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2.

Místo konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Úvalech

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1  -  DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, NÁM. SVOBODY 1570, ÚVALY
ulice - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Ebenová,  
E. E. Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, 
Jedlová, Jirenská, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova,  
Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palac-
kého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova,  Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova,  Šámalova,  
Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, Vydrova,  Zálesí

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2 - MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 372, ÚVALY
ulice - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, 
Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova,  Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova, 
V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3  - ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NÁM. ARNOŠTA  Z PARDUBIC  8, ÚVALY
ulice - 5. května,  Arnoštova,  Bendlova stezka,  Bulharská, Česká, Dalmatská,  Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, 
Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám. Arnošta  
z  Pardubic,  Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská,  Riegerova,  Roháčova, Rokycanova, Rumunská,  
Ruská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého 
koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.

3.
Voliči bude umožněno  hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

4.
Každému voliči budou hlasovací lístky  dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb  si může volič vyzved-
nout hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

5.
Právo  volit  má státní občan České republiky,  který  alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

6.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat   ve volebním okrsku, okrsková 
volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

POZOR!  ZMĚNA!
Upozorňujeme občany, že vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v Úvalech, hlavně v okrajových částech, bylo nutné 

provést  přesun některých ulic ve volebních okrscích. Prosím, přečtěte si pečlivě, 
ve kterém volebním okrsku budete volit. 

Občané, kterých se tato změna týká, budou upozorněni při dodání hlasovacích lístků.
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V září rada města projednala personální změny městského 
úřadu, mezi  které patřil odchod tajemníka města a vedoucí-
ho odboru správy majetku a investic. Odsouhlasila vyhláše-
ní výběrových řízení na  obsazení  uvolněných míst a nově 
zřízeného místa vedoucího odboru správy majetku, který 
vznikl rozdělením odboru investic a správy majetku  na dva 
samostatné odbory. V souvislosti s nadcházejícími volbami 
do zastupitelstva Středočeského kraje byla schválena smlou-
va o pronájmu místností pro konání voleb a odsouhlasena 
možnost bezplatné propagace volebních stran v měsíčníku
Život Úval. V rámci jednání rada města upravila zápis z mi-
nulé rady, ve kterém nebyl uveden příspěvek na činnost Klu-
bu chovatelů a také v této souvislosti rada města přidělila 
mimořádně příspěvek na činnost tenisového klubu, svazu 
včelařů a na opravu kostela Na nebevzetí Panny Marie. Pro-
blematika nárůstu počtu chovaných psů ve městě vyvolává 
požadavek na zajišťování čistoty jak ve městě, tak v parcích
a zelených plochách města, proto rada pověřila vedoucí 
správního odboru vybavit postupně město systémem košů 
na psí exkrementy v průběhu letošního a příštího roku. 
Dále v problematice majetkových vztahů rada města od-
souhlasila: směny pozemků s manžely Semerádovými, paní 
Hodboďovou, paní Veselou, prodej pozemku od p. Kohou-
ta, p. Mašínovi, Státního statku Jeneč, darování pozemků 
od Středočeského kraje, darování sítí v ulici Pernerova do 
majetku města. Všechny tyto majetkové operace doporučila 
rada města zastupitelstvu města k schválení na nejbližším za-
sedání. V oblasti pozemkových operací rada města schválila 
předložené smlouvy věcného břemene. Rada města schvá-
lila zvýšení hodnoty nájemného dle příslušných platných 
norem pro rok 2009. V oblasti bytové rada města schválila 
prodloužení nájemných smluv občanů. Rada byla informo-
vána o dalším vývoji modernizace traťového koridoru Praha 
Běchovice – Úvaly.  Rada města prodiskutovala problemati-
ku projektu vytvoření městské policie a zahájení projektu 
školního autobusu. Kompletní zápis ze zasedání rady města 
konaného 15. 9. 2008 najdete na www.mestouvaly.cz.

Ing. Helena Váňová  místostarostka

Dá se konstatovat, že dva roky po komunálních volbách, 
které se odehrály na podzim roku 2006, nastává snad období 
určitého smíru mezi jednotlivými politickými seskupeními 
v zastupitelstvu města a také čas konstruktivního přístupu 
k řešení problémů našeho města. Většinou hlasů byl schvá-
len Strategický rozvojový plán našeho města, záměr rozšířit 
počet míst v mateřských školkách již od 1. září 2009, záměr 
rozšířit rekonstrukci zdravotního střediska tak, aby se stalo 
kvalitním centrem poskytování zdravotní péče v celém
úvalském regionu. Zastupitelstvo též schválilo záměr zřídit 
městskou policii, harmonogram vyklizení „lomu“ v ulici

Riegerova, aby zde mohl vzniknout odpočinkový areál, 
a také pronájem čisticího vozu, který již po dva měsíce bráz-
dí úvalské ulice. Jistě, budoucnost přinese některé sporné 
otázky, o nichž se bude bouřlivě diskutovat, a ne všechny 
problémy mohou být vyřešeny „okamžitě a střelhbitě“. 
Nicméně – zdá se, že jsou položeny základy toho, co bylo 
obsahem téměř všech volebních programů: aby se Úvaly 
staly centrem kultury, sportu, turistiky a odpočinku.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Ráda bych informovala občany o problémech, které 
dnešní vedení města spolu s odbornými referenty řeší 
v současné době. A kupodivu je to špatný stav hlavního 
vodovodního řadu města. Tento krizový stav hlavního vo-
dovodního řadu byl důvodem uzavření přívodu vody na 
začátku 38. týdne (15. a  16. 9.) v Úvalech.  Řešení tech-
nického stavu stávajícího vodovodního řadu a vytvoření 
druhého vodojemu města je součástí velkého balíku pro-
jektů připravovaných městem pro čerpání z fondů EU. 
Popis stávajícího stavu vodovodu města, analýza stavu 
a navrhované řešení je součástí dokumentů vytvořených 
vedením města pod názvem Strategický rozvojový plán 
města (SRP) a Integrovaný plán města (IPM). Oba tyto 
dokumenty obsahují celkový pohled na současný stav  
v dané oblasti vodohospodářkých staveb města a IPM  je 
doplněn výběrem fondu a hrubým návrhem projektu .
Celkový popis a návrh řešení byl předmětem veřejné dis-
kuse nad oběma dokumenty v minulém období. SRP je 
v současné verzi  závazně schválen zastupitelstvem města 
a byl doplňován podle reálných požadavků občanů.  Je 
nutno v tomto okamžiku říci, že vedení města odpověd-
ně posoudilo požadavky, které po důkladném zvážení 
v těchto dokumentech stanovilo jako priority pro město. 
V každém případě prioritou číslo jedna byla pitná voda 
pro Úvaly. Tato priorita se postupně naplňuje a od břez-
na letošního roku bude stát Svazek obcí Úvalsko celkem 
52 mil. Kč. Stavba bude ukončena na podzim 2009, kdy 
vodovodem města začne proudit nejkvalitnější pitná 
voda v republice (z káranských zdrojů). Na druhém mís-
tě v prioritách města je úprava stávajících vodovodních 
řadů a hlavního vodojemu města spolu s dovystrojením
a rekonstrukcí čističky odpadních vod (ČOV) a k těmto
dvěma akcím je nutno doplnit další výstavbu kanalizač-
ních stok města s maximálním odkanalizováním města.  
Tento druhý prioritní úkol tvoří tři samostatné projekty, 
na které si město vytváří v současné době jak finanční re-
zervy (na kofinancování), tak připravuje projekty z hledis-
ka naplnění stavebního zákona, aby bylo připravené včas 
reagovat na jednotlivé výzvy, ve kterých se může ucházet 
o jednotlivé dotační tituly fondů EU.
Současně s uvedenými prioritami se vedení města snaží 
dotáhnout k realizaci dostavbu školského areálu. Získání 

6



7

10/2008

financí na tak velkou stavbu je v současné době, kdy zá-
kladní a mateřské školy jsou ponechané na obcích, hod-
ně těžký oříšek. Nevzdáváme se a budeme se snažit tuto 
stavbu zajistit.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Rád bych se podělil o dva poznatky, které jsem nasbíral 
během své cesty do Bruselu, kam mě pozval pan europo-
slanec Cabrnoch. Tím prvým je samotná monumentální
stavba Evropského parlamentu. Trochu úsměvné snad je to, 
že byl vybudován na pozemku bývalé zoologické zahrady; 
člověka napadají různé asociace. Ze ZOO však zbyla jen 
stará brána – a kupodivu také papoušci, kteří se zabydleli 
v přilehlých parcích a vesele se zde množí.
Samotný komplex Evropského parlamentu je „městem ve 
městě“; kromě jednacích sálů a kanceláří jsou zde restaura-
ce, obchody, služby všeho druhu – zkrátka vše, co je potře-
ba zajistit, aby nikdo z poslanců nemusel objekt opouštět. 
Údajně je zde zaměstnáno kolem sta tisíc zaměstnanců!
V prostorách parlamentu neplatí belgické zákony, což má 
i negativní dopady; občas se zde někomu totiž „ztratí“ napří-
klad note-book a nastává problém – podle jakých zákonů 
věc řešit? Vnitřní dominantou je plastika, znázorňující 
postupnou integraci národů do Evropské unie. Je vytvořena 
z vlnitých trubkovitých komponent – jakoby splývání vod-
ních vln a vírů …
Druhým poznatkem je „bruselský antiurbanismus“. Nevím, 
jak to lépe pojmenovat, ale v Bruselu si nikdo nelámal hlavu 
s tím, jak sladit staré s novým. Řekl bych, že v Úvalech si 
s tím lámeme hlavu daleko více… Výše popsanou skutečnost 
dokumentuje například i přiložená fotografie středověkých 
hradeb napojených na běžný činžovní dům…
Brusel je neskonale „splácané“ město a kupodivu – právě 
tím získává svůj osobitý ráz.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

