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Nová výstavba ve čtvrti Na Slovanech probíhala v letech 
2005 až 2008. Investorem byla společnost Čechoslávie, s.r.o., 
Praha, stavebním manažerem a prodejcem byla společnost 
Stepp consult, s.r.o., Praha. 
Vzniklo tady několik nových ulic: Česká, Dalmatská, 
Moravská, Polská, Slezská, Slovenská, U Hostína. 
Nový domov zde našlo několik desítek rodin. K trvalému 
bydlení v Úvalech se přihlásilo přibližně 200 obyvatel.

foto Ing. V. Procházka

Polská ulice

ulice U Hostína

Malé dětské hřiště ulice U Hostína

Česká ulice
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Rozšíření činnosti sběrného dvora o odkládání 
dalších odpadů
Jak již bylo v červnovém čísle Života Úval oznámeno, 
dnem 1. července 2008 rozšířil sběrný dvůr nebez-
pečných odpadů, umístěný v bývalém statku Hostín, 
svou činnost o možnost odkládání dalších odpa-
dů. Důvodem je skutečnost, že bylo zrušeno „jarní 
a podzimní kolečko“ přistavování kontejnerů do ulic 
z důvodu neustále rostoucích finančních nákladů 
a negativních dopadů na rozpočet města.

Jaké další odpady je možné odkládat ve sběrném 
dvoře?
Konkrétně se jedná o odpad objemnější, který nelze umístit 
do popelnicových nádob (např. nábytek, podlahové krytiny 
apod.), dále odpad biologického původu (posečená tráva, 
plevel, spadané listí, poškozené a hnijící ovoce a zelenina, 
větve a zbytky dřeva a dřevěných konstrukcí  apod.) a jako 
poslední zbytky sutí, výkopových zemin apod. (v tomto pří-
padě v množství maximálně do 300 kg). Bude zde umístěna 
separační nádoba na sklo a plasty. Sběrný dvůr nebude od 
občanů odebírat pneumatiky, tuto službu jako placenou 
vykonávají pneuservisy v rámci zpětného odběru. 
Kde nalezneme sběrný dvůr?
Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalého statku Hostín. 
Jedná se o oblast čtvrti Slovany. Vjezd  je umístěn proti nově 
postaveným bytovým domům při silnici na Škvorec. Vlastní 
sběrný dvůr je součástí již existující výkupny sběrných 
surovin (výkup železa, barevných kovů, papíru a olověných 
baterií). V provozovně výkupny již v současné době funguje 
sběrný dvůr nebezpečných odpadů a sběrné místo zpětné-
ho odběru elektrozařízení (lednice, počítače, monitory, tele-
vize a ostatní elektrotechnika a drobná elektrická zařízení 
a nástroje). 
Provozní doba:
Pondělí  8.00 – 11.30           12.30 – 16.30
Úterý  8.00 – 11.30           12.30 – 16.30
Středa  8.00 – 11.30           12.30 – 16.30
Čtvrtek  8.00 – 11.30           12.30 – 17.00                    
Pátek  8.00 – 11.30           12.30 – 16.30
Sobota  9.30 – 12.30                       
V neděli a ve svátek je zavřeno.
Tato provozní doba je platná nejen pro sběrný dvůr, ale i pro 
výkupnu sběrných surovin a pro místo zpětného odběru 
elektrozařízení.
Telefon: 281 980 506
Mobil:    603 584 251
Fax:       271 769 412
Upozornění na závěr
Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Úval. Pokud by zde 
chtěl zde přijímané odpady odložit občan z jiné obce, je to 
možné, ale pouze za poplatek a podle množství odpadu. Pro 
fyzické osoby podnikající a právnické osoby není na odpad 
vznikající při jejich činnosti tento sběrný dvůr určen. Tyto 
subjekty si musí zajistit odkládání a likvidaci v souladu se 

zákonem o odpadech. Výše uvedeným rozšířením činnosti 
sběrného dvora je každému občanu dána příležitost šest 
dní v týdnu využít možnosti odložení odpadu do sběrného 
dvora a tím zamezit vytváření černých skládek a znečišťová-
ní životního prostředí. 

Bohuslav Prokůpek, odbor ŽP a ÚP MěÚ Úvaly

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Vážení spoluobčané,
navazujeme na předchozí vydání Života Úval, kde 
jsme vás informovali o poskytovatelích sociálních 
služeb pro občany v okrese Praha – východ, konkrét-
ně o domovech pro seniory. Tento měsíc vás budeme 
informovat o domovech pro osoby se zdravotním 
postižením. Jedná se pouze o základní údaje, bliž-
ší informace lze získat na internetových stránkách 
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, nebo 
vám je rádi poskytneme osobně na MěÚ Úvaly, odbor 
správní, oddělení sociální péče, tel. 281 091 540, 281 
091 529.

CeNTrUM rožMITál PoD TřeMŠíNeM
adresa zařízení: Na spravedlnosti 589, 
262 42 rožmitál pod Třemšínem
kontakt: tel. 318 679 411
e-mail: sekretariat@centrumrozmital.cz
web: http://www.centrumrozmital.cz

DIagNoSTICKý ÚSTaV SoCIálNí PéČe V TloSKoVě
adresa zařízení: Tloskov 2, 257 56 Neveklov
kontakt: tel: 317 740 111
e-mail: centrum@tloskov.cz
web: http://www.tloskov.cz

ÚSTaV SoCIálNí PéČe Pro TěleSNě PoSTIžeNé 
V HraByNI
adresa zařízení: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
kontakt: tel.: 553 607 800

ÚSTaV SoCIálNí PéČe Pro TěleSNě 
PoSTIžeNoU MláDež V BrNě – KráloVě PolI
adresa zařízení: Kociánka 93/2, Královo Pole, 
612 00 Brno 12
kontakt: tel: 515 504 216
e-mail: kocianka@mbox.vol.cz
web: http://www.kocianka.cz

ÚSTaV SoCIálNí PéČe Pro 
TěleSNě PoSTIžeNoU MláDež ZBůCH
adresa zařízení: Zbůch 347, 330 22 Zbůch
kontakt: tel: 377 830 611
e-mail: info@uspzbuch.cz
web: http://www.uspzbuch.cz



ÚSTaV SoCIálNí PéČe Pro 
ZraKoVě PoSTIžeNé V BrNě – CHrlICíCH
adresa zařízení: Chrlické náměstí 2/2, Chrlice, 
643 00 Brno 43
kontakt: tel: 545 558 132
e-mail: krivakova@uspchrlice.cz
web:http://uspchrlice.cz

VyŠŠí HráDeK, PoSKyToVaTel SoCIálNíCH SlUžeB
adresa zařízení: Piaristická 185/7, Brandýs nad labem-
Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n. labem- St. Bol. 1
kontakt: tel: 326 902 287
e-mail: info@dpzpbrandys.cz
web:// www.dpzpbrandys.cz

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Vedení města Úvaly

Vás zve na veřejnou diskusi 

Vize vývoje města 
v dalším období,

která se koná dne 11. 9. 2008  od 18:00 h

na náměstí Arnošta z Pardubic v podloubí č.p. 95 

k ukončení výstavy Studie centra města.

Program

Vysvětlení základních principu studie

Diskuse k předloženým tématům 

Další vývoj města

Dotazy na vedení města a architekty

Na náměstí  Vás srdečně zve 

starosta města a  místostarostka města.

Uzavírka náměstí Arnošta z Pardubic
Ve dnech 12. 9. 2008 od 14 hodin do 14. 9. do 18 hodin bude 
z důvodu konání úvalského posvícení uzavřeno náměstí 
arnošta z Pardubic a Husova ulice s tím, že zásobování 
a dopravní obsluze bude vjezd povolen. objízdná trasa bude 
vyznačena.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany
Dne 4. 7. 2008 se na území města Úvaly našel černý kříženec 
– pes (viz foto), který byl umístěn v útulku lysá nad labem. 
V případě zájmu o případné převzetí psa podá bližší infor-
mace odbor správní MěÚ Úvaly (tel. 281 982 485).

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Našel se další pes
Pes se našel 17. 8. 2008 na území města Úvaly. Jedná se 
o mladého psa, kokršpaněla, stáří 1 až 2 roky.  Bližší informa-
ce na správním odboru MěÚ Úvaly, tel: 281 982 485

4
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Zprávy z města
Psí, nebo lidská bezohlednost?

Mít psa je jistě radost a pro mnohé lidi není pouze hlídačem 
majetku, ale je i vítaným společníkem, přítelem a členem 
rodiny. a stejně jako s dětmi, i s pejsky jsou někdy starosti. 
Nestačí je pouze nakrmit a vyvenčit, ale je třeba jim dát 
i řádnou výchovu, aby se chovali slušně a nerušili své okolí. 
Když totiž pejsek nedostane patřičnou výchovu, roste jako 
dříví v lese a svým chováním obtěžuje okolní obyvatele. 
Jedním z nepříjemných projevů nevychovanosti je štěkání 
na cokoliv, co jde nebo jede po ulici. ano, pes hlídá a štěká, 
ale mělo by to mít nějakou hranici a děje-li se tak i v noci, 
je to pro sousedy velmi nepříjemné. Zvlášť teď, v létě, kdy 
je horko a člověk si musí vybrat mezi štěkající noční ulicí 
a čerstvým vzduchem, nebo tichem a nevětranou ložnicí. 

