
Přesto, že město v současné době nemá ze zákona povinnost zajišťovat zdravotní
péči pro občany, podniká rada a vedení města velmi účinné kroky vedoucí k tomu,
aby se poskytování zdravotní péče na území města podstatným způsobem zlepšilo. 
To, co vidíte na obrázku, je návrh budoucího vzhledu zdravotního střediska v Úva-
lech. A není to utopie; pokud zastupitelstvo města tento záměr podpoří, pak bude
realizován již v tomto volebním období. O transformaci zdravotního střediska 
v Úvalech uspořádáme seminář určený zastupitelům i občanům.
Závěrem tohoto sdělení bych rád konstatoval následující: vzhledem ke komerciali-
zaci zdravotních služeb, vzhledem ke vzniku konkurence a vzhledem ke svobodné
volbě lékaře a zdravotnického zařízení nelze poskytování zdravotní péče (zejména 

té běžné, ambulantní) plánovat. Skutečně zde platí zásady poptávky a nabídky,
korigované zájmy zdravotních pojišťoven. Vytvářet novodobé ústavy národního 
zdraví, plánovat investiční záměry podnikatelů (a tím je de facto likvidovat) není
ničím jiným než likvidací možnosti, jak zdravotnictví v našem městě přirozenou 
a logickou cestou zlepšit.

MUDr. Jan Šťastný

Falešný elektrikář kradl
Ve čtvrtek 22. 5. dopoledne se v obci Škvorec pohyboval zlodějíček převlečený za
elektrikáře. Darebák si jako svou oběť vybral 76 letého majitele rodinného domku.
Kolem 11. hodiny dopolední zazvonil u vrat a v převlečení elektrikáře vnikl až do
domu. Důvěřivý domácí se s nepoctivcem dal do řeči a přitom prozradil úkryt
našetřených peněz. Pak už lapkovi stačila jen chvilka nepozornosti muže a finanční
hotovost z kabátu v šatní skříni odcizil. Důchodce tak přišel o částku 30 tisíc
korun. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení Úvaly.

nprap. Petra Potočná, 

preventivně informační skupina Policie ČR Praha-venkov

Dětský den v Úvalech
V sobotu 31. května byl v obci Úvaly uspořádán ve spolupráci městského úřadu
a Policie ČR „Dětský den”. Pro děti byl v dopoledních hodinách připraven pestrý
program. Policisté z Obvodního oddělení Říčany si pro diváky připravili ukázku
sebeobrany a předvedli zadržení pachatele. U kriminalistického technika si děti
nechaly odebrat otisky prstů a policisté z Dopravního inspektorátu Okresního ředi-
telství Praha - venkov předvedli policejní techniku. Největší úspěch sklidila jízdní
policie, kdy zúčastnění mohli vidět výcvik koní a poté se na něm i svézt. Dopravní
hřiště, jízdu zručnosti a dopravní testy si děti mohly vyzkoušet pod dohledem paní

Lucie Hauserové z ÚAMK. Na závěr akce nás přijeli navštívit hasiči se svou techni-
kou. Den dětí byl organizován vedoucím Obvodního oddělení Úvaly npor. Mgr.
Karlem Suchopárem a preventistkou nprap. Petrou Potočnou. Každý z návštěvníků
si odnesl nějaký dáreček. 

nprap. Petra Potočná, 

preventivně informační skupina Policie ČR Praha-venkov

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LÉKÁRNY
Od 1. 7. 2008 do 29. 8. 2008 

bude Úvalská lékárna z personálních důvodů otevřena:

pondělí až pátek  7. 45 – 16. 00 h

Návrh budoucího zdravotního střediska v Úvalech

Policisté předvedli ukázku sebeobrany



FINALKOV, s.r.o.
kovovýroba - kovoobrábění

Úvaly - Areál PT Servis
Tel.: 737 383 416
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Kultura a volný čas

Setkání a beseda úvalských pamětníků 

ochotnického divadla
V sobotu 17. května 2008 v Úvalech vydatně pršelo, ale padaly i kroupy. Přízniv-
cům úvalských divadel – dnes už jen jejich historie – poskytla přístřešek vinárna
místní sokolovny. Sešlo se nás na dva tucty, abychom si tentokrát připomněli tři 
z významných ochotníků úvalských: Jiřího Štíchu – herce a režiséra, s nímž jsme se
nedávno navždy rozloučili, dále Marii Raušovou, stále vzpomínanou úvalskou uči-
telku, stejně jako jednu z největších hereček nejen úvalského divadelního spolku 
„J. K. Tyl”, ale i režisérku a scénáristku prvých divadelních zážitků mnohých škol-
ních dítek na jevištích úvalských škol. Dalším vrcholem tohoto odpoledního před-
stavení byl společný „vinš” velké herečce a režisérce úvalského  „J. K. Tyla” - paní
Zdeňce Vernerové, která s nástupem letošního léta prožívá své velké životní jubile-
um. K tak slavné příležitosti jí blahopřáli nejen všichni účastníci květnového setká-
ní, ale i další pamětníci plodného období těch více než tří desítek divadelních let,
kdy tuto herečku mohli vídat v šedesátce divadelních rolí a navíc i v několika
úspěšných režijních představeních. 
Velmi vděčnou vzpomínku si zasluhuje celá řada hereckých ztvárnění v rolích paní
Zdeňky Vernerové, ze které jen namátkou vybírám její Manon Lescaut (Vítězslava
Nezvala) po boku rytíře des Grieux, jehož roli sehrál její pozdější manžel Antonín
Verner, či její role kralevice Václava v Hilbertově hře „Falkenštejn”, jímž svá divadla
zahajovala. Potom to byla „Moudrá Penny” po boku filmového herce Viléma Pfei-
fera (současně i režiséra této hry). Později si lze všimnout její herecké spolupráce ve
dvou hrách finské autorky z „Niskavuori” (Hella Vuolijoki) spolu s Jiřinou Steima-
rovou a Jiřím Steimarem (současně režisérem těchto her), oběma členy Národního
divadla v Praze. V režii Jiřího Steimara si paní Vernerová zahrála i s dalšími známý-
mi herci ND R. Deylem st. a Frant. Rolandem ve hře Lad. Stroupežnického „Na
Valdštejnské šachtě”. V těchto nezapomenutelných představeních se úvalští diváci
setkali i s dalšími „Ouvaláky”, Marií Raušovou a B. Glosovou (později provdanou
Steinovou), i jedním z velkých úvalských herců a režisérů Adolfem Morávkem
(ml.). Úvalským divákům se paní Zdeňka Vernerová představovala ve velkých hrách
a komediích Williama Shakespeara, Oscara Wilda, Carla Goldoniho, či J. B. Molié-
ra. Zapomenout nelze na Dorotku pí Vernerové ve „Strakonickém dudáku” J. K.
Tyla, či později na její Mimi v Čapkově „Loupežníku”, kde roli loupežníka hrál
právě Jiří Štícha, stejně tak na její Lízu Doolittlovou v „Pygmalionu” G. B. Shawa.
Samozřejmě velké role měla i v dalších českých hrách Lad. Stroupežnického (Mar-
kýtka a „Naši furianti”), Al. Jiráska („Filosofská historie”). Setkala se i s Marií Maje-
rovou v úvalské, ale i světové premiéře dramatického pásma „Zpívající Čína” 
v úpravě a režii Ády Morávka. Těch her v Úvalech a při hostování po Čechách bylo

celkem víc než šedesát, jen podle dochovaných plakátů - svědků té slavné doby - 
v knize „Sborník  dějin ochotnických divadelních souborů v Úvalech” jich bylo 57!
Jejich reprízy se už asi nepodaří nasčítat. K tomu je nutné ještě přidat několik dal-
ších her touto herečkou samostatně režírovaných. 
Dodnes je paní Zdeňka Vernerová častou návštěvnicí úvalských kulturních večerů,
které pořádají současná Galerie MDDM a kulturní komise MěÚ, čímž dokazuje
čilý zájem o úvalskou kulturu. A proto jí ještě jednou touto cestou za všechny úval-
ské divadelní a hudební ochotníky upřímně blahopřejeme, stejně jako jí a jejím
rodinám přejeme hojně zdraví, jejím nástupnickým generacím patří také naše přání
objevit se na divadelním jevišti po vzoru Zdeňky a Antonína Vernerů.

Jménem úvalského DSO „J. K. Tyl” Vladimír Kolomý

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

Zpěv: Marta Ženatá 

Varhanní doprovod: Mgr. Eva Nádeníčková

Řídí: Dr. Vítězslav Pokorný

Sobota 5. července 2008 v 17 hodin

v kapli sv. Izidora v Dobročovicích
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Kultura a volný čas

OUVALSKEJ BIGBÍT 
V sobotu 7. června v odpoledních 
a večerních hodinách proběhl 15.
ročník rockového festivalu Ouvalskej
bigbít. Na dvou pódiích koncertova-
ly jak začínající, tak i známé kapely.
Početné publikum z Úval i okolí si
mohlo poslechnout mimo jiné Tři
sestry, společné vystoupení kapel
Divokej Bill a Čechomor a nechybě-
la ani nejstarší úvalská skupina The
Snails.

Ing. V. Procházka

foto V. Procházka, DiS.

Petr Holánek ze skupiny The Snails 

Společné vystoupení kapel Divokej Bill a Čechomor 

Obec Hradešín pořádá letní hudební country festival

HRADEŠÍNSKÉ STRUNY
19. 7. 2008 od 13.00 hodin.

Účinkující:

MODROTISK, VABANK UNIT, BLUEGROUND, RELIÉF, ROLL S BOYS, RUR-2

Závěrečným countrybálem vás provede skupina

MONOGRAM CW- NERATOVICE

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

Tři sestry 

The Snails 
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Zprávy z MDDM

Výstava obrazů Beaty Kuruczové

a keramiky Ondry Fuxe 

měla úspěch
Na vernisáži v pátek 16. 5. zahrál výborně na klavír
talentovaný Martin Vydra, student pražské konzerva-
toře. A opět se ukázalo, že je v Úvalech spousta mla-
dých a nadějných umělců. Beata měla svou první
samostatnou výstavu, na které tato sedmnáctiletá stu-
dentka UMPRUM prokázala, že její volná tvorba má
velký náboj a oslovuje. Ondra představil zlomek své
keramické tvorby, kterou charakterizuje poctivé
řemeslo, nápadité zpracování a příjemný design.
Výstavu zhlédlo asi sto návštěvníků. 

Jana Pospíšilová

Oslava Dne dětí 
Den dětí, který pořádal MDDM a ZŠ Úvaly ve spolu-
práci s komisí pro kulturu a za finanční podpory
města Úvaly, proběhl 31. 5. 2008. MDDM pořádal
procházku Pohádkovým lesem. Na akci se přišlo podí-
vat okolo 170 dětí a 100 rodičů. Pro splnění se orazít-

koval startovací lístek a u cíle děti dostaly sladkou
odměnu. A nebylo to vůbec jednoduché! Na děti
čekali v lese trpaslíci, pohádková babička, čerti,
duchové, Karkulka a Popelka, šašci, vodník s vílami,
námořník, broučci, čarodějky a kouzelníci, v králov-
ství král s královnou a princeznami a drak, u startu 
a cíle byly mořské víly, které měly pro děti připraveny
plnění úkolů. Sluníčka bylo víc než dost, a tak bylo
pro všechny velmi příjemné občerstvit se v hospůdce
U Mokré louže. Všem se akce moc líbila a my doufá-
me, že se  opět za rok uvidíme. Děkujeme všem, kdo
svou pomocí či radou k tomuto pohádkovému dnu
přispěli!    