11. září se uskutečnila derniéra výstavy o budoucnosti naše-
ho města, která byla během letních prázdnin k dispozici
v domě s popisným číslem 95, za sochou Arnošta z Pardubic,
na náměstí. Během derniéry se rozpoutala bouřlivá, ale 
velmi plodná diskuze na různá témata, zejména o budou-
cím vzhledu městského centra, úpravě dopravy na náměstí, 
možnostech dalšího propojení částí města rozdělených 
drážním koridorem, budoucnosti a poloze chystané haly 
Sokola a podobně. Vzhledem k tomu, že se město rozroste 
jižním směrem, stává se městským centrem nejen náměstí 
Arnošta z Pardubic, nýbrž i údolí Výmoly, areál Multitecu 
a část areálu bývalého cukrovaru. Ocitáme se na začátku 
nikoli dlouhé, ale ani nikterak krátké cesty k přeměně Úval 
v jedno z nejhezčích měst v okolí Prahy.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Úvaly

vedoucí odboru  správy majetku  

vedoucí odboru  investic a dopravy  

referent státní správy a samosprávy -  stavební úřad  

Bližší informace na www.mestouvaly.cz

Bruselský antiurbanismus, foto Mudr. Jan Šťastný



FINALKOV, S.R.O.
KOVOVÝROBA - KOVOOBRÁBĚNÍ

Úvaly - Areál PT Servis

Tel.: 737 383 416
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V červnovém a zářijovém vydání měsíčníku Život Úval byli 
občané informováni o rozšíření činnosti sběrného dvora, 
umístěného v bývalém statku Hostín, o odběru nebezpeč-
ných odpadů i o možnosti odkládání dalších odpadů, a to 
hlavně odpadů objemnějších, odpadů biologického půvo-
du a dále zbytků sutí a výkopových zemin (v případě sutí 
a výkopových zemin s omezením do 300 kg). Součástí infor-
mace o rozšíření činnosti sběrného dvora bylo i sdělení, že 
vzhledem k neustále rostoucím nákladům, majícím negativ-
ní dopad na finanční možnosti města, bude zrušeno „jarní 
a podzimní kolečko“ přistavování kontejnerů do ulic. Po 
dvou měsících rozšířené činnosti sběrného dvora lze říci, 
že se rozběhl velmi dobře. Části občanů ze vzdálenějších 
lokalit a hlavně seniorům, kteří z velké části mají omezeněj-
ší  možnosti dopravy odpadů do sběrného dvora, zrušení 
kolečka nevyhovuje. Z tohoto důvodu bylo nakonec při-
stoupeno k rozhodnutí podzimní, případně jarní kolečko 
uskutečnit, ale v omezenějším následujícím rozsahu:

budou přistavovány kontejnery o menším objemu 
(9 m3) při zachování počtu stanovišť,
do kontejnerů smí být odkládán pouze odpad rost-
linného původu (biomateriály) z domácností, ze 
zahrad a prostranství (tráva, plevel, listí, spadané 
ovoce, rozřezané větve a zbytky dřeva a dřevěných 
konstrukcí) a dále omezené množství sutí a výkopo-
vých zemin,
kontejnery budou podle rozpisu přistavovány ráno 
mezi 8.00 – 9.00 h a odváženy po 17.00 h téhož dne 
(z důvodů krádeží kontejnerů nebudou na stanoviš-
tích přes noc),
budou přistavovány kontejnery na dvě stanoviště 
denně, přičemž na obou stanovištích budou po 
celou dobu přítomni pracovníci svozové firmy, 
kteří budou řídit ukládání odpadů včetně případné-
ho odmítnutí toho odpadu, pro který není tato akce 
určena.

Vzhledem ke změnám a rozsahu akce věnujte, prosím,  
tomuto článku zvýšenou pozornost.

PODZIMNÍ ÚKLID PROBĚHNE OPĚT VE DVOU
ETAPÁCH
Termínový kalendář jednotlivých etap podzimního úklidu:  

1. ETAPA  -  svoz starého železa
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky 
a technikou pana Davida Fidlera. V níže uvedených 
termínech je proto nutno železo a kovový odpad umístit 
před jednotlivé nemovitosti, a to tak, aby byl příjezdný 
a přitom nebránil průchodu nebo průjezdu.
Pro svoz je město rozděleno na dvě poloviny, kde dělicí 
čarou ve směru od budovy základní školy (při postavení, 
kdy školní budova je za zády), je náměstí Arnošta z Pardubic,
Husova ulice a dále pak od železničního přejezdu Pražská 
ulice až na její západní konec směrem ku Praze. V levé části 

od této dělicí čáry proběhne svoz ve dnech 4. a 5. října 
2008 s tím, že železo a kovový odpad je nutno umístit 
před jednotlivé nemovitosti nejpozději v sobotu dne 4. 
října 2008 do 9.00 hodin. V pravé části města proběhne 
svoz za stejných podmínek o týden později ve dnech 11. 
a 12. října 2008 opět s tím, že železo a kovový odpad je 
nutno umístit před jednotlivé nemovitosti v sobotu dne 11. 
října 2008 nejpozději do 9.00 hodin. Prosíme o dodržení
9.00 hodin jako nejzazší doby pro umístění železa 
a kovového odpadu před jednotlivé nemovitosti. Mezi 
železo a kovový odpad nelze umisťovat elektrozařízení 
(např. lednice, mrazáky, počítače, radiopřijímače, videa 
a další elektrozařízení používané v domácnostech). Od ledna 
loňského roku funguje sběrný dvůr nebezpečných odpadů 
při výkupně sběrných surovin v areálu bývalého statku 
Hostín a současně  zde vzniklo místo zpětného odběru  
elektrozařízení, která jsou zde po zaevidování bez problémů 
odebírána (elektrozařízení musí být kompletní, ne pouze 
části). Případné požadavky na svoz např. rozměrných, 
těžkých kusů apod. je možno dohodnout před akcí nebo při 
ní na tel. č. 603584251 (pan Fidler). Je možno též odvézt 
autovraky, v tomto případě je však nutno tento odvoz 
předem dohodnout na výše uvedeném telefonním čísle.

2. ETAPA - svoz biomateriálů a objemnějších odpadů
Tato akce proběhne v průběhu druhé poloviny měsíce října 
a počátkem měsíce listopadu 2008. Jak již bylo výše uve-
deno, týká se svoz  biomateriálů z domácností a ze zahrad, 
které nemohly být kompostovány, dále větví a pařezů, které 
nemohly být použity jako palivo,  ty  je však nutno rozřezat 
na menší rozměry, obdobně ostatní dřevo a dřevěné kon-
strukce, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. Svoz 
se dále týká i malých množství sutí a výkopových zemin. 
Do přistavených kontejnerů nesmí být umísťován železný 
a kovový odpad, odpady, které jsou předmětem třídění 
(sklo, papír, plasty, tetrapak), a hlavně odpady nebezpečné 
(např. zbytky barev, laků, kyselin , olejů, autobaterie, pneu-
matiky apod.).

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



10

OČÍSLOVÁNÍ STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ

roh ulic Chorvatská, Slovinská   29   roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova 1
roh ulic  Bulharská, Ruská    30   roh ulic Rašínova, Tylova2
roh ulic  Srbská, Škvorecká                            31   roh ulic Klostermannova, Dobrovského3
střed       Jiřího z Poděbrad                          32  roh ulic  Palackého, Hakenova     4
střed       Chelčického                                     33  střed       Otokara Březiny5
střed       Roháčova                                       34  roh ulic  Janáčkova, Purkyňova6
střed       5.května                                                     35   střed      Fibichova 7
roh ulic  Kladská, Lužická                                      36   střed      V Zálesí  8
roh ulic  U Kaberny, U Výmoly                              37   roh ulic Glücksmannova, Šámalova9
roh ulic  Nerudova, Preslova                                   38   roh ulic Janáčkova, Jirenská 10
roh ulic  Nerudova, Žižkova                                    39   roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova11
roh ulic  Čechova, Havlíčkova                                40   střed      Horova12
roh ulic  Nerudova, Boženy Němcové                     41  roh ulic  Sovova, Na Spojce 13
roh ulic  Kollárova, Boženy Němcové                     42  roh ulic  Pod Tratí, Denisova14
roh ulic  Jungmannova, Prokopa Velikého              43  roh ulic  Mánesova–u Mlýnského rybníka  15
roh ulic  Nerudova, Raisova                                     44  roh ulic  Fügnerova, Tyršova16
roh ulic  Raisova, Prokopa Velikého                        45  střed       Hálkova 17
roh ulic  Raisova, Kollárova                                     46  střed       náměstí Arnošta z Pardubic18
roh ulic  Prokopa Velikého, Erbenova                      47  roh ulic  Mánesova, Horova19
roh ulic  Kollárova, Ladova                                       48  střed       Pod Slovany20
roh ulic  Hakenova, Štěfánikova                                49  střed       Pražská (před čp. 142)21
roh ulic  Wolkerova, Alešova                                     50  střed       Atlasová 22
roh ulic  Vítězslava Nováka, 28. října                       51  střed       U Obory23
roh ulic  Kožíškova, Vítězslava Nováka                     52  střed       K Hájovně24
roh ulic  Rašínova, náměstí Svobody                          53  střed       Jiráskova      25
roh ulic  Grégrova, Dobrovského                                54  střed       Do Hodova26
roh ulic  Guth-Jarkovského, Klánovická                     55  okraj       zahrádkářká kolonie u Obory27
roh ulic  Čelakovského, Foersterova                           28

Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru ŽP a ÚP

N
Platnost občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 
31. prosince 2003 končí 31. prosince 
2008.
Proč žádat o výměnu občanského 
průkazu?
Občanský průkaz je základním dokla-
dem totožnosti každého občana České 
republiky staršího 15 let. Držiteli neplat-
ného občanského průkazu může být ve 
správním řízení vyměřena pokuta až 
10 000,- Kč (jedná se o přestupek).
Koho se žádost o výměnu občan-
ského průkazu týká?
Žádost se týká každého občana starší-
ho 15 let, jehož občanský průkaz byl 
vydán do 31. 12. 2003 a nemá strojově 
čitelné údaje (viz obrázek). Pro občany 
narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka 

– občanské průkazy, ve kterých mají 
vyznačenou dobu platnosti „bez ome-
zení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“, zůstávají nadále platné.

Občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů 

Kde se o výměnu občanského prů-
kazu žádá?
Občané z Úval se s žádostí o výměnu 
můžou obrátit na matriku Městského 

úřadu v Úvalech v úředních dnech: 
v pondělí od 8 do 11.30 hodin a od 
12 do 18 hodin, ve středu od 8 do 
11.30 h a od 12 do 17 hodin. Žádost 
je možné podat také  na MěÚ Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské 
náměstí 28 nebo na pracovišti Biskup-
ská 7, Praha 1.
Jak se o výměnu žádá?
Na úřadě žadatel vyplní formulář žádos-
ti o vydání nového občanského průka-
zu. K žádosti je potřeba přiložit 1 foto-
grafii s rozměry 35 x 45 mm odpovída-
jící současné podobě občana, předložit 
dosavadní občanský průkaz, popřípadě 
další doklady dosvědčující údaje zapi-
sované do občanského průkazu (napří-
klad diplom o dosaženém vzdělání).
Kolik se za výměnu občanského 
průkazu platí?
Za výměnu občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů za nový typ 
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průkazu se nevybírá žádný správní 
poplatek.
Kdy je potřeba žádost podat?
Co nejdříve, nejpozději do 30. listopa-
du 2008. Nový občanský průkaz bude 
vydán do 30 dnů po podání žádosti.
Vážení občané, přesvědčte se, zdali 
vašemu občanskému průkazu nekon-
čí platnost. Bez platného občanského 
průkazu vám například nemůže být 
vydána doporučená či jiná zásilka na 
poště, není možné uzavřít půjčku, 
občanský průkaz je součástí dokladů 
řidičů motorových vozidel, je potřebný 

při přihlašování k ubytování v hotelích
nebo penzionech, občanský průkaz 
potřebujete také při odevzdání kovů 
nebo nebezpečných odpadů ve sběrně 
surovin, občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji je možné použít při 
cestě do států Evropské unie.
Vyměňte si svůj občanský průkaz bez 
strojově čitelných údajů za nový prů-
kaz již nyní!                    

Říčanská nemocnice uvádí po několikaměsíční rekonstruk-
ci do provozu operační sály, vybavené moderní vzducho-
technikou a dalším potřebným zařízením,   umožňujícím 
bezpečně provádět náročné operace soudobými metodami. 
Současně zahajuje provoz nově vybudované  a vybavené  
pracoviště endoskopie a rekonstruovaný ambulantní trakt, 
především interní a chirurgická ambulance a další pracoviš-
tě. Kolaudace stavby proběhla 21. srpna 2008. 
V areálu nemocnice probíhá výstavba nového pavilonu, 
kde bude umístěno lůžkové oddělení následné péče a reha-
bilitace. Tato stavba bude dokončena ještě v podzimních
měsících tohoto roku. Nemocnice tak bude moci poskyt-
nout svým pacientům daleko větší kvalitu léčebné péče, její 
rozsah, bezpečnost a léčebný a pobytový komfort, než tomu  
bylo doposud. 