Dalším nešvarem je toulání, kdy pes svému majiteli uteče 
a toulá se po ulicích a provokuje psy, kteří jsou na svém 
území za plotem a nemohou na něj. Jistě si dovedete předsta-
vit, co to s takovým psem za plotem udělá. ovšem vrcholem 
všeho je, když potkáte večer nebo v noci takového tuláka, 
který patří k tzv. bojovým plemenům. To již jen neobtěžuje, 
ale přímo ohrožuje život. Nemluvě o tom, že jen samotný 
průchod takového tuláka kolem domu se psem vyvolá šílené 
psí běsnění. Těžko se proti těmto psím zlozvykům bránit, 
a tak je to zase jen na majiteli psa, aby se staral nejen o žalu-
dek a fyzické potřeby svého čtyřnohého přítele, ale také 
o jeho výchovu a ukázněnost.

Josef Štěpánovský

Názory čtenářů
Názor čtenáře na názor čtenáře

5. 8. 2008 po obdržení srpnového čísla života Úval jsem 
jako obvykle pozorně a se zájmem přečetla celý zpravodaj 
občanů města. 
V rubrice Názory čtenářů mě zaujal názor pí grécké. 
Přiznám se, že jsem si ho musela přečíst několikrát. Přes 
svůj věk a vysokoškolské vzdělání nemohla jsem přijít na to, 
o co vlastně této nezávislé novinářce jde. Pak mi svitlo. Při 
nedostatku novinářské odpovědnosti, lehkým perem zveřej-
nila, co pochytila chytáním lelků. Jak sama píše: pozorovala 
dění, slyšela názory některých obyvatel našeho městečka 
u opovrhované Prahy, a to názory na výstavbu jeho satelitu 
pro 4 tisíce obyvatel.
Kdyby pí novinářka pracovala odpovědně a třeba nahlédla 
do několika předchozích čísel života Úval (projekt Hostín), 
zjistila by, že již v první úvaze se jedná o výstavbu, která 
zajistí pro Úvaly 13 000 obyvatel, tj. nárůst o 8000 obyvatel 
– občanů, kteří chtějí lepší žití a mají na to. a my, venkovští 
balíci, to nechápeme. Jsme tak zaostalí, že na naše Pražáky 
a na Prahu, když se tam podíváme, tak zůstaneme stát (když 
hned nepadneme na tu sprostou část těla) s otevřenou 
pusou. Co ostatně lze očekávat od nás, buranů, žijících při 
světové metropoli.
ale konec ironie. Jsme ve značné části potomci těch Pražanů, 
převážně zaměstnanců ČSD, kteří si v Úvalech v očekávání 
klidu a pohody, postavili rodinné domky. Neměli na to, ale 
stavěli za pomoci půjčky, kterou spláceli (jako rodiče mého 
manžela) až do roku 1953. Kdyby pí grécká chtěla vycházet 
z faktů a podívala se např. do údajů posledního sčítání lidu, 
tak by zjistila, že převážná část občanů města dojížděla do 
Prahy za prací.
Co nás podnítilo při úvahách o nové výstavbě nebyla jen 
„zvídavost“, ale s ohledem na negativní názory urbanistů 
a architektů, není jasné technické a finanční propojení sta-
rých a nových Úval ve všech svých důsledcích. Kde se „vez-
mou“ chybějící finance (rozdíl mezi náklady a příspěvky 

společnosti Development Úvaly)? Vzhledem k tomu, že se 
jedná řádově o miliardy, není to úkol jen pro stávající vedení 
města, ale potažmo svými důsledky i pro všechny stávající 
a budoucí občany Úval. To snad není nic zlého, když my, 
občané Úval, chceme znát reálnou situaci i rizika, která 
z předkládaných projektů vyplývají (např. riziko neúplné 
realizace, překročení nákladů, snížení zájmů o nové byty 
apod.).
Docházím k názoru, oproti názoru pí grecké, že jediní, kdo 
chtějí seriózně a odpovědně zjistit konkrétní a reálná fakta, 
bylo právě občanské sdružení otevřené Úvaly. Uspořádalo 
anketu (odsouzenou vedením města), zda občané Úval 
jsou či nejsou pro maximalistický přírůstek počtu obyva-
tel podle zveřejněné studie HoSTíN. Jiný zájem ze strany 
sdružení oÚ jsem ani já, ani sousedé či většina občanů, 
nezaznamenala.
Na rozdíl od nezávislé novinářky, pí grécké, se neraduji 
z převálcování „tandemu otevřené Úvaly a KSČM“, ale mrzí 
mě a je mi líto, že byla „převálcována“ novinářská odpověd-
nost, etika a autocenzura.
Současně žádám redakci života Úval o zveřejnění tohoto 
mého názoru a tím i dodržení toho, že život Úval je zpra-
vodajem občanů Úval, který má nekonfrontační charakter 
a jde o ryze demokratický tisk.

Věra Švandová

Poznámka vedení města:
Čísla, uvedená v dopise, jsou chybná. Výstavba 
v Hostíně bude znamenat nárůst přibližně o 3 500 
obyvatel, nikoliv o 8 000. 



V minulém čísle měsíčníku život Úval bylo možné se dočíst 
o místech se stejným nebo podobným názvem jako Úvaly. 
V tomto vydání se podrobně seznámíme s obcí Úvaly 
v Jihomoravském kraji.

Historie Úval
Úvaly leží v rovině na okraji pahorkatiny v nadmořské výšce 
170 metrů jihovýchodně od Valtic, s nimiž byly v roce 1964 
sloučeny. Německý název obce zněl garschöntal (někde 
garschönthal), v překladu Krásné údolí.

obec vznikla pravděpodobně kolonizací původně neosíd-
leného kraje, a to pasovským biskupstvím po uzavření tzv. 
řezenského míru v roce 1041, kdy celá oblast severně od 
Dunaje připadla německému císaři Jindřichovi III. První 
písemná zmínka se datuje až k roku 1269, kdy anežka 
z Valtic věnovala ženskému klášteru v Imbachni tři libry roč-
ního příjmu ze svých statků v Úvalech. Vůbec nejstarší his-
torická zmínka však uvádí, že již roku 853 zde byla vybudo-
vána pevnost Velkomoravské říše. o dalších majitelích sice 
prameny mlčí, ale víme, že v roce 1466 odprodali bratři Hans 
a Jindřich Härlingerové z Immendorfu a Schrattenbergu své 
statky Úvaly Janu z lichtenštejna, čímž obec sdílela další 
osudy s dějinami Valtic, a to až do zániku patrimoniální sprá-
vy v roce 1848. Poté byla správní příslušnost vesnice často 
měněna.
V 19. století Úvaly administrativně příslušely k Dolnímu 
rakousku, nejdříve k hejtmanství Poysdorf a od roku 1867 
Mistelbach. Po vzniku soudního okresu Valtice patřila opět k 
tomuto městu. 1. srpna roku 1920 byly na základě mírových 
smluv připojeny k nově vzniklé Československé republice, 
k okresu Mikulov. 8. října 1938 připadly k Dolnodunajské 
župě a landrátu mikulovskému, po skončení války byly 
opět připojeny k okresu Mikulov až do jeho sloučení s 
okresem Břeclav v roce 1960. Poslední změna potkala Úvaly 
v roce 1964, kdy z rozhodnutí okresního národního výboru 
Břeclav byly sloučeny s městem Valtice v jednu správní jed-
notku a Úvaly jsou od té doby místní částí Valtic.
Za první republiky byla v provozu cihelna Viléma osera 

a mlýn Jana Šedy, působil zde Spolek dobrovolných hasi-
čů, Kulturní spolek, místní skupina Bund der Deutschen 
Südmährens a Národní jednota pro jihozápadní Moravu. 
V té době zde žilo, z celkového počtu více než 400 obyvatel, 
jen asi 50 občanů české národnosti, zbytek tvořili Němci, 
jejichž majetek, téměř 1 000 ha půdy z celkového počtu 
1252 hektarů, propadl v květnu 1945 konfiskaci, stejně 
jako 148 domů ze 178. Do roku 1947 pak bylo znovu osíd-
leno více než osmdesát zemědělských usedlostí, převážně 
obyvatelstvem z okolí Břeclavi a Uherského Hradiště. Tito 
přistěhovalci však obsadili pouze necelou polovinu uvolně-
ných statků. o zbytek se postarala československá armáda, 
která prázdné domy srovnala se zemí. Za doby komunistické 
totality, kdy byla hojně využívána k pokusům o překročení 
státní hranice s rakouskem, byla vesnice určena k „likvidaci“ 
neboli vysídlení. To se naštěstí nepovedlo, a tak v roce 1998 
žilo v této místní části města Valtice 150 obyvatel.
Po celou dobu své existence patřily Úvaly do farnosti val-
tické. V obci se nachází filiální kostel sv. Stanislava Kostky 
postavený na místě původní kaple z roku 1647 v klasicistním 
slohu, s věží v západním průčelí kostela. Socha sv. Kryštofa 
v blízkosti kostela je datována do 2. poloviny 19. století a je 
spolu s kostelem památkově chráněna.
Školou jsou děti příslušné do školy valtické, i když v minulos-
ti stávala v Úvalech vlastní obecní škola i školka.