Barbora Opelková

foto R. Navrátil

Beata Kuruczová (s květinami)

Ondřej Fuxa



Výstavy a hudební akademie  
V pondělí 9. 6. 2008 byla v MDDM Úvaly zahájena
výstava výrobků a obrázků dětí a dospělých z kera-
mických a výtvarných kroužků MDDM na téma Pro-
cházka krajinou Fantazie. Součástí byla výstava Matě-
je a Adama Němcových „Můj domov - nejen obrázky
a nejen z Úval”. Na vernisáži těchto výstav promluvi-
la paní učitelka R. Chotětická a zahrály děti z krouž-
ku kytar Vaška Bláhy. Na tyto výstavy se přišli podívat
hlavně rodiče vystavujících dětí.

Po zahájení výstav se v tanečním sále uskutečnila
hudební akademie, kde vystoupily kroužky kytar
Vaška Bláhy a děti z kroužků fléten pod vedením
Petra Nováčka.

Barbora Opelková

Všem dětem i rodičům přejeme krásné prožití
prázdnin, hodně sluníčka a příjemných letních
zážitků!!! 

Kolektiv MDDM Úvaly

Návštěva stanice ochránců 

přírody a tajemné jeskyně

Argondie v Praze
U nádraží v Úvalech se nás sešlo jen 9, ale nálada byla
veselá a počasí nám také přálo. A tak jsme vesele vyra-
zili za dobrodružstvím. V Praze jsme nejdřív jeli od
nádraží tramvají na Arbesovo náměstí, od kterého
jsme šli pěšky až do stanice přírodovědců v Drtinově
ulici. Byl nám umožněn přístup ke stájím s poníky 
a kozami, do botanické zahrady a terária, kde bylo

možno zhlédnout několik druhů hadů, krokodýlů,
želv a varanů. Také jsme viděli i několik akvárií s exo-
tickými rybami a voliéru se vzácným ptactvem.
Pak jsme děti nechali chvíli hrát na novém dětském
hřišti v areálu a už byl čas jít se podívat na magickou
jeskyni Argondii, ke které jsme šli podél trasy lanovky
na Petříně. Na Nebozízku se nachází na první pohled
normální vilka, ale už na ten druhý je něčím zvláštní.
Když se do ní vejde, tak na vás ze všech koutů kouká
čarovná atmosféra magické krajiny země Argondie se
všemi vílami, bájnými zvířaty a barevnými zákoutími
na zemi i ve vodě. Výstava je podbarvena kouzelnými
tóny tajemné hudby. Byla to tak zvláštní atmosféra,
která na nás dýchla svými neskutečnými světy, že se
nám ani odtamtud nechtělo. Ale už byl čas a my se
svezli lanovkou na Újezd, ze kterého nás tramvaj
dopravila k vlaku na nádraží.
Výlet se všem moc líbil a každý si z něho odnášel
velmi zajímavé zážitky a dojmy.

Barbora Opelková

Ohlédnutí za taneční akademií

MDDM
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Zprávy z MDDM

foto R. Navrátil

Adam a Matěj

Němcovi

s maminkou
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Okénko knihovny

Nahlédněme dnes přes rameno čtenáři, ať zjistíme, co ho zaujalo. Tentokrát je to
řada novinek naučné literatury, konkrétně nádherná encyklopedie o vývoji kos-
mických lodí.
I vy si můžete na dovolenou a prázdniny vybrat z velké nabídky ve vaší městské
knihovně v Husově ulici. Od turistických průvodců, výletů s dětmi na kolech, za
památkami Prahy a dalších zajímavých měst po poznávací příručky typu Toulky po
horách, Toulky lesem, Příroda ve městě, Příroda venkova, Přírodou za léčivými rost-
linami. 
Doporučujeme, poznejte při svých letních procházkách keře, stromy, trávy, plevele,
zvířata, ptáky podle peří a vajíček.

Budete-li na dovolené někde v České republice, pak můžete obohatit pobyt pozná-
ním světa rekordů živé a neživé přírody pomocí skvělých, ilustracemi a fotografiemi
bohatě vybavených encyklopedií, aniž byste takříkajíc vytáhli paty z Česka. Stačí
jen mít trochu času a chuti. Nabízíme Živý svět - zvířata - rekordy; Živý svět -
rostliny - rekordy; Neživá příroda - rekordy. Při cestování po Česku můžete ově-
řit své znalosti z našich zajímavostí - Rekordy České republiky - Příroda.
Víte například (to je informace ze zahraničí), že nejmasovějším místem výskytu šíp-
kových růží je okolí Sitna, zejména Tatarská louka na Slovensku? A že plody, šípky,
obsahují 20x více vitaminu C než citrusové plody? Při pravidelném pití šípkového
čaje se zvyšuje odolnost organizmu proti chřipce a nachlazení, ovšem nevaří-li se
čaj déle jak 10 minut a pije-li se hned po uvaření, jinak obsah vitaminu rychle klesá.
A víte, že královna Kleopatra svedla římského vojevůdce Marka Antonia stojíc po
kolena v růžích? Odpradávna totiž byly růže považovány za afrodiziakum. 
Víte také, že například při prázdninovém výstupu na Himaláje se můžete potkat 
s kvetoucím ptačincem poléhavým v nadmořské výšce 6492 metrů, nebo že jinan
dvoulaločný je jediným zástupcem nahosemenných rostlin, jehož první pra...praro-
diče rostli před 300 miliony lety a dnes jej najdeme i v Úvalech nad schody 
u závor? 
Podobné a mnohé další zajímavosti a informace všech žánrů obsahuje a nabízí náš
knihovní fond vám, našim milým čtenářům, kterým přejeme krásné zážitky, pěkné
počasí a žádné upomínky (prodlužujte i pomocí e-mailu mek.uvaly@seznam.cz ).

Opět připomínáme změnu prázdninové půjčovní doby:
pondělí 8 - 11, 12 – 18.30 h,
sobota 8 – 11.30.
V ostatní dny se v červenci a srpnu nepůjčuje. 

Po oba měsíce také odpadají i mimořádné středy pro maminky s dětmi, se který-
mi se rády opět sejdeme ve středu 24. září.

Vaše knihovnice

O čem psal Život Úval před 45 lety

Pomník Arnošta z Pardubic

V dubnovém čísle tohoto časopisu je mezi úvalskými
zajímavostmi uvedena Arnoštova ulice jako rarita,
totiž jako jedna z nejkratších ulic na světě (měří asi 
10 m o toliko jednom domě). Za své pojmenování
vděčí tato ulička pomníku Arnošta z Pardubic, naroze-
nému 1305 v Kladsku, prvního arcibiskupa pražského,
prvního kancléře pražské university, jenž podle pověs-
ti založil úvalský kostel (1342). Otec tohoto vysokého
církevního hodnostáře byl v Kladsku purkrabím a rod
jeho ujal se držení statku pardubického, po němž se
Arnošt zve. Zemřel r. 1364 na zámku roudnickém, ale
pochován byl podle vlastního přání v rodném Klad-
sku. Tato kamenná socha, jejímž tvůrcem byl význač-
ný akademický sochař Jindřich Čapek (1837 – 1895),
stojí opodál jmenované uličky v jakémsi malém hájku
za železniční tratí, kam vede cesta odbočující u želez-

ničního mostu od ulice Škvorecké (dříve byla tato
cesta vlečkou dráhy do cukrovaru). 
Pomník postaven nákladem 2100 zlatých, kterážto
částka byla získána dobrovolnými sbírkami. 
K 500. výročí úmrtí Arnoštova dne 30. června 1869
byl pomník odhalen velkolepou slavností, jež se kona-
la za asistence značného počtu duchovenstva a účastí
velikého množství lidu z Úval i z dalekého okolí.
Uspořádán slavnostní průvod, v němž kráčelo 8000
účastníků. 
Dnes je pomník, toto historické a umělecké dílo, bohu-
žel ve velmi žalostném stavu. Je narušen nejen zubem
času, více však zlomyslně poškozen lidskou rukou. 
Také prostranství kolem pomníku je dosti pusté.
Kromě trosek bývalé kamenné lavice povalují se tam
různé předměty většinou kovové, takže celkový

vzhled místa je pokažen a vážnost díla zneuctěna.
V minulém roce bylo vydáno vládní usnesení čís. 250
o památkové péči. Toto usnesení vytyčuje pro národní
výbory a odpovědné orgány úkoly týkající se oprav 
a údržby památkových objektů, soch, plastik apod. 
V nakladatelství Čsl. akademie věd vyšla publikace pod
názvem „Umělecké památky Čech”, v níž je uvedena
socha Arnošta z Pardubic jako chráněná památka.

(Život Úval č. 7/1963)

Pozn. red.:

Článek popisuje stav v roce 1963, kdy se pomník
nacházel na východním okraji obce nedaleko železnič-
ní trati. Vzhledem k tomu, že byl na opuštěném místě
opakovaně poškozován vandaly, rozhodla rada města
v roce 1995 o jeho přemístění na náměstí.

foto A. Janurová
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Napsali o nás

Rychlíky jezdily se zpožděním
Spadlé troleje v sobotu 31. května před 11. hodinou přerušily železniční provoz ve
stanici Úvaly u Prahy. „Provoz na dvou ze tří kolejí páteřní trati Praha–Kolín se
podařilo obnovit v 15.35,” řekl mluvčí Českých drah Ondřej Kubala. 
Porucha způsobila zpoždění desítek spojů. Asi hodinovou časovou ztrátu nabraly
vlaky, které vjely na úsek krátce poté, co všechny tři troleje poškodil při průjezdu
Úval vlak Eurocity. Cestující ve směru na Prahu byli pak dopravováni náhradní
autobusovou dopravou.                                                         

(Mladá fronta DNES, střední Čechy, 2. 6. 2008)

V Česku stávkovalo 130 tisíc učitelů za platy a více

peněz pro školství 
I přesto, že se ke stávce učitelů Jaroslav Březka nepřipojil, důvody chápe. „Ministr
je ve funkci půl roku, o přidání peněz se snaží. Když však srovnáte platy 
v jiné stejně náročné profesi, jako je učitelství, tak jsou vyšší,” říká ředitel Základní
školy v Úvalech. Nalákat mladé lidi do školství je proto pro něj obtížné. 
„Nouze je především o učitele cizích jazyků. Jednomu z nich jsme nabízeli u nás 
i bydlení, ale ani to ho nepřesvědčilo.” 