Stejným cílem bylo motivováno několik personálních změn, 
které v nemocnici proběhly, a spolupráce s lékaři z praž-
ských  pracovišť. Kromě dosavadního spektra léčebných 
metod v interně a chirurgii bude posílen důraz na rychlé 
a efektivní možnosti léčby vyžadující vysokou lékařskou 
erudici a technické vybavení, především endoskopických 
a  laparoskopických metod. 
Jsem ráda,  že končí složitá akce, která způsobila nepohodlí 
zdravotníků i pacientů. Za těžkosti se všem omlouvám, ale 
doufám, že přinesou větší uspokojení z práce nemocničním 
lékařům a sestrám a především rychlejší a efektivnější léčení 
pacientům.

Bc. Jana Rubášová, ředitelka Nemocnice Říčany, a.s.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (na vzoru označené červeným 
rámečkem). Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich
uvedenou.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Zdá se, že debata nad novou zástavbou u Hostína nemá konců, 
a to již ztratila na významu ve chvíli, kdy se bez překvapení 
zvedlo osm rukou koaličních zastupitelů při hlasování o smlou-
vě s investorem. Počet to byl dostatečný, ale pro tak citlivou 
záležitost nepřiměřený.
Sice dodnes nevíme, jak se obyvatelé Úval k nové zástavbě v kata-
stru svého města staví, ale zastupitelská demokracie to umožňu-
je. Anketa uspořádaná několika zastupiteli byla zastupitelstvem 
odmítnuta a starosta navzdory svému slibu anketu nebo průzkum 
veřejného mínění neuspořádal. Hájí se tím, že obyvatelé mohli 
vyjádřit svůj názor v připomínkovém řízení. Jenže možnost při-
pomínkování nebyla zaprvé zveřejněna v městském periodiku 
a zadruhé samotné připomínky neměly účinku, jelikož investor 
při následném zasedání zastupitelstva osazenstvu sdělil, že územ-
ní studie je hotová a nelze do ní z časových důvodů zasahovat. 
Navíc bylo zastupitelstvo vázáno dříve podepsanou smlouvou 
a územní studie tak musela být odsouhlasena. Město už může 
zasáhnout do podoby zástavby jen jako jeden z účastníků sta-
vebního řízení. Důsledky tohoto nevratného kroku poodhalí až 
budoucnost. Alea iacta est.
Hřebíček do rakve zdravého rozumu pak zatloukla v srpno-
vém čísle jedna nezávislá novinářka. Snaha občanské sdružení 
Otevřené Úvaly démonizovat nebo komunizovat, což je v dneš-
ní době téměř totéž, je přinejmenším směšná. A spojovat debatu 
nad novou zástavbou se soubojem mezi svobodným myšlením 
a jakýmsi maloměšťáctvím jakbysmet. Za investiční akcí develo-
perské společnosti zatím žádní zájemci o klidné žití v Úvalech
nestojí, tak jim jejich právo ani nikdo upírat nemůže. Jinou otáz-
kou pak je, jestli takových zájemců bude dostatek a společnost 
dostojí svým závazkům, když poptávka po nových bytech obec-
ně klesá. A dále věřím tomu, že velkolepé podnikatelské plány 
si někdy regulaci opravdu žádají. Podívejme se jen na příklad 
golfového hřiště v Klánovickém lese. 
K dnešnímu jiskření na zasedání zastupitelstva a názorovému 
kolbišti v tisku je snad vhodné připomenout, že Otevřené Úvaly 
v minulých komunálních volbách získaly nejvíce hlasů. A to 
jejich kandidátům nepomohla žádná stranická legitimace celo-
republikového formátu. Sdružení má tak jasný legitimní základ 
k tomu, aby své názory prezentovalo a prosazovalo. A těžko 
můžeme naříkat nad tím, jak je zastupitelstvo města rozděle-
no do dvou těžko smiřitelných táborů, když se o budoucnosti
města rozhoduje takovým způsobem.
I přesto, že hrají i v komunální politice specifickou roli osobní 
ambice, věřím, že všichni zastupitelé bez rozdílu se snaží praco-
vat pro dobro města. Jen se rozcházejí cesty ke kýženému cíli
a doufejme, že poslední zvolená cesta není slepou. Přes všechnu 
kritiku se však vedení města nedají upřít dílčí úspěchy. Nebylo 
by však na škodu, kdyby hlasu obyvatel naslouchalo i po získání 
funkcí v obecní samosprávě.                             Milan Bednář

28. srpna schválilo zastupitelstvo města Strategický rozvojový 
plán města Úvaly, a to drtivou většinou hlasů, včetně dvou 
zastupitelů za občanské sdružení Otevřené Úvaly. Jedná se 
o prvý obsáhlý a podrobný materiál koncepčního charakteru, 
který byl od politických změn v roce 1989 schválen. Jeho plat-
nost je omezena do konce roku 2009, pak musí být novelizován. 

Strategický rozvojový plán (dále jen SRP) je zveřejněn na webo-
vých stránkách města a připravuje se jeho grafická varianta 
pro tištěnou formu. SRP, tak jak byl schválen, je názorovým 
kompromisem. Na jedné straně počítá s výstavbou v oblasti
Hostína, a to k budoucí přeložce silnice I/12, na druhé straně 
byl například doplněn o požadavek vzniku veřejných odpočin-
kových zón v oblastech jižně a východně od Radlické čtvrti. 
Ukazuje se, že nekompromisní postoje či ultimativní požadavky 
našemu městu rozhodně neprospívají – a ukazuje se, že si to 
mnozí, pragmaticky uvažující zastupitelé z různých „politic-
kých“ seskupení, uvědomili. Budiž jim za to dík.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Toť často diskutovaná otázka. Rozhodně by nemělo být 
jednobarevné. Zeleň patří do zahrad, ulic a okolní přírody, 
modrá by měla být obloha. Ostatní barvy v takovém souladu, 
aby město bylo pohledné ze všech stran. Vztahy mezi lidmi 
slušné a otevřené pro dobré soužití a spolupráci. Do toho nám 
však ještě hodně chybí. Napětí ve vzájemných vztazích, snaha 
po kastování, vandalizmus a narůstající nepořádek ve městě 
a okolí. Rádoby slušní lidé chodí venčit své pejsky do ulic, luhů 
a hájů. Je to otřesný stav a brzy nám to vynese titul „Podělané 
Úvaly“. Cestující, který vystoupí na 2. nástupišti, užasne. Skládka 
odpadků v kolejišti, kde je vidět jak děti „umí“ svačit, kuřáci-
dospěláci se také s vajgly moc nestarají, zatím je kolej průjezdná. 
A to paní ze železniční stanice denně poklízí.
Není to ale jediné místo, kde se mládež „baví“. V háji rozřezané 
lavičky a stolky, v okolí košů nastláno odpadků a PET lahví. 
Informační tabule u Mlýnského rybníka totálně zničená. Není 
vzácností potkávat kouřící nebo zfetované děti, viditelně ještě 
školního věku. Po háji se prohánějí čtyřkolky, motorky a jiná 
motorová vozidla. Vše to budí dojem, že Úvaly se osídlují lidmi, 
kteří nám rozhodně nepřinášejí nijak zvláštní kulturu. Soudě 
alespoň podle výše uvedených skutečností i chování některých 
žáků ve škole. Po Úvalech se prohánějí nepřiměřenou rychlostí 
auta, v nichž lze často vidět za volantem děti. Totéž je vidět 
i na parkovišti a ulicích poblíž koupaliště. Dopravní značky zde 
instalované jsou zcela zbytečné. Škoda peněz! Už se těším na to, 
až bude ve městě oddělení Policie ČR. To se nám uleví. Slyšel 
jsem sice, že zde už snad je, ale moc tomu nevěřím.
Již dávno neplatí název „Úvaly u Prahy“, protože Praha už je 
u Úval i v nich. Je to jistě náročné na rozpočet města, neboť 
nároky rostoucího počtu obyvatel jsou stále vyšší ve všech 
směrech. Úvaly přece ale nesmí být jen noclehárnou Prahy. 
Bez kulturního střediska, kina apod. budou na nejlepší cestě 
k takovému konci.
Velmi by mě zajímalo, kolik nových obyvatel je zde trvale 
hlášených. Nerad bych, aby to u nás vypadalo jako např. 
v Květnici, kde podle článku pana starosty v „REGIONU“ 
bylo postaveno mnoho nových obytných domů pro 3 500 
obyvatel (většinou již obydlených), ale hlášeno k trvalému 
pobytu je jen 800, a to ještě většinou místních „starousedlíků“.
Do roku 2002 jsem byl předsedou komise pro veřejný pořádek 
a životní prostředí s aktivními členy. Díky dobré spolupráci se 
starostou a odbory MěÚ jsme měli dobré výsledky, což bylo také 
znát na stavu města.

František Lajtner
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Připravuje se zájezd do divadla v listopadu.
Do uzávěrky Života Úval nebyly ještě k dispozici programy divadel na listopad,

sledujte proto vývěsku městského úřadu. 

V těchto dnech vstupuje Komorní sbor CHRISTI Úvaly již do 
své osmé pěvecké sezony. Za tu dobu sbor, pod mým vedením 
a s metodickou pomocí a doprovodem na klávesy Mgr. Evy 
Nádeníčkové, odzpíval desítky koncertů a vystoupení nejen 
v Úvalech a ve Škvorci, ale také v Praze a v širokém okolí 
Středočeského kraje. Ale již od září t. r. začíná sbor CHRISTI 
připravovat nácvik repertoáru pro přehlídku “Úvalské noto-
vání“, oslavy 90. výročí vzniku Československé republiky 
a zejména pro letošní adventní koncerty v Praze - Klánovicích, 
na Hradešíně, v Úvalech, ve Škvorci a v Pečkách, které proběh-
nou od konce listopadu do poloviny prosince t. r. 