Současnost Úval
Přes několik desetiletí, kdy byly Úvaly nejen zanedbávány, 
ale dokonce cíleně vylidňovány a ničeny, se má obec čile 
k světu. V současnosti zde žije asi 160 stálých obyvatel, přes 

léto přibývají chataři a turisté. Vesnice se znovu rozrůstá. Za 
posledních pár let se do obce přistěhovalo několik mladých 
lidí či dokonce mladých rodin, výrazně se zvyšuje zájem 
o bydlení v Úvalech. Některé domy byly opraveny, některé 
dokonce nově postaveny, některé se na rekonstrukci právě 
chystají. a vesnice se čile probouzí k životu. Důkazem 
budiž především společenský život v obci, který je rok od 
roku pestřejší. V roce 2001 byla, především zásluhou pana 
Moslera, obnovena tradice Úvalských hodů. Tradiční svátek 
k uctění památky patrona kostela zažil doby krojované 
i bez krojů, s velkou účastí i bez ní, ale především si 
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Zajímavosti
Úvaláci žijí nejen v Úvalech u Prahy (2. část)

Valtice - Úvaly dnes

Pozdrav z Krásného údolí
- historická pohlednice jihomoravských Úval z počátku 20. století
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Zajímavosti

vždy udržel kouzlo pravé vesnické zábavy. Dnes je jejich 
konání přesunuto na termín slavení tzv. posvícení, tj. ke dni 
znovuvysvěcení našeho kostela, a jejich oslava tak připadá  
do poloviny července. Prozatím nám vždy přálo počasí, 
což je alfa i omega úspěchu – Úvaly totiž nemají žádný 
krytý, dostatečně velký sál, kde by se hodová zábava mohla 
pořádat. a tak se s Boží pomocí rok co rok scházíme na 
zahradě úvalské hospody. Tradičně se úvalské děti scházejí 
i v předvečer Sv. Mikuláše, aby v místní hospodě společně 
oslavily tento svátek. a hned o týden později je zde vystřídají 
místní důchodci, pro které každoročně pořádáme přátelské 
posezení s muzikou. Novinkou v letošním kalendáři pak 
bylo Velikonoční hrkání, při kterém nám místní děti za 
doprovodu zvuků řehtaček, hrkačů i bubnů zvěstovaly 
odlet všech zvonů do říma. a poprvé k nám letos zavítal 
čarodějnický rej, při kterém se obcí nejdříve prohnal mrak 
čarodějnic, který se nakonec usadil za místní hospodou. 
Nezbylo nic jiného, než jednu z nich upálit. a na konci srpna 

se už podruhé rozloučíme s prázdninami, tentokrát při 
karnevalovém putování pohádkovým lesem.
Jak mohl čtenář postřehnout, téměř veškerý společenský 
život v Úvalech se točí kolem hospody. Ne snad, že by zde byl 
ráj alkoholiků, ale jak to na malých vesnicích bývá, je to jediné 
místo vhodné k pořádání kulturních a společenských akcí.
Přesto, že jsme již 44 let součástí Valtic a vedeni jako jejich 
městská část, nenašli byste tu snad jediného občana, který 
by se prohlašoval za Valtičáka. Všichni tu jsou náležitě hrdi 
na příslušnost k Úvalům, které jsou nelichotivě označovány 
za „obydlenou zatáčku“. Jak ukazuje naše historie, je na co 
být hrdý. Kéž by se v budoucnu mohly Úvaly pyšnit krásou, 
kterou tu po staletí budovali místní obyvatelé, kéž by obec 
znovu hrdě nesla svůj původní název Krásné údolí.

Mnohem více o historii i současnosti Úval a vše důležité 
o dění v obci se dočtete na www.uvaly.webnode.cz

Z jihomoravských Úval zdraví čtenáře Adam Jan Polášek.

Ze zápisníku policie

Nedávejte zlodějům šanci!
Dne 11. 8. krátce po druhé hodině odpolední došlo 
v Úvalech ke krádeži notebooku. 
řidič zaparkoval firemní Škodu octavia na náměstí u zdejší-
ho hotelu a na 20 minut odešel. auto ale zapomněl zamknout 
a uvnitř nechal odloženou tašku s notebookem a příslušen-
stvím, obchodními dokumenty a korespondencí. To přiláka-
lo zlodějíčka, který bez poškození do vozidla vnikl a tašku 
s uvedenými věcmi odcizil. Škoda byla vyčíslena na 7 tisíc 
korun. Po pachateli krádeže pátrají policisté z obvodního 
oddělení Úvaly. 

Stavební míchačka zmizela
V obci Úvaly došlo ze čtvrtka na pátek k odcizení 
míchačky ze stavby domu. 
Stavební míchačka byla uložena za oploceným pozemkem 
rodinného domu ještě dne 14. 8. 2008 kolem jedenácté hodi-

ny dopolední. Do druhého dne lapka využil nepřítomnosti 
majitelů domu a míchačku žluté barvy z pozemku odcizil. 
Škoda byla vyčíslena na 7 tisíc korun. Případ šetří policisté 
z obvodního oddělení Úvaly jako podezření z trestného 
činu krádež.

Krádež vozidla
V obci Šestajovice se v neděli 17. 8. 2008 pohyboval 
zlodějíček aut. 
34 letý řidič zaparkoval vůz značky Škoda octavia před 
rodinným domem dvě hodiny po půlnoci. V deset hodin 
dopoledne zjistil, že vozidlo je pryč. Zlodějíček společně 
s automobilem odcizil dětskou autosedačku a kočárek. 
Způsobil tak škodu v celkové výši 488 tisíc korun. Vozidlo 
bylo úvalskými policisty ihned vyhlášeno do celostátního 
pátrání.   

nprap. Petra Potočná, tisková mluvčí OŘ PČR Praha – venkov

Číslo měsíce

Od začátku roku do konce srpna bylo v Úvalech uzavřeno 5 sňatků.

5
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Kultura a volný čas

Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve občany na 

ÚVALSKÉ POSVÍCENÍ
o víkendu 13. až 14. září 2008

na náměstí Arnošta z Pardubic a na hřiště pod sokolovnou v Úvalech.
Zajištěno množství pouťových atrakcí a prodejních stánků. 

Kulturní komise Rady města Úvaly pořádá zájezd do 

DIVADLA NA VINOHRADECH
na představení VIŠŇOVÝ SAD v úterý 7. 10. 2008 od 19.00 hodin.

Zájemci si mohou zakoupit vstupenky na správním odboru městského úřadu. 
Podrobnější informace sledujte ve vývěsce městského úřadu.
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Kultura a volný čas

Pozvání na výstavu
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí 

připravuje za finanční účasti 
Komise pro kulturu rady města Úvaly 

výstavu fotografií a dokumentů pod názvem 

„Pražské jaro 1968 
od nadějí  

až do svého hořkého konce“
Výstava se uskuteční ve dnech 21. – 26. září 2008 

v kulturním sále 
Domu s pečovatelskou službou v Úvalech, 

její otevření bude v neděli 21. září 2008 v 16 hodin.

Dr. Vítězslav Pokorný

Město Úvaly pod patronací regionu Pošembeří s podporou 
Středočeského kraje pořádá:

1. ročník regionální přehlídky pěveckých 
a dramatických aktivit

ÚVALSKÉ NOtOVáNÍ
Sobota 11. října 2008 ve 14 hodin
v kulturním sále Domu s pečovatelskou službou v Úvalech
(náměstí Svobody)

Účinkují soubory:

Mateřská škola Pražská, Úvaly

Včelička, Mateřská škola Škvorec

Broučci, ZŠ Škvorec

Sluníčka, ZŠ Úvaly

Pěvecký kroužek ZŠ Škvorec

Městský dům dětí a mládeže Úvaly

Komorní sbor CHrISTI Úvaly
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Zprávy z MDDM

PŘÍMĚStSKÝ táBOR MDDM
Ve čtvrtém prázdninovém týdnu ho navštívilo 40 dětí. 
Mimo různé hry, bojovky, závody na kolech a batikování 
trik jsme vyrazili na dva výlety. Nejdříve do plzeňské Zoo 
a Dinoparku a pak do Kolína užít si vodních radovánek. 

o naše plná bříška se velice dobře  staral Vašek Kopač a jeho 
personál v hotelu Budka a azyl jsme našli v našem domečku. 
Velké díky patří všem vedoucím a ostatním, kteří byli vždy 
po ruce, když bylo třeba.