Sám do školství nastoupil před pětadvaceti lety. Po třinácti letech ale odešel na
manažerskou pozici do firmy EMC. 
„Začal jsem upadat do stereotypu a chtěl jsem vyzkoušet něco jiného.” Po sedmi
letech se ale opět vrátil před tabuli, a to i přesto, že ho to stálo zhruba třetinu platu.
„Myslím si, že člověk by měl dělat to, co vystudoval a co má rád, proto učím.” 

Školství se zlepšilo, hlavně v přístupu k dětem 
I přesto, že platové ohodnocení učitelů není podle něj dobré, myslí si, že se v čes-
kém školství mnoho věcí změnilo k lepšímu. „Rozvolnění osnov a jejich reforma
nám dala velkou volnost pro tvořivost. Učitele to motivovalo ke kreativnější práci 
a větší týmové spolupráci s kolegy.” Změnil se podle něj hlavně přístup k dětem.
„Jsou naši partneři, chceme, aby se na výuce samy podílely. Více s nimi komuniku-
jeme.” Větší výhody mají dnes prý i samotní učitelé, kteří na sobě mohou profesně
pracovat. „Mohou se stále více sami vzdělávat, školit na speciálních kurzech, kte-
rých je nyní velké množství. To je ta obrovská výhoda. Pokud mají zájem, tak toto
vzdělávání učitelům umožňuji a doporučuji. Snažím se na to získávat peníze 
z evropských fondů.” (redakčně kráceno)

Petra Benešová 

(Hospodářské noviny, 10. 6. 2008)

Školství

Ohlédnutí za školním rokem

2007/2008 

v Základní škole Úvaly

Projekt ESF
Tento školní rok byl významně poznamenán naplňo-
váním projektu s názvem Tvorba a realizace školního
vzdělávacího programu, jehož realizace probíhala 
v termínu od listopadu 2006 do června 2008 a byla
financovaná z prostředků ESF a MŠMT částkou 
1 767 500 Kč. 
Projekt byl, jak z názvu vyplývá, zaměřen na realizaci
a tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu.
Vycházel z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje
klíčové kompetence, jejich provázanost se vzděláva-
cím obsahem a uplatnění dovedností a získaných vě-
domostí v praktickém životě. 
Realizací projektu a intenzivním zaváděním nových
metod práce došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky
na škole, k vytvoření podnětného učebního zázemí –
zakoupili jsme tři interaktivní tabule, videokameru,
dva digitální fotoaparáty, tři dataprojektory, dva note-
booky. Školní knihovnu jsme vybavili novým progra-
mem evidence, kvalitní pedagogickou literaturou 
a encyklopediemi. Pedagogičtí pracovníci vytvořili
databázi 150 projektů, metodik a pomůcek k realizaci

ŠVP v pěti oblastech - oboru informačních a komuni-
kačních technologií, v oboru humanitním, přírodo-
vědném a v průřezových tématech. Databáze je k dis-
pozici všem pedagogům v elektronické podobě.
Vytvoření dvou mobilních jednotek (notebook a data-
projektor) nám umožnilo zefektivnit a zvýšit atraktiv-
nost výuky i mimo odborné pracovny. 
Další prioritou bylo rozsáhlé vzdělávání pedagogů,
jejich profesní a osobnostní růst v oblastech RWCT,
OSV, EQ a rozšíření znalostí ve využití prezentační
techniky a využívání ICT ve výuce. Bylo časově velmi
náročné, ale podpořilo týmovou spolupráci, doplnilo
profesní dovednosti pedagogů a předalo jim informa-
ce o inovativních programech zaměřených na aktivi-
zující metody, přístupy a nástroje pedagogické práce. 
V oblasti RWCT - Čtením a psaním ke kritickému
myšlení - jsme se učili aplikovat metody aktivního
učení a kritického myšlení ve škole a při naplňování
běžných osnov. Jak uspořádat svou výuku a učení se
žáků podle třífázové struktury učení E - U - R. Jak
klást žákům a studentům otázky tak, abyste rozvíjeli
jejich myšlení, nikoli jen schopnost memorovat. Jak
provokovat a vést diskusi mezi žáky. Jak se stát žákům
partnerem při učení. Jak dát dětem příležitost uvědo-
mit si, co si opravdu myslí, zformulovat vlastní názo-
ry a ještě je obhájit použitím promyšlených argumen-
tů. Jak zařadit do výuky kooperativní strategie. Jak
rozvíjet kritické myšlení v různých předmětech. Jak

hodnotit netradiční procesy netradičními metodami. 
V oblasti OSV – Osobnostně sociální výchovy - jsme
se postupně učili uplatňovat nové způsoby jednání se
žáky a odborně pracovali s tématy OSV. Specifikem
OSV je, že předmětem učení je sám žák, jeho osob-
nost a jeho vztahy s lidmi. 
V oblasti EQ – Emoční inteligence - jsme se zabývali
sebeuvědoměním, sebeovládáním, empatií, motivací 
a sociálními dovednostmi.
Pedagogové, na základě nových poznatků a zkušenos-
tí, zpracovávali v jednotlivých oborech metodiky, pro-
jekty, výukové jednotky a pracovní listy, kde jsou vyu-
žívány nové metody práce. Tyto materiály podporují 
i mezipředmětové vztahy. Průřezová témata byla roz-
pracována do předmětů a také do ročníkových a mezi-
ročníkových projektů. V oblasti EVVO jsme se zamě-
řili na třídění odpadů a jejich využití, na ochranu ŽP.
Součástí projektu byla evaluace, ke které jsme využili
nabídku firmy SCIO. Testy hodnotily znalosti a kom-
petence žáků v období na začátku projektu a na jeho
konci. S výsledky budeme dále pracovat.

Budoucí první třídy
Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí otevírá-
me ve školním roce 2008/2009 čtyři první třídy.
S budoucími prvňáčky i s rodiči se však setkáváme již
v tomto roce. Školu již navštívili se svými učitelkami 
z mateřských škol, na začátku června proběhlo setkání
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s rodiči  a 18. června navštívili školu společně rodiče 
s dětmi na pracovních dílnách. Z důvodu snadné
dostupnosti jsme umístili dvě třídy v přízemí budovy
č.7 a dvě v domečku. Všechny třídy budou během
prázdnin vymalovány a vybaveny školním nábytkem.
Škola poskytne žákům učebnice, pracovní sešity 
a balíček v hodnotě 200 Kč s potřebnými pomůckami.
Městský úřad nakoupil dětem kostičky pro výuku
matematiky a polštářky k sezení. Těší nás zájem 
a vstřícnost rodičů, kteří nabízejí své nápady i pomoc
při úpravě a vylepšování jednotlivých tříd. Věřím, že
se dětem bude v naší škole líbit a spolupráce s rodiči
se bude i nadále rozvíjet. 

Vyřazení devátých tříd
V posledním měsíci školního roku se již tradičně lou-
číme se žáky devátých tříd. 12. června při slavnostním
vyřazení žáků dvou tříd dostávali žáci pamětní Certifi-
kát o ukončení Základní školy v Úvalech. Chodby
školy byly vyzdobeny pracemi dětí  a fotografickou
dokumentací průběhu školní docházky žáků devátých
tříd (foto z akcí tříd, ze života žáků,..). Akce se zúčast-
nili rodiče, sourozenci a zástupci zřizovatele. Díky
štědrosti rodičů bylo k dispozici i malé občerstvení. 

Konec školního roku
V pátek 27. 6. jsme předali dětem vysvědčení. Pro
některé žáky naší školy tak nastaly první školní prázd-
niny, ale pro mnohé jejich poslední na základní škole.
Všem bych chtěl popřát, aby si hodně odpočinuli,
načerpali nových sil a v září nastoupili k nám nebo do
jiných škol s radostí a elánem. Současně děkuji všem,
kteří naší škole projevují přízeň, a v příštím školním
roce se těším na další spolupráci.

Mgr. Jaroslav Březka

Základní škola v Úvalech (www.zsuvaly.cz)
hledá od 1. 9. 2008 učitele 2. stupně pro
výuku M, Hv, Z a Tv na plný i částečný 
úvazek.  Nabízíme podnětné prostředí 
i prostor pro vlastní realizaci. Možnost 

ubytování v bytu 3+1 I. kategorie s kolegy.

Kontakty: 
zsuvalypv@iol.cz

281981946, 281981974, 777629619

Základní škola v Úvalech hledá od 1. srpna
2008 uklízečku.

Kontakty: 
zsuvalypv@iol.cz

281981946, 281981974, 777629619

Školská rada
Před více než dvěma lety byla v souladu se školským
zákonem zřízena  na naší základní škole školská rada,
do které bylo zvoleno šest členů. Vždy dva členové za
rodiče, za zřizovatele a z učitelského sboru.
Scházíme se během školního roku několikrát, schvalu-
jeme příslušné dokumenty, řešíme více či méně závaž-
né problémy, a to vždy v příjemné, přátelské a otevře-
né atmosféře. Zdaleka ne na všech školách je takový
přístup standardní. 
Na zasedáních školské rady jsme zástupci školy infor-
mováni o tom, že rodiče si již zvykli případné problé-
my řešit s třídními učiteli nebo přímo s vedením
školy. Já pevně doufám, že takový přístup zaujímají
všichni rodiče a v dnešní době snad není nikoho, kdo
by se domníval, že vstup do ředitelny je umožněn jen
privilegovaným nebo že je snad za jejich dveřmi čeká
nadřazené chování a neochota ke komunikaci. Nic
takového. 
Přesto bych chtěla požádat všechny rodiče, aby se
vyjádřili, zda jsou s fungováním školské rady spokoje-

ni, zda jim stačí informovanost o dění ve škole pro-
střednictvím třídních učitelů, webových stránek školy
(www.zsuvaly.cz) nebo článků ze Života Úval.
Chcete-li se sami více podílet na chodu naší základní
školy, máte-li jakékoliv připomínky a náměty, napište
nám buď anonymně do schránky důvěry umístěné 
v budově základní školy nebo na e-mailovou adresu
martina.bedrna@iol.cz nebo spravni@mestouvaly.cz.
Rádi vaše náměty zpracujeme a dotazy zodpovíme. 

Martina Bedrnová, předsedkyně školské rady

Pokuste se prosím zodpovědět následující tři otázky:
1. Víte o existenci školské rady? 
2. Zajímáte se o její práci na webových stránkách

školy?
3. Řešili byste studijní, výchovné nebo jiné problémy

jejím prostřednictvím?

Sportovní odpoledne, Den dětí,

výstava a Bylinkový jarmark
Sportovní odpoledne, Den dětí, výstava s názvem
Svět očima dětí a Bylinkový jarmark byly akce, které
se setkaly poslední květnovou neděli na naší škole.
Stalo se již tradicí, že se v tuto dobu setkávají děti,
rodiče a učitelé v prostorách školy, aby si společně
zasportovali, prohlédli výtvarné práce dětí, oslavili
Den dětí, zakoupili dětské výrobky, občerstvili se 
a pod jarní oblohou si například popovídali rodiče 
s učiteli. V letošním roce děti vypěstovaly bylinky,
dřeviny, skalničky, jednoleté rostliny, rajčata a další
rostliny, které si mohli rodiče koupit a zasázet je na
zahrady a záhonky. Toto odpoledne bylo velké vedro,
tak se chtělo sportovat jen některým. Ostatní hledali
chládek na chodbách školy, kde si mohli prohlédnout
výstavu dětských prací s názvem Svět očima dětí.
Někteří rodiče si všimli i naší nové Učebny pod mod-
rou oblohou, která vyrostla v zadní části sportovního
hřiště. Žáci s učiteli mohou při pěkném počasí opustit
třídy a učit se venku. Mají k dispozici dřevěné stoly 
s lavicemi a nástěnnými tabulemi. Dobrý nápad, který
ještě potřebuje finanční podporu, aby byl podle před-
stav těch, kteří ho chtějí využívat. Na čerstvém vzdu-
chu se „to” báječně učí. 
Počasí nám přálo.      