Určitě mi dáte za pravdu, že žijeme v uspěchané době 
a život každého z nás je převážně naplněn starostmi, neklidem 
a stresem. Mnohdy v tom spěchu ani nevnímáme, jak rychle náš 
čas plyne. Naše všední dny se neustále opakují v nekonečném 
koloběhu práce a shonu. Máme málo času sami pro sebe, pro 
své myšlenky, pro své záliby. Proto je třeba se občas alespoň na 
chvíli zastavit, rozhlédnout se a vnímat svět. Pak máme šanci 
zjistit, že ve světě kolem nás je kromě toho zlého a nepříjemné-
ho i mnoho dobrého a krásného. 
Takovým příjemným zastavením chce být po celou dobu 
svého působení i pěvecká činnost našeho Komorního 
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Město Úvaly pod patronací Regionu Pošembeří s podporou Středočeského kraje pořádá:

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

Účinkují soubory:
Mateřská škola Pražská, Úvaly

Mateřská škola Kollárova, Úvaly
Včelička, Mateřská škola Škvorec

Broučci, ZŠ Škvorec
Sluníčka, ZŠ Úvaly

Pěvecký kroužek ZŠ Škvorec
Městský dům dětí a mládeže Úvaly

Martin Vydra
Komorní sbor CHRISTI Úvaly

...a máme to  za sebou. Takový nápor během  zápisu  do krouž-
ků MDDM jsme ještě nezažili. Hned 1. a 2. září byly obsazeny   
kroužky keramiky, dramaťáčky pro nejmenší, výtvarné a taneč-
ní kroužky pro děti z MŠ, kroužek hry na flétničky a velký zájem 
byl o cvičení rodičů a dětí a turistiku.
V následujících  dnech počet zájemců neubýval, naopak rostl, 
a  tak když jsme se dostali na hranici 800 členů kroužků, zápis 
byl ukončen, protože nesmíme překročit kapacitu.
Zjištění, že je o činnost domu dětí takový zájem, je velmi  potě-
šující, ale je to zároveň i velká výzva. Za důvěru rodičům děkuje-
me a budeme se snažit připravit dětem co nejlepší nabídku jak 
v pravidelné, tak i v příležitostné  činnosti . 
V letošním roce, kdy je našemu domečku 20 let, byly akce 
a kulturní pořady směřovány především k dětem a mládeži, 
a  jak uvidíte z programu, také říjnová nabídka není jiná. Už se 

moc těším na krásné figurky z přírodnin vyrobené  maminkami   
a dětmi z mateřského klubu Ouvaláček, či na výtvarná dílka  
dětí, motivovaná zážitky z prázdnin, anebo na zajímavé básně, 
prózu, texty písniček a melodie mladých autorů , které zazní na  
M klubu. Drakiáda potěší děti i rodiče a  opět  budou nad Úvaly  
létat krásní draci domácí výroby. 
A třešničkou na dortu by mělo být setkání s „táborníky“ po 20 
letech, jak o něm píše kolegyně Sismilichová. 
Hezký podzim a spoustu  zajímavých zážitků třeba  při výrobě 
draka vám přeje                    Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Důležitá zpráva pro všechny, kteří jezdili na letní tábory MDDM 
Úvaly před xxx lety a rádi na naše tábory vzpomínají. Náš 
baráček v rámci oslav 20 let od založení a také prvního tábora 
pořádá táborový víkend pro přerostlé a pokročilé. Podmínkou 

sboru CHRISTI Úvaly. Říká se, že hudba léčí duši, že má tu 
moc naplnit naše srdce pokojem a radostí, krásou a dob-
rotou. Víte, že v hudbě existuje mnoho různých stylů, ale 
umění léčit duši se asi nejvíce týká právě duchovní hudby.
Velice rád bych chtěl zejména v tomto období pozvat ke 
zpívání do našeho pěveckého sboru, kde vládne atmo-
sféra přátelství, porozumění a dobré pohody, všechny 
zájemce o sborové zpívání bez jakýchkoliv požadavků. 

Zkoušky se konají v pondělí a ve čtvrtek od 18 hodin na 
faře CČSH v Úvalech, Pražská 180. Případní zájemci mě 
mohou kontaktovat i na tel. č. 607 120 386. Byl bych rád, 
aby práce ve sboru CHRISTI, při zpívání duchovní hudby, nás 
všechny přiměla ke zpomalení životního tempa a dala nám 
možnost se v klidu zastavit, vydechnout a do dalšího životního 
běhu nabrat nové síly. 

Dr. Vítězslav Pokorný, vedoucí Komorního sboru CHRISTI
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je věk nad 18 let a účast alespoň na jednom táboře pořádaném 
MDDM. Byly to tábory v Toušeni, Skomelně, Maršově, Hubálově, 
Řepči, Cholticích, Rumburku, Račicích, Svaté Kateřině, Sázavě, 
Horním Bradle, Šiklově Mlýně, Jindrově, Doksech, Štědroníně, 
Lažánkách a Pařezu.
Termín : 31. 10.- 2. 11. v Račicích. Cena 700 Kč (ubytování 2 
noci a plná penze – od večeře v pátek do oběda v neděli).
Program: bojovky tak, jak je pomatujete, hry v lese, poseze-
ní nad kronikami a videem. Prosím, dejte vědět co nejdříve 

všem, na které máte kontakt. Naše informace se nemusí 
dostat ke všem, kteří by chtěli s námi strávit vzpomínko-
vý víkend. Tak sbalte batůžky se svačinou, potřeby na hru 
a hlavně se nezapomeňte včas nahlásit. Bereme prvních 60!!! 
Abychom mohli potvrdit objednávku, potřebujeme znát před-
běžnou účast. Ozvěte se na telefon Aleně 607124578, na e-mail 
rytmus.uvaly@seznam.cz nebo do MDDM, tel. 281981934. Rádi 
bychom měli alespoň odhad zájmu do úterý 16. 10. Díky. 

Těšíme se na vás. Alena, Olča, Jana,…

MDDM ÚVALY ZVE MLADÉ HUDEBNÍKY, MALÍŘE, FOTOGRA-
FY, BÁSNÍKY, ZAČÍNAJÍCÍ  SPISOVATELE ČI FILMOVÉ TVŮRCE

V PÁTEK  24.10.2008
                                                                                         V 18 HODIN NA 

M klub 
S KAPELOU

UNTOUCHABLE
SHADOWS

PŘÍŠTÍ KLUB M  BUDE 7. LISTOPADU S MUZIKANTY  Z HEGEŠ, EJHLE A JEJICH  HOSTY. 

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚVALY    PRO  TYTO VĚKOVÉ KATEGORIE :
VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ        
NA TÉMA

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN   
      
         I. do 5 let, 
         II. 5-7 let,  

         II. 8-11 let,  
         IV. 12-16 let  
           
VERNISÁŽ  VÝSTAVY JE 20.11.2008  V  17 HOD. V MDDM                                                                                                                            

OBRÁZKY S UVEDENÝM  JMÉNEM, VĚKEM  A  NÁZVEM  / NA RUBOVÉ STRANĚ/  
ODEVZDÁTE   JANĚ  POSPÍŠILOVÉ DO  7.LISTOPADU 2008.    



Mateřský klub MDDM OUVALÁČEK vy-
hlašuje soutěž pro rodiny s dětmi do pěti 
let o nejkrásnější výrobek z přírodních 
materiálů (dýně, tykve, šípky, kaštany, lis-
ty, dřevo, mech......).
Výrobky můžete přinést Olze Procházko-
vé  ve  středu 5.11. od 15.30  do 18.00 h.
Vernisáž výstavy výrobků a vyhodnocení 
proběhne ve čtvrtek 6. listopadu od 
17.00 h. Moc se těšíme na vaše nápady.
Na všechny čekají pěkné ceny.

Prázdniny jsou fuč a s nimi i všech-
na prázdninová setkání, ale vzpomínky 
zůstávají. Jako bonbónek na konci prázd-
nin je každoročně poslední týden v srpnu 
soustředění taneční skupiny Rytmus 
Úvaly při MDDM. Již po třetí jsme byli 
v Lažánkách u Blatné a děti si užily týden 
plný tance a kamarádství. Umožníme vám 
nahlédnout do táborových dní alespoň 
několika fotografiemi Radka Navrátila. 
Další si můžete prohlédnout v galerii, 
která má odkaz na internetových strán-
kách mddmuvaly.cz. Touto cestou děku-

ji všem vedoucím – Sarah Kubaričové, 
Míše Řehákové, Katce Opálkové, Tereze 
Hlaváčkové, Máše Marouškové, Míše 
Zahrádkové, Honzovi Ťoupalíkovi a Rad-
kovi Navrátilovi za všech šedesát pět dětí 
za krásně prožitý týden.

Vedoucí TS Alena S., foto R. Navrátil
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Náš časopis dosud nenapsal nic na toto téma. Dnes tak činí 
poprvé pro informaci. V Úvalech je místní organizace včelařů, 
která sdružuje včelaře z Úval, Horoušánek, Horoušan, Květnice 
a Sibřiny. Je to celkem 49 včelařů, kteří chovají celkem 323 včel-
stva. Do tohoto stavu nejsou započítána včelstva VSSS. Nejvíce 
včelařů je u nás v Úvalech, je jich 33 a mají vcelku nejméně příz-
nivé podmínky pro medný výnos. V letošním roce dodávkovému 

úkolu 600 kg zůstali dlužni 12,60 kg. Proč? Převážná část včelařů 
má méně včelstev než 10. Ti nechovají záložní včelstva a tím 
mají omezenou možnost vývoj včelstev plánovitě usměrňovat do 
síly v rozhodujících měsících. Tím se také stalo, že 14 takových 
včelařů s 50 včelstvy na úkol 90 kg medu nedodali ani kilogram. 
Jejich dluh nestačili vyrovnat ti včelaři,  kteří svoji dodávkovou 
povinnost překročili.                                Život Úval č. 10/1963

Disko pod vedením Katky Opálkové Taneční show s dětmi cvičila Alena Sismilichová

Poprvé a úspěšně se jako trenér osvědčil 
Honza Ťoupalík

Gymnastiku, jazz, modernu učila 
Máša Maroušová a Míša Řeháková

Hip hop na táboře byl doménou Míši 
Zahrádkové

Sarah Kubaričová se věnovala 
modernímu tanci a gymnastice
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Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje 
již 12. ročník této celostátní akce. Letošní 
motto opět dává dostatečný prostor naší 
fantazii, abychom se jej chopili z různých 
úhlů a připomněli všeobecně známou věc, 
kterou si ne všichni zcela uvědomují, že bez 
knihoven, a to ani v digitálním věku, nebude 
možné existovat! A proto se musíme o naše 
rodinné stříbro náležitě starat. 

Jedna z akcí Týdne knihoven je Velké Říjnové Společné Čtení.
V celé republice najednou, v pondělí 6. 10. 2008, v knihovnách, 
které se k akci přihlásily (část ze zhruba 800),  začne společné 
čtení. Bude trvat minimálně 3 hodiny, 24 hodin, ale i třeba celý 
Týden knihoven. Čtení se zúčastní  knihovníci, čtenáři, děti 
i dospělí, mladí i staří, starostové i zastupitelé, poslanci, senáto-
ři a jiní politici, sponzoři a mecenáši, spisovatelé a jiní umělci, 
učitelé i žáci, ženy z domácnosti, zkrátka kdo bude chtít. Číst se 
bude nahlas a nonstop. 
Národní knihovna doporučuje číst z Karla Čapka. Na podzim 
totiž uplyne 70 let od spisovatelova úmrtí. Spisovatel patří 
také k rodinnému stříbru našeho národa. Významnému výročí 
bude v listopadu věnována i výstava, na které se bude Městská 
knihovna v Úvalech svou troškou podílet.
Proč se ale nemůže Městská knihovna v Úvalech zúčastnit 

takového čtení? 
Jsme rodinné stří-
bro města? Stará se 
město o knihovnu 
dostatečně? Přišli 
by Úvalští na kul-
turní akci? Četli by 
zastupitelé?
V úvalské knihovně 
máme na podob-
nou akci málo 
důstojného prosto-
ru a technického 
zázemí, však to znáte. A konat čtení mimo prostory knihovny 
by neplnilo poslání Týdne knihoven. Vy však dobře víte, že 
máme z díla Karla Čapka zastoupenu většinu a že obsah a výraz 
jeho tvorby je a bude nadčasový, úsměvný i hluboce závažný. 
Zapomněli jste na autora v běhu času a návalu práce? Pak si 
vzpomeňte, vypůjčte si nebo se rozhlédněte doma po knihovně 
a připojte se alespoň „jako“ k Velkému Říjnovému Společnému 
Čtení.