Text a foto Olina Procházková 

táBOR NA KOLECH
od 13. 7. do 20. 7. se konal II. cyklisticko-turistický tábor 
v areálu koupaliště v Cholticích. Parta dětí byla téměř stejná 
jako vloni, což nás velice těší, neboť je patrné, že úspěch loň-
ského tábora nebyl jen dojmem nás, vedoucích. Počasí nám 
přálo jen napůl, vodní hrátky jsme si užili pouze jednou, 
v mělické pískovně. Pěšky jsme se vydali do Heřmanova 
Městce, podívali jsme se na rozhlednu Barborka, hráli jsme 
spoustu nejrůznějších her, zvládli jsme dvě noční bojovky, 
jednu pěšky a druhou na kolech. Díky aleně Vašíčkové, 
správcové koupaliště, si děti i vedoucí vyzkoušeli střelbu ze 
vzduchovky. Nechyběla ani návštěva u indiánů. Za veškeré 
aktivity dostávaly děti lístečky do tomboly, za které si domů 
odvezly hodně hezkých věcí. Celý týden byl postaven na 
spolupráci, kamarádství a dodržování pravidel. Z reakcí 

Pěší výlet do Heřmanova Městce

Na střelnici

V  Dinoparku v Plzni

Vyhlašování výsledků soutěží 

Batikování triček 

 



soudíme, že letošní ročník opět splnil očekávání a že si 
děti týden v Cholticích užily podle svých představ. Celkem 
máme v nohách 90 km, 39 pěšky a 51 na kole. 
Velké díky všem, zejména rodičům, že nám děti svěřili, 
starostovi Choltic za azyl, evě Petříčkové za starost o naše 
žaludky a dětem, že vytvořily prima partu.

Dana Konečná ml.

Důležité zprávičky z domu dětí
Tak trochu úlet.... letos v září nebude. Tahle nekomerční 
a dost úspěšná přehlídka tvorby mladých lidí se z letošní-
ho zářijového termínu přesouvá na jaro. Proč? 6. září slaví 
Divokej Bill 10 let a je to akce, které se nedá konkurovat,
a 13. září je posvícení. Pozdější termín nepřipadá vzhledem 
k přípravám na zahájení činnosti kroužků v MDDM v úvahu 
a myslím si, že nebudeme zkoušet trpělivost úvalských obča-
nů. Tak vydržte, možná, že bude na jaře bohatší nabídka.

Zápis do kroužků MDDM  bude od 1. do 11. září od 8.00 do 
18.00 hodin ve dnech pondělí až čtvrtek. Pokladní hodiny 
jsou ve stejném termínu od 16.20 do 18.00 hodin. Nabídka 
kroužků je zveřejněna na www.mddmuvaly.cz v kolonce 
kroužky.
Konkurz do TS rytmus se koná  ve středu 10. 9. od 14.00 
hodin v MDDM. 

Jana Pospíšilová
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Zprávy z MDDM

Druhá parta s mapou

Děti jsou rozděleny na dvě party, pro hru mají mapy

Příprava na odjezd na kolech

Ahoj za rok!

Parta z pokoje č. 7
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Okénko knihovny

Září - škola volá a povinná četba zaklepe na dvířka velmi 
brzy. Možná už začala klepat koncem minulého školního 
roku, protože několik chytrých čtenářů nezaváhalo a řeklo 
si, celkem právem - knihy budou ležet v městské knihovně 
nevyužity, půjdeme a vypůjčíme - a v klidu přečetlo pár knih 
z řady školou doporučených. a mají po starosti! I vy na to 
ještě můžete vyzrát! Také stihnete číst povinnou literaturu 
v předstihu. Fronta na „povinnou“ začíná tak v říjnu a my 
máme jednu výhradu při jejích výpůjčkách - knihy je nutno 
přečíst do 14 dnů, aby se dostalo i na další zájemce. Necháte-
li věci „vyhnít“ až do posledního termínu, pak se stáváte 
svědky nechutných tahanic o jediný exemplář „právě té 
své povinné“. Není to škoda? Z vlastní zkušenosti víme, že 
řada čtenářů (žáků či studentů) si zapomene udělat výpis 
z knihy do čtenářského deníku a poté u nás v knihovně 
pracně dohání, co zmeškala. oněm zapomnětlivcům může-
me doporučit náš on-line katalog, kde získáte pokliknutím 
na ikonku názvu knihy i katalogizační záznam o knize, 
včetně klíčových slov, počtu stran knihy, roku, místa vydání 
a vydavatele. Třeba to k doplnění záznamu o přečtené lite-
ratuře bude stačit.
Jedno z opakujících se upozornění pro MaMINKy S DěTMI. 
Navštivte nás opět v září, a to 24. 9. 2008 od 9 do 11 hodin, 
to je ta správná středa pro vás. 

Na setkání se čtenáři se těší knihovnice.

ÚValSKý lITerárNí KoUTeK

Babí léto

Když létem seno zavoní
a květy pozdních jabloní
již ztratily svou tvář,
tu zvonek luční zazvoní,
kapku rosy uroní
a zlátne v poli klas.
Večery blýskají hvězdami
a člověk tady na zemi
snaží se zastavit čas.
Světluška na cestu posvítí,
pavouček cestuje na síti,
za rok tu bude zas.

Josef Štěpánovský 

Chytrý čtenář čte povinnou literaturu o prázdninách
foto A. Janurová
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Úvalské zajímavosti

Naše město je pozoruhodné tím, že většina ulic nese hrdá 
jména význačných osob veřejného života jak v oblasti umě-
lecké a kulturní, tak vědecké i politické. 
Mezi těmito zvučnými jmény vyskytuje se také ulice Preslova, 
která pro svou délku může směle konkurovat s naší nejkratší 
ulicí arnoštovou, o níž byla už dříve zmínka v dubnovém 
čísle života Úval. Nebude na škodu připomenout jak starším 
usedlíkům místním, tak zvláště generaci mladší tuto ulici 
Preslovu, která vede z ulice Nerudovy po schodech dolů 
(Kurelovo klempířství) k rybníku.

Jan Svatopluk Presl (4. 9. 1791 – 6. 4. 1849) byl národní 
buditel přírodozpytu, botanik a zakladatel české literatury 
přírodovědecké (české názvosloví). Pracoval odborně se 
svým bratrem Karlem Bořivojem Preslem PhDr. h. c. (1794 – 
1852), s nímž společně uveřejnil cenná odborná díla.

Tolik k objasnění jména a osobnosti tohoto vědce – bada-
tele, jemuž Praha postavila plastiku ve Vrchlického sadech 
a naše město uctilo jeho památku pojmenováním jedné 
ulice.

J. P.

Výstava projektové dokumentace centra města Úvaly zaháji-
la provoz nové výstavní síně. Tu návštěvníci najdou v rekon-
struované části objektu známého jako „č. 95“. „Jsme rádi, že 
se nám podařilo ukázat veřejnosti první část rekonstruova-
ných prostor domu 95 v obecním majetku a není náhoda, 

že první výstava prezentuje projekt na přestavbu centra 
našeho města,“ uvedl starosta Jan Šťastný. Výstavu připravilo 
město společně se společností MeI, která bude v katastru 
novou čtvrť stavět. 

(Mladá fronta DNES,  22. 7. 2008)   

Napsali o nás
Nová síň ukazuje budoucnost města

Návrh okolí železničního viaduktu

Studie využití bývalého lomu
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Stane se na Ouvalsku

Dny evropského dědictví na Hradešíně 
sobota 13. 9. a neděle 14. 9. 2008
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, farnost Hradešín 
a obec Hradešín pořádají letošní Dny evropského dědictví 
v duchu národního tématu eHD 2008 „Památky v krajině 
a krajina jako památka“ s tímto programem:

sobota 13. 9. 
Kostel sv. Jiří na Hradešíně 
- pro veřejnost otevřeno  10 – 18 h           
- koncert klasické hudby k eHD od 17 h
Bývalá škola 
- výstava fotografií „Proměny kostela sv. Jiří v průběhu času“
- pro veřejnost přístupné denně v době od 13. 9. – 5. 10. 2008
neděle 14. 9. 
Kostel sv. Jiří na Hradešíně 
- pro veřejnost otevřeno 10 – 17 h
- bohoslužba od 11.30  h

Kontakt:
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o.s. 
M. oliva, předseda
Tel. 721 210 662, e-mail: moliva@volny.cz
Web: www.hradesin.cz

Dny evropského dědictví opět na Hradešíně
oslavy Dnů evropského dědictví (eHD) se staly na Hradešíně 
již třetím rokem příjemnou tradicí a milým potěšením. 
letošní téma: „Památky v krajině a krajina jako památka“ 
naznačuje, že by měl člověk pečovat nejen o pamětihodné 
objekty v našich obcích, ale přiklání důležitost i péči a údrž-
bě prostředí a vzhledu jejich okolí.

organizátoři se v sobotu 13. září 2008 pokusí znovu posílit 
význam a povědomí kulturního a historického dědictví 
obce - kostela sv. Jiří. Pro návštěvníky oslav připravil Spolek 
pro obnovu a rozvoj obce od 16 hodin výstavu souboru 44 

historických fotografií kostela z 19.- 20. století ze soukro-
mých sbírek. Budou vystaveny staré fotografie, dopisnice, 
perokresby a ilustrace doplněné odborným výkladem kro-
nikáře.
Středem zájmu se stane zpřístupnění kostela sv. Jiří veřej-
nosti, návštěvníci budou informováni o projektu zřízení 
bezpečnostní kované mříže ke vchodu kostela a nebude 
chybět ani tradiční koncert vážné hudby členů České filhar-
monie od 17 hodin, naplněný lahodnými hudebními pro-
žitky z minulosti, čímž bude sobotní slavnostní odpoledne 
zakončeno.