Mgr. Marcela Havelková

Pracovní dílny budoucí 1. třídy, 

foto B. Morávková

foto J. Sigmundová Sportovní odpoledne v ZŠ, foto B. Morávková
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Škola v přírodě – 1.C
Tento rok jsme jeli do Českého ráje. Sotva jsme vyjeli,
už tu byla krásná krajina. Jeli jsme do městečka Frýd-
štejn. Bydleli jsme v pensionu. Úklid se bodoval. Na
škole v přírodě jsme byli s paní učitelkou Březkovou.
K snídani byly vždy švédské stoly.
Hned první den jsme byli na hradě Frýdštejn. Druhý
den na Troskách a v muzeu panenek a plyšových med-
vídků pod Troskami. Další den jsme jeli do ZOO 
v Liberci a den potom jsme šli na rozhlednu. Večer
byla diskotéka. V úterý nás čekalo obrhřiště, kde jsme
se všichni vyřádili. Nejdelší pěší výlet byl ve středu na
Drábovnu. Také jsme soutěžili a večer byla diskotéka.
Výlet se vydařil, moc se nám to líbilo. 

za 1.C napsal Libor Prchal

foto Z. Křížová

Školka plná pohody – po celý

školní rok
Naše mateřská škola se snaží o co nejpestřejší program
pro děti po celý školní rok.
Patří do něj výlety, plavecký výcvik, výuka anglického
jazyka, školka v přírodě, divadelní představení 
v mateřské škole, karneval, oslava čarodějnic a Dne
dětí, pěší a cyklistický výlet do Klánovického lesa,
olympiáda a stanování předškoláků na školní zahradě.
Pár vět k ozdravnému pobytu na horách, který se
uskutečnil začátkem dubna. Po výborné loňské zkuše-
nosti jsme i letos odjeli do Krkonoš do již vyzkoušené
chaty „Svornost”. Tento objekt leží na krásném místě 
a má velice ochotný personál. Počasí nám přálo, děti
si užívaly zimních radovánek i jarního sluníčka. Vydo-
váděly se na zimní olympiádě, karnevale, zvládly 
i túry po hřebenech Krkonoš. Své zážitky děti vždy
každý den kreslily do deníčku. Poslední den je čekala
Krakonošova cesta za pokladem plná úkolů. Děti
pobyt báječně zvládly, vezly si domů odměny, diplo-
my, medaile a doufáme, že si přivezly i pěkné zážitky. 
Po návratu z hor nás čekal plavecký výcvik v Čelákovi-
cích, kterého se děti nemohly každý týden dočkat.
Kurz byl velmi pěkně a efektivně veden. Nejenže se
děti seznámily s vodou, ale získaly praktické doved-
nosti, jak se plavat opravdu naučit. Jsme rádi, že je 
o plavání zájem a že děti budou moci své zkušenosti
uplatnit i na koupalištích.
Jedno jarní dopoledne v květnu jsme odjeli na výlet

na statek „Toulcův Dvůr” za hospodářskými zvířátky.
Děti si výlet opravdu užily, mohly si pohladit a nakrmit
zvířata a jejich mláďata. Děti si v červnu též užily spou-
stu legrace při oslavě Dne dětí na slavnostně vyzdobené
školní zahradě. Bylo připraveno několik soutěží 
a úkolů, za které byly odměněny dárečky a sladkostmi.
Na úplný konec byly navštívit předškolní děti kamará-
dy v prvních třídách a pak už zazvoní náš školkový zvo-
nec a my se rozloučíme s dětmi, které půjdou od září
do prvních tříd. Další akce, které probíhaly během roku
v mateřské škole, si můžete najít na webových strán-
kách naší mateřské školy www.msuvaly.wz.cz.

Krásné prázdniny, spoustu sluníčka všem dětem 

a rodičům přeje kolektiv MŠ Pražská.

„Dobrodružství skřítků”
Společně s dětmi jsme se vydali za dobrodružstvím do
malebného kraje Vysočiny a ubytovali se uprostřed
lesů a rybníků v hotelu Harmonie. Okolní příroda nás
uchvátila od prvních chvil naší cesty. Po příjezdu jsme
si odpočinuli a nabírali síly, ale netrvalo dlouho 
a o šikovných dětech z Úval se dozvěděl „Pán lesa” 
a požádal je o pomoc  - získat 6 kouzelných amuletů
a vrátit do těchto lesů skřítky z hor. Věděli jsme, že
úkol není lehký, ale nic jsme předem nevzdali 
a byli jsme připraveni plnit úkoly. Za každý splněný
úkol na děti čekala odměna, skřítkové byli štědří 
a obdarovali nás zlatými kamínky, amulety, taštičkami
na náš poklad. Po celý týden jsme pečlivě střežili, zda
se neobjeví skřítkové a nezanechají nám dopis s úko-
lem, který nás přiblíží k cíli. I přes nepřízeň počasí,
která nás neopustila po celý týden, jsme byli úkoly
zaneprázdněni, ať to bylo putování po skřítcích,
bojovka v lese, stavění lesního města či lesní olympiá-
da… Nastal poslední den před odjezdem a my splnili
úkol – získat 6 amuletů. Vydali jsme se tedy na posled-
ní cestu po zlatých kamínkách. Na konci cesty nám
skřítkové odtajnili část ze svého tajemného pokladu.
Za naši ochotu pomoci druhým, spolupráci a veliké
přátelství na nás čekal táborák s vuřtíky a zlaté medai-
le. Týden utekl jako voda a nastal den odjezdu. Skon-
čilo týdenní dobrodružství plné her a soutěží. Všichni
jsme se vrátili v pořádku, bohatší o nové zkušenosti,
zážitky a plno vzpomínek na Švábov 2008.

Paní učitelky předškolních dětí z MŠ Kollárova

Malé ohlédnutí 

za končícím školním rokem
Víme, že je čas se těšit na dovolenou, na poznávání
nových krajů, památek, nových lidí a na čerpání
nových sil. Ale snad neuškodí malé ohlédnutí za kon-
čícím školním rokem, který byl pro děti z naší mateř-
ské školy také plný zážitků, které načerpaly nejen
během běžného denního programu, ale i při akcích
pořádaných pro zpestření programu.
Nejzajímavější aktivity pro děti byly například výlet
do skanzenu s vánoční tematikou, návštěva Mikuláše
a čerta v MŠ, vánoční besídka spojená s pracovními
dílnami pro rodiče s dětmi, Vánoční den v MŠ, maš-
karní rej, pro předškoláky-Eko přednáška v ZŠ, Rej
čarodějnic, vystoupení dětí pro dům s pečovatelskou
službou, ozdravný pobyt Švábov, na MDD-Sluníčko-
vý den dětí, celodenní výlet do ZOO Liberec, návště-
va budoucích školáčků v ZŠ. Poslední akcí tohoto
školního roku je slavnostní „vyřazení” předškoláků 
a noční dobrodružství ve školce.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme krásný vstup do
nové etapy jejich života a vám všem slunečné léto,
plné pohody a odpočinku. Těšíme se na nové i stávají-
cí děti v novém školním roce.

Kolektiv MŠ Kollárova

Provoz a uzavření mateřských

škol v Úvalech:

MŠ Pražská 525
otevřena – od 30. 6. do 11. 7. 2008 
uzavřena – od 14. 7. do 22. 8. 2008 
otevřena – od 25. 8. do 29. 8. 2008 

MŠ Kollárova 1260
otevřena – od 28. 7. do 29. 8. 2008 
uzavřena – od 30. 6. do 25. 7. 2008 

Obě MŠ uzavřeny od 14. 7. do 25. 7. 2008 (2 týdny)
(MŠ Pražská – otevřena 3 týdny, MŠ Kollárova-otevře-
na 5 týdnů)

Šárka Trojánková – ředitelka MŠ Kollárova
Jaroslava Hejnicová – ředitelka MŠ Pražská   
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Za krásou i poučením
Zájezd členů míst. org. Svazu tělesně postižených 
a Klubu důchodců do vesnice historických řemesel 
a bylinných zahrad  „Botanicus” v Ostré u Lysé n. L.
začal 21. 5. 2008 pod deštníky a se zachmuřeným
čelem a bez dvou účastníků, které déšť odradil.
Zamračená obloha se však umoudřila a příjezd na
místo i celá doba prohlídky byly v pohodě mírného
polabského oparu s probleskujícím slunkem. Rokle 
a bývalá pískovna s nevzhlednou skládkou se nesmír-
ným úsilím skupinky nadšenců spolu s materiálem ze
zbouraných cukrovarů Litol a Nymburk od r. 1999
změnily v nádherné místo poučení a odpočinku.
Dřevěné dobové stavby s ukázkami starých řemesel 
s možností vlastního odzkoušení včetně ochutnávky
dobových jídel a nápojů za směněné groše jsou mís-
tem mnoha ne jen školních zájezdů.
Ukázková klášterní zahrada s mnoha bylinkami pro
léčení, kuchyni i okrasu zaujme nejen ženy, zvláště,
když je možnost zakoupit výsledné produkty ve stylo-
vých lahvičkách s vonnými esencemi a oleji a výběru
voňavých mýdel. Meditační zahrada s okrasnými,
právě kvetoucími keři a stromy a trvalkami i ukázkou
využití jinak nepotřebných balvanů, produkční zeli-
nářská zahrada s mnohými i méně známými druhy
potěší srdce každého zahrádkáře i hospodyně. Ekolo-
gické „živé sekačky” – stádo několika druhů koz a ovcí
byly k vidění na další části rozlehlých pozemků. Dvě 
a půl hodiny zde strávených nestačilo k zevrubné pro-
hlídce celého areálu, ale působilo jako hojivý balzám
na každodenní starosti.
Následná návštěva Lysé n. L. s prohlídkou, zastavením
na dobrém obědě či v cukrárně byla ke konci trochu
pokažena opětovným deštěm, který znemožnil pláno-
vanou návštěvu zámeckého parku a doprovázel nás na
cestě domů. Nepokazil však dobrou náladu účastníků
ze zážitku – díky dobré přípravě organizátorů i finanč-
ního příspěvku zastupitelů města na kulturní činnost
organizace. Díky!