Na vaši návštěvu knihovny a na říjnové setkání s mamin-
kami s dětmi (poslední středa 29. 10.) se těší knihovnice.

Velkou duchapřítomnost projevil v úterý odpoledne muž, 
který byl svědkem nárazu automobilu do stromu v Úvalech 
u Prahy. Z hořícího vozu vytáhl malé dítě, které se dusilo. 
Záklonem hlavy mu zachránil život, ženu museli z auta vypro-
stit hasiči.

3. 9. 2008 10:21 - ÚVALY 
Záchranáři z Českého Brodu vyjížděli k nehodě před třetí hodi-
nou odpoledne. Osobní auto narazilo do stromu, uvnitř vozu 
byla po nárazu zaklíněná žena a přibližně roční dítě v autose-
dačce. Volající muž na lince záchranné služby 155 řekl, že z auta 
vychází kouř. Neváhal a vytáhl miminko z vozu. Po telefonu 
dispečerce popisoval, že dítě promodrává a pravděpodobně 
nedýchá. Operátorka záchranné služby muži poradila, ať dítě 
položí na záda a mírně mu zakloní hlavu. 
„Volající se držel instrukcí dispečerky a miminko se po záklonu 
hlavy samo rozdýchalo. Muži poté pomáhala s první pomocí 
zdravotní sestra, která na místě nehody zůstala až do příjezdu 
záchranářů,“ řekla mluvčí středočeských záchranářů Tereza 
Janečková. Zraněnou ženu vyprostili ze zničeného vozu při-
volaní hasiči. Utrpěla otřes mozku, pohmožděniny a tržné 
rány. Byla po ošetření převezena na chirurgickou ambulanci 
v Kolíně. 

„Dítě bylo letecky transportováno do jedné z pražských nemoc-
nic,“ doplnila Janečková. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. 

(pno, Novinky, www.seznam.cz)

(Úvaly) - Skupina Divokej Bill slavila v sobotu 6. září v domov-
ských Úvalech u Prahy své desáté narozeniny. Kapele, která 
svůj první koncert zahrála 6. června 1998 v Lidovém domě 
v Českém Brodě na Kolínsku, dorazilo na narozeninový festival 
popřát mnoho spřízněných muzikantů. V rámci oslav Divokej 
Bill podle svých internetových stránek odehrál vystoupení 
s pořadovým číslem 775. V hledišti vyzdobeném mimo jiné vlaj-
kami 12 států se akce zúčastnilo téměř 2 000 diváků. 
„Vlajky symbolizují země, kde Divokej Bill během své desetileté 
kariéry vystupoval,“ řekl manažer kapely Petr Fořt. 
Na oslavách úvalské kapely vystoupily formace Visací zámek, 
Cocotte Minute, Schodiště, Lety mimo, Imodium, Horkýže Slíže 
či Aneta Langerová. „Divokej Bill je kapela, která mě poprvé 
v roli hosta dostala na festivaly, a za to jsem jim vděčná,“ řekla 
Langerová, podle které si tahle skupina svůj úspěch tvrdě vyšla-
pala, a proto si ho zaslouží. (čtk)

 (Mladá fronta DNES - střední Čechy, 8. 9. 2008)



První týden
Letošní školní rok byl na naší škole již tradičně zahájen týdnem 
zaměřeným na osobnostní a sociální výchovu. Výuka tedy byla 
zaměřena  na důležité mezilidské dovednosti a  jejich rozvoj. 
Žáci se učili zvládat konflikty, rozvíjet svou sebedůvěru, zabý-
vali se svými konkrétními mezilidskými vztahy i dovednostmi 
vycházet se spolužáky i ostatními lidmi.  Velký prostor byl věno-
ván dovednosti komunikovat a spolupracovat i tvorbě  pravidel 
ve třídě. 
Žáci 6. tříd absolvovali v průběhu prvního týdne zážitkový kurz 
ve Svatém Janu pod Skalou. 
V letošním školním roce byly poprvé otevřeny 4 první třídy. 
Prvňáčky ve škole osobně přivítali pan starosta  MUDr. Jan Šťast-
ný a paní místostarostka Ing. Helena Váňová. Dětem byly na při-
vítanou předány dárky od zřizovatele i od školy. 
1., 2., 6. a 7. třídy se v tomto školním roce budou učit  podle na-
šeho školního vzdělávacího programu „Arnošt“ a zbývající roč-
níky podle vzdělávacího programu „Základní škola“. 
Žákům 7., 8. a 9. tříd bylo nabídnuto 12 jednohodinových voli-
telných předmětů a 11 dvouhodinových. 

Počty žáků a personální změny
Školní rok zahájilo k 1. 9. 2008 578 žáků, na 1. stupni  363  žáci 
a na druhém 215 žáků. Do čtyř prvních tříd jsme přivítali 84 
žáky. Výuka probíhá v 26 třídách. Školní družina zahájila činnost 
v 5 odděleních s naplněnou kapacitou 145 žáků. Do družiny byli 
přijímáni žáci z 1.-4. ročníku.
Pedagogický sbor se také částečně obměnil. Na konci školního 
roku ukončila pracovní poměr Mgr. Jana Švarcová a na mateř-
skou dovolenou odešla Mgr. Hana Korbelová a Ing. Stanislava 
Čihařová-Daňková. Na začátku září odešla na mateřskou dovo-
lenou i Bc. Dagmar Bartoňková. Pedagogický sbor posílila Mgr. 
Bohdana Valášková a Mgr. Marie Ťoupalíková. V současné chvíli 
intenzívně hledáme jednoho učitele na 1. stupeň a jednoho uči-
tele matematiky.
Z důvodu dlouhodobé nemoci pana Havla zastupuje od září ve 
funkci školníka a topiče pan Salák a pan Kozel.

Výchovně vzdělávací proces a jeho hodnocení
V letošním školním roce byla zahájena výuka podle našeho škol-
ního vzdělávacího programu (ŠVP) v prvním, druhém, šestém 

a sedmém ročníku a v ostatních ročnících podle programu 
Základní škola. Při výuce budeme klást důraz na rozvíjení klí-
čových kompetencí, aktivizující metody a formy práce, evalu-
aci a vyhodnocování výsledků vzdělávání. Další prioritou bude 
osobnostní rozvoj učitele s cílem dosažení pozitivních změn při   
zlepšování klimatu školy. 
V našich žákovských knížkách se v loňském školním roce po-
prvé objevil prostor pro slovní hodnocení a sebehodnocení 
žáků. Žákovská knížka však po ročních zkušenostech prošla 
také úpravou, ale prostor pro slovní hodnocení zůstal zachován. 
Proč jsme tuto možnost do ŽK zavedli?
Slovní hodnocení zajišťuje mnohem větší a širší informovanost 
jak samotných žáků, tak jejich rodičů. Jeho prostřednictvím lze 
postihnout osobnost žáka v její plné šíři, dokonce učiteli umož-
ňuje její hlubší poznání. Když učitel hodnotí slovně, nutí ho to 
neustále sledovat a mapovat všechny projevy žáka, jednotlivé 
složky jeho výkonu. Tak vlastně neustále hodnotí i schopnos-
ti, dovednosti, chování a snahu žáka, dokonce i odraz učiva 
v jeho charakteru. Slovní hodnocení umožňuje všestrannou ana-
lýzu práce žáka - nejen vyhodnocení výsledných produktů jeho 
práce, ale i průběžné monitorování dílčích výsledků, kterých již 
dosáhl na cestě k danému cíli. Prakticky jde o to, že když hodno-
tíme práci žáka, vždy bychom měli vzít v úvahu jeho skutečné 
předpoklady a možnosti. Nevýhodou slovního hodnocení pro 
učitele je velká časová náročnost a koneckonců i složitost souvi-
sející se samotnou formulací.
Mezi nevýhody známkování patří to, že je velmi obtížné zařadit 
rozmanité výkony a učební činnosti žáka do pouhé pětistupňo-
vé škály. Známkami lze hodnotit vesměs pouze výkony, které 
mají těžiště ve znalostech, hůře však ostatní stránky školního 
výkonu žáka, jakými jsou jednotlivé dovednosti v rámci klíčo-
vých kompetencí a jejich vývoj, individuální osobnostní charak-
teristiky a jejich rozvoj vzhledem k naplňování konkrétních cílů 
výuky. Známky neumožňují postihnout, jak se vyvíjí, zlepšuje 
nebo zhoršuje žákův výkon. Nedávají vlastně ani jemu samotné-
mu odpověď na otázku, jaké jsou příčiny jeho úspěšného nebo 
neúspěšného řešení úlohy, není dost konkrétní na to, aby mu 
poskytly vodítko pro jeho další práci. Mylný je také předpoklad, 
že známky celkově motivují žáky k učení a dosahování dobrých 
výsledků a že špatné známky v nich probouzejí motivaci a zájem 
napravit chyby a celkově práci zlepšit. Navíc u každého učitele 

18

Zahájení školního roku v jedné z 1. tříd, foto I. Nováková

První týden ve škole, foto I. Nováková
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Zahájení vyučování: 01. 09. 2008

Ukončení 1. pololetí: 29. 01. 2009

Ukončení školního roku: 30. 06. 2009

Prázdniny: podzimní 27. – 29. 10. 2008

vánoční  22. 12. – 02. 01.,  nástup do školy 05. 01. 2009

pololetní 30. 01. 2009

jarní 08. 03. – 15. 03. 2009

velikonoční 09. – 10. 04. 2009

Zápis do 1. ročníku: 16. 01. 2009,  náhradní zápis 06. 02. 2009

Pedagogické rady: 10. 11. 2008

19. 01. 2009

20. 04. 2009

15. 06. 2009

Třídní schůzky: I. stupeň 11. 11. 2008
21. 04. 2009

II. stupeň 13. 11. 2008
23. 04. 2009

Termíny přijímacích zkoušek: 20. – 24. 4. 2009
talentové zkoušky v uměleckých oborech: 12. - 16. 01. 2009,
konzervatoř 15. – 31. 01. 2009

Konzultační hodiny: Určují jednotliví učitelé individuálně po dohodě s rodiči.