Jan Psota ml., kronikář obce Hradešín

regIoN PoŠeMBeří, o.p.s.
Dny evropského dědictví - European 

Heritage Days - EHD 2008
na téma „Památky v krajině a krajina jako památka“

Tismice – neděle 14. září 2008

OD POHANSKÉHO HRADIŠtĚ
KE KŘESŤANSKÉ BAZILICE

14:30 – 17:30 h „Muzeum na cestách“ 
  – regionální muzeum Kolín (stánek)  
18:00 h   Putování s archeologem – slovanské 
   hradiště s odborným výkladem, oheň 
20:00 – 20:30 h Večerní prohlídka baziliky
21:00 h               Večerní prohlídka Podlipanského muzea
                            v Českém Brodě   

    

BAZILIKA
10:00 – 20:00 h Zpřístupnění kostela
16:00 h    geSHeM Koncert vokální a cappellové 
   skupiny
14:30 – 17:30 h Prodejní výstava keramiky a květin
                           Výstava fotografií
(alternativně výstava krajinomaleb Jaroslava 
Mokrého)   

VSTUP ZDarMa
Tel: 605 488 049, e-mail: info@posemberi.cz, 

ou.tismice@volny.cz
aktuální informace na: www.tismice.cz 

nebo www.posemberi.cz

Dny evropského dědictví na Kolínsku, 
Kouřimsku a Českobrodsku
občanské sdružení Památky pro život ve spolupráci 
s městem Kolín pořádá ve dnech 13. až 21. září 2008 
v rámci Dnů evropského dědictví na Kolínsku, Kouřimsku 
a Českobrodsku exkurze do středověkých venkovských kos-
telů v tomto regionu, prohlídku památek města Kouřimi, 
bývalého kláštera v Klášterní Skalici a památek v Kolíně. 
Podrobné informace jsou uvedeny na vývěsní desce 
u Městského úřadu v Úvalech. 
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Stane se na Ouvalsku

Školství

Oslava 200. výročí městských trhů 
– Škvorecký jarmark
V minulém čísle jste se mohli dočíst, že se městys Škvorec 
chystá oslavit výročí 200 let od udělení privilegia konání 
městských trhů císařem a králem Františkem I. akce se 
uskuteční v sobotu 20. září 2008 pod záštitou hejtmana 
Středočeského kraje Ing. Petra Bendla. 
Přípravy programu vypukly naplno a již nyní se můžou 
návštěvníci těšit na vystoupení a scénické vstupy tanečnic, 
kapelu středověké hudby, kejklíře, šermíře, herecké scénky, 
lazebnu, kde vám udělají masáž zdarma, kuchyni, kde si 
bude možno upéci vlastní placku. Dále jsou na programu 
nejrůznější dobová řemesla – tesař, kat, kovář, dráteník, 
razič mincí. Bude v provozu věštírna, kde si můžete nechat 
vyložit karty, a střelnice, kde si budete moci vyzkoušet střel-
bu z luku či kuše.
Součástí programu budou stánky s rukodělnou a výtvar-
nou tematikou občanů z místa a blízkého okolí rozmístěné 
v parku na Masarykově náměstí. občerstvení je předem 

zajištěno. Dále jsou zajištěny outdoorové sporty a na závěr 
programu bude uspořádána taneční zábava. 

Oficiální program:
9.00 h  uvítání občanů obce moderátorem, průvod účinkují-
cích po tržišti, souboj, jeden tanec a (jako navnadění na celý 
den) vstup středověké kapely, 
10.00 h  šerm a kejklířské vystoupení, 
11.00 h  tanečnice a středověká kapela, 
12.00 h  proces se zloději – divadelní představení společně 
s ukázkou mučírny a popravou, 
13.00 h  horní dolní veselá hra o vzpouře sedláků (šerm 
zemědělskými nástroji) + kejklíři, 
14.00 h  středověká hudba a tanečnice, 
15.00 h  proces s nepoctivým pekařem (máchání pekaře 
v kádi), 
16.00 h  šerm a kejklíři, 
17.00 h  středověká kapela a tance, 
18.00 h  projev starosty, oficiální ukončení, předání dekretu 
o trzích obci a slavnostní salva.

Pokud by měl někdo ještě 
zájem prezentovat svou čin-
nost nebo produkty, orga-
nizátoři mají ještě několik 
volných prostor pro umístě-
ní stánků (k zamluvení míst 
postačí váš kontaktní e-mail 
a telefonní číslo). Dobové 
oblečení je vítáno (od stře-
dověku až po 30. léta 20. 
stol.).

Jan Psota ml., 
kronikář městyse Škvorce

Příprava na vzlet horko-
vzdušného balónu při 
loňských Škvoreckých slav-
nostech

Základní škola v Úvalech (www.zsuvaly.cz) hledá od 1. 9. 2008 učitele 2. stupně pro výuku 
matematiky na plný i částečný úvazek.
KONtAKtY: zsuvalypv@iol.cz, 281 981 946, 281 981 974, 777 629 619
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Jak už je zvykem, tábor se konal prvních 14 dnů o velkých 
prázdninách. Za výrazné pomoci kamarádů a rodičů dětí 
jsme postavili chlapecký i dívčí tábor na loukách v sázavském 
kraji u obce Kácov. Tábory od sebe byly vzdáleny zhruba půl 
kilometru, takže to holky a kluci k sobě měli blízko…

Na výletě

Díky vydařenému počasí hlavně v první polovině tábora 
jsme si užívali sluníčka a koupání. Také jsme dělali výlety po 
krásném okolí a samozřejmě jsme celý tábor hráli táborovou 
hru, při které děti soutěžily o zajímavé věcné ceny a poklad 
plný sladkostí.
Během táborové hry jsme se přesunuli v čase i místě do 
starověkého Japonska, kde císař byl pro Japonce bohem.  
Ovšem byla tu i velmi známá a nebezpečná japonská mafie 

Krásné gejši

Jakuza, která se chystala spáchat vraždu císaře, což se jí hned 
na začátku tábora také podařilo. 
Úkol pro obyvatele našich dvou táborů byl tedy jasný. 

Usvědčit vrahy, ochránit nového mladého císaře, zpět získat 
vzácnou císařovu dýku, která byla při atentátu na císaře 
ukradena, a tím pomstít smrt starého císaře. 
Během táborové hry si děti nejen zahrály spoustu her, ale 
seznámily se například s japonským bojovým uměním, his-
torií Japonska, nejrůznějšími zvyky včetně čajového obřadu, 
japonskou kaligrafií, malováním na hedvábí a v neposlední
řadě i s uměním gejš.
A jestli se nám nakonec podařilo usvědčit vrahy a dosadit 
mladého císaře na trůn i se starodávnou dýkou? No ano! 
Jsme přeci skauti, ne?

Gabriela Skřivanová, foto Klíček - Eva Loskotová

P.S. Fotky z klučičího tábora a více fotek z holčičího tábora si 
můžete prohlédnout na www.uvalskestrasidlo.rajce.net!

Jako každoročně jsme zorganizovali zájezd pro mladé rybá-
ře. Letos jsme odjížděli v pátek 13. 6. v 16.30 od základní 
školy a návrat byl v neděli 15. 6. ve 14.30 hodin. Stejně jako 
loňský rok děti strávily u Sázavy celý víkend.
Po příjezdu do osady Budín, nedaleko města Sázavy, jsme 
se ubytovali v chatkách, které jsou asi 100 metrů od řeky
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V úvodním kole krajského přeboru, hraném 9. srpna, hostily 
Úvaly nováčka soutěže TJ Sokol Řevnice. Naši hráči, vedeni 
poprvé novým trenérem Ivanem Čabalou, chtěli  vstoupit 
do soutěže vítězně. V úvodu bylo naše mužstvo aktivnější, 
ale hosté postupně začali přebírat otěže zápasu a být nebez-
peční ze standardních situací. Po rychlé akci vstřelili ve 24. 
minutě první gól. Snaha našich hráčů o vyrovnání skóre 
skončila několika neproměněnými šancemi. Až v 59. min. se 
podařilo T. Matějkovi vstřelit vyrovnávací gól. Zápas spěl do 
remízového konce, ale hosté v 88. min. proměnili trestný kop 
a vzápětí vstřelili 3. branku do naší sítě. Průběhu zápasu by 
slušela remíza, protože se hrál oboustranně dobrý fotbal.

K dalšímu zápasu o týden později odjelo naše A-mužstvo 
do Berouna s odhodláním získat první body. Tomu odpo-
vídal i průběh prvního poločasu, kdy naši hráči předváděli 
sympatický výkon. Ve 30. min. ale rozhodčí při zmatku  po 
rohovém kopu domácích odpískal proti nám nesmyslnou 
penaltu, kterou domácí hráč proměnil. V té době jistě nikdo 
nevěděl, že je to rozhodující branka zápasu. Naši se sice sna-
žili minimálně o vyrovnání, ale bezúspěšně. Chyběla přesná 
koncovka a schopnost si vytvořit více jasných brankových 
příležitostí. Hráčům i příznivcům lze vyslovit uznání za to, 
že po mnoha herních momentech sporně posouzených roz-
hodčím udrželi na konci utkání nervy na uzdě.
O výsledku utkání dalšího kola se Slavojem Stará Boleslav, ale 
i dalších, je možné se dočíst na webových stránkách SK Úvaly.