Loskot, jednatel

AKVA Úvaly jubilejní
V sobotu 24. května proběhl v sále sokolovny jubilej-
ní 10. ročník mezinárodní výstavy AKVA Úvaly, kte-
rou pořádá Úvalský spolek akvaristů, člen Unie akva-
ristů ČR. Přestože se výstava konala oproti tradičnímu
termínu v minulých letech o týden dříve, na účasti
vystavovatelů a návštěvníků se posun nijak neprojevil.
Ba naopak. Plochu sokolovny zaplnilo 52 vystavovate-
lů z České republiky, Slovenska, Německa a Polska,
kteří nabízeli nejen akvarijní ryby, rostliny, krmení, ale
i naučnou literaturu a další nezbytné pomůcky pro
akvaristiku. Pomohli také radou těm, kteří se rozhodu-
jí nebo se již rozhodli věnovat svůj čas ušlechtilé záli-
bě, která pozitivně působí na člověka a esteticky dopl-
ňuje obytný prostor. Během sobotního dopoledne
prošlo kolem stánků okolo 700 návštěvníků.

Na výstavu se přišli také podívat starosta města pan
MUDr. Šťastný, prezident Unie AKVA CZ pan Dvo-
řák a předseda Pražské akvaristické organizace 1899
pan Slaboch.
Na úspěšném průběhu akce má velkou zásluhu pan
Miloslav Kolařík, předseda Úvalského spolku akvaris-
tů, kterému se s několika přáteli vždy podaří vše při-
pravit a organizačně zvládnout ke spokojenosti vysta-
vovatelů i návštěvníků. Pořadatelé již nyní zvou
všechny akvaristy na zimní část výstavy AKVA Úvaly,
která se uskuteční 13. prosince.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Vycházka za kulturním dědictvím

Tuklat
Tukleky, Tuklece, Havraň… To jsou historické názvy
obce, s níž Úvaly od nepaměti sousedí a která se dnes
nazývá Tuklaty. Známe se ale jako sousedé dobře 
a víme, které historické památky se v této malé obci
ukrývají? Zájemci o historii Tuklat a o místních památ-
kách se mohli mnohé dovědět na vycházce, kterou

pořádal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 
v neděli 25. května.
Nejvýznamnější památky Tuklat se nacházejí na
malém návrší v centru obce. Právě zde se všichni shro-
máždili. Po úvodním uvítání předsedou klubu dr.
Vítězslavem Pokorným se role průvodců ujali Petra
Kyselová, Milan Bednář a Jan Psota ml. z Klubu přátel
historie a přírody Úval a okolí a pan Václav Krupka 
z Kulturního sdružení Tuklaty - Tlustovousy. A co si
mohli účastníci vycházky prohlédnout?
U budov bývalé fary a kostela se nacházejí dvě sochy.

Socha Panny Marie s Ježíškem pochází z roku 1717,
socha Jana Nepomuckého je z roku 1743. Obě byly
vytvořeny zásluhou místního faráře Václava Pečeného,
který na ně poskytl peníze. Budova bývalé fary byla
postavena za vlády Marie Terezie Savojské v letech
1730 – 1740 a je zajímavá svým neobvyklým půdory-
sem. Trochu připomíná lovecký zámeček, jímž však
nikdy nebyla. K budově přiléhala hospodářská stavení
se špejcharem, chlévem, dvorem a zahradou. Zajímavý
je osmiúhelníkový sál v prvním patře, z něhož se
vchází do jednotlivých místností. Z původního inven-
táře se prakticky nic nezachovalo. V 50. letech 20. sto-
letí převzal budovu místní národní výbor, následovala
absence jakékoliv úcty k historickému odkazu předků
a došlo k postupnému ničení hodnot. Budova začala
chátrat, vnitřní vybavení bylo zlikvidováno nebo roz-
kradeno. Vedle stojící kostel Narození sv. Jana Křtitele
je na tom díky postupným opravám mnohem lépe.
Byl vystavěn na základech menšího gotického kostela,
pocházejícího z 1. čtvrtiny 14. století. Ještě dnes jsou
patrné na jižní straně zbytky původního zdiva s pů-
vodní omítkou a vchodem. Kostel patřil klášteru 
u Davle. Tuklatská farnost byla významným centrem
pro celou oblast, pod níž patřily také Úvaly. Současný
vzhled kostela pochází z roku 1688, má obdélníkový
půdorys. Na západní straně se tyčí volutový štít se
dvěma pilastry. Fasáda je členěná, okna mají barokní
tvar. Na barokním oltáři z roku 1717 je možné spatřit
obraz Krista se sv. Křtitelem, po stranách sochy sv.
Ludmily a sv. Václava. Na bočních oltářích z roku
1737 dominují sv. Nepomucký a Panna Marie. Funkč-
ní varhany byly vyrobeny v roce 1901. Ke konci 20.
století byl kostel opuštěn a chátral, naštěstí se podařilo
skupině obětavých lidí nejcennější inventář ukrýt 
a tím uchránit před zloději. Kostel byl postupně zre-
konstruován a v roce 1999 byl znovu otevřen. Naproti
kostelu se tyčí mohutná věž barokní zvonice, která je
viditelná i od Úval. Zvonice stojí na místě bývalé
tvrze ze 14. století. Poprvé je zmiňována roku 1295 
a jejím majitelem byl Štěpán z Tuklat. Pak se majitelé
střídali, poslední zmínka o tvrzi pochází z roku 1560.
Zchátralá tvrz byla po roce 1668 postupně přestavěna
na zvonici. Jedná se o hranolovitou věž s částečně
hladkou omítkou se zazděnými střílnami. Po příkrém
schodišti je možné vystoupat ke dvěma zvonům z let
1506 a 1624. Pod ostrohem, na němž stojí zvonice, je
možné spatřit malý historický kříž. Podrobný a pečlivě

Pan Kolařík, předseda Úvalského spolku 

akvaristů, pan Dvořák, prezident AKVA ČR 

a pan Slaboch, předseda pražské akvaristické 

organizace 1899

U tuklatského kostela
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připravený výklad o historických památkách byl
zakončen krátkým zastavením u mohutného kamen-
ného kříže na okraji obce.  
Vycházka určitě přispěla k bližšímu poznání místního
historického dědictví v Tuklatech. Snadná dostupnost
sousední obce pěšky, na kole nebo vlakem může být
pro ty, kteří se nezúčastnili, inspirací k samostatnému
výletu.

Ing. Vladislav Procházka

Požární sport
Po řadě soutěží mladých hasičů si na své přišli i jejich
vedoucí a další dospělí členové sboru. Poměrně inten-
zivně se družstvo mužů i žen připravovalo na důležité
okresní kolo požárního sportu, které se konalo 31.
května v Šestajovicích. Vytyčeným cílem bylo na
okresní úrovni zvítězit a po třech letech se zúčastnit
krajského přeboru. Možnost takového úspěchu, jak se

při samotné soutěži ukázalo, byla reálná a z poloviny
se opravdu uskutečnila.
Klání se odehrávalo ve dvou disciplínách. Tou první 
z nich byl překážkový běh na 100 metrů, kterého se
účastnili čtyři členové družstva a tři nejlepší časy se
započítávaly do pořadí. Muži vyšli z této zkoušky 
z osmi sborů těsně na druhém místě. Ženy měly pět
konkurenčních družstev a s výrazným náskokem zvítě-
zily. Před konečnou disciplínou, požárním útokem, se
tak schylovalo k nebývalému úspěchu. Muži však svůj
výkon nedokázali obhájit a podobně jako jejich sou-

peři z Turkovic, kteří byli v překážkovém běhu první,
nezvládli dokončit rozhodující disciplínu. Kvůli nedo-
statečně připravenému stroji a z nemožnosti druhého
pokusu naděje na úspěch velmi rychle pohasla. Napro-
ti tomu ženy neselhaly a po druhém nejlepším čase se
celkově umístily na prvním místě a zaslouženě budou
reprezentovat na krajské úrovni okres Praha-východ. 
Druhou soutěží, které se obě družstva sboru zúčastni-
la, byl memoriál A. Vimmera v Brandýse nad Labem.
Odehrála se v sobotu 7. června a muži zde měli 
v úmyslu spravit si náladu z předchozí soutěže a ženy
zase obhajovaly svoji skvělou letošní výkonnost. Ač se
jednalo o méně významnou soutěž ve srovnání se
šestajovickou, přesto se sešla poměrně kvalitní konku-
rence. Osm sborů zde postavilo stejný počet muž-
ských týmů a tři ženské. Jedinou disciplínou byl
požární útok o dvou pokusech. Úvalští hasiči tento-
krát zvítězili s velkým náskokem v obou kategoriích 
a zaznamenali tak svůj největší úspěch na tomto
memoriálu.
Shrnu-li naše dosavadní letošní výkony, tak v okrese
dokážeme bojovat s těmi nejlepšími a jistě se blýská
ještě na lepší časy. Výrazně nám pomohla dotace, ze
které jsme pro sbor pořídili kompletní nové vybavení
na požární útok pro mladé hasiče a dorostence, které
mohou využít i dospělí. Na výkonnosti se podepsalo 
i pevné odhodlání k tréninku a skutečnost, že druž-
stva můžeme doplňovat velmi dobře připravenými
dorostenci.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Gratulujeme a držíme palce. Vedení města

Malá letecká přehlídka 

na Slovanech
Letecko-modelářský klub Úvaly, založený Janem
Kučerou v září roku 1972, pořádá téměř každoročně
nesoutěžní leteckou přehlídku pro veřejnost, na níž
ukazuje výsledky své činnosti. Nejinak tomu bylo 
i letos. V sobotu 14. června kolem 15. hodiny se na
hřišti na Slovanech za početného zájmu diváků ozvalo
jemné bzučení motorů rádiem řízených elektrovětro-
ňů, které ovládali otec se synem Novákovi, František
Neruda, Jan Kučera mladší a Miroslav Manda. Bylo
možné obdivovat nejen eleganci provedení a letové

vlastnosti modelů, ale také ocenit šikovnost a schop-
nosti všech, kteří dokážou model letadla zhotovit,
poslat ho do vzduchu a bezpečně s ním přistát. Velké
modely s rozpětím křídel kolem dvou metrů byly
pouze vystaveny u klubovny, protože je nebylo
možné divákům předvést z bezpečnostních důvodů
kvůli malému prostoru hřiště a zástavbě v okolí. Stra-
nou nezůstali ani malí modeláři, kteří získávají 
v klubu první zkušenosti stavbou malých letadel –
házedel. S těmi se mohli na ploše hřiště pochlubit
rodičům nebo je půjčit svým kamarádům. 
Překvapením byl průlet skutečného sportovního leta-
dla Zlín 326, které odstartovalo ze Zbraslavic, pozdra-
vilo přítomné úvalské diváky letecké přehlídky a namí-
řilo do Kbel.
Letecko-modelářský klub Úvaly má nyní 30 členů, 
z tohoto počtu je polovina dětí. O budoucnost mno-
haleté tradice leteckého modelářství v Úvalech je urči-
tě postaráno.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Krajské kolo závodu vlčat 

a světlušek
Dne 14. 6. 2008 se světlušky z úvalského skautského
střediska zúčastnily krajského kola v Benátkách nad
Jizerou. Do krajského kola naše světlušky postoupily z
okresního kola, které se konalo v dubnu tohoto roku
v Neratovicích a kde se umístily na skvělém druhém
místě. V krajském kole se utkaly s dalšími 15 družin-
kami z měst z celého Středočeského kraje. Soutěžily v
disciplínách, jako je např. orientace, zdravověda,
paměť nebo řešení krizové situace. V napínavém sou-
boji, který byl velmi vyrovnaný, se nakonec úvalské
světlušky umístily těsně pod stupni vítězů, tedy na
čtvrtém místě. 

zást. ved. oddílu Gabriela Skřivanová

Gratulujeme a jen tak dál! Vedení města

zleva: Natálka Nováková, Hanka Vrzáková,

Bára Švábová, Dáda Kroupová, Maruška Krou-

pová, Simča Najmanová s rádkyní Petrou Hanuš-

kovou, foto Gabriela Skřivanová

Překážkový běh na 100 m, foto A. Tesařová

Společné foto z Brandýsa nad Labem

Jan Kučera, vedoucí LMK Úvaly, 

s malými modeláři
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Hanušův kříž opět v plné kráse
Za účasti několika desítek občanů se v neděli 15. 6. 2008 konalo slavnostní vysvěce-
ní Hanušova kříže. Jednalo se o poslední tečku za projektem „Obnova Hanušova
kříže z roku 1818”, na který občanské sdružení Otevřené Úvaly získalo grant od
Nadace VIA.
V úvodu všechny přítomné přivítal starosta města MUDr. Jan Štastný. Dále byli pří-
tomní seznámeni s průběhem projektu, který startoval již v září roku 2007, 
a byla za ním skryta dobrovolná práce spousty lidí. Dík na onom místě patřil Mila-

nu Bednářovi za pomoc při zpracování žádosti o grant i v průběhu celého projektu,
dále vedení města, které nám umožnilo tento projekt realizovat, panu Josefu Fische-
rovi, který nám daroval krásný litinový kříž, všem členům sdružení Otevřené Úvaly,
kteří se podíleli na brigádě na úpravu okolí, vyrobili informační tabuli, vytvořili
pozvánky a plakáty na slavnostní vysvěcení a zajistili organizaci této akce, pomáhali
s administrativou – zkrátka se starali o to, aby projekt dospěl do úspěšného konce.

Se 190 let dlouhou historií kříže nás poté seznámil Milan Bednář. Víme tak, že
Hanušův kříž je jediný zachovalý z celkem 4 křížů, které se dříve nacházely na pří-
stupových cestách k Úvalům. Ale i on si prošel mnoha peripetiemi: stěhováním 
z Husovy ulice, ulomením krucifixu v 70. letech a dlouhým čekáním na obnovu,
ke které došlo až v roce 2008.
Příjemnou atmosféru během akce pomohlo navodit i vystoupení malých flétnistů
ze ZUŠ J. Zacha Čelákovice pod vedením paní učitelky Ježkové, kteří sklidili
zasloužilý potlesk. Dále byli přítomní Janem Psotou informováni i o připravované
publikaci „Drobné památky v Úvalech a okolí”, jejíž vydání připravuje Klub přátel
historie a přírody Úval a okolí na konec roku 2008. Jejím cílem je mimo jiné i upo-
zornění na další zapomenuté drobné památky a snaha vyprovokovat další podobné
projekty na jejich záchranu.
Hlavním posláním této slavnosti bylo ale vysvěcení obnoveného kříže, které prove-
dl místní farář Krzysztof  Lach. Vyjádřil také přání, aby i za několik let bylo toto
místo stále tak upravené jako je dnes, a na závěr se s přítomnými pomodlil.
Dík patří všem, kteří byli ochotni na akci vystoupit, ale i občanům, kteří se přišli
podívat, jak se podařilo dílo dotáhnout do konce. Doufáme, že obnovená památka
bude zkrášlovat okolí bez úhony po další desetiletí. Nejvíce to asi mohou ocenit
obyvatelé čtvrti V Setých, z nichž mnoho tudy každý den prochází na úvalské ná-
draží nebo do centra města.
Protože ale zájmy členů našeho sdružení nekončí Purkyňovou ulicí nebo za hranicí
katastru a všichni rádi navštěvujeme Klánovický les, byl dán v závěru akce – mimo
původně plánovaný program – prostor i zástupcům spřátelených Sdružení za Klá-
novický les a Újezdský STROM. Tato sdružení se pokouší o zachování celistvosti
tohoto jedinečného lesního komplexu, do kterého má zasáhnout vybudování gol-
fového areálu. Přítomné seznámili s novinkami v této kauze a pozvali je na besedu,
která se konala 20. 6., a na pochod, který proběhne 20. 7. 2008.

Petra Kyselová, Otevřené Úvaly

www.hazena-uvaly.cz 
Mladší žáci odehráli 1. 6. 2008 poslední turnaj soutěžního ročníku 2007/08 a poda-
řilo se jim zvítězit ve všech 4 utkáních. Celkově skončili na 2. místě v Přeboru Stře-
dočeského kraje. 

Děkujeme všem rodičům za podporu a klukům přejeme hodně úspěchů v příští
sezóně. Poslední akcí letošního roku bude zájezd do Německa od 27. do 29. června
2008.

Výsledky posledního turnaje:
Úvaly – Dukla 13:5
Úvaly – K. Hora 21:3
Úvaly – Ml. Boleslav    17:2
Úvaly – Zruč n.S. 9:8

Pořadí Tým Z      V      R      P      Skóre Body
1. Zruč n. S. 36     33 0      3      516:241 66
2. Úvaly 36     30 1      5      522:303 61
3. Mělník 36     19 1     16     369:347 39
4. Dukla Praha 36     17 2     17     439:407 36
5. Mladá Boleslav 36     11 3     22     290:386 25
6. Příbram 36       9 1     26     296:404 19
7. Kutná Hora 36       3 0     33     213:557 6

Mladší žáci po vítězném turnaji

Slavnostní vysvěcení Hanušova kříže

Sport



Házenkáři se umístili uprostřed tabulky 

regionální ligy
Družstvo mužů Sokola Úvaly zůstalo uprostřed tabulky Společné regionální ligy
hrané za účasti mužstev z Prahy a Středočeského kraje. Toto umístění odpovídá
našim výkonům v průběhu soutěže, neboť vzhledem ke generační obměně jsme
ztratili hodně bodů v závěrech zápasů, což nás připravilo o lepší umístění v tabul-
ce.  Závěr jarní části se nám povedl, vyhráli jsme utkání na hřišti našeho tradičního
soupeře v Kutné Hoře, což se nám nepovedlo více jak 5 let. Poslední 4 zápasy jsme
díky příznivému vylosování hráli na domácím hřišti a porazili mužstva z předních
příček tabulky Sokol Vršovice a Sokol Libčice n. Vlt. vždy shodně 22:21. Děkuje-
me našim divákům za podporu při domácích zápasech a těšíme se na shledanou při
začátku nové sezóny 2008/2009 na podzim.

Richard Saidl

Tabulka k 15. 6. 2008

Společná regionální liga - muži - 2007-2008 

Poř.   Družstvo Záp.    Výh.    Rem.    Proh.    Skóre    Body   BdP    Síla
1.        TJ JM Chodov B       18          13          0            5        454:415      26          (6)    113.77

2.        Jiskra Zruč 
nad Sázavou            17          13          0            4        430:360      26       (10)    167.80

3.        Sokol Libčice 
nad Vltavou            18          11          2          5       407:368      24          (6)    133.66

4.        TJ Sokol Vršovice      18       11 1            6      423:373      23          (5)    132.12
5.        Sokol ŽBS 

Železný Brod          18         10        1            7      413:408      21          (3)    91.27
6.        Sokol Úvaly            18            9          1        8      438:403   19        (1)    115.31
7.      Autoškoda 

Mladá Boleslav        18         9       0            9      406:425   18        (0)    76.26
8.    I.HC Wendy Mělník 18            4       3        11      390:443   11       (-7)    73.92
9.       Sparta Kutná Hora 18         2      2          14     416:481       6     (-12)    56.39

10.      HC Kolín B            17            2          0          15     355:456     4       (-12)   39.50
11.      SK Aritma Praha         0            0          0            0       0:0               0          (0)    100.00

Sportovní gymnastky v Úvalech a jejich vzpomínání

a poděkování
Sešly se 14. června po více než 40 letech...
Ano, v šedesátých letech bývaly Úvaly líhní sportovních gymnastek, které s přehle-
dem vyhrávaly okresní soutěže a umisťovaly se na předních místech krajských pře-
borů, získávaly body pro III. a II. výkonnostní třídu. 
O všechno se zasloužila tehdy šestnáctiletá Jitka Pešková, později provdaná Šimůn-
ková, která nás zdarma trénovala na bradlech, kladině, přeskoku, volných i povin-
ných prostných. Byly jsme rády, že Jitka, ve své době sportovní gymnastka I.
výkonnostní třídy, přijala naše pozvání. Hodně jsme vzpomínaly nejen na účast na
trénincích, soustředěních a závodech, kde nás povzbuzoval p. Fr. Peška. Paní Karla
Pešková nám pomáhala s doprovodem hudby. Později jsme i my samy trénovaly
jen o málo mladší děvčata, z nichž přišla jen Šochmanová, kdysi přebornice Stře-
dočeského kraje. 
Ptala jsem se Růženy Kačínové, Mirky Martínkové, Olgy Misárkové, Jany Nováko-
vé, Lenky Čapkové, Marie Ludvíkové a Ivy Smržové (Jiřka Labounková, Jana
Suchomelová a Zdeňka Kačínová chyběly), co jim závodní činnost ve sportovní
gymnastice dala pro život. 
Dnes již zasloužilé babičky hovořily o tom, že se dnes cítí svižněji než jejich vrstev-
nice, že plavou, jezdí na kole, běhají na lyžích a sjezdují. Domnívají se, že lehčeji
překonaly porody a rekonvalescence po operacích. S ohebností předávají zkušenos-
ti vnoučatům, jimž předvádějí stojky a hvězdy. Tvrdí, že získaly díky sportu jiný
vztah k životu, sport je učil prohrávat a čestně řešit problémy. 
Poděkovaly jsme především Jitce Šimůnkové, ale i následnému trenéru Jindřichu
Líznerovi st. Děkujeme nejen za naučené přemety, ale i za rovná záda. 
(Gymnastky jsem uvedla pod dívčími jmény, jak jsem je znala od svých 12 do 18 let.)

PhDr. Lenka Mandová
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Gymnastky TJ Sokol Úvaly 1. 5. 1965. Zleva: Misárková, Nováková,

Labounková, Slavíková, Čapková, Červenková, Pilátová, Smržová, 

Pešková

Gymnastky s trenérem na setkání po 40 letech

SK ÚVALY PŘIPRAVUJE K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ÚVALSKÉHO FOTBALU V ROCE 2009 KNIHU 
O VZNIKU A HISTORII ÚVALSKÉHO
FOTBALU.
BUDEME VELICE POTĚŠENI ZA ZAPŮJČENÍ
FOTOGRAFIÍ, NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ, 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 



CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH

Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180, Úvaly, v červenci

NEDĚLE
6. července –  v 15 hodin – celocírkevní bohoslužby k památce M. J. Husa 

v Betlémské kapli v Praze
13. července –  v 9 hodin – liturgické bohoslužby v Husově kapli v Úvalech
27. července – v 15 hodin – POP- ROCKOVÁ MŠE pro mladší i starší

STŘEDA
2. července – v 17 hodin – KLUB OSAMĚLÝCH aneb Sejdeme se u kávy

Úřední hodiny farního úřadu: pondělí a úterý  16 – 18 hodin  
Tel. na farářku: 605 920 773

Již osmým rokem organizují Mullenovi se svými přáteli 

týdenní anglický prázdninový tábor v Úvalech
Děti se hravou formou učí anglický jazyk s rodilými mluvčími. Současně se dětem
přibližují základy křesťanství. Na programu jsou připraveny: soutěže, písničky,
divadlo, ”talent show” atd.
Kde: v „družinovém domečku” ZŠ
Kdy: 11. 8. – 15. 8. 2008, 9:00 – 15:00, (registrace dětí od 8:30)
Kdo: děti od 6 do 16 let
Cena: 50,- Kč/den/dítě (250,- Kč/týden plus tričko)
Všechny prosíme, aby si vzali přezůvky a oběd s sebou. Přihlášky na e-mail:
info@ec.uvaly.info, SMS: 774 291 064, www.ec-uvaly.info

Křesťanské společenství v Úvalech

Pan kardinál Miloslav Vlk se zajímá o další 

výstavbu v Úvalech
Pan kardinál Miloslav Vlk, který nedávno celebroval mši svatou v kostele Na nebe-
vzetí Panny Marie, se seznámil se studií další výstavby města Úvaly a podporuje ji.
Město Úvaly se v blízké budoucnosti stane nejen nejvýznamnějším kulturně spole-
čenským a obchodním centrem oblasti východně od Prahy, ale i nejdůležitější far-
ností v této lokalitě. I katolická církev tedy počítá s rozvojem našeho města a pova-
žuje jej za velmi důležitý pro realizaci svého poslání – v maximální míře zajistit
duchovní služby pro stávající a nové věřící občany.

Krzysztof Lach, farář města Úvaly
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Historie
Vývoj názvu města

Pokud si pročítáte historické prameny vztahující se k Úvalům, narazíte v průběhu
staletí na jisté rozdíly. Některé odlišnosti jsou dány dobou a jiné zase prostou chy-
bou zápisu. Smyslem tohoto článku není vysvětlení důvodu pojmenování Úval,
který je obecně známý a jednoduchý, ale objasnit vývoj názvu obce.
Občas jsou v literatuře mylně chápány chybné zápisy jako původní pojmenování.
Tak tomu je i u první zmínky o městečku. V latinském pramenu z období kolem
roku 1300 se objevuje jakási osada „Ubal”, kteréžto jméno je obecně vztahováno 
k naší obci a není důvod tento názor zpochybňovat. Ale současně nemůžeme chá-
pat zmíněný název za původní, jelikož neodpovídá důvodu vzniku a následnému
vývoji. Toto pojmenování je způsobeno tím, že písař, který mohl být i cizincem,
neporozuměl diktovanému slovu „Úval”. Ostatně chybné zapisování je v této době
poměrně časté.
Jak vyplynulo z mého výkladu, tak původním názvem obce je „Úval”. Tento tvar se
objevuje v česky psaných listinách až do druhé poloviny 15. století. V latinských
pramenech se současně zapisuje „Uwal” případně „Vwal”. Druhý tvar je dán tím, že
v latině se běžně psalo „u” jako „v” bez rozdílu ve výslovnosti.
Na konci 15. století se mísí dvě formy pojmenování, a to původní „Úval” a novější
„Auwal”, který pro další staletí zcela převládne. Změna má dvě příčiny. Zaprvé se
namísto psaní „v” používá „w”, které se při čtení neplete se samohláskou „u”.
Zadruhé dochází v hovorovém projevu k častému nahrazování samohlásky „ú” na
dvojhlásku „ou”. Přitom „Auwal” není nějaké poněmčení názvu, je to ryze český

tvar, který se však vyslovoval jako „Ouval” a běžně se v řeči používal. Rozdíl ve
výslovnosti je dán zvykem zapisovat dvojhlásku „ou” jako „au”. Tento nový tvar se
v druhé polovině 17. století prosadil do německé formy pojmenování obce, jelikož
s německým jazykem nekolidoval ani v mluveném ani v písemném projevu.
V Crigingerově mapě Čech vydané v roce 1568 je zakresleno i naše městečko, ale 
s podivným názvem „Unfal”, což se opsalo i do jiných map. Opět se můžeme 
v literatuře setkat s názorem, že se jedná o původní název obce. Naopak se ale
jedná o chybu, která byla tentokrát způsobena špatným přečtením latinského tvaru
„Uwal”.
Až na konci 18. století se objevuje pomnožný tvar „Auwaly”, který byl samozřejmě
vyslovován jako „Ouvaly” a dodnes se v hovorové řeči často používá. Dřívější
hovorové „Ouval” ale nezanikne zcela a občas se používá do prvé poloviny 20. sto-
letí. Od roku 1849 dochází ke změně pravopisu, kdy se přestává používat „w” 
a namísto „au” se začalo psát „ou”. Od této doby se tedy běžně používá i v psané
formě tvar „Ouvaly” a přitom se ke konci 19. století objevuje dnešní tvar „Úvaly”.
Až do roku 1921 se tedy nejčastěji používají poslední dvě formy. V tomto roce byl
totiž prosazen závazný úřední tvar „Úvaly”.
Rozhodnutí z první republiky je konečné i pro dnešní dobu s tím, že nezměněný
ale nezávazný německý ekvivalent je „Auwal” a latinský „Uwal”.

Milan Bednář

Kardinál M. Vlk při nedávné návštěvě v Úvalech
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Historie
Úvalské kalendárium - červenec

1. 7. 1898
Podle úředního sčítání žilo v Úvalech ve 130 domech
1250 obyvatel.

1. 7. 1888
V Úvalech se konal za velké pozornosti veřejnosti sjezd
hasičské župy Brodsko-kostelecké. Při zasedání byl
mimo jiné schválen nový název župy – Podlipanská.

17. 7. 1866
Dorazily první oddíly pruské armády do Úval. Pruští
důstojníci vyžadovali pro sebe, své vojáky a potah
značné množství potravin. Válka s Prusy netrvala
dlouho, ale přece po ní nastala drahota, válkou byla
zavlečena na okupovaná území cholera.

19. 7. 1864
O první písemné zmínce o Úvalech jako městysi 
v berním předpise z roku 1654, když se zjišťovaly
škody po třicetileté válce, napsal c. k. okresní přednos-
ta Nettwall c. k. Okresního úřadu v Českém Brodě na
žádost Antonína Laschmanna, přednosty městyse
Ouval ze dne 2. ledna 1864 v odpovědi,:…Ostatně
však král. český zemský výbor oznámil, že dle u tésa-
mého vloženého, od c. k. berního úřadu na Pražském
hradě vyhotoveného výtahu od dne 26. května 1719 
z berního předpisu od roku 1654 dotčené místo
(Ouval-Úvaly) již v tomto předpisu co „městys”
vyznamenán jest, pak že to samé místo v listině
vyznání panství Škvoreckého od 30. října 1713 co

„robotní městečko” a v zemském rolním katastru od
roku 1757, též v součtu platů katastrálních panství
Škvoreckého od 9. září 1835 co „městys” předepsáno
jest. …

20. 7. 1799
Na přelomu 18. a 19. století postihly městečko další
průchody cizích vojsk, související s koaličními válkami
proti napoleonské Francii. V Úvalech se rozložilo
ruské vojsko.

23. a 24. 7. 1866
Do Úval přišli jiní Prusové, první den 900 a druhý
den 700 mužů, vedle koní. Tu starosta předstoupil ke
komandu s oznámením, že není v Ouvalech pro tolik
lidí chleba. Některý gruntovník měl až 70 vojínů.

28. 7. 1420
Římský císař a uherský král Zikmund Lucemburský
docílil toho, že byl na Pražském hradě téměř tajně,
bez všeobecného souhlasu Čechů, zvolen českým krá-
lem a požehnán pražským arcibiskupem Konrádem 
z Vechty v chrámu sv. Víta. Na korunovaci cestoval
přes Úvaly.

29. 7. 1923
V režii DTJ Rovnost bylo nejstarší úvalské kino
LIDO-BIO, umístěné v hostinci U Nádraží, jehož
provoz byl zahájen promítáním filmu „Vládkyně
Nilu”.

červenec – srpen 1866
Po celý červenec a srpen se Úvaly se svými 640 obyva-
teli hemžily pruským, ale i rakouským vojskem. Voj-
sko v městečku bylo ubytováváno celkem jedenatřicet-
krát, dohromady to bylo 7 000 mužů a 5 000 koní.

červenec 1894
Poněkud kuriózní zájmovou organizací byl nepochyb-
ně tzv. Spolek koupelny, založený podle britských
vzorů okruhem přátel zdejšího faráře Vojtěcha Šrám-
ka. Členy této původně uzavřené společnosti byli
přední úředníci a měšťané. Spolek, který měl před
rokem 1900 již více než devadesát členů, se scházel 
v jakési lázni (pravděpodobně sauně), postavené ze
společných příspěvků na farní zahradě. 

červenec 1914
Důsledky tohoto válečného konfliktu a vypuknutí 1.
světové války dopadly na celé město. V Úvalech byla
ustanovena strážní služba u železničního mostu a via-
duktu, zajišťovaná původně jednadvacátým pěším plu-
kem z Čáslavi a později druhým domobraneckým plu-
kem z Mladé Boleslavi.

červenec 1989
V Úvalech byl založen Klub důchodců.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města Úvaly

Osudy jedné pohlednice

V roce 1911, dva roky předtím, než světlo prošlé
objektivem dřevěného fotoaparátu vykreslilo na foto-
grafické desce negativ budoucí kolorované pohledni-
ce, začal jezdit do Úval mladík jménem Josef. Navště-
voval tady slečnu Růženu. Oba mladí lidé se
postupně sblížili natolik, že plánovali společný život.
Přišla ale 1. světová válka a společné plány museli
odložit. Josefa podobně jako tisíce dalších mužů
potřebovala armáda a v roce 1916 narukoval do války.
Jeho Růžena na něho myslela a podle možností mu z
domova posílala balíčky, dopisy a pohlednice. Jedna 
z nich se dochovala až do současnosti. Byla napsána
9. 1. 1917. Inkoust už hodně vybledl, přesto je možné
některé části přečíst: Milouši! Zde zasílám, abys věděl,
odkud jsi….  … vánočku zas ti Mařena poslalala po
Štěpáně…   …Tak ti to pošlu v pondělí, bude velký
balík. Odpusť, že jen tak málo, nemám doma žádné
lístky a jsem trochu nemocná. …. Zdraví a líbá tě tvá
Růža. Josef naštěstí útrapy války přežil. Pohlednice,
kterou mu slečna Růžena v lednu roku 1917 poslala a
která s ním cestovala po bojištích 1. světové války, se
vrátila po dvou letech zpátky do Úval.

A kdo byl Josef? Byl to Josef Zeman, mistr pokrývač-
ský, jehož vzpomínky byly před několika lety otisko-
vány na pokračování v Životě Úval.

Ing. Vladislav Procházka

Pohlednice z roku 1913 zachycuje část dnešní

Jiráskovy ulice (domy naproti nádraží). Tehdy se

jednalo o novou vilovou čtvrť. Originál byl zapůj-

čen ze soukromého rodinného archivu.
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Telefonní seznam Městského úřadu v Úvalech

VEDENÍ MĚSTA e-mail telefon mobil přímá linka

MUDr. Jan Šťastný - starosta starosta@mestouvaly.cz 724748795 281091537
Ing. Helena Váňová - místostarostka mistostarosta@mestouvaly.cz 724181518 281091521
Mgr. Jiří Kamínek - tajemník tajemnik@mestouvaly.cz 606675969 281091522

SEKRETARIÁT, ústředna

Lenka Platzová sekretariat@mestouvaly.cz 281981401 281091526
Monika Šimáňová monika.simanova@mestouvaly.cz 281091526 281091526
David Pilát - informatik informatik@mestouvaly.cz 281091562

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC   
správa bytových a nebytových prostor, realizace investic, 
pozemní komunikace

Jiří Zejda - vedoucí vystavba@mestouvaly.cz 602744685 281091531
Blanka Viktorová blanka.viktorova@mestouvaly.cz
Ilona Reicheltová ilona.reicheltova@mestouvaly.cz 281091534
Ing. Karel Böhm karel.bohm@mestouvaly.cz 281091520
Adriana Bednarčíková adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz 281091534
Martin Svoboda martin.svoboda@mestouvaly.cz 281091520
Jan Karlin - správce DPS 606295501 246082124

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
územní plánování, ochrana životního prostředí

Bohuslav Prokůpek - vedoucí zivotniprostredi@mestouvaly.cz 724249989 281091527
Marek Šplíchal marek.splichal@mestouvaly.cz 281091524

ODBOR EKONOMICKÝ   
mzdová agenda, fakturace, účetnictví

Jitka Hájková - vedoucí ekonomika@mestouvaly.cz 775333894 281091542
Jana Novotná jana.novotna@mestouvaly.cz 281091542
Zuzana Sajdlová zuzana.sajdlova@mestouvaly.cz 281091536

ODBOR SPRÁVNÍ    
informační centrum a podatelna, matrika, evidence obyvatel, 
CzechPoint, správa hřbitova, VHP, místní poplatky, školství, 
probační a mediační služba, kultura a sport, městská knihovna, 
kronika, oddělení sociální péče, pečovatelská služba

Jana Tesařová - vedoucí spravni@mestouvaly.cz 281982485 723040530 281091525
Jitka Hamouzová jitka.hamouzova@mestouvaly.cz 281091539
Marie Černá marie.cerna@mestouvaly.cz 723929928 281091528
Radka Branyšová radka.branysova@mestouvaly.cz 281091525
Ilona Hošková ilona.hoskova@mestouvaly.cz 281091529
Monika Šimonová monika.simonova@mestouvaly.cz 723308432 281091540
Ivana Šťastná podatelna@mestouvaly.cz 281091561
Pavlína Frýdmanová- pečovatelská služba pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz  281011632 721912263

ODBOR VÝSTAVBY - STAVEBNÍ ÚŘAD   
vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí,  
vede stavební řízení a vydává stavební povolení

Ing. Helena Bulíčková - vedoucí stavebniurad@mestouvaly.cz 281981912 607590081 281091551
Ing. Jaroslava Šamanová jaroslava.samanova@mestouvaly.cz 281091550
Jitka Mocová jitka.mocova@mestouvaly.cz 281091547
Petra Edelmannová petra.edelmannova@mestouvaly.cz 281091549
Milada Jakšová milada.jaksova@mestouvaly.cz 281091548
Jana Sandnerová jana.sandnerova@mestouvaly.cz
Alena Fejtová alena.fejtova@mestouvaly.cz
Jana Jungwirthová jana.jungwirthova@mestouvaly.cz 281091532
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Úvalská vařečka
Letní grilování

GRILOVANÝ BŮČEK NA JEHLE 

Příprava: 135 minut + grilování 40 minut 
Pro 4 osoby

600 g vepřového boku, bez kostí a kůže
několik snítek čerstvé šalvěje a majoránky
4 stroužky česneku, prolisovaného
sůl a mletý pepř
1 lžička mletého římského kmínu
šťáva z jednoho citronu
4 lžíce olivového oleje + trochu na potření mřížky
2 lžíce zázvorového piva

1. V misce smícháme šťávu z citronu, olej, pivo, trochu pepře a mletý kmín na
marinádu. Bylinky posekáme a promícháme s prolisovaným česnekem. Bůček
bez kůže a kostí odblaníme a ostrým nožem uděláme do masa i tuku několik
zářezů. 

2. Maso z vnitřní strany lehce naklepeme a plát masa nakrájíme na pruhy. 
Z vnitřní strany osolíme, opepříme, potřeme vydatně bylinkami s česnekem 
a stočíme. Závitky vložíme do mísy, obalíme v marinádě a necháme v chladu
nejméně 2 hodiny odležet. Připravené řezy napíchneme na jehly, osolíme a gri-
lujeme zvolna na grilovací mřížce potřené olejem asi 40 minut. 

3. Během grilování maso otáčíme a potíráme zbylou marinádou. Podáváme 
s čerstvým pečivem a čerstvou nebo nakládanou zeleninou. 

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

TÉMA NA SRPEN: CHALUPÁŘSKÉ SPECIALITY

Vítáme nové spoluobčánky

Kateřina Drábková U Obory 1271
Vojtěch Petr Rumunská 1627
Martin Holý Čechova 1125
Jakub Pokorný Na Spojce 1597
Tomáš Vacík Čechova 1124
Kryštof Komínek Jedlová 1524

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

Červencová životní jubilea

70 let Oldřich Svatoš Denisova 857
75 let Hortensie Vitovská Škvorecká 181
80 let Zdeňka Jeřábková U Přeložky 1105

Marie Kozubík nám. Svobody 1570
81 let Marie Akšteinová Raisova 1087

Emanuel Jankovský Pražská 691
82 let Miroslav Kýn Chorvatská 450

Jaroslav Racek U Přeložky 1129
Jaroslava Krajíčková nám. Svobody 1570
Božena Švestková Maroldova 1203

83 let Libuše Brajerová Srbská 600
Jaroslava Medková Štefánikova 322
František Krejčí Hálkova 22

84 let Milada Řezáčová Husova 74
85 let Josef Kovářík nám. Svobody 1570

Saša Švestka Maroldova 1203
88 let Růžena Gromanová nám. Svobody 1475
95 let Marie Součková Ruská 345

Leopolda Lupínková Chorvatská 1077

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

Navždy jsme se rozloučili

Ladislav Strnad Chorvatská 582
Adrián Kadlečík Havlíčkova 214
Hana Bořtová U Horoušánek 1104
Miloslava Fišarová Máchova 496

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

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

Marie Černá, matrikářka

Společenská
kronika

Osobní

Dne 1. 6. 2008 uplynul rok od úmrtí naší drahé manželky a maminky, paní Ireny
Skaličkové z Prahy – Hradčan. 
Maminka byla v 60. letech a počátkem 70. let učitelkou na ZDŠ Úvaly. Na toto
své učitelské období, na kolegy a na své žáky s láskou vzpomínala. Letos by se
dožila 69 let. Děkujeme těm, kdo jí věnují vděčnou vzpomínku. Rodina. 
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Život Úval

Inzerce

* 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

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

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

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

Koupím menší domek
v Úvalech a okolí v jakémkoliv
stavu. Tel: 602 668 355

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

Mateřská škola Klánovice
hledá kvalifikovanou 
učitelku.
Bližší informace na tel.: 
281 960 218, 281 962 079, 
602 135 570

Koupím větší byt v Úvalech.
Tel: 602 668 355

Prodám sportovní kočárek
X-LANDER, zeleno-černý
včetně korbičky /nová/. 
Je pořízen 10/2007. 
Cena 6.000,- Kč.
Telefon 775 646 707
Informace též u vedoucí pošty
281 980 005.







Rezidence & Wellness Blatov

hledá pro svou nově otevřenou provozovnu 
v Újezdu nad Lesy spolehlivé pracovníky 

pro níže uvedené volné pozice:

Recepční, 
zaměstnanec/zaměstnankyně provozu, 

obsluha baru, 
rehabilitační sestra, masér/masérka, 
kosmetička, manikérka, pedikérka, 

kadeřnice

Očekávaný nástup: říjen 2008

V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis nejlépe 
s fotografií a uvedením pozice 

na e-mail: dagmar.polakova@kossuth.cz, 
nebo poštou či osobně na TopResort, spol. s r.o., 

Starokolínská 307, 190 16 Praha 9, 
k rukám Ireně Košutové.

Přijmu prodavačku-vazačku květin.

KVĚTINÁŘSTVÍ DOMINIKA

Černokostelecká ul., Říčany.
tel. 603 447 354.

P Ř I J M E M E
PRODAVAČKU

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

DLOUHODOBÝ VZTAH
VŠESTRANNOST

TEL. 731 818 490



AUTODOPRAVA
HOVORKA - HRADEŠÍN

K O N T E J N E RY
Z E M N Í P R Á C E 

D O P R AVA

P R O D E J:
písků, štěrků, zeminy, 

sutních a betonových recyklátů

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz



Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje ozná-
mit, že dne 1. 11. 2007 otevřela své nově zřízené detašo-
vané pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech 
u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic č. 95. Úřední hodiny
naší kanceláře jsou po a st 8.30 – 18.30 h, út a čt 8.30 –
16.30 h a v pá 8.30 – 12.30 h. Mimo úřední hodiny je
schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi. 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve
všech oblastech práva, zejména práva občanského,
rodinného, obchodního, správního a trestního. V přípa-
dě zájmu o využití služeb naší advokátní kanceláře nás
prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709, 281
861 895, 281 862 278, GSM 773 144 001, e-mailem
office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770. Bližší
informace naleznete na www.aktb.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.



S T A V E B N Í  P R Á C E
- Rekonstrukce bytových jader 
- Úpravy v původní zástavbě

- Stavební práce od výkopu až po závěrečné úpravy,
výkopové práce /pásový minibagr, bobcat/ 

- Rozvody elektřiny, vody, topení, plynu 
- Podlahy

- Zdění 
- Omítky 

- Obklady a dlažby 
- Zateplování budov

- Tesařské práce /střechy včetně pokládky krytin a klempířských prací/
- Truhlářské práce /nábytek, případně schody na míru, pergoly/

- Demoliční práce

Terénní úpravy, zakládání zahrad a zahradních jezírek /v případě zájmu následná pravidelná údržba/

Tel.: 608 943 771, 608 827 557, e-mail: stavbya-z@seznam.cz, www.stavbya-z.cz 
Guth-Jarkovského 665, 250 82 Úvaly



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