Dny otevřených dveří: 08. 10. 2008, 05. 02. 2009, 22. 04. 2009 

Provoz školní družiny: 6:30 – 16:30 h

Organizace školního roku 2008/2009

mají jednotlivé známkové stupně zcela různé obsahy. Všichni ze 
své zkušenosti víme, že existují různé úrovně jedniček i pětek.
Přeji všem dětem, rodičům a učitelům pevné zdraví, hodně op-
timismu a chuti spolupracovat.
  Mgr. Jaroslav Březka, ředitel základní školy

Zážitkový kurz probíhal 2. – 5. 9. 2008 ve Svatém Janu pod 
Skalou. Kurzu se zúčastnilo celkem 32 dětí a 3 vyučující. Cílem 
kurzu bylo seznámit žáky s novými třídními učitelkami, sezná-
mit se mezi sebou a s novými spolužáky, skamarádit třídy 6. A 
a 6. B. Dopolední program začínal v 9.00 hodin, končil v 11.30
hodin. V tuto dobu jsme využívali prostor v jídelně a v zasedací
místnosti. Každá třída samostatně vytvářela vizitky, erby nebo 
knihy, které nás charakterizují, děti  výtvarně ztvárnily své 
jméno, vyplňovaly dotazníky, hrály si na reportéry, vyjadřovaly 
se k otázce mám rád/nemám rád, musím/mohu, tvořily pravidla 
chování na zážitkovém kurzu. Zároveň jsme si napsali, co oče-
káváme od zážitkového kurzu. Odpolední program začínal ve 
14.00 hodin a trval do 17.30 hodin. Využili jsme letního počasí 
a v tuto dobu jsme plnili aktivity venku na hřišti. Využili jsme 
pomůcku „padák“, zkusili jsme si roli slepce a vodiče, komu-
nikovali při aktivitě „Co se mi na tobě líbí/nelíbí“, „Čeho si na 
tobě vážím“, hráli hru „Místa si vymění“. Stihli jsme si i prohléd-
nout  obec Svatý Jan pod Skalou a její okolí, včetně vyhlídky 

U Kříže a Solvayovy lomy. Cesta vedla trošku do kopce, ale 
to nám nevadilo.Večerní program byl zaměřen na sportovní 
vyžití. Děti si chtěly zasportovat. Vybraly si aktivitu dle vlast-
ního uvážení. Hrály fotbal, přehazovanou nebo vybíjenou. 
V pátek před odjezdem jsme zpracovávali dotazníky SORAD, 
zjišťovali informace do pracovního listu o místě, kde jsme 
pobývali, stanovovali pravidla chování ve třídě a třídní samo-
správu pro školní rok 2008/2009. Zhodnotili jsme, jak se 
naplnila naše očekávání, která jsme si zadali na začátku pobytu.
Zážitkový kurz splnil svůj účel. Děti se seznámily s třídními uči-
telkami, přijaly mezi sebe nové spolužáky, dozvěděly se o sobě 
nové informace, sportovaly, hodnotily svoje chování, prováděly 
reflexe k jednotlivým aktivitám. Třídy 6.A a 6.B začaly spolupra-
covat. Ve Svatém Janu se dětem moc líbilo. Je to malebná obec 
jihozápadně od Prahy, blízko Berouna. Když budete hledat tip 
na víkendový výlet, vřele vám ho s šesťáky doporučujeme. 

Mgr. Marcela Havelková, Jana Sigmundová
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Nevelké městečko Stříbrná Skalice v malebném Posázaví opět po 
roce hostilo letní tábor úvalských hasičů. Tábor se konal tradičně 
v devíti dnech na přelomu července a srpna a jako obvykle sídlil 
u místního letního kina. Ač byl pořádán úvalským sborem, přidali 
se i mladí hasiči z Nových Jiren.

Na hladomorně hradu Český Šternberk, foto A. Tesařová

Počasí po celou dobu přálo. Hezké dny se střídaly s krásnými
a o zajímavá místa, která přímo volají po návštěvě, není v tomto
kraji nouze.
Tentokrát jsme se s dětmi snažili osvobodit bloudící duši vládce 
Ctibora ze Skalice tím, že shromáždíme důležité artefakty z jeho
ztraceného pokladu. Ctibor s námi komunikoval pomocí zanecha-
ných pergamenů a ukazoval tak cestu, kterou se máme pro úspěš-
né hledání ubírat. První vzkaz nám zanechal v úvodním dni, tedy 
v pátek večer po úvodní stezce odvahy. Každý ze tří oddílů měl nej-
prve za úkol zhotovit vlastní erb. V dalších dnech se hledaly před-
měty z pokladu a vzkazy od postav z doby vlády Ctibora. Královský 
zlatý řetěz jsme získali od mnicha přímo v Sázavském klášteře. 
V pondělí jsme z neznámé nemoci vyléčili vílu přebývající na 
kopci čnícím se nad městečkem, kde jsme také strávili noc. V dal-
ším dni nás horko donutilo ke koupání v nedalekých Jevanech, kde 
nám zanechal vzkaz a hrneček místní vodník. Ve středu se z naší
návštěvy těšil majestátný hrad Český Šternberk a v blízkém lese 
se nám podařilo nalézt celá staletí ukrytý Ctiborův meč. Čtvrtek 
k nám přivedl rytíře ze sousedství, tedy jízdní policii z Prahy, jejíž 
členové se svými koňmi dokázali předvést opravdové umění. Příští 
den jsme zakreslovali mapu městečka. V sobotu se konala olympi-
áda a také pouť, kde si děti za vydělané Skaličáky mohly nakoupit 
různé zboží táborových obchodníků. A po noční rozlučkové disko-
téce a zjevení Ctibora, děkujícího nám za vysvobození a nalezení 
pokladu, přišla neděle plná úklidu a balení stanů.
Někdo smutněl z konce, jiný se zas těšil domů k rodině. Ale snad 
nikdo nelitoval, že se letošního tábora zúčastnil, a mnoho zážitků 
z bohatého devítidenního dění snad z paměti lehce nevyprchá. 

za SDH Úvaly Milan Bednář

Úvalský sbor pro tento rok opět uspořádal okrskovou sou-
těž v požárním útoku, a to v sobotu 13. září. Zúčastněné sbory 
se sjely k fotbalovému hřišti do Přišimas, kteréžto místo je 
z hlediska úvalského sboru nejblíže ze vhodných k pořádání

Po vyhlášení výsledků, foto M. Bednář

takovéto soutěže. V průběhu akce se skvěle osvědčila nová 
časomíra zakoupená městem Úvaly.
K měření sil na okrskové soutěži se přihlásilo šest sborů ve 
čtyřech kategoriích, tedy v mužích a ženách a po obou v mlad-
ších i starších. Úvalský sbor se nezúčastnil pouze v kategorii 
starších žen, kde startovaly jen hasičky ze Zlaté. V obou mlad-
ších kategoriích bylo v plánu vyhrát a před samou soutěží se 
proslýchalo, že “stejně zase vyhrajou Úvaly“. Díky nepodceně-
né přípravě se tak opravdu podařilo. V obou kategoriích jsme 
druhá družstva porazili o bezmála 15 sekund a suverénně tak 
zvítězili. Starším mužům se už tak nedařilo a těsně skončili na 
posledním třetím místě. Dvě první místa jsou potěšitelná, ale je 
nutné podotknout, že jiná umístění by se rovnala nečekanému 
neúspěchu.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Do tohoto čísla Života Úval přinášíme shrnutí činnosti výjezdo-
vé jednotky Sboru dobrovolných hasičů Úvaly za dobu posled-
ních dvou měsíců, jelikož nebylo pro zaneprázdnění autorů 
možné popsat výjezdy do minulého čísla. Za zmíněnou dobu 
se zasahovalo u šesti požárů a v jednom případě se jednalo 
o hledání osoby. Dne 21. července zazněla siréna na hasičském 
domě v půl sedmé večer a jednotky se odebraly k požáru ve 
Škvorecké oboře. Požár nebyl naštěstí příliš rozšířen a hasiči jej 
zvládli brzy bez problémů zlikvidovat a do půl osmé se vrátili 
do hasičské zbrojnice. 
Podruhé za uplynulé dva měsíce se siréna rozezněla 29. červen-
ce, a to po ohlášení požáru pole mezi Tismicemi a Limuzy. Na 
místo dorazila jednotka jako druhá a pomocí jednoho proudu 
uhasila požár. V půl třetí odpoledne byli již všichni členové na 
základně. Druhého dne měsíce srpna hořelo pole mezi obcemi 
Zlatá a Sluštice, jednotka o třech členech na místo vyrazila Ta-
trou 148 a požár hasili pomocí jedné lafetové proudnice. Do 
čtvrté hodiny odpolední byla práce hotova. Šest dní poté nám 
byl o půl druhé odpoledne ohlášen další požár pole, a to tento-
krát u Tlustovous. Před příjezdem naší jednotky již zasahovali 
na místě členové HZS Český Brod. Pro uhašení jsme použili dva 
proudy a do hodiny po ohlášení byl požár zlikvidován. Celko-
vě 21. výjezd se uskutečnil 25. srpna po 14. hodině, jednalo se 
o požár automobilu Avia A75 v Pernerově ulici v Úvalech. Čtyř-
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členná jednotka dorazila na místo po včasném zásahu majitelů, 
kteří k uhašení použili vodu z okolních domů. Jednotka se ujis-
tila o úplném uhašení a brzy odjela. Další výjezd byl neobvyklý, 
jednalo se o pomoc Policii ČR při hledání ztraceného chlapce 
v podvečer 9. září. Této akce se zúčastnilo 21 členů jednotky, 
kteří prohledávali celé Úvaly a okolí, nevynechali ani lesy, dět-
ská hřiště apod. Nakonec, po asi dvouhodinovém pátrání, se 
chlapec našel v pořádku u rybníka Fabrák a byl předán policií 
zpět rodičům.
Zatím posledním výjezdem byl požár odpadu u rybníka Kalák 
14. září. Jednotka se na místo dopravila Tatrou 148. Požár byl 
uhašen brzy za použití jednoho proudu a po ujištění, že se od-
pad nemůže znovu vznítit, se členové vrátili do hasičské zbroj-
nice.

za JSDH Úvaly Petr Rytina ml. a Milan Bednář

Ve dnech 26. - 27. 7. 2008 se v areálu ZO ČSCH Sluštice 
konala Okresní soutěžní výstava králíků a drůbeže 
a Okresní výstava holubů. Na této výstavě mohl návštěv-

ník zhlédnout velice kvalitní zvířata. Králíků zde bylo 
vystaveno okolo 250 kusů. Z naší organizace se této výsta-
vy zúčastnili př. Jitka Kotusová, Kristýna Kotusová 
(mladá chovatelka), př. Karel Vorlíček a Milan Kudr. 
Př. Kristýna Kotusová získala za čtyřčlennou kolekci čes-
kých červených pohár za nejlepší samici výstavy a pohár 
za nejlepší kolekci mladého chovatele. Králík český červe-
ný je národní plemeno, jehož evidence se vede přes cen-
trální plemennou knihu u Českého svazu chovatelů.
Př. Jitka Kotusová získala se svým samcem vídeňského šedého 
pohár za nejlepšího samce výstavy.  
Př. Karel Vorlíček získal se svým samcem českého albí-
na pohár za nejlepšího jedince výstavy národního plemene.
                            za ZO ČSCH Úvaly jednatelka Jitka Kotusová

Pozvánka
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR  o.s., 
zve členy a členy Klubu důchodců na zájezd na zámek Mnicho-
vo Hradiště ve středu 15. října 2008 s odjezdem v 8.00 hodin od 
nádraží ČD v Úvalech. Přihlášky a bližší informace u předsedky-
ně pí Pščolkové do středy 8. 10. 2008.