Podle zápisů z utkání zpracoval Ing. Vladislav Procházka.

Sázavy. Po ubytování se k večeři opékaly buřty. Hned poté 
jsme šli k vodě. Od vody jsme se vrátili asi ve 23 hodin. 
V sobotu se rybařilo od časných ranních hodin až do pozd-
ních večerních hodin, takže sobota byla pro děti opravdu 
náročná. Bylo uloveno mnoho ryb, také jsme užili trochu 
zábavy a na konci byla v očích dětí vidět spokojenost. 
V neděli se na dětech projevila únava z náročné soboty, 
ale ještě se do oběda rybařilo. Po obědě jsme začali balit a 
uklízet chatky. 
Strava byla zajištěna v místním penzionu, do kterého jsme 

docházeli od vody. Zájezdu se zúčastnilo 13 dětí, o které se 
po celou dobu staralo 5 dospělých, kterým za jejich ochotu 
a obětavost moc děkuji. Zájezd byl hrazen z prostředků MO
ČRS Úvaly. Na závěr přeji dětem úspěšný začátek školního 
roku a mnoho úlovků.

Milan Turan, 
vedoucí mládeže ČRS MO Úvaly

V podzimních měsících roku 2008 budou místní organizací 
rybářů realizovány následující akce:
27. září – sobota – závody v LRU mládeže
28. září – neděle – závody v LRU seniorů
Oba závody na rybníku LHOTÁK.
Bližší informace budou ve vývěsní skříňce u nádraží, resp. 
na pozvánce – u seniorů.
Říjen a začátek listopadu 2008 – výlovy všech rybochov-
ných zařízení.

Podzimní blok schůzek kroužku mladých rybářů:

8. září ………………..... zahájení po prázdninách
22. září ………………....trénink na závody
6. října, 20. října, 3. listopadu, 17. listopadu, 1.prosince  
přednášky s rybářskou tematikou vždy od 16.00 hodin 
v klubovně MO Pod Slovany.

Zbyněk Slavík, za výbor MO ÚVALY 
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Družstvo mužů se na nový ročník soutěže posílilo o naše 
bývalé odchovance, kteří hráli dosud ve Spartě Praha, čímž 
dochází k žádoucímu omlazení našeho týmu. Zároveň nás 
ale opouští Jan Němeček a Michal Polák, kteří z důvodu zru-
šení možnosti hostování pro hráče starší 23 let přestupují 
do družstva TJ Chodov a budou hrát 2. ligu. Naše domácí 
zápasy se budou hrát vždy v neděli odpoledne od 17 h na 
hřišti pod sokolovnou. Náš cíl je zlepšit loňské umístění 
a skončit v horní polovině tabulky. Rozpis zápasů přikládá-
me pro informaci všech našich příznivců a těšíme se na vaši 
účast a podporu.

Chodov B, Kolín B, Kutná Hora, Libčice, Mělník,
Mladá Boleslav, Úvaly, Vršovice, Zruč n. S., Železný Brod

Zápas Domácí  / Hosté  Datum  Čas

1.kolo Úvaly / Chodov B 07.09.2008 17:00

2.kolo Železný Brod / Úvaly 13.09.2008 18:00

3.kolo Úvaly / Libčice  21.09.2008 17:00

4.kolo Kutná Hora / Úvaly 28.09.2008 10:30

5.kolo Úvaly / Mladá Boleslav 05.10.2008 17:00

6.kolo Úvaly / Vršovice 12.10.2008 17:00

7.kolo Mělník / Úvaly  19.10.2008 16:00

8.kolo Úvaly / Zruč n. S. 26.10.2008 17:00

9.kolo Kolín B / Úvaly 02.11.2008 10:30

– podzimní turnaje v Úvalech
so   6. 9. 08 od 9.00 turnaj minižáků 4+1
so 13. 9. 08 od 9.00 turnaj starších žáků
so 4. 10. 08 od 9.00 turnaj mladších žáků

Poslední víkend v červnu se družstvo mladších žáků zúčast-
nilo turnaje ve Waldkraiburgu (SRN):
skupina: Úvaly - Pfarrkirchen 15:6 ; Úvaly - Erding 14:0 ; 
Úvaly - Ismaning 11:2
semifinále: Úvaly - Saverlach 6:4
finále: Úvaly - Burghausen 9:5
Naši mladší žáci obsadili 1. místo. 

(foto odshora zleva)
Michael Suchan, trenér Jiří Dráb, Marcel Chabr, Pavel Francl. 
Jaroslav Bejšovec, Dalimil Hájek, Petr Hric, Michal Benešovský, 
Filip Březina, Bohuslav Hojka, Jiří Dráb, František Zelenka, Jan 
Bedrna, David Roučka, Šimon Rožníček, Tomáš Bok

Sokol Úvaly obdržel dotaci od Středočeského kraje na 
opravu oken a fasády sokolovny na severní straně směrem 
k házenkářskému hřišti. Tyto práce nyní probíhají a budou 
dokončeny až v průběhu měsíce října. Na opravené fasá-
dě bude obnoven původní letopočet výstavby tělocvičny. 
Omlouváme se vám za dočasný nepořádek související se 
stavebními pracemi. Zároveň probíhá obnovovací nátěr 
podlahy uvnitř sokolovny, aby byla zachována protiskluzová 
podlaha pro jednotlivé sporty i pro hodiny tělesné výchovy 
základní školy. Jak jste si jistě všimli, na  jaře byla též opra-
vena první část venkovního schodiště na přístupu k hřišti 
a doufáme, že se nám napřesrok podaří opravit i zbývající 
větší část směrem k hrací ploše.

Jiří Dráb

Pro ženy Pondělky: 19-20 h / cvič. pro starší
    20-21 h / aerobik
  Čtvrtky: 18-19 h / zdrav. cvičení
    19-20 h / aerobik

Rodiče s dětmi začínají 8. 9. 2008 – dále pak každé pondělí 
od 16-17 h.
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Začíná nový školní rok, a tak nastal nejvyšší čas připravit 
se na závod pro děti od jednoho roku do 18 let – Mladé 
Běchovice. Protože nejvíc závodníků je z městských částí, 
jejichž starostové převzali záštitu nad jednotlivými starty, 
chtěli bychom právě je oslovit a připomenout, že by bylo 
dobré přihlásit se na závody předem.
Ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, místním zastu-
pitelstvem, starosty okolních městských částí, školou, TJ 
Běchovice a dalšími sponzory připravujeme již 43. ročník 
závodu Mladé Běchovice. Uskuteční se v sobotu 20. září 
2008 na fotbalovém hřišti v Běchovicích. Slavnostní zahájení 
za účasti starostů proběhne krátce před devátou hodinou.
Úplný program celého dopoledne je na našich interneto-
vých stránkách: http://mladebechovice.cz. Přihlásit se může-
te již nyní prostřednictvím on-line přihlášky, telefonicky 

(606481222) nebo písemně na adresu závodu (Organizační 
výbor závodu Mladé Běchovice, 190 11 Praha-Běchovice). 
Těšíme se na všechny závodníky.

Jan Jech ml., info@mladebechovice.cz, ředitel závodu 

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

Neděle 9.00 – Úvaly
10.15 – Přišimasy
11.30 – Hradešín
15.00 – Tuklaty

Kontakt na kněze – P. Krzysztof Lach, tel. 281 861 488, mob. 723 438 278

Zpověď – svátost usmíření – 30 minut před každou bohosluž-
bou nebo po domluvě

Křest – svátost křtu dětí – předpokládá přípravu – svátost 
křtu dospělých – katechumenat – příprava 1,5 roku

Svatba – svátost manželství – předpokládá přípravu

Pohřeb – podle časových možností rodiny, kněze a pohřební 
služby

Návštěva nemocných – ochotně dle osobní domluvy  

Požehnání bytů, pracovišť, motorových vozidel a devocionálů 

Náboženství pro děti předškolní, školní, 2. stupně, mládež

Příprava ke svátosti biřmování

Oznamujeme veřejnosti, že na staroslavném Hradešíně 
se zakládá pěvecký sbor sv. Jiří, který bude veden p. 
Ladislavem Šmejkalem, členem orch. ND v Praze. Zájemci 
o sborové zpívání se mohou přihlásit na mob. 721 025 542 
(606 223 425) nebo na prvním setkání v sobotu 27. 9. 2008 
na hradešínské faře.

P. Krzysztof Lach

Pražská 180
Akce v měsíci září 2008
DUCHOVNÍ SLUŽBY VEŘEJNOSTI V ÚVALECH A OKOLÍ
Husova kaple – Liturgické bohoslužby se svátostí VEČEŘE PÁNĚ

neděle 7. 9. a 14. 9. v 9 hodin

                           Nedělní modlitba a zamyšlení
neděle 21. 9. v 9 hodin

                           Pop-rocková bohoslužba 
  (reprodukce křesťanských kapel)

neděle 28. 9. v 15 hodin

  KLUB VOLNÉ CHVÍLE
  aneb Posezení u kávy s promítnutím DVD  

Egyptské pyramidy
středa 3. 9. v 16.30 hodin

Od října - ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ HROU (zpěv, výtvarná 
a dramatická činnost) pro nejmenší a školní děti
BĚHEM ZÁŘÍ JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA ZÁKLADY
KŘESŤANSTVÍ HROU NA DUCHOVNÍ SPRÁVĚ CČSH, 
Pražská 180, Úvaly (proti trafice nad závorami).

Zkoušky Komorního pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – pondělí 
a čtvrtek v 18 h
Úřední hodiny Duchovní správy CČSH v Úvalech: pondělí a úterý 
16 – 18 hodin, dále podle telefonické dohody tel. 605 920 773
e-mail: CCSH_UVALY@seznam.cz

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech
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1. 9. 1948
Došlo k přeměně měšťanské školy na 
Osmiletou střední školu v Úvalech. 

1. 9. 1960
Název Osmiletá střední škola byl změněn 
na Základní devítiletou školu v Úvalech. 

1. 9. 1971
Byla otevřena nová přístavba Základní školy 
v Úvalech, přestože nebyly ještě dokončeny 
WC, cvičná kuchyň a tělocvična.

1. 9. 1973
V Úvalech byla založena Zvláštní škola pro 
žáky s mentálním, zdravotním či jiným 
postižením, kteří se nemohou vzdělávat na 
základní škole.

1. 9. 1993
Dosavadní Základní devítiletá škola Úvaly 
je přejmenována na Základní školu Úvaly.

8. 9. 1942
Gestapo popravilo úvalského občana 
Otakara Šámala, účastníka protifašistické-
ho odboje.

9. 9. 2006 
Na náměstí Arnošta z Pardubic před budo-
vou Základní školy Úvaly se konala Slavnost 
rozvinutí vlajky města. Město získalo popr-
vé ve své dlouhé historii vlastní vlajku. 

10. 9. 1938 
Zastupitelstvo Úval udělilo čestné občan-
ství Dr. Edvardu Benešovi, prezidentovi 
ČSR.

11. 9. 1489
Jindřich ze Stěžova v Úvalech postavil se 
souhlasem krále Vladislava II. Jagellonského 
most přes Výmolu, v dnešní Riegerově 
ulici, k němuž mu královským majestá-
tem panovník udělil dědičné právo vybí-
rat mýto. V majestátu krále Vladislava II. 
Jagellonského Jindřichovi ze Stěžova a na 
Hostýně byly Úvaly poprvé písemně zmíně-
ny jako městečko.

17. 9. 1948
Na místní Národní škole bylo ustaveno 
Sdružení rodičů a přátel školy.

20. 9. 1951 
V Úvalech bylo založeno JZD jako družstvo I. 
typu. Předsednictví přijal Jindřich Richter. 
Členy byli František Adamec (obchodník), 
Jiří Kadeřábek (student), Antonie Kazdová 
(v domácnosti) a Pavla Kvízová (dělnice). 

Karel Manda druhý den odvolal své člen-
ství a funkci místopředsedy převzal na 
ustavující schůzi František Strejc (tesař). 
Členy se stali ještě manželé Novákovi a jiní, 
ale nebyl mezi nimi žádný zemědělec. JZD 
tak mělo 114,5 ha orné půdy, 5,5 ha luk, 44 
ks hovězího dobytka, 6 prasnic, 7 koní, 90 
slepic a 4 ovce.

20. 9. 1953
V Úvalech došlo k založení Svazu česko-
slovenských invalidů, dnes Svazu tělesně 
postižených.

24. 9. 1922
Konaly se obecní volby. Volilo se třiceti-
členné zastupitelstvo, do kterého kandido-
valo devět politických stran.

26. 9. 1508
Jedním z nejkrutějších zločinců, kteří hle-
dali útočiště v lese Vidrholci, byl rytíř Jiří 
Kopidlanský. Ten se mstil za popravu svého 
bratra Jana na Starém Městě pražském 
vražděním pražských měšťanů a pleněním 
okolních vesnic a městeček. Dokonce se 
svými kumpány vypálil Úvaly jako výsměch 
pražským žoldnéřům, kteří po něm v měs-
tečku pátrali. 

28. 9. 1949
Plénum Místního národního výboru 
v Úvalech rozhodlo udělit čestné občan-
ství prezidentovi republiky Klementu 
Gottwaldovi.

29. 9. 1462
Úvaly jako součást škvoreckého panství 
mají nového pána. Přichází Jan Čeněk 
z Klinštejna, který za 3 tisíce kop grošů 
kupuje: Škvorec, zámek, dvůr poplužní, 
ves a kmetcí dvory s platem, v Křimíně ves 
a dvory kmetcí, v Horkách ves celú 
i v Křivani, v ÚvaIech dvory kmetcí s dědi-
nami, luhy, lesy, potoky, rybníky - hory 
i doly, povinnosti robotní, poplatky 
v kurech i vejcích, podací v Radešíně 
a Horkách, s výjimkou platu 20 kop grošů 
jeptiškám u sv. Kateřiny v Praze.

29. 9. 1867 
V Úvalech na nádraží byl obyvateli městeč-
ka a jeho představiteli přivítán vlak, který 
vezl české korunovační klenoty z Vídně 
do Prahy po rakousko-pruské válce v roce 
1866. Klenoty doprovázel Dr. K. Sladkovský 
a rytíř Kopec. 

29. 9. 1912 
V Úvalech byla slavnostně vysvěcena a ote-

vřena nová škola (čp. 8). Neorenesanční 
budova tvoří dominantu dnešního náměstí 
Arnošta z Pardubic.

září 1787
Při své druhé cestě z Vídně do Prahy 
k nastudování a provedení opery Don 
Giovanni ve Stavovském divadle věhlas-
ný hudební skladatel Wolfgang Amadeus
Mozart projížděl Úvaly.

září 1836
Obyvatelé Úval měli historicky poslední 
možnost spatřit příjezd celého císařského 
dvora. Na pražskou korunovaci tudy v té
době projížděl Ferdinand V. se svou man-
želkou Marií Annou Savojskou. 

září 1922
Druhých voleb do obecního zastupitel-
stva se zúčastnil podstatně větší počet 
politických stran a seskupení. Na prv-
ním místě se v souladu s celkovou situací 
v zemi s devíti mandáty umístila koali-
ce Republikánské strany zemědělského 
a malorolnického lidu s Československou 
národní demokracií. Druhé místo obsadili 
národní socialisté, třetí sociální demokraté. 
Na čtvrtém místě skončila Československá 
živnostensko – obchodnická strana středo-
stavovská, na pátém Komunistická strana 
Československa. S nižším počtem hlasů se 
voleb zúčastnili také legionáři a váleční 
poškozenci, lidovci a nezávislí.

září 1939
Pro potřeby wehrmachtu byla zabrána 
budova měšťanské školy. Obyčejní vojá-
ci prováděli výcvik např. na louce podél 
Výmoly, kde vykopávali malé pevnostní 
valy a cvičili jejich dobývání. Úvalští žáci se 
museli při vyučování střídat ve stísněných 
prostorách obecné školy. 

září 1940
Byla zahájena stavba nového koupaliště 
pod Holou Hostýní.

září 1972
Z iniciativy Jana Kučery je v Úvalech zalo-
žen letecko-modelářský klub. Vzniku klubu 
předcházela modelářská ukázka činnosti 
modelářů z Klánovic. Ti létali se svými 
modely na poli u Hodova. A tak se úvalští 
zájemci o tuto činnost sešli poprvé v domě
čp. 1190, kde ustavili svůj klub a jednali 
o počátcích své činnosti.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Milí čtenáři, 
rubrika Úvalská vařečka má již 1. výročí. Ano, právě před 
rokem na posvícení jsem pro vás připravila první recept, 
a to na posvícenské koláčky.
Chtěla bych vás opět vyzvat, abyste i vy přispěli svými kuli-
nářskými zážitky do této rubriky. Receptů je všude kolem 
nás plno, ať už v časopisech, novinách či na internetu, ale 
těch zaručeně vyzkoušených není nikdy dost.
Na letošní posvícení jsem pro vás přichystala recept na 
kulaté posvícenské koláče, se kterými budete mít určitě 
úspěch u všech posvícenských návštěvníků.

KULATÉ  POSVÍCENSKÉ  KOLÁČE

POTŘEBUJETE: 50 dkg hladké mouky
 5 dkg cukru
 1 vanilkový cukr
 5 dkg droždí
200 ml mléka
200 ml oleje
1 celé vejce, 1 žloutek, sůl

POSTUP:
Z mléka a droždí si připravte kvásek a poté ze všech suro-
vin dobře propracujte těsto. Dejte na 1 hodinu na teplé 
místo vykynout.
Z těsta pak tvořte kuličky, které přenesete později na 
plech vyložený pečicím papírem. Do kuličky vtlačte důlek 
a naplňte nádivkou – tvarohovou, jablkovou, makovou či 
povidlovou. Ozdobte rozinkami či mandličkami a dro-
benkou. Potřete koláčky rozšlehaným vejcem a dejte péct 
do rozpálené trouby. Z této dávky je asi 30 velkých koláčů 
( 12 ks na plech ).