za výbor MO STP o.s. Úvaly, Loskot

Poslední srpnovou sobotu se do Úval opět sjeli příznivci (a pří-
znivkyně) horských kol, aby si změřili síly na druhém ročníku 
Velké ceny města Úval! Po loňském úspěšném premiérovém 
ročníku se sjelo téměř 100 závodníků, kteří si to rozdali v dra-
matickém závodě. Startovné pro předem přihlášené zůstalo 
letos opět pouhých 100 Kč, což už se moc nevidí. Stejně jako 
loni byly pro závodníky připraveny dvě kategorie – cross 
country (na stejném 4,75 km dlouhém okruhu jako loni) a dirt 
jump. Počasí letos přálo, a tak se škvárové hřiště pod kostelem, 
kde se nacházel start a soutěž v dirt jumpu, dopoledne začalo 
pomalu, ale jistě plnit. I letos přijeli závodníci z blízkého okolí, 
ale i například z Jindřichova Hradce. V deset hodin odstartoval 
starosta MUDr. Jan Šťastný, který zaštítil tuto akci, kategorii 
dívek do 13 let. Po strhujícím boji se z vítězství radovala Klára 
Šťastná z Újezda nad Lesy, o chvilku později ji napodobil Filip 
Kubín z klubu SP Kolo. Statečně s tratí se však popral i malý 
Kuba Bacílek z Úval, který statečně bojoval s tratí i mnohem 
staršími soupeři až do posledních metrů. Mezitím začala první 
část dirt jumpu – kvalifikace, ve které se 6 borců teprve zahří-
valo na další části soutěže, přesto byly k vidění parádní triky. 
Krátce před jedenáctou to na hřišti začalo pomalu vřít – byl 
naplánován start čtyř kategorií, které se měly vydat na „dospě-
lácký“ okruh, který se vinul prostorem „Na Vinici“ a přilehlými 
lesy. Kategorie, kluci 14 – 19, holky 14 – 19, ženy a muži nad 
40 let, se s úderem jedenácté hodiny vydaly na dobře značenou 
trať. Loňské vítězství suverénně obhájila mistryně světa v X-teře
Kája Polívková. Loni se jí závody velmi líbily, a proto s sebou 

letos přivezla rodinu. A výsledek? Hattrick pro Polívkovy dopl-
nil manžel Petr (muži nad 40) a dcera Kačka (holky 14 – 19). 
Jejich syn už prý nezávodí, a tak se v juniorské kategorii celkem 
jasně prosadil Michal Vondráček. Před startem hlavního závodu 
si diváci i závodníci mohli prohlédnout, jak se vyvíjí semifinále 
dirt jumpu. Borci už se zahřáli a byly vidět povedené kousky. 
Kdo s sebou přivedl malé dítě, mohl se s ním radovat z dopro-
vodného programu – překážkové dráhy, která byla využívána 
od opravdu malých děcek až po dospěláky, kteří neskryli své 
hravé geny. Sluníčko se naplno opřelo do hřiště a vše bylo při-
praveno k startu mužů do 40 let.

Hromadný start 4 kategorií, foto Ing. V. Procházka
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Téměř 50 závodníků se postavilo na start. Již podle dresů bylo 
jasné, že letos se traťový rekord otřese v základech. Loňská 
hodina a 11 minut v podání Martina Fučíka letos padla, a to 
o téměř 10 minut. Vítězem se nestal nikdo jiný než Jan Škarnitzl 
– reprezentant ČR v XC do 23 let, aktuální vedoucí muž české-
ho poháru XC. Popral se s pěti koly i lávkami (letos se v potoce
koupal jeden závodník) a do cíle dojel v čase 1:01:45 h. Ovšem 
i druhý Petr Vachek a třetí David Kramár se dostali 5 minut pod 
loňský rekord. Po dojezdu mužů do 40 let proběhlo finále dirt 
jumpu, ve kterém stejně jako loni úřadoval David Staněk, jehož 
backflipy bavily všechny na stadionu. Zdravotníci za celý den 
naštěstí neměli nic vážného na práci a v poklidu mohli sledo-

vat vyhlášení nejlepších a losování tomboly. Po závodech bylo 
pěkné pozorovat spokojenost ve tvářích závodníků, a tak dou-
fám, že se závody horských kol nadobro vrátí zpátky do Úval.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat sponzorům a hlavně 
vedení města Úval – jak panu starostovi, který opět převzal 
záštitu, tak i správnímu odboru a VPS i jiným, kteří vychá-
zeli se vším vstříc a bez jejichž podpory by se jen těžko 
podařilo uspořádat tyto závody. Sportu zdar, biku zvlášť. 
Fotky, výsledky a veškeré informace o závodech naleznete na 
WWW.VELKACENAMESTAUVAL.WZ.CZ

Ondra Brouček

Naši nohejbalisté ukončili další sezonu a nutno podotknout, 
že ve vyšší soutěži krajského přeboru se jim vůbec nedařilo. Již 
začátek soutěže byl ovlivněn nemocí několika hráčů a nemoc 
nás ovlivňovala po celou sezonu. Na jednotlivé zápasy se jezdi-
lo pouze se šesti hráči a jejich věkový průměr byl spíše na tur-
naj veteránů než na krajský přebor. Vedení mužstva se domlu-
vilo, že na příští sezonu je zapotřebí rozšířit soupisku hráčů 
minimálně o tři až čtyři hráče. Příští sezonu družstvo SK Úvaly 
pravděpodobně sestoupí o jednu třídu níž do krajské soutěže, 
kde se předminulý rok drželo na prvních místech. Další infor-
mace o rozlosování pro sezonu 2009 vám přineseme v dalších
číslech Života Úval. Na závěr konečné tabulky pro rok 2008. 

Krajský přebor

Krajská soutěž

místo celek z v r p skóre body

1. Šacung B 14 9 4 1 78 :49 22

2. Mn. Hradiště 14 8 3 3 71 :54 19

3. Přišimasy 14 5 5 4 66 :60 15

4. Čelákovice 14 7 1 6 62 :55 15

5. Osnice 14 6 2 6 64 :66 14

6. Nové Strašecí 14 3 7 4 63 :62 13

7. Milín 14 3 1 10 44 :73 7

8. Komárov 14 3 1 10 43 :72 7

Úspěšní Kateřina, Karla a Petr Polívkovi,
foto Ing. V. Procházka

Dirt Jump - David Staněk předvádí parádní backflip
foto O. Kočí

místo celek z v r p skóre body

1. Sokol Slaný 14 11 1 2 75 :42 23

2. Církvice 14 9 3 2 73 :44 21

3. Plazy B 14 8 0 6 63 :45 16

4. Nymburk 14 7 2 5 66 :49 16

5. Sedlčany 14 6 3 5 62 :62 15

6. Dobříš 14 6 2 6 62 :61 14

7. Hlavenec 14 3 1 10 39 :75 7

8. Úvaly 14 0 0 14 22 :84 0
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Duchovní služby veřejnosti v Úvalech
a okolí

HUSOVA KAPLE
- Liturgická bohoslužba se svátostí 
  VEČEŘE PÁNĚ  - neděle 5. 10. v 9 hodin
- Ekumenická bohoslužba slova
  neděle 12. 10. v 16 hodin
- Nedělní společné modlitby
  neděle 19. 10. v 9 hodin
- Songová bohoslužba 
  (reprodukce křesťanských kapel)
  pro mladší i starší
  neděle 26. 10. v 15 hodin

Husova kaple – KLUB VOLNÉ CHVÍLE 
aneb Posezení u kávy
středa 8. 10. v 16.30 h

Zahájení kroužku 
ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ HROU 
pro nejmenší a školní děti
pondělí 6. 10. v 16 hodin – mladší děti
úterý 7. 10. v 16 hodin – starší děti

U P O Z O R N Ě N Í !!!
Neděle 2. 11. od 9 hodin v Husově
kapli – Vzpomínka na zesnulé

Zkoušky Komorního pěveckého sboru 
CHRISTI Úvaly
pondělí a čtvrtek v 18 hodin

P O Z V Á N Í
Na téma JEŽÍŠ KRISTUS – 
CHLÉB ŽIVOTA se koná křesťanská 
ekumenická bohoslužba
NEDĚLE 12. 10. V 16 HODIN V HUSOVĚ
KAPLI CČSH, Pražská 180
Úřední hodiny Duchovní správy CČSH 
v Úvalech: pondělí a úterý 16 – 18 hodin,
dále podle telefonické dohody   

Pražská 180, Úvaly (nad závorami)
tel. 605 920 773
e-mail: CCSH  _UVALY@seznam.cz

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Stejně jako v minulých letech měly děti z Úval a okolí možnost 
účastnit se Anglického tábora. Díky opětovné přízni ředitel-
ství základní školy jsme v týdnu od 11. 8. využívali prostory 
„domečku“, tělocvičny a jídelny. V průběhu celého týdne jsme 
„cestovali časem“ – od pravěku, přes Vikingy, starověký Egypt 
až ke středověkým rytířům. Každý den se děti učily anglicky 
s rodilými mluvčími, zpívaly, hrály hry, soutěžily. Ve skupinkách  
se probírala důležitá životní témata jako láska, zlo i odpuštění. 
Nechybělo ani vyrábění – i menší děti hravě zvládly vyrobit si 
papyrus a naučit se egyptské hieroglyfy. Krásné počasí přálo 
úterním vodním hrátkám (Wet Tuesday) – osvědčený ledový 
bowling, házení mokrými houbami na cíl a vodní klouzačka pro 
odvážlivce opět mezi dětmi vzbudily velké nadšení. Ve čtvrtek 
všichni účastníci předvedli své masky – nejlepší byli odměněni 
speciálními cenami.

V průběhu celého týdne děti nacvičovaly divadlo – překvapení, 
které rodiče měli možnost vidět na páteční závěrečné party. Ta 
kvůli špatnému počasí musela být přesunuta z koupaliště do 
tělocvičny. Přesto se všichni dobře bavili – rodiče při tombole 
a  divadle i děti při nakupování odměn za získané drahokamy. 
Skupina, kterou pan starosta vyhodnotil jako nejlepší herce, 
mohla své vedoucí za odměnu bombardovat šlehačkovými stře-
lami. Celý večer provázela hudbou skupina Run(a)way.
Děkujeme všem rodičům za důvěru, vedení města za podporu, 
vedení školy za propůjčení prostor a všem sponzorům za dary 
do tomboly i do obchůdku s odměnami.

Hanka Hoblíková, Kelsie a John Mullenovi

Sponzoři EC: Prague Christian Fellowship, Shady Grove 
Church, D/FW, Tx, Restaurace Trincea, Restaurace Ve 
dvoře, Café Delikates, Vinotéka, Vinárna U sudu, Elektro 
Hlávka, Víkendshop, Fitnesscentrum Mamut, Kadeřnictví paní 
Merčáková, Večerka paní Kopačová, paní Atka Stemberg, paní 
Hyblbauerová, pan Baumruk.



1. 10. 1959
V Úvalech vyšlo první číslo 
místního měsíčníku ŽIVOT 
ÚVAL.

1. 10. 2005
Po 18 letech v Úvalech 
obnovilo činnost obvodní 
oddělení Policie ČR.

2. 10. 1726
Krajský úřad nařídil, aby na 
žádost královské apelace 
šenkýř z velké ouvalské hos-
pody Josef Vydra se dosta-
vil do Brodu k výslechu 
a vypověděl o rok a půl sta-
rém sporu, který se týkal 
formanské truhlice s penězi
a kořením – co truhlice obsa-
hovala, komu byla ukradena 
a jaká je ztráta na penězích.

5. 10. 1560
Albrecht Smiřický ze Smiřic 
a na Náchodě přikoupením 
Hostína a tou dobou pus-
tého Hodova ke škvorecké-
mu panství opět sjednotil 
dosud rozdělené Úvaly pod 
jednu správu škvoreckého 
panství.

8. 10. 1919
Úvaly projížděl na koni 
prezident republiky T. G. 
Masaryk a u závor v Husově
ulici se setkal i s místními
občany.

10. 10. 1856
V Úvalech byla otevřena 
katolická fara a ustavena 
samostatná úvalská farnost 
u kostela Zvěstování Páně. 

15. 10. 1871
V Úvalech byl vysvěcen 
a otevřen cukrovar. Hned 
druhý den se v něm začalo 
pracovat.

24. 10. 1926
Konaly se obecní volby. Do 
třicetičlenného úvalského 

zastupitelstva kandidovalo 
osm politických stran.

27. 10. 1947
V předvečer výročí vzniku 
Česko-slovenské republi-
ky byl na místním hřbitově 
slavnostně odhalen pomník 
sovětskému vojínovi.

28. 10. 1918
V dopoledních hodinách 
začaly Úvaly projíždět první 
ozdobené vlaky s nápisy „Ať 
žije ČSR!“. Cestující z Prahy
přinášeli nadšené zprávy 
o převzetí Obilního ústavu, 
místodržitelství a dalších 
hlavních úřadů Národním 
výborem, v jehož čele stáli 
politici Antonín Švehla, 
Alois Rašín, Jiří Stříbrný, 
František Soukup a Vavro 
Šrobár. V Úvalech propuklo 
radostné nadšení, při němž 
občané vyšli do ulic a zača-
li z úředních budov strhá-
vat státní znaky s císařským
orlem. Starosta František 
Kaplan však brzy vyjádřil 
obavy, že by revoluční vřava 
mohla přerůst v nekontro-
lovatelné výtržnosti, a proto 
společně se členy obecní-
ho zastupitelstva vyzval 
tělocvičnou jednotu Sokol 
o pomoc při dohledu na 
dodržování pořádku. 

28. 10. 1936
Úvalští představitelé a obča-
né uvítali v Úvalech při cestě 
do Prahy rumunského krále 
Carola II.

28. 10. 1874
Do Úval byla dodána první 
ruční stříkačka v ceně 725 
zlatých. V krátké době se 
sestavila kolem Františka 
Bilanského a Františka Fialy 
skupina lidí, která byla v pří-
padě požáru schopna stří-
kačku obsluhovat.

říjen 1996
Bylo realizováno přenese-
ní sochy prvního pražské-
ho arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic z původní loka-
lity u trati a Škvorecké ulice 
na místo v prostoru náměs-
tí Arnošta z Pardubic před 
domem čp. 95. Tento záměr 

se podařilo uskutečnit u pří-
ležitosti 140. výročí založe-
ní katolické fary v Úvalech.
Během následujícího roku 
byla arcibiskupova socha 
podrobena zevrubnému 
restaurátorskému zásahu. 

Dr. Vítězslav Pokorný, 
kronikář města
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Sázení lípy v roce 1968

28. října 1968, v den 50. výročí vzniku Československé 
republiky, byla v horní části dnešního náměstí Arnošta 
z Pardubic slavnostně zasazena lípa, která měla také při-
pomínat obrodný proces konce 60. let 20. století. Strom se 
však do současnosti nedochoval.
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PLNĚNÉ ŽAMPIONY NEBO HŘÍBKY

NA 4 PORCE JE POTŘEBA:
250g žampionů nebo jiných hub, např. malých hříbků či 
suchohřibů
1 červená cibule
1 lžíce másla
4 lžíce bazalkového pesta
100g balkánského sýra
máslo na vymazání zapékací misky

POSTUP:
Troubu rozehřejte na 190°C. Z očištěných hub odřízněte 
nožičky a kloboučky vydlabejte tak, aby z nich vznikly 
malé mističky.
Nožičky nakrájejte na drobné kousky a cibuli nasekejte 
najemno. Na pánvi nechte rozpustit máslo, přihoďte 
cibuli a smažte asi 3 minuty, dokud nezesklovatí. Přidejte 
nasekané nohy a ještě 3 minuty společně poduste.
Podušenou směs pomocí lžičky rozdělte do kloboučků, 
přidejte lžičku pesta a zasypte rozdrobeným balkánským 
sýrem. Kloboučky naskládejte do máslem vymazané zapé-
kací misky a zapékejte v troubě 10-15 minut. Sýr na povr-
chu zezlátne a chutě se dokonale propojí.

Pro pikantnější variantu použijte místo balkánského sýru 
nivu.

Přeji všem dobrou chuť!
Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

HOUBOVÉ KARBANÁTKY

čerstvé houby
hladká mouka
česnek
vejce
sůl, pepř, kmín, majoránka (bazalka)

Houby umeleme, přidáme utřený česnek dle chuti, vejce, 
majoránku, pepř, kmín, sůl. Vše smícháme dohromady 
a zlehka zahustíme hladkou moukou. Vytváříme malé 
karbanátky, které opékáme na rozpáleném oleji nebo sádle. 
Jako přílohu podáváme bramborovou kaši nebo vařené 
brambory, které můžeme posypat sekanou pažitkou nebo 
petrželkou. Dle chuti podáváme i tatarskou omáčku.

Přeji dobrou chuť!
Dr. Vítězslav Pokorný, redakce

TÉMA NA LISTOPAD: JABLEČNÉ KOLÁČE

V
Neela Shahová   Dalmatská 1742
Kamila Kulhavá   Dalmatská 1741
Lucie Kovačíková  Alešova 269
Tereza Listopadová                       V. Špály 1350
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

70 let Věra Boková  Dobrovského 924
Jaroslava Beránková Sukova 717
Karel Fišer  nám. Svobody 1570
Štefan Józsa  Chelčického 1316

75 let Věra Semrádová  Hodov 459
80 let Zdeněk Kučera  Husova 81
81 let Miluše Procházková Mánesova 1047

Věra Pilátová  5. května 375
Antonín Paul  Bulharská 775
Oldřich Jarý  Hakenova 294

82 let Vlasta Hlaváčková Fibichova 1281
83 let Věra Černá  Hakenova 1027

Miroslav Šváb  nám. A. z Pardubic 1060
Miloslava Rytinová Kollárova 1227

84 let Libuše Jankovská Pražská 691
85 let Karel Zámostný  Dobrovského 491
86 let Antonín Květoň  Dalmatská 1763

Věra Vlčková  nám. Svobody 1475
87 let Karel Šochman  5. května 883
88 let Jaroslav Bartoň  nám. Svobody 1475
90 let Marie Matějková Nerudova 443
94 let Marie Slavíková  Purkyňova 655
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti do dalších let.

Josef Vondra   Janáčkova 1131
Jindřich Janoušek  Raisova 1189
Antonie Rážová   B. Němcové 236
Helena Loskotová  Chorvatská 1313
Marie Šemberová  28. října 242
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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Rezidence & 
Wellness Blatov
hledá pro svou nově otevřenou 
provozovnu v Újezdu nad Lesy 
spolehlivé pracovníky pro 
níže uvedené volné pozice:
uklízečka/pokojská
obsluha baru, 
manikérka,
pedikérka,
kadeřnice.
Očekávaný nástup: 
listopad 2008
V případě zájmu zašlete Váš 
profesní životopis nejlépe 
s fotografií a uvedením 
pozice na e-mail: dagmar.
polakova@kossuth.cz, příp. 
volejte na tel.: 724 912 858. 

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

Prodám byt 3+1/L v Úvalech.
Tel: 777 068 162

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

OCEŇOVÁNÍ – ODHADY
v oboru motorových 
vozidel, technologických 
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

Autoškola Martínek 
Úvaly zahajuje výcvik řidičů 
sk. B – říjen, listopad, 
platba na splátky. Tel. 
607 761 383, 281 982 803

Zveme Vás na sraz 
spolužáků - ročník 
narození 1945 a 1946 dne 
8.11.2008 v 15.00 hodin 
ve vinárně Sokolovna na 
náměstí Arnošta z Pardubic.
Jitka a Helena

Nabízím úklid domácnosti 
v Úvalech a okolí.  Tel. 725 579 802

MOTO ÚVALY
Zveme všechny motorkáře 
z Úval a okolí na 8. moto 
vyjížďku. Sobota 4. října 10.00 
– náměstí A. z Pardubic.
www.motouvaly.wz.cz,
Tel: 777 615 707

Koupíme menší rodinný 
domek v Úvalech
do 3.000.000.,- Kč.  
Solidní jednání.  
Telefon 777 803 435

Nabízím práce 

mikrorypadlem.

mobil: 603 512 134

PRONAJMU
téměř nový, nadstandardně 

zařízený byt 2+1 (70 m2)
v Úvalech – Náměstí Svobody.

Garáž, komora, vstup na společnou 
zahradu z kuchyně a ložnice, 

bezpečnostní okna, kuchyňská linka, 
vestavěné stříně, vlastní plynové topení

Nájem 14.000Kč/měsíc,
volný od 1.11.2008.  

Kontakt: 607 189 767



mercedes



MUSIC BAR FLASH
ÚVALY

(BÝVALÁ HOMOLKA)

25. 10. 2008

KONCERT

JANY KRATOCHVÍLOVÉ

A

THE SNAILS

OD 21. HODIN

TEL.: 603 934 058



Česká firma ALBA CR s.r.o. zabývající se výrobou kancelářských židlí přijme do své provozovny ve ŠKVORCI 
na hlavní pracovní úvazek: 

  ASISTENTKU VEDOUCÍHO VÝROBY
Náplň práce: - administrativní úkony

    - skladové hospodářství
Požadujeme: - ukončené SŠ

PRACOVNÍKA DO VÝVOJOVÉHO OODĚLENÍ
Náplň práce: - vývoj nových výrobků
Požadujeme: - znalost práce s programem AutoCad
   - ukončené SŠ

Nabízíme: - zázemí stabilní společnosti
- příjemné pracovní prostředí
- práci v mladém kolektivu
- vysoké finanční ohodnocení
- pravidelnou pracovní dobu

Informace osobně nebo na tel. 224 284 026-8, pan Matějovic





Pohřební ústav 
Pavel Kos

nabízí tyto služby

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více 
než 20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho 
přání, kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru. 
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo 
emailem. Komu svěříte důstojný odchod vašeho 
blízkého záleží jen na vás.

Kde nás najdete?
Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 1384 
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615 
nonstop linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz 
www.pohrebnisluzbykos.cz

Café cukrárna 
Delikates

Vás zve, do nově otevřené cukrárny, kavárny 
v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic

Nabízíme výbornou kávu, horkou čokoládu, 
nealko, míchané nápoje alko 

i nealko, mléčné koktejly, zmrzlinové poháry, 
zákusky, DIA zákusky, chlebíčky, bagety, 

obložená vejce, svačiny pro děti 
i dospělé. Máte-li doma oslavu nebo hosty, 

zajistíme dorty i pohoštění dle Vašeho přání.

pondělí – pátek  7,30 - 16,30
sobota   7,30 - 16,00
neděle            10,30 - 17,00

Těšíme se na Vás

Zveme Vás do naší prodejny 

Úvaly Husova 1102.

Granule pro psy – Acana, Brit, Brit Care, -

Astor, Profilum, Delikan, Fitmin

-

Whiskas, Apetit, Profilum

-

-

Mici, Mikeš, silikon

-

-

-

-



Advokátní  kancelář  Trnka  & Burdová  s i 
dovoluje oznámit,  že dne 1. 11. 2007 ote-
vřela své nově zřízené detašované praco-
viště 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 schůz-
ka  možná  po předchozí  dohodě s  Vámi . 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu 
ve všech oblastech práva, zejména práva občanské-
ho, rodinného, obchodního, správního a trestního. 
V případě 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.

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







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