Dobrou chuť přeje
Mgr. R. Vorlíčková, redakce, foto S. Vorlíčková

TÉMA NA ŘÍJEN: HOUBY V KUCHYNI

Natálie Škodová   Husova 73
Jakub Tesař   Dalmatská 1742
Tomáš Vedral   Pražská 1782
František Lanc   Prokopa Velikého 867
Tereza Mönigová  Horova 779
Ondřej Kellner   U Hostína 1722
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany 
našeho města.

70 let Jarmila Žebrová  Vítězslava Nováka 256
75 let Jiří Mysliveček  Srbská 414

Stanislava Sommerová Maroldova 1201
Jan Votava  Mánesova 1280

80 let Marie Kovářová   Čelakovského 624
Jitka Pokorná  Nerudova 170
Josef Černý  Nerudova 57
Jarmila Kohoutová Pražská 933

81 let Vladimír Rémiš  Guth-Jarkovského 499
83 let Jindřiška Setničková nám. Svobody 1570

Jiří Kašpar  Pod Slovany 31E
Jiřina Líbalová  Prokopa Velikého 298

87 let Marie Moižischová Škvorecká 1116
Václav Jenšovský Sovova 1036

 Ladislav Kučera  U Obory 478
88 let Josef Vyskočil  Vítězslava Nováka 544
89 let František Žaba  Prokopa Velikého 899
92 let Ludmila Slavíková Dvořákova 648
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Bohuslav Pištínek  Jeronýmova 702
Miloslava Slavíková  nám. Svobody 1475
Johanka Hromadníková  nám. Svobody 1475
Emilie Rücková   nám. Svobody 1475
Olga Maladová Čmelíková Lužická 1128
Jana Becková   Srbská 795
Jaroslav Havlík   Fügnerova 252
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

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

Marie Černá, matrikářka
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ZDARMA zajistím 
prodej a pronájem 
Vašeho pozemku, bytu, 
domu. Právní servis 
ZDARMA a serióznost 
samozřejmostí.
Tel.: 774 969 441

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

OCEŇOVÁNÍ
– ODHADY
v oboru motorových 
vozidel, technologic-
kých zařízení, strojů, 
autoopravárenství
JAROMÍR TESAŘ
Soudní znalec 
a koncesovaný odhadce
Maroldova 1322, 
250 82 Úvaly
Tel. 723561803, 
281982085

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

Pronajmu byt 
2kk v Úvalech, 
částečně 
vybavený, volný 
ihned.
Tel: 777 006 077

Stavební materiál 
levně pro každého. 
Tel: 732 527 692

Nabízím práce 

mikrorypadlem.

mobil: 603 512 134

Dne 12. 9. to bude 8 let, kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček pan Václav VOSÁTKA. Stále s láskou a se smutkem 
v srdci vzpomínají
     syn Václav, dcery Eva, Hana a vnoučata.



mercedes



REALITNÍ KANCELÁŘ
ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21 – Újezd na Lesy
Soběšínská 1788

tel./ fax 281 972 217
mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz
www.annaspacilova.cz

Urgentně hledám 2 pozemky ke 
stavbě RD pro konkrétní klienty 

Prodám ve Škvorci  - Edenu hrubou 
stavbu RD 5 + 1 na rohovém pozemku
 o velikosti  926 m2 za 4.300.000,- Kč 

++ prodej  ++ pronájem ++ právní servis ++
++ odhad nemovitostí ++ 

 ++ finanční poradenství ++                                                     

V ZÁŘÍ
AKCE HUSQVARNA

více na:
www.husqvarna.cz



Chcete bydlet, aneb vyberte si svého souseda?
Jedním z trendů české ekonomiky je zákon o deregulaci nájemného. Nyní se náklady na nájemné pohybují cca na 
20% příjmu domácnosti. Do roku 2010 by tato částka měla činit až 50%. Proto je v současné době nejlepší pořídit si 
byt do osobního vlastnictví.

Sdružení nezávislých finančních poradců nabízí tuto službu občanům. Plánuje se nová výstavba. Kromě možností, 
které se nabízejí pro individuální výstavbu, je zde i možnost výstavby bytových domů. Dle schváleného ÚPSÚ města 
je ve vašem městě několik ploch, určených pro tuto výstavbu.

Teď možná někoho napadá, že na pořízení bytu do osobního vlastnictví nemá příjmy. I to se dá mnohdy vyřešit. 
Spolupráce s týmem nezávislých finančních odborníků, kteří všem dosavadním i novým zájemcům o byt nabízí 
provést bezplatné finanční analýzy, které žadatele k ničemu nezavazují. Cílem těchto analýz je vyhodnotit všechny 
možnosti na finančním trhu a najít řešení i pro občany s nižšími příjmy. 

V současné době probíhá sestavování aktuálních seznamů žadatelů o byty a individuální výstavbu. 
Prosíme všechny stávající i nové žadatele a zájemce o bydlení v Úvalech , aby žádost osobně, nebo poštou doručili 
na příslušný městský úřad do podatelny do 30. 9. 2008, popř. kontaktovali finančního konzultanta Danuši Bártovou 
tel: 724 171 6O2, e-mail: danuse.bartova@tiscali.cz.
V žádosti uveďte kromě svého jména a adresy též telefonický kontakt pro účely informačních schůzek a konzultací.

Na případnou spolupráci se těší Sdružení nezávislých finančních poradců

--------------------------------------------------------------------------------------------------- návratka-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mám zájem o tento druh bydlení nebo pouze nezávaznou konzultaci.

Jméno a příjmení………………………..………………….………………...................................................................................................…………………..

Adresa:……………………………………..………………………………...............................................................................................................………………….

Č.tel.: ……………………………………….  E-mail: …………………………………………

(místo)............................................................................................................                        …………………………………..
         podpis žadatele



VLASOVÉ STUDIO R

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

MANIKURA
PRODLUŽOVÁNÍ NEHTŮ

PAVLÍNA ZIEMBA TEL: 777 655 669

RADKA ŠKORPILOVÁ TEL: 774 998 374

PROVOZNÍ DOBA
          Po – Čt.: 8.30 – 19.30
          Pá:   8.30 – 19.00
          So:         po dohodě

Tel: 776 760 511





AUTODOPRAVA
HOVORKA - HRADEŠÍN

KONTEJNERY
ZEMNÍ PRÁCE

DOPRAVA

PRODEJ:
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

Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o. 
v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice:

- Junior Developer
  (Zkušenosti alespoň   s jedním z jazyků:
  Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost SQL,
  UML, IDEF4, Linux výhodou)
- Vedoucí provozu
- Účetní /Asistentka účetní
- Osvětlovač
- Zvukař
- Řidič skupiny „C“
  (vnitrostátní  nebo mezinárodní doprava)
- Prodavač  světelné a zvukové techniky
- Servisní technik (elektro)

Své CV zasílejte na:
e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz
Tel.: +420 773 900 023

AUTODOPRAVA
Zemní a výkopové práce

Příprava do stavby

Kontejnery – suť – směs

Prodej: 
písky – štěrky

zemina – mulčovací kůra 

Dispečink:
737 651 630
603 510 800



Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje ozná-
mit, že dne 1. 11. 2007 otevřela své nově zřízené deta-
šované 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 hodi-
ny 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.

PRODEJ STAVEBNÍCH HMOT
ÚVALY HODOV

u továrny Essa směr Jirny

Ceník písků Hodov 2008 
    bez DPH
Písek říční 0-4  1m3 336,-
Písek labský  1m3 403,-
Písek kopaný 1-4 1m3 285,-
Písek kopaný 0-8 1m3 235,-
Písek kopaný netř.  1m3 201,-
Štěrk 4-8  1m3 680,-
Štěrk 8-16  1m3 655,-
Štěrk 16-32  1m3 638,-
Štěrk 32-63  1m3 571,-
Kačírek obyč.netř. 1m3 302,-
Kačírek 8-16  1m3 504,-
Kačírek 22-32  1m3 403,-

Otevřeno: PO – PÁ  Letní 7,30 – 17
    Zimní 8 – 15
  SO   9 –12

Cena dopravy dle vzdálenosti
Multicar 737 452 382

Liaz 605 372 841

PODLAHÁŘSTVÍ ŠKVOREC

MONTÁŽ: PVC, korku, koberců,
  plovoucích podlah,
  dřevěných podlah.

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

KONTAKT: mobil:   603 510 800
  telefon: 224 283 899

DOMOV SENIORŮ ÚVALY
hledá

PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

3 směnný provoz vč. víkendů a svátků
nebo ranní a odpolední směny

rozsah úvazku dle dohody
praxe v sociální sféře výhodou

podmínkou citlivý přístup k seniorům

Preferujeme osobní kontakt na adrese:  
nám. Svobody 1475, 250 82  Úvaly

281 980 919 – ředitelka Domova seniorů Úvaly





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

PNEUSERVIS
osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů

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

- prodej disků

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma 

SERVIS
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 hodin, SO 8.00 – 15.00 hodin

Objednávky: 
Tel. 602 313 343, 602 326 785, tel./fax. 315 810 272

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz




