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Oslava významného životního jubilea 
- 100 let
Dne 26. 2. 2009 jsme v obřadní síni Městského úřadu Úvaly za 
přítomnosti starosty MUDr. Jana Šťastného a místostarostky Ing. 
Heleny Váňové a zástupců Okresní správy sociálního zabezpe-
čení Praha-východ oslavili vzácné, významné životní jubileum 
100 let paní Boženy Floriánové. 
Velmi příjemné posezení s oslavenkyní a její rodinou vyvrcholi-
lo vystoupením vnuka a pravnučky, kteří svým krásným zpěvem 
pro svou milovanou babičku podtrhli příjemnou atmosféru to-
hoto významného setkání.

O dotační politice města
V poslední době se vyskytlo hned několik dotazů, které se týkají 
využívání možností čerpání dotací z fondů EU. Někteří zastu-
pitelé i občané jsou přesvědčeni, že nejsou využívány veškeré 
možnosti, které město má. Jak to tedy vlastně je?
Ano, na počátku tohoto volebního období (ale i dříve) bylo jas-
né, že je třeba dobudovat kanalizaci, čističku, přivést do Úval 
pitnou vodu a tak dále. Neexistovaly však materiály, které by 
tyto potřeby přesně specifikovaly, kvantifikovaly – které by ur-
čily priority, výše investic, programy, z kterých je možné čerpat 
a podobně.
Podmínkou podání jakékoli žádosti o dotaci, ať již z fondů EU 
či fondů domácích, je existence projektové dokumentace – a 
přinejmenším územního rozhodnutí, spíše však stavebního po-
volení. Některé dotační programy dokonce vyžadují i ukončené 
výběrové řízení na dodavatele.
Na začátku volebního období jsme měli k dispozici pouze pro-
jekty na kanalizaci v ulici 5. května a Slovan. O dotace na tyto 
části je zažádáno. Jinak jsme ale začínali  téměř  „od píky“.
Během dvou let od nástupu nového vedení v tomto volebním 
období se podařilo definovat základní potřeby města (Strategic-
ký rozvojový plán), určit priority (Integrovaný plán rozvoje), 
provést všechna výběrová řízení na dodavatele projektů, vy-
tvořit pracovní skupiny vedené projektovými managery, rozjet 
územní řízení – a kde to bylo možné i stavební povolení.
Jinými slovy řečeno – nejen díky vedení města, ale i díky podpo-
ře rady a většiny zastupitelů se podařilo během historicky krát-
ké doby stihnout obrovský kus práce, což se ovšem socialistům, 
kteří tvoří naši opozici, moc nelíbí.
A zcela zásadně se jim pak nelíbí skutečnost, že se nám podařilo 
získat i finanční prostředky na spolufinancování všech priorit-
ních projektů, které jsou v současné době již připraveny, popří-
padě jsou před dokončením.
Na základě smlouvy se společností Úvaly Development máme 
možnost získat 80 až 100 milionů Kč a další hmotné statky ve 
výši přibližně půl miliardy, včetně dvou nových mateřských ško-
lek, z nichž jedna bude propojena se základním stupněm ZŠ.
Nyní k definovaným prioritám:
Naprostou nezbytností bylo přivedení pitné vody do Úval, ne-
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Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva 
města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 16. 4. 2009 
od 18 hodin  v sále domu s pečovatelskou službou. 
Program jednání bude oznámen na úřední desce 

městského úřadu.

Dne 21. 3. 2009 oslavil významné životní jubileum 
Ing. Vladislav Procházka, dlouholetý vedoucí redaktor 
měsíčníku Život Úval.  Rádi bychom mu i touto cestou po-
přáli pevné zdraví, hodně životních úspěchů a tvůrčích sil  
a v  neposlední  řadě  také poděkovali  za  poctivou práci pro 
již zmíněné periodikum a jeho přínos pro kulturu v našem 
městě.   

starosta MUDr. Jan Šťastný, 
místostarosta Ing. Helena Váňová, 

členové redakční rady, 
pracovníci odboru správního MěÚ Úvaly 

spolu s členy kulturní komise Vedení města Úvaly zve občany Úval 
na 

„Prezentaci a výklad návrhu řešení areálu 
stávajících objektů základní školy“,

která se koná
ve  čtvrtek 23. 4. 2009 od 17 hodin.

Prezentace se koná v kulturním sále domu 
s pečovatelskou službou

na náměstí Svobody v Úvalech.
Výklad provedou zpracovatelé studie - A.LT Architekti v.o.s.
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boť hygienická výjimka používání současné vody z jirenských 
vrtů trvá pouze do konce tohoto roku. Jaké by to pro město 
mělo důsledky, kdyby od 1.1. 2010 začala z našich kohoutků ad-
ministrativním rozhodnutím téci „užitková voda“, si jistě každý 
dovede představit. Na tuto investiční akci ve výši 50 milionů Kč, 
která bude již brzy zakončena a kolaudována, se podařilo získat 
dotaci ve výši 50 % od  Středočeského kraje a ministerstva země-
dělství, tedy 22,5 milionů Kč. Spoluúčast Úval bude však činit 
cca 14 milionů Kč (zde však máme možnost čerpat dlouhodobý 
zvýhodněný úvěr).
Ze zpracovaných materiálů, zejména z Integrovaného plánu 
rozvoje, vyšlo najevo, že dalšími absolutními prioritami jsou 
vodohospodářské projekty zaměřené na rozšíření kapacity čis-
tičky odpadních vod (ČOV), rekonstrukci vodovodního řadu k 
vodojemu Rohožník, rekonstrukci tohoto vodojemu, výstavbu 
vodojemu – jih, který stabilizuje dodávku a tlak vody v Úvalech, 
a samozřejmě dobudování kanalizace.
Za účelem realizace těchto investičních akcí byla určena pra-
covní skupina a „projektový manager“, žádosti o dotace jsou 
podávány v termínech a tam, kde to je možné. O těchto investi-
cích pojednává zvláštní článek z pera projektového managera 
v příštím čísle Života Úval.
Musím upřesnit termín „tam, kde je to možné“, neboť celou řadu 
úvalských priorit z evropských fondů financovat nelze. Proto 
jsou podávány žádosti na krajský úřad i ministerstva.
Souběžně s vodohospodářskými stavbami intenzivně připravu-
jeme žádosti o dotace, které se týkají úvalského školství.
I když na všech frontách bojujeme o získání finančních pro-
středků na dostavbu základní školy (jedná se o 160 milionů Kč), 
musíme vzít v úvahu celkovou hospodářskou situaci a úsporná 
opatření. Vedení a rada města proto pracují na vytváření projek-
tů na rekonstrukce stávajících školních budov tak, aby se zefek-
tivnilo jejich využití.
Prioritou je, samozřejmě, i rozšíření kapacity mateřských škol, 
konkrétně mateřské školky Kollárova. Bude se jednat o investici 
ve výši asi 12 milionů Kč. V současné době se připravuje projek-
tová dokumentace i stavební povolení. Intenzivně pak hledáme 
i dotační zdroje.
Bohužel, evropské dotace na tyto rekonstrukce budou, pravdě-
podobně, vázány na obce pod 5 tisíc obyvatel. Úvaly mají při-
bližně 5 500 oficiálně přihlášených občanů …
A dostáváme se k „jádru pudla“. Jak jsem již naznačil v případě 
vodohospodářských investic,  možnosti fondů EU velmi často 
nekorespondují s potřebami měst a obcí. Navíc se podmínky 
přidělování dotací mění i v průběhu dotačních řízení, výzvy 
jsou vyhlašovány opožděně či dokonce nečekaně.
Nelze také „brát“ každou dotaci, která je k dispozici, nýbrž jen 
ty, které město skutečně potřebuje.
Velmi komplikované bylo například najít tu správnou cestu 
k získání dotací pro rekonstrukci rybníků. Našla se, muselo však 
dojít k rozfázování těchto investic do delšího časového období. 
V současné době se připravují  žádosti o dotace na rekonstrukci 
úseku Kalák – Jámy – Fabrák ve výši přibližně 20 milionů Kč.
Bohužel, přijetí dotací je bez milosti spjato se spoluúčastí města. 
Vše souvisí se vším.
Jestliže socialisté z Otevřených Úval brojí proti „výstavbě za 
přeložkou“,  pak ovšem likvidují i možnost spolufinancování 
dotačních programů – a tím i podávání žádostí o dotace všeho 
druhu.
Ať se to někomu líbí či nikoli, zejména v současné celosvětové 
hospodářské krizi se bez finanční pomoci investorů (zejména 
investora výstavby na Hostíně) prostě neobejdeme.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

„Moderní“ trendy v našem městě
Už i do našeho města dorazil „moderní“ trend nabádající obča-
ny a instituce: „Nedodržujte pravidla, která se vám nelíbí!“ Jinak 
řečeno: nedodržujte zákony, nedodržujte uzavřené smlouvy, 
pokud s nimi nesouhlasíte …
Opravdu si přejeme jít touto cestou?
Naše město uzavřelo v dubnu roku 2008 smlouvu s develope-
rem výstavby v oblasti Hostína, na jejímž základě získáme nej-
méně 80 milionů Kč v hotovosti (59 milionů již leží na kontě 
města) a další hmotné statky v hodnotě přibližně půl miliardy 
Kč, včetně dvou nových školek, z nichž jedna bude propojena 
s prvním stupněm školy základní. Peníze na hotovosti umožní 
městu zapojit se do dotačních systémů EU, ministerstev a kra-
je a umožní realizovat některé důležité investiční akce včetně 
urychleného rozšíření kapacity MŠ, rekonstrukce rybníků a po-
dobně.
Smlouva je téměř rok platná, město i společnost Úvaly Develo-
pment doposud v pohodě a vzájemném prospěchu plnily pod-
mínky vzájemné spolupráce, které z ní vyplývají. I zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 17. března rozhodlo devíti hlasy 
proti pěti (jeden ze zastupitelů chyběl), že je v zájmu města za-
potřebí podmínky smlouvy plnit.
Je však naprosto nepochopitelné – a pro budoucnost města 
i velmi nebezpečné, že se vůbec mohou vyskytnout zastupi-
telé, kteří uzavřené smlouvy města dodržovat nehodlají – a to 
i za cenu velmi těžkého ekonomického poškození města, ve kte-
rém žijí. Osobně jsem tímto postojem velmi znepokojen a výše 
popsaný „moderní“ trend považuji za  neslučitelný se zásadami 
demokracie a práva. Z tohoto důvodu, a pro informovanost ve-
řejnosti, chci na stránkách Života Úval zveřejnit konkrétní jmé-
na těch zastupitelů, kteří se k nedodržování právních vztahů při 
hlasování 17. března přihlásili:
Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly),
Mgr. Milan Švejnoha (Otevřené Úvaly),
Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly),
Ing. Michal Breda (Otevřené Úvaly),
Ing. Ladislav Morávek (KSČM).

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

JARNÍ  ÚKLID -  INFORMACE
S nastupujícím jarem opětně přichází i pravidelný jarní úklid od 
některých odpadů z našich domácností. Letošní úklid se bude 
částečně konat jiným způsobem než v letech minulých, a pro-
to je nutno věnovat následujícím  řádkům zvýšenou pozornost. 
Svoz neproběhne ve dvou etapách. Neuskuteční se první etapa, 
kterou byl svoz starého železa. Důvodem je zjištění z podzimní-
ho svozu v roce 2008, kdy množství svezeného železa od jednot-
livých nemovitostí bylo tak malé, že nedošlo po odpočtu výkup-
ní ceny ani k pokrytí nákladů na svoz. V rámci jarního úklidu je 
však možné odložit staré železo a kovový odpad jiným, následu-
jícím způsobem. V rámci svozu biomaterálů a objemnějších od-
padů je možno k přistavovaným kontejnerům odkládat železo 
a kovový odpad, přičemž je nutno se řídit pokyny přítomných 
pracovníků svozové firmy. V případě rozměrných a těžkých 
kusů železa nebo autovraků je možno kontaktovat zástupce svo-
zové firmy pana Fidlera na tel. č. 603584251.

Svoz biomateriálů a objemnějších odpadů – termínový 
kalendář  
Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky 
a technikou firmy pana Davida Fidlera  a proběhne od druhé po-
loviny  měsíce dubna a počátkem měsíce května 2009. Svoz se 



týká biomateriálů z domácností a ze zahrad, které nemohly být 
kompostovány, dále pařezů a větví, které je však nutno rozřezat 
na menší rozměry, aby prostorově zabíraly co nejmenší objem. 
Svoz se dále týká i maloobjemových a objemnějších odpadů, 
které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na separované odpady. Do přistavených kontejnerů 
nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále od-
pady, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení 
v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a mo-
nitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
  
Harmonogram svozu
termín:  číslo     termín:  číslo 
                                 stanoviště:   stanoviště: 
14. dubna  22,30  28. dubna  27,35
15. dubna  12,44  29. dubna  5,21
16. dubna  26,32  30. dubna  9,31 
17. dubna  18,25    1. května  52,53 
18. dubna  17,38    2. května  51,54  
19. dubna  15,43    3. května  48,55
20. dubna  10,33    4. května  7,20 
21. dubna  2,46    5. května  8,40
22. dubna  19,45    6. května  16,49
23. dubna  11,29    7. května  4,23         
24. dubna  1,47    8. května  6,36      
25. dubna  42,50    9. května  34,39 
26. dubna  24,28  10. května 41     
27. dubna  14,37  11. května 3,13
 
Očíslování stanovišť kontejnerů

1 roh ulic Chorvatská, Slovinská  
2 roh ulic Bulharská, Ruská 
3 roh ulic Srbská, Škvorecká 
4 střed Jiřího z Poděbrad  
5 střed Chelčického   
6 střed Roháčova  
7 střed 5. května   
8 roh ulic Kladská, Lužická  
9 roh ulic U Kaberny, U Výmoly   
10 roh ulic Nerudova, Preslova   
11 roh ulic Nerudova, Žižkova  
12 roh ulic Čechova, Havlíčkova  
13 roh ulic Nerudova, Boženy Němcové  
14 roh ulic Kollárova, Boženy Němcové 
15 roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého 
16 roh ulic Nerudova, Raisova
17 roh ulic Raisova, Prokopa Velikého   
18 roh ulic Raisova, Kollárova    
19 roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova  
20 roh ulic Kollárova, Ladova  
21 roh ulic Hakenova, Štefánikova  
22 roh ulic Wolkerova, Alešova   
23 roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října  
24 roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka  
25 roh ulic Rašínova, náměstí Svobody      
26 roh ulic Grégrova, Dobrovského
27 roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
28 roh ulic Čelakovského, Foersterova
29 roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova    
30 roh ulic Rašínova, Tylova
31 roh ulic Klostermannova, Dobrovského          
32 roh ulic Palackého, Hakenova       
33 střed Otokara Březiny      
34 roh ulic Janáčkova, Purkyňova        
35 střed Fibichova
36 střed V Zálesí
37 roh ulic Glücksmannova, Šámalova
38 roh ulic Janáčkova, Jirenská
39 roh ulic  Nad Koupadlem, Purkyňova 
40 střed Horova           

41 roh ulic Sovova, Na Spojce
42 roh ulic Pod Tratí, Denisova            
43 roh ulic Denisova, Smetanova
44 roh ulic Fügnerova, Tyršova             
45 střed Hálkova    
46 střed náměstí Arnošta z Pardubic          
47 roh ulic Mánesova, Horova
48 střed Pod Slovany
49 střed Pražská (před čp. 142)
50 střed Atlasová      
51 střed U Obory 
52 střed K Hájovně
53 střed Jiráskova
54 střed Do Hodova
55 okraj zahrádkářská kolonie u Obory 

Čas přistavování kontejnerů 
Kontejnery budou přistavovány na výše uvedená stanoviště 
v uvedený den mezi 8.00 až 9.00 h a odváženy budou po 17.00 h  
téhož dne (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou na stanovišti 
přes noc).                                                            Bohuslav Prokůpek, 

odbor životního prostředí a územního plánování
                                                                                               
    

Světelná křižovatka na silnici I/12 a přechody
Z důvodu několika opakovaných stížností na funkčnost světelné sig-
nalizace jsme požádali firmu Jansa Miloš, Brandýs nad Labem, která 
má uzavřenou smlouvu s městem na provádění servisu světelné sig-
nalizace v Úvalech, o sdělení, jak funguje tato signalizace a jak časté 
jsou intervaly. 
Délka zeleného signálu na přechodu přes silnici I/12 je v současné 
době 7 sekund a podle zákona a norem (norma uvádí minimální dél-
ku 5 sekund) slouží pro vstup chodců na přechod - zahájení přecháze-
ní. Po jejím ukončení (zhasnutí zeleného světla) mají chodci dokončit 
přecházení vozovky a k tomu účelu je počítáno s takzvanou vyklizova-
cí dobou, po kterou mají chodci dokončit bezpečně přecházení. 
U tohoto zařízení jsou po většinu tohoto času vyklizení aktivní blika-
če, které upozorňují odbočující řidiče na jejich povinnost umožnit 
chodcům přejít vozovku. Čas zelené je proto volen ve většině případů 
tak, aby chodec došel za polovinu přechodu (délka přechodu je 10 
m a po dobu  7 s urazí chodec asi 7 m - norma udává rychlost chodce 
1,2 m/s, což by odpovídalo 8,4 m). Maximální doba čekání na zelenou 
je maximální doba od skončení zelené do jejího opětovného začát-
ku a je dána délkou signálního plánu, což v našem případě jsou tři 
funkční programy fungující v různých časových pásmech dne. Jejich 
maximální délky jsou 60, 80 a 100 sekund, což odpovídá době čekání 
maximálně 54, 73 a 93 sekund. To platí v případě, že chodec použil 
(stiskl) tlačítko. Pokud tak neučiní, nepřijde zelená nikdy. To je z dů-
vodu zvýšení propustnosti křižovatky, protože bez  signálu pro chod-
ce je program výrazně kratší a propustnost se zvýší o cca 20-30%. Tato 
funkce se používá v místech s nízkým provozem chodců nebo silným 
provozem křižujících vozidel.  
Minimální doba čekání na zelenou je závislá na okamžiku, kdy cho-
dec stiskne tlačítko - to znamená, kde se zrovna program nachází 
a zdali v předcházejícím cyklu byl přechod realizován. V ideálním pří-
padě může trvat minimální doba 3 vteřiny, v případě opakovaných 
minimálních cyklů programu (pokud by po skončení zelené někdo 
okamžitě stiskl tlačítko a nebyl takřka žádný provoz) trvá cyklus min. 
29 sekund, což znamená dobu čekání 22 sekund. Zařízení umožňuje 
plně dynamický provoz (plně závislý na počtu vozidel), a proto nelze 
nikdy přesně stanovit délku jednotlivých cyklů, pouze jejich minimál-
ní a maximální hodnotu.
Je tedy zřejmé, že na křižovatce řízené světly a vybavené tlačítky pro 
chodce musíme stisknout tlačítko a trpělivě čekat na rozsvícení zele-
ného světla.

Adriana Bednarčíková, odbor investic a dopravy
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Informace o Zdravotním středisku v Úvalech
V lednu 2008 jsem podle smlouvy převzal Zdravotní středisko 
v Úvalech. Po faktickém zmapování skutečného stavu, chodu 
budovy a potřeb obyvatel jsem v první polovině loňského roku 
zahájil práce na přípravě studie na dostavbu a modernizaci zdra-
votního střediska.

Sestavil jsem kolektiv zkušených odborníků a podle zadání 
vznikla první studie a ucelený koncept k rekonstrukci a dostav-
bě zdravotního střediska, který zohledňoval možnosti lokality 
a potřeby občanů.
Projekt byl průběžně konzultován s vedením města a byl také 
prezentován v místním tisku i na veřejném zasedání zastupitel-
stva. Na základě široké diskuse a připomínek jak zastupitelů, tak 
občanů a dalších odborníků, jsme připravili zcela nový projekt.
Při změně dispozice stavby, ale zachování stejného rozsahu po-
skytované zdravotní péče původního projektu splňuje tento 
nový projekt požadavky a připomínky jak zastupitelů (např. par-
kovací místa), tak občanů (např. zastínění sousedních pozem-
ků) - viz nové vizualizace. Tato poslední podoba provozu pro-
stor nové polikliniky byla konzultována a schválena Krajskou 
hygienickou stanicí i Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Byly 
provedeny stavební sondy základů budovy a změřeny hodnoty 
radonu.

Současně od poloviny minulého roku probíhají konzultace 
ohledně finančního zajištění celého projektu. Jedním z důleži-
tých pilířů financování je možnost čerpání finančních prostřed-
ků z Evropských fondů. Projekt byl podrobně konzultován a 
prezentován na krajské úrovni. Celý projekt zde získal podporu 
a příslib možnosti čerpání peněz z Evropských fondů, a to na 
první polovinu tohoto roku.

Po krajských volbách se změnilo téměř veškeré vedení kraj-
ských úřadů a institucí. Podle posledních informací se změnila 
i pravidla a cíle pro čerpání peněz z Evropských fondů a nyní je 
nelze získat pro náš projekt. V jednání jsou i další možnosti fi-
nancování, ale i zde je nyní zřejmá opatrnost a vyčkávání dalšího 
vývoje probíhající světové finanční krize.
Nová výzva pro čerpání z Evropských fondů proběhne na pod-
zim a zde je reálná možnost na získání finančních prostředků 
pro náš projekt. V této době už musí být definitivně jasné finan-
cování tohoto záměru.
Všechny zamýšlené změny v rozsahu poskytování zdravotní 
péče jsou do jisté míry vázány na realizaci projektu. Došlo už k 
úpravě, návaznosti a zastupitelnosti na jednotlivých obvodech. 
V rámci personálních možností došlo k úpravě otvírací doby lé-
kárny a prodloužení její doby o hodinu v pátek. O nedostateč-
ném fungování gynekologie jsem jednal s dosavadním nájem-
cem. Byla mi přislíbena náprava, ale ta nenastala. Proto jsem se 
obrátil na VZP a s jejím souhlasem zahájil jednání o možném 
úvazku pro jiného nájemce. Předběžnou smlouvu jsem uzavřel 
s gynekologem MUDr. M. Šmehilem, který zde má zájem praco-
vat na plný úvazek.
Celému projektu věnuji mnoho energie, času i finančních pro-
středků a jsem pevně přesvědčen, že tato pěkná poliklinika 
v Úvalech bude brzy realitou.

MUDr. Jiří Mareš

Jak je to se smlouvou o realizaci projektu Hostín
Úvalští sociální demokraté zastupitelům města napsali dopis, 
ve kterém mj. vyjadřují svůj názor na realizaci výstavby v oblasti 
Hostín za budoucí přeložkou silnice I/12 s doporučením, aby 
zastupitelé raději při pořizování územního plánu rozhodli o za-
řazení této lokality mezi prvky územního systému ekologické 
stability s cílem vytvořit uzavřený zelený pás kolem města. Při 
té příležitosti jsme též přiložili právní analýzu smlouvy, kterou 
město uzavřelo s Úvaly Development (MEI), abychom upozorni-
li na vážné právní nedostatky, které mohou způsobit neplatnost 
podstatné části této smlouvy, resp. abychom dodali zastupite-
lům odvahu hlasovat i proti hrozbě smluvních sankcí.  Zároveň 
jsme konstatovali, že pokud zastupitelé s vědomím těchto sku-
tečností přesto rozhodnou o zastavění této části úvalského kata-
stru, budeme toto rozhodnutí jako demokraté respektovat.
Bohužel, místo jednání, či jen vzetí v úvahu našich argumentů, 
nás vedení města ostře napadlo v minulém čísle Života Úval. Ne-
zbývá nám než se bránit, byť jsme si dialog s politickými partne-
ry ve městě představovali trochu jinak. 
Předně nemohu souhlasit s tvrzením, že „žádné zastupitelstvo 
nemůže dlouhodobě vzdorovat finančně silným lobbistickým 
skupinám“. Proboha, od čeho pak tu politici jsou? Chce-li vede-
ní města sociálním demokratům kontrovat tím, že kývnutím na 
záměr developera zabránilo výstavbě soustavy skladů á la Jirny, 
pak máme společný zájem a rada pouze netuší, k čemu proces 
pořizování územně plánovací dokumentace slouží, nebo nao-
pak sama podlehla lobbistům v plném rozsahu, a tak se sama 
pohybuje na hraně zákona, kterou novináři trefně nazývají poli-
tická korupce. Obě možnosti především úvalskou ODS staví do 
ne příliš lichotivého světla.
Za druhé si dovolím za stanoviskem vedení města odhalit též 
útok na mou vlastní profesní erudici, především proto, že jsem 
nejen vystudovaný právník a mám postgraduální Ph.D. v oboru 
veřejné právo, ale též proto, že jsem se z pozice spolupředkla-
datele podílel na přípravě nového stavebního zákona. Přede-
vším mne ani sto erudovaných právních kanceláří nepřesvědčí 
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o tom, že obec smlouvou, kterou uzavírá v samostatné působ-
nosti, může k něčemu zavázat své orgány, které vykonávají 
přenesenou působnost, tedy chcete-li, pravomoce státu. Stejně 
jako úvalský stavební úřad rozhoduje v územním a stavebním 
řízení z pozice výkonu státní moci, tak zastupitelstvo pořizuje 
územní plán v přenesené působnosti. O obou těchto skutečnos-
tech předmětná smlouva s developerem je. Na tyto skutečnosti 
jsem upozorňoval při jednání zastupitelstva, při kterém se tato 
smlouva schvalovala, přičemž jsem byl jak panem starostou, tak 
právníkem oné „erudované“ kanceláře ubezpečen, že nemám 
aktuální znění návrhu smlouvy a že to, o kterém se právě roz-
hoduje, uvedené (podle mého názoru neplatné) pasáže neobsa-
huje. Mé tvrzení lze kdykoliv dokázat, neboť z tohoto jednání je 
pořízen videozáznam. Jestli tedy napadání předmětné smlouvy 
sociální demokracií považuje vedení města za neseriózní, pak já 
považuji za navýsost neseriózní matení zastupitelů v době, kdy 
o tak důležitém dokumentu rozhodovali.
Nebudu se přít o to, zda Úvaly by bez příspěvku developera 
byly s to kofinancovat některé projekty sociální či technic-
ké infrastruktury města, na které lze žádat prostředky EU. Jen 
mne zajímá, kolik výzev pro čerpání evropských peněz už jsme 
prošvihli? Chápu, že upnutí se na jeden projekt dokáže zaslepit 
i schopnější politiky. Nemohu však neupozornit na to, že inves-
tor si v předmětné smlouvě velmi pozorně pohlídal to, aby jím 
poskytnuté prostředky byly použity především pro stavby té in-
frastruktury, bez které se projekt Hostín neobejde. I připomenu-
tý projekt revitalizace rybníků, o kterém starosta ví, že nám na 
něm velmi záleží, byl zúžen pouze na úsek Kalák – Fabrák, který 
je nejvíce ohrožen změněnou hydrologickou situací v důsledku 
zastavění Hostína. Pan starosta jistě musel souhlasit se zveřejně-
ním našeho dopisu zastupitelům v ŽÚ, aniž k tomu měl souhlas 
ČSSD, přitom nezveřejnil náš dopis ve věci naší kritiky okleštění 
projektu úvalských rybníků, ačkoliv k tomu byl vyzván. Jaká to 
odvaha, když se to hodí?!?
Co mě ale nejvíce mrzí, je, že vedení města prostřednictvím to-
hoto článku tvrdě pokračuje v nehorázném vydírání zastupite-
lů, které opírá o sankce údajně hrozící v případě nedodržení 
předmětné smlouvy. Nestydí se ani vzít jako rukojmí sportovní 
a další spolky, kterým slibuje, že v případě „zhacení smlouvy se 
společenství Development budou saturovány z městského roz-
počtu jen naprosto minimálně, spíše vůbec“. Dokonce i cizoja-
zyčná komunita přichází radě města vhod, když mají prosadit 
zájem developera – nebo tím už hrozí developer samotnému ve-
dení města? Je mi líto, že naše komunální politická reprezentace 
klesla tak nízko. Zatím nevím, jak z tohoto bahna město dostat. 
Snad opravdu by nejrozumnější cestou bylo nechat o neplatnos-
ti těchto částí smlouvy rozhodnout nezávislý orgán, tedy soud. 
Vyzve-li nás k tomu viditelná část občanů Úval, budeme připra-
veni se na formulaci takové žaloby podílet.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (ppetrzilek@socdem.cz)
       předseda MO ČSSD Úvaly

Smlouvy mezi městem Úvaly a firmou Úvaly 
Development, s.r.o., z pohledu právníků
Vzhledem k tomu, že předseda místní organizace ČSSD JUDr. 
Petržílek zpochybnil platnost smlouvy mezi městem Úvaly 
a firmou Úvaly Development, s.r.o., požádali jsme o stanoviska 
tři erudované právní kanceláře, konkrétně JUDr. Hochmanna, 
který pro město pracuje již několik let, dále kancelář Kadleček 
– Ježková, která se zabývá obecní problematikou v Hradci krá-
lové, a JUDr. Plose, který přednáší problematiku urbanistiky na 
univerzitě. Všichni právníci platnost smlouvy potvrdili. Z odpo-

vědi JUDr. Plose, která byla nejobsáhlejší, jsme vybrali některé 
podstatné informace. Citujeme:

Stavební zákon v ustanovení § 88 – Přerušení územního říze-
ní – se výslovně odkazuje na smlouvu, uzavíranou mezi obcí 
a investorem, tzv. smlouvu „plánovací“. Tento typ smlouvy je 
také základem smluvního ujednání mezi městem Úvaly a inves-
tiční společností MEI. Obsah smlouvy plánovací je rámcově uve-
den jako příloha č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analy-
tických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Obec je územním samo-
správným celkem, kterému jsou svěřeny jednak funkce samo-
správné (pozn. redakční rady: nositelem funkce samosprávné 
je zastupitelstvo města), jednak funkce výkonu „státní správy 
v přenesené působnosti“ (pozn. redakční rady: nositelem vý-
konu státní správy jsou úředníci jednotlivých odborů, odbory 
městského úřadu mají tedy dvě základní činnosti – v oblasti sa-
mosprávné a v oblasti přenesené působnosti státní správy).
Podstatné náležitosti obou těchto forem „veřejné správy“ jsou 
popsány v ustanoveních zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Z těchto ustanovení mimo jiné plyne, že (§ 2) „(1) Obec je veřej-
noprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v práv-
ních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též ve-
řejný zájem.“
Podrobnosti o hospodaření obce jsou uvedeny v ustanovení 
§ 38 až 44, z nichž vyplývá, že obec má a musí nakládat svými 
prostředky hospodárně, splnit nezbytné právní náležitosti, kte-
ré zákon o obcích, resp. další zákony speciální, na něž se tento 
zákon odkazuje – například způsoby zveřejňování záměrů obce 
při nakládání majetkem, způsoby jejich projednávání a schvalo-
vání, jakož i určení odpovědných orgánů města.
Poznámky pana Petržílka však neobsahují žádný odkaz na poru-
šení těchto pravidel. Škoda, že se ve svém vyjádření nepokusil 
JUDr. Petržílek odpovědět na základní otázku: v čem spočívá 
nehospodárnost konání a rozhodnutí politické reprezentace 
města?
 Obec jakožto veřejnoprávní korporace nakládající vlastním ma-
jetkem má, pochopitelně, právo uzavírat smlouvy a zavazovat se, 
a to včetně případných sankcí, jimiž je zatížena obec, nesplní-li 
svoje závazky. Smluvní ujednání je výrazem vůle obou smluv-
ních stran, které v těchto vztazích vystupují jako rovné subjekty, 
jakkoliv by si zřejmě pan Petržílek přál, aby tomu tak nebylo.
Námitky proti smlouvě se tak omezují prakticky na námitku 
jedinou, a tou je otázka, zda se může obec zavázat k podpoře 
určitého investičního záměru a zavázat se, že tomuto záměru 
nebude klást překážky – ba právě naopak, podpoří ho ve všech 
procesech, ve kterých bude vystupovat a hájit zájmy obce.
Náhled na to, co je či není zájmem obce, se může v případě po-
litické reprezentace města pochopitelně lišit, nicméně nutno 
konstatovat, že město se může zavázat k takovému postupu, a to 
v těch případech, kdy vystupuje jako suverénní správce území, 
to jest jakožto orgán samosprávný – tímto případem zcela nepo-
chybně je i případ projednávání, schvalování a vydávání územ-
ně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. 
Zejména je k tomu oprávněna, pokud byl základ těchto společ-
ných aktivit dohodnut, prověřen a sjednán předem a podmín-
ky dodržení této dohody jsou podmínkami smlouvy. Pokud by 
obec tímto oprávněním nedisponovala, ztratila by prakticky 
zcela možnost ovlivňovat jakkoliv vývoj v území – a to (předpo-
kládám) pan Petržílek na mysli neměl. 
Na důkaz své schopnosti dostát svým závazkům, byť v daném 
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případě závazkům budoucím, společnost poskytla městu částku 
ve výši 59.290.171,- Kč jako jistou záruku solidnosti a solvent-
nosti. Ze shora uvedeného pak mj. vyplývá, že nebudou-li napl-
něny podmínky pro vyměření místních poplatků, bude město 
povinno uhrazenou částku vrátit, a to proto, že takové plnění by 
bylo plněním bez právního důvodu, tedy bezdůvodným oboha-
cením na straně města.
Jak autor správně uvádí, společnost se v citovaném ustanove-
ní a v souvisejících ustanoveních smlouvy zavázala realizovat 
ve smlouvě specifikované „projekty společného zájmu“ (mj. 
výstavbu mateřské školky, komunikací a technické infrastruk-
tury), dále však opomněl (úmyslně?!) dodat, že v souladu s dikcí 
smlouvy budou tyto stavby přenechány do užívání městu, a to 
bezúplatně nebo jen za symbolickou úplatu. 
Závazek města ve vztahu k územnímu řízení se týká podpory 
města a nekladení překážek pro rozhodnutí za podmínky do-
držení městem projednaných parametrů rozvoje. Pan Petržílek 
nám, žel, nesdělil, co vlastně napadá - závazek neklást překážky, 
je to nejmenší, co může v rámci plánovací smlouvy ve smyslu 
stavebního zákona obec učinit! 
Podle autora má město jako účastník řízení a dotčený správní 
orgán apriorní „právo klást překážky v průběhu řízení“, a do-
konce se takového práva dle tvrzení autora „vzdalo“. Investor 
a stávající reprezentace města, která podpořila uzavření smlou-
vy, ovšem vychází ze zcela opačné myšlenky, totiž že závazek 
„neklást překážky“ lze chápat jako esenciální náležitost každé 
vzájemné spolupráce a poskytování součinnosti. Je proto ne-
pochopitelné, že se autor nad touto skutečností pozastavuje, 
když „nekladení překážek“, resp. „vzdání se práva klást překáž-
ky“ v obecném slova smyslu zřejmě chápe jako ztrátu možnosti 
efektivně manipulovat investorem.
JUDr. Petržílek dále napadá vedení města a zastupitelstvo 
z „podjatosti“ (pozn. redakční rady). JUDr. Plos k tomu dodává:
Podmínky podjatosti při rozhodování jsou popsány ve správ-
ním řádu dosti přesně. Existuje i dosti slušná judikatura, která 
– mimo jiné – popisuje postavení obcí ve vztahu ke správnímu 
rozhodování v jejím správním území. Smlouva jednoznačně sta-
novuje, že město jako subjekt smlouvy a jako subjekt samospráv-
ný nebude klást v řízení překážky za podmínky dodržení para-
metrů, které byly v dosavadním procesu dohodnuty a sjednány, 
resp. dokonce prověřeny v procesu pořízení územně plánova-
cí dokumentace. Pokud chce pan Petržílek namítat podjatost, 
bude muset snést mnohem podstatnější a konkrétní argumenty; 
pokud bychom totiž přijali všeobecně jeho argumentaci, pak 
by prakticky nebylo možné, aby úřad města vydával jakékoliv 
správní rozhodnutí, územním počínaje a stavebním konče, pro-
tože město je fakticky ve všech těchto procesech nejméně účast-
níkem řízení, nepřísluší-li mu dokonce postavení dotčeného 
správního orgánu podle § 136 odst. 2 správního řádu. Obecní 
úřad tedy jako orgán obce (jednotky územní samosprávy), vyko-
nává působnost v oblasti státní správy, která na něj byla v soula-
du se zákonem přenesena. Orgány obce jsou přitom povolány 
k výkonu státní správy v řadě oblastí – a v mnoha případech 
může nastat a běžně nastává situace, kdy účastníkem správního 
řízení je obec sama. Zákonodárce přistoupil k takovému zákon-
nému a přitom ústavně konformnímu řešení, které připouští, 
aby v kterémkoliv stupni správního řízení o právu nebo povin-
nostech územně samosprávné jednotky na konkrétním úseku 
státní správy rozhodoval orgán tohoto územně správního celku. 
Pracovník takového orgánu v daném řízení nevystupuje prvotně 
jako zaměstnanec, nýbrž jako úředník územně samosprávného 
celku, mezi jehož základní povinnosti podle zákona č. 312/2002 
Sb. patří mimo jiné dodržovat ústavní pořádek, právní předpisy 
vztahující se k práci jím vykonávané, hájit při výkonu správních 

činností veřejný zájem, jednat a rozhodovat nestranně bez ohle-
du na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co 
by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Tyto po-
vinnosti pak má úředník i při výkonu státní správy, která byla 
na orgán samosprávy zákonem přenesena. Skutečnost, že zákon 
uvedené povinnosti úředníků územních samosprávných celků 
takto explicitně vypočítává, je podle NSS třeba vnímat právě 
i v souvislosti s tím, že tito úředníci jsou v mnoha případech 
povoláni k rozhodování o věcech týkajících se obce nebo kra-
je, tedy de facto jejich zaměstnavatelů. Aby byly v takových pří-
padech dány pochybnosti o podjatosti konkrétního úředníka, 
musela by přistoupit ještě další skutečnost, například důvodná 
obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho zaměstnavatele 
v konkrétním případě. Chybnost úvahy (JUDr. Petržílka – pozn. 
redakční rady) o vyloučení pracovníků úřadu spočívá i v tom, že 
v případě jejího uznání by došlo k vyloučení všech pracovníků 
správního orgánu, tedy de facto k vyloučení celého správního 
orgánu, což však správní řád nepřipouští.
JUDr. Petržílek dále tvrdí, že ze smlouvy primárně vyplývá, že 
má chránit především zájem společnosti (pozn. redakční rady); 
k tomu JUDr. Plos dodává: 
Toto tvrzení postrádá jakoukoliv právní i věcnou podstatu; k to-
muto bodu nelze prakticky nic dodat, neboť není k čemu. Pan 
Petržílek by musel na velmi konkrétních skutečnostech proká-
zat svá tvrzení, v čem spočívá ochrana zájmů společnosti, čehož 
zjevně není schopen!
Vyjádření pana Petržílka sleduje v zásadě dvě skutečnosti. Jed-
nak výhrady vůči věcnému obsahu investičního záměru, jednak 
výhrady k právním náležitostem smlouvy. Pro obhajobu svých 
stanovisek volí však formulace, které neodpovídají ani znění 
smlouvy, ani jejímu smyslu a účelu – a už vůbec ne platnému 
právu. Celý tento elaborát postrádá věrohodnou věcnou i právní 
argumentaci a je v podstatě snůškou páně Petržílkových domně-
nek, které se navíc zakládají na jeho specifickém znění smlouvy 
(„drobně“ si text smlouvy upravuje tak, aby mu vyhověl). Vzhle-
dem k jím tvrzené skutečnosti, že je spoluautorem stavebního 
zákona, je s podivem, že jeho obsah a obsah jeho prováděcích 
vyhlášek zřejmě vůbec nezná.

JUDr. PhDr. Jiří Plos,  JUDr. Erika Hronová

Nařízení Státní veterinární správy
Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opat-
ření, která se týkají některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu 
ke katarální horečce. Dnem 13. 3. 2009 se chovatelům skotu, 
ovcí a koz starších 3 měsíců, chovaných jako hospodářská zvířa-
ta, nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální 
horečku ovcí, které tvoří celé území ČR. Opakované očkování 
zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována, musí 
být provedeno nejpozději do 30. 4. 2009. Očkování zvířat, která 
dosud nebyla proti katarální horečce ovcí očkována, musí být 
provedeno nejpozději do 30. 4. 2009. Očkování nově naroze-
ných zvířat, která po 30. 4. 2009 dosáhnou stáří 3 měsíců, musí 
být provedeno vždy nejpozději do 3 měsíců, které uplynuly od 
předcházejícího očkování. 
Podrobné informace, které obsahují povinnosti chovatelů a ve-
terinárních lékařů, jsou uvedeny v nařízení Státní veterinární 
správy č. j. 2009/1044/SVS, které je vyvěšeno na úřední desce 
u Městského úřadu v Úvalech.
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Zprávy z města

Částečná uzavírka pro stavbu okružní 
křižovatky na silnici č. II/611 a č. III/33310 
mezi obcemi Šestajovice a Zeleneč
Od 1. 4. 2009 do 14. 6. 2009 bude zřízena částečná uzavírka sil-
nic č. II/611 a č. III/33310 mezi obcemi Šestajovice a Zeleneč 
z důvodu výstavby okružní křižovatky. Objízdná trasa vede přes 
obce Šestajovice – Jirny – Mstětice – Zeleneč. 
Linka č. 304  Praha, Černý Most – Úvaly, žel. st. a zpět bude mít 
po dobu částečné uzavírky přechodnou úpravu jízdního řádu. 
Vyvěšení přechodné úpravy jízdního řádu zajistí dopravce.

Změna ordinačních hodin 
– MUDr. Michaela Maříková
Po:  8 -14 hodin
Út:  8 -14 hodin
St:   8 -12 hodin,   12.30 – 14 hodin (diabetologická poradna)
Čt:  13 -19 hodin
Pá:  8 -14 hodin
Každý den možnost objednání. 
Stále možnost registrace, závodní péče, poradna pro výživu.
Telefon: 281 982 853, mobil 777 332 887
e-mail: marikova.m@centrum.cz    

20. dubna letošního roku uplyne 10 let od okamžiku, kdy byl za účasti významných hostů slavnostně otevřen a pře-
dán do užívání úvalský domov seniorů. Tím bylo dovršeno několikaleté úsilí vedení města v čele s tehdejším staros-
tou Ing. Ivanem Černým o výstavbu zařízení pro důstojný život mnoha starších občanů nejen z Úval, ale i okolí.
Desetiletému výročí proto věnujeme téma měsíce.

Téma měsíce
Domov seniorů v Úvalech oslaví v dubnu desáté výročí otevření

K výstavbě Domova seniorů v Úvalech
Na jaře letošního roku uplyne již 10 roků od slavnostního ote-
vření Domova seniorů v Úvalech. V té době se nazýval domov 
důchodců. Co tomu předcházelo?
Především mnohaleté úsilí města mít na svém území zařízení, 
které umožní úvalským občanům strávit i tzv. “podzim života“ 
v Úvalech. Až do roku 1999 museli naši spoluobčané, pokud 
už zejména ze zdravotních důvodů potřebovali celodenní péči, 
přijmout umístění v domovech seniorů v jiných městech nebo 
obcích, například v Jenštejně. Příležitost k vybudování domova 
seniorů se naskytla poté, kdy Okresní správa sociálních služeb 
Praha - východ musela vrátit katolické církvi v první polovině 
90. let objekt ve Staré Boleslavi, kde byl jeden z jejích domovů 
seniorů. Jako náhrada bylo rozhodnuto vybudovat v okrese dva 
domovy seniorů za státní peníze. Otázka zněla: Kde? Ze souboje 
vyšly vítězně Říčany a Úvaly.
Nebylo to ovšem zadarmo. Město muselo dát vhodný pozemek, 
a to byl pro Úvaly velký problém. Z diskuze v zastupitelstvu 
vzešel požadavek na umístění objektu v širším centru města, 
aby obyvatelé domova neztratili kontakt s děním ve městě. Nej-
vhodnějším místem se nakonec ukázalo náměstí Svobody, avšak 
tam město vlastnilo jen menší pozemek, který byl nedostačující 
pro stavbu. Město postupně vykoupilo sousední pozemky od 
restituentů a od katolické církve. Právě s ní byla jednání vel-
mi zdlouhavá. Nepomáhala argumentace, že pozemky budou 
sloužit sociálním účelům. Katolická církev měla pevné zásady 
a postupy, které dodržovala při prodeji svého majetku, a také již 
měla řadu nepříjemných zkušeností se zneužitím levného pro-
deje pozemků apod. Nakonec město pozemky koupilo, ale ještě 
je muselo částečně směnit se soukromým vlastníkem dalších 
pozemků na náměstí, protože původní parcelace byla v této lo-
kalitě úhlopříčná. Směnou se získaly obdélníkové parcely, které 
byly na rozdíl od původních již vhodné pro výstavbu. Velký po-
díl na vyřešení a zajištění pozemků měli Ing. Václava Baumano-
vá, zástupkyně starosty, a Petr Kočárník, vedoucí odboru správy 
majetku na městském úřadě.
Další příprava výstavby domova probíhala už plně v režii Okres-

ní správy sociálních služeb Praha - východ a Okresního úřadu 
Praha - východ. Výběrovým řízením byl vybrán projektant stav-
by, firma Intos, s.r.o., Uherské Hradiště. Město sice mělo své 
zástupce v hodnotící komisi, ale zásadním způsobem nemohlo 
ovlivnit rozhodnutí. Projektant ovšem potřeboval spolupráci 
s městem, ať už se jednalo o parametry stavby vzhledem k územ-
nímu plánu a k okolí, tak k nutným návaznostem na připojení 
na inženýrské sítě. Po schválení projektové dokumentace byla 
výběrovým řízením vybrána stavební firma pro realizaci stavby. 
Nakonec zakázku na výstavbu získala firma Konstruktis Novo-
stav, s.r.o. V této fázi přípravy a v průběhu vlastní výstavby byl za 
město „styčným důstojníkem“ Petr Kočárník a Ing. Renata Per-
glerová, rovněž pracovnice městského úřadu.
Domov seniorů v Úvalech byl navržen pro 47 seniorů. Část po-
kojů je svým vybavením a uspořádáním určena pro ty z nich, 
kteří prakticky leží celý den. Domov má bohatě vybavené záze-
mí, nejen nezbytnou kuchyň s jídelnou, ale i místnosti pro cviče-
ní, rehabilitaci, zájmovou a kulturní činnost a také pro personál, 
vše podle vzorových parametrů Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Stavba je řešena jako klasická konstrukce z cihelných 
stěn a betonových stropů. Výstavba trvala necelé dva roky.

Ing. Ivan Černý

Slavnostní otevření Domova seniorů v Úvalech 20. 4. 1999 za 
účasti Ing. Hůlky, přednosty Okresního úřadu Praha-východ
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Téma měsíce
Rozhovor s paní Zdenkou Jordánovou, ředitelkou Domova seniorů v Úvalech

Paní ředitelko, můžete nám prosím sdělit několik základních 
údajů o domově seniorů, který vedete? 
Domov seniorů Úvaly je samostatná příspěvková organizace, 
jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje. Poslá-
ním Domova seniorů Úvaly je poskytování sociálně-zdravotních 
služeb uživatelům v důchodovém věku, kteří se ocitli v nepříz-
nivé sociální a zdravotní situaci a potřebují péči a podporu při 
běžných denních úkonech a ostatních činnostech poskytova-
ných sociální službou. Cílovou skupinou DS jsou senioři s vě-
kovým průměrem okolo 80 let, kteří mají trvalé bydliště zejmé-
na v okrese Praha-východ, eventuálně v Praze a Středočeském 
kraji. DS poskytuje služby seniorům, kteří pozbyli schopnost se 
ze zdravotních důvodů sami o sebe postarat ve svém domácím 
prostředí,  či seniorům, kteří se nedokáží se svou tíživou sociál-
ní situací vyrovnat a nemají dostatečné rodinné zázemí, které by 
jim toto pomohlo zvládnout v jejich přirozeném prostředí. Dále 
pokud péče o ně nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani 
jinou ambulantní či terénní službou a DS je schopen jim poskyt-
nout kvalitní a odpovídající služby. Cílem DS je zajistit uživateli 
podmínky k důstojnému životu, podpořit ho v samostatnosti, 
soběstačnosti, aktivizovat ho nebo alespoň pomoci mu udržet 
jeho zbývající fyzické i psychické schopnosti. V neposlední řadě 
zapojit uživatele do okolní společnosti tak, aby co nejvíce žil 
stejně jako jeho vrstevníci. 
Jaká je kapacita domova? Je plně obsazen?
Kapacita domova seniorů je 47 lůžek, v současné době je plně 
obsazen.

Kolik obyvatelů domova je z Úval?
Mezi uživateli je nyní 40% seniorů, kteří mají předchozí bydliš-
tě buď přímo v Úvalech nebo nejbližším okolí (např. Jirny, Ho-
roušany).
Kolik je nejstaršímu a naopak nejmladšímu obyvateli?
Nejstaršímu uživateli je 90 let, nejmladšímu 74 let.
Jaký je způsob přijímání žádostí do domova? Žádá senior nebo 
někdo jiný?
Zájemce o naše služby osobně ( příp. v zastoupení ) navštíví DS,  
sociální pracovnicí je proveden po DS, jsou mu zodpovězeny 
jeho dotazy a poskytnuty potřebné informace. Pokud se rozhod-
ne o umístění v DS požádat, obdrží formulář žádosti s patřičný-
mi náležitostmi. Vyplněnou žádost s přílohami žadatel osobně 
přinese do DS, kde ji před soc. pracovnicí podepíše. Pokud není 
schopen dostavit se osobně, soc. pracovnice jej navštíví v místě 
jeho aktuálního pobytu a žadatel podepisuje žádost tam. Jsou-li 
splněny všechny podmínky podání žádosti, je žádost předlože-
na komisi DS, která rozhodne o vyhovění či nevyhovění žádos-
ti. Žadatel je o tomto písemně vyrozuměn. V případě vyhovění 
se žádost zařazuje do seznamu žadatelů. Nastanou-li podmínky 
k nástupu do DS, je žadateli zaslána pozvánka k nástupu, kde 
jsou upřesněny podmínky nástupu. 
Kolik se za pobyt v domově měsíčně platí? 
Úhrada za ubytování a stravu závisí na typu ubytování a činí 
cca 300,- Kč denně, úhrada za poskytování péče za kalendářní 
měsíc je ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona 
č. 106/2006 Sb., o sociálních službách. 
Jaké základní služby domov poskytuje?
DS Úvaly poskytuje služby sociální péče dle § 49 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (trvalý pobyt) a dle § 44 
téhož zákona (odlehčovací služba). 
Jakou vizi máte v rozšíření spektra poskytovaných služeb?
Mezi naše vize do budoucna patří výstavba denního stacionáře 
pro seniory. Denní stacionář slouží pro seniory, kteří jinak žijí 
v domácím prostředí a starají se o ně rodinní příslušníci. Dále 
máme v plánu zřízení samostatného křídla pro seniory trpící de-
mencí, kteří potřebují jiný přístup a zvláštní péči. 
Dalším naším cílem je rozšíření poradenských služeb pro senio-
ry a jejich rodinné příslušníky.
Jaké poskytujete služby nad rámec povinných sociálních slu-
žeb (nadstandardní služby za úplatu)? 
DS Úvaly poskytuje za poplatky například dopravu uživatele slu-
žebním autem, kopírování, vířivou vanu nebo zapůjčení televi-
zoru. Dále zajišťuje externí služby, jako kadeřníka či pedikúru 
(tyto služby se řídí vlastním ceníkem externích pracovníků). 
Bezplatně, avšak nad rámec poskytovaných služeb, zajišťuje DS 
Úvaly např. doprovody do zdravotnických zařízení, nemůže-li 
toto zajistit rodina, nebo internetové připojení přímo na pokoji. 
Plánujete opravy objektu, úpravy a změny pro roky 2009 – 
2010?
Mezi naše plánované opravy patří rekonstrukce výtahů, úprava 
místnosti určené k rehabilitaci uživatelů, úprava společenských 
místností v prvním a druhém patře na místnosti multifunkční 
a pořízení dlouhodobého majetku (např. nové polohovací po-
stele). Naším velkým zájmem je také upravit zahradu a okolí do-
mova tak, aby tyto prostory mohli naši senioři více, účelněji a 
bezpečně využívat.      
Jaké jsou v domově největší svízele a problémy?
Ačkoliv byl domov postaven jako „bezbariérový“, dodnes se po-
týkáme s problémy, které právě s tímto souvisí. Špatně přístup-
né sprchové kouty, nesnadné otevírání dveří, prahy, vestavěné 
skříně, které jsou vysoké až ke stropu, takže na ně nedosáhne 
ani personál, natož hůře se pohybující senior.
Jak vidíte budoucnost domova seniorů z hlediska financování?

Ukázka pokoje

Koupelna s masážní vanou
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Jako dobrou. Domov je závislý na příspěvcích od KÚ a MPSV, 
avšak sám přispívá do rozpočtu tzv. hostinskou činností (DS 
vaří pro sousední Domov s pečovatelskou službou a další se-
niory z Úval), aktivním vyhledáváním sponzorů a tvorbou pro-
jektů. 
Jaké jsou nároky ze zákona na kvalifikaci sociálních pracov-
níků? 
Sociální pracovníci i další pracovníci domova jsou vybíráni 
a přijímáni v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Dalším kritériem je samozřejmě kladný vztah k senio-
rům a aktivní zájem o tuto práci a také ochota se průběžně dále 
vzdělávat. 
Jak se vyrovnáváte s psychicky náročnou prací v domově?             
Ano, tato práce je velmi psychicky náročná, denně si pracovníci 
musí poradit s různými, a ne vždycky příjemnými, situacemi. 
Práce vyžaduje trpělivost, ochotu a porozumění. Proto, jak už 
je zmíněno v otázce předchozí, je již při výběru pracovníků při-
hlíženo k osobnosti pracovníka, který má být se seniory v kon-
taktu. K zvládání náročných situací slouží právě i další vzdělává-

ní (prevence syndromu vyhoření, zvládání náročných situací, 
kurzy z oblasti geriatrie a gerontologie), to vše pomáhá k větší 
informovanosti o situacích, které se mohou v rámci poskytová-
ní péče seniorům přihodit (jak postupovat, jak nepříjemným 
situacím předejít), a k samotnému poznání seniora. Velkým 
pomocníkem při práci je též spolupráce, komunikace s kolegy 
a v neposlední řadě humor. 
Čím se můžete pochlubit?          
Snažíme se o jiný, lidský přístup. O rodinnější prostředí. Není-li 
to nutné, pracovníci nenosí uniformy, neomezujeme v domo-
vě návštěvy vyhrazenými návštěvními hodinami, naopak úzkou 
spolupráci s rodinou a blízkými seniorů vidíme jako velké plus. 
Odstraňujeme „nemocniční“ prvky z prostorů domova a snaží-
me se o zkvalitňování a zpříjemnění životního prostředí senio-
rů (koupelna s dostupnou vanou či sprchovacím lůžkem, různé 
kompenzační pomůcky, barevně vymalované pokoje…).   
Děkuji za odpovědi a přeji Vám a celému personálu, ať se nároč-
ná práce daří a obyvatelům domova seniorů spokojený život.                                                                                
                                                                     Ing. Vladislav Procházka

Modlitebna slouží i jako místnost pro trénink paměti Část společenské místnosti. 4x foto H. Krumpolcová

Téma měsíce

Domov seniorů Úvaly, nám. Svobody 1475, 25082 Úvaly
tel.281 980 919,22, fax 281980924, dduvaly@quick.cz, www.dduvaly.cz, IČO 71229043

Domov seniorů Úvaly slaví 10 let!!!
V rámci této oslavy si Vás dovoluje pozvat na tyto akce:

Den otevřených dveří  (20. 4. 2009)
Zahradní slavnost (květen 2009)

Úvalské klání (červen 2009)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná dne 20. 4. 2009 od 9.00 do 17.00 hodin.
Přijďte se podívat do domova a přitom s námi oslavit tento den! 

Doprovodná akce: kulturní program a vzpomínky na časy minulé… 
Zdenka Jordánová, ředitelka DS Úvaly
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Zeptali jsme se za vás...
vedoucího územního odboru vnější služby Praha venkov-východ, 
plukovníka Mgr. Jaromíra Dolejšího

Na únorovém zasedání zastupitelstva města se představili noví 
zástupci Policie ČR. Využili jsme jejich návštěvy a dojednali 
schůzku, na které padlo hned několik otázek, zejména k nové 
struktuře Policie ČR
1. Jak se změnila organizační struktura Policie ČR pro Prahu 
východ?
Vláda České republiky si stanovila v roce 2006 jako jednu z pri-
orit reformovat Policii České republiky. Reforma policie byla 
rozpracována v rámci deseti pilířů, které jsou postupně napl-
ňovány. Jedním z důležitých pilířů reformy byla legislativní 
stránka, která spočívala ve schválení nového zákona o Policii ČR 
a novelizovala řadu souvisejících zákonů.
Nový zákon o PČR vstoupil v účinnost 1. ledna 2009 a z nejdůle-
žitějších oblastí úpravy stanoví:
•postavení PČR,
•povinnosti PČR,
•úkoly a oprávnění PČR.
K datu účinnosti byl schválen vznik 14 krajských ředitelství po-
licie v rámci České republiky tak, aby policie kopírovala orga-
nizační strukturu vyšších samosprávních celků. Do konce roku 
2008 byla policie organizována v osmi krajských správách po-
licie a do roku 2012 budou postupně vznikat další krajská ře-
ditelství policie na konečný počet 14. Hranice Středočeského 
kraje se nemění. Došlo ke zrušení okresních ředitelství policie 
a v územích bývalých okresních ředitelství vznikly územní od-
bory vnější služby a územní odbory služby kriminální policie 
a vyšetřování. Na území bývalého Okresního ředitelství Praha – 
venkov vznikly Územní odbory vnější služby a  SKPV v částech: 
VÝCHOD – ZÁPAD – JIH. Snahou je přiblížit činnost policie sa-
mosprávě a veřejnosti. Územní odbor vnější služby Praha ven-
kov – VÝCHOD má sídlo v Brandýse nad Labem, Zahradnická 
1877/1, vedoucím odboru je plk. Mgr. Jaromír DOLEJŠÍ. Územní 
odbor kriminální služby a vyšetřování Praha venkov – VÝCHOD 
má sídlo v Praze 8,  Křižíkova 8  a vedoucím odboru je plk. Sta-
nislav PLOCEK.
2. Jak velká oblast spadá pod Prahu venkov-východ? 
Do územní odpovědnosti Praha venkov – VÝCHOD patří terito-
ria obcí a měst, spadajících pod Obvodní oddělení PČR Úvaly, 
Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odolena Voda. 
V rámci územního odboru je i dislokován dopravní inspektorát 
se sídlem ve Zdibech.
3. Jaká oblast spadá pod Obvodní oddělení Úvaly?
Do územní odpovědnosti Obvodního oddělení Úvaly patří obce 
a města : Úvaly, Horoušany, Horoušánky, Květnice, Sibřina, Stu-
pice, Dobročovice, Jirny, Nové Jirny, Šestajovice, Škvorec, Tře-
bohostice, Zlatá, Sluštice. V těchto teritoriích Obvodní oddělení 
Úvaly zajišťuje výkon policejních činností. 
4. Nemáme v Úvalech Městskou policii. Je možné, aby některé 
jejich činnosti přebrala Policie ČR?
To v žádném případě není možné. Jednotlivé kompetence jsou 
mezi těmito složkami nepřenosné.
Bude tedy nutné uvažovat o zřízení Městské policie v Úvalech, 
protože právě ona může řešit některé problémy občanů, např. 
volně pobíhající zvěř, rušení nočního klidu apod.
5. Jaká je v současné době kriminalita v katastru Úval?
Neřekl bych, že by se něčím odlišovala od ostatních měst a obcí. 
Jde o problém majetkové kriminality všeho druhu – vykrádání 
motorových vozidel, jejich odcizení apod.
Nutno podotknout, že se podařilo odhalit skupinu pachatelů, 
která v oblasti Praha východ odcizovala kabelky a tašky starším 
občanům. Dva z těchto pachatelů jsou již ve vazbě.
6. Chystá Policie ČR nějakou novinku pro Úvaly?
Myslím, že to lze nazvat novinkou, chceme delegovat vedoucího 
Obvodního oddělení v Úvalech do Komise pro prevenci krimi-

nality. Myslím si, že to bude pro obě strany užitečné z hlediska 
toku informací.
7. Bude možné počítat s různými preventivními a osvětovými 
akcemi pro obyvatele Úval?
Pokud o tuto osvětu budou mít Úvaly zájem a bude vše projed-
náno s dostatečným předstihem, pak to považuji za reálné a pa-
trně i přínosné pro obyvatele. Zejména pro starší populaci bude 
zajímavé, jak čelit různým podvodníkům apod. Ale domnívám 
se, že dětem i „náctiletým” budeme mít rovněž co nabídnout.
Náš první rozhovor je tedy u konce a doufejme, že další budou 
následovat.
Nezbývá než poděkovat a popřát všem zainteresovaným čle-
nům PČR v naší lokalitě mnoho úspěchů .

-ek-

Policie ČR přijímá do svých řad nové policisty 
Podmínky přijetí:
•Občanství ČR, 
•věk nad 18 let, 
•bezúhonnost, 
•minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 
•fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby, 
•není členem politické strany nebo politického hnutí, nevyko-
nává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není čle-
nem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které 
vykonávají podnikatelskou činnost.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel čísle: 974882209 
nebo 725844100.

„NÁBOROVÉ KEMPY“ pro zájemce o práci u policie
Pracovníci preventivně informační skupiny Praha - venkov na-
vštívili v měsíci únoru několik středních škol a využili předma-
turitního období k oslovení studentů. Právě studenti čtvrtých 
ročníků budou letos maturovat. Někteří se hlásí na vysoké školy, 
ale  řada z nich neví, zda najdou uplatnění na pracovním trhu. 
Počet pracovních míst, díky světové finanční krizi, je nižší a stu-
denti jsou si toho také vědomi. 
Pracovníci preventivně informační skupiny nabízeli uplatnění 
u policie více než  sto dvaceti studentům z pěti středních škol 
na území regionu Praha - venkov.
Z celkového počtu oslovených projevilo zájem o práci u policie 
celkem dvaačtyřicet uchazečů.
Pracovníci preventivně informační skupiny Praha – venkov vyu-
žívají možnosti přihlásit uchazeče do tzv. „NÁBOROVÉHO KEM-
PU“. Tento projekt začal fungovat před rokem a osvědčil se. 
Během náborového kempu absolvují uchazeči  psychotesty, fy-
zické testy a na závěr zdravotní prohlídky.
Možnost využití tohoto typu přijímacího řízení je pro mnohé 
výhodná, hlavně z časových důvodů.

Všichni zájemci o práci u policie se mohou obrátit na pracovní-
ky preventivně informační skupiny Praha – venkov 
na tel. : 725 844 100 nebo 974 882 208, kde jim budou poskyt-
nuty potřebné informace.
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Ještě jednou o Národním divadle Praha - v Úvalech
Byla to součást kulturního večera v úvalském sálku DPS v pátek 
13. února t. r. Vedle vyprávění šéfa činohry Národního divadla 
režiséra Michala Dočekala o současnosti, ale i o budoucnosti 
této přední scény českého divadelního dění, byla též pozoru-
hodná výstava autogramů velice známých herců a hereček této 
přední scény ze sbírky pana Jiřího Štorka.
Tato výstava byla v DPS jen dvoudenní - v pátek a sobotu, ale 
přece jen v současné často uspěchané době ne všude a všem 
přístupná. Na výstavě se podařilo ukázat více než stovku  doku-
mentů o ještě nedávno velmi známých hereckých postavách 
pražské „Zlaté kapličky“ - autogramů, fotografií i dopisů s infor-
macemi o hercích i životních osudech každého z nich.
Součástí výstavy bylo i více než 50 knižních titulů o Národním 
divadle, historii jeho budov a o jeho protagonistech za dobu po-
sledních 130 let.
Sbírky pana Štorka dnes obsahují přehled o dlouhé řadě osob-
ností českého kulturního života, z nichž krátká úvalská výstava 
v polovině února zveřejnila jen malou část. Jejím pokračováním 
teď v březnu je i výstava autogramů s dokumentací významných 
českých, slovenských i světových osobností v galerii „Šatlava“ 
v Českém Brodě. Tam je vystaven soubor 235 obdobně sesta-
vených pamětí na další nezapomenutelné osobnosti kulturního 
života  od nedávné historie po současnost: spisovatelů, básní-
ků, hereckých postav divadelních i filmových. Panu Štorkovi se 
podařilo ve svých sbír kách zdokumentovat ne všude obvyklou 
formou  foto-text-podpis více než tři a půl tisíce významných 
osobností. Na nich je možné si připomenout doby šťastné, ale 
někdy i tíživé, v posledních dvou stoletích. Tyto dvě výstavy 
nám to vlastně umožnily.

Ing. Vladimír Kolomý

Ozvěny Moravského plesu
Poslední únorovou neděli se v Úvalech konal první Moravský 
ples. V programu vystoupil přední folklórní zpěvák Jožka Šmu-
kař, který nejen krásně zpíval, ale celým večerem společnost pro-
vázel. Doprovázela ho cimbálová muzika, která na své nástroje 
dokázala zahrát nejen tradiční moravské písničky, u kterých srd-
ce nejednoho návštěvníka zaplesalo a hlasivky se rozezněly, ale 
i skladby náročné, k tanci a pohybu vyzývající. A tak není divu, 
že parket byl nad očekávání plný. Jistě tomu byl nápomocen 
i program Slováckého krúžku, který zde předvedl zajíma-
vé ukázky tradičních folklorních tanců a písní a který se i po 
skončení svého programu vrhl s návštěvníky s chutí do tance. 

Pro potěšení a oddech bylo připraveno netradiční pohoštění, 
které příjemně doplňovalo širokou nabídku moravského vín-
ka. Jako bonbónek na dortu lze označit bohatou tombolu, která 
zpříjemnila závěr celého plesu. 
A tak nezbývá než doufat, že se Moravský ples návštěvníkům lí-
bil a že se ve zdraví a pohodě dožijeme dalšího pokračování.

Josef Štěpánovský

P O Z V Á N K A

Region Pošembeří, o. p. s. – Klub přátel historie a přírody Úval 
a okolí – Klub žen Přišimasy – Spolek pro obnovu 

a rozvoj obce Hradešín – Otevřené Úvaly – Občanské sdružení SOSák  
Obec Přišimasy – Obec Tismice – Město Úvaly – 

Obec Hradešín – Městys Škvorec – MŠ Tismice – MŠ Škvorec – 
MŠ Přišimasy – ZŠ Úvaly

pořádají

v sobotu 18. 4. 2009 od 15 hodin
3. ročník regionální kulturní akce

„D E N   Z E M Ě   N A   K L E P C I   III.“

Při hezkém počasí deky a košíčky s sebou

Kultura a volný čas

 

Slovácký krúžek
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Fotografie Vaška Bláhy
Na výstavu s docela obyčejným názvem Fotografie Vaška Bláhy 
jsem se šel podívat s čirou zvědavostí. Věděl jsem, že budou k vi-
dění snímky z jeho cestování po Indii. Očekával jsem fotografie, 
které si turista přiveze domů jako upomínku na navštívenou 
zemi. Ale už letmý pohled do galerie MDDM, v níž byla výstava 
od 20. do 22. února pořádána, mě přesvědčil, že to upomínkové 
fotografie rozhodně nejsou. Byl to dokument, výstižně vypoví-
dající o vzdálené zemi.

Vašek Bláha byl při vernisáži výstavy středem pozornosti ná-
vštěvníků galerie. V příjemné atmosféře, která panovala, doká-
zal vyprávět nejen o zážitcích z cestování, ale také o tom, jak 
mnohé fotografie vznikly. Po rozhovoru, který poskytl reportér-
ce televizní stanice Óčko, jsem si také dovolil mu položit něko-
lik otázek.
Václave, kdy vystavované fotografie vznikly?
Snímky jsou ze dvou cest, které jsem uskutečnil s několika ka-
marády do jižní části Indie v lednu loňského a letošního roku. 
Při obou cestách jsme vlakem, autem a na motocyklu ujeli bě-
hem měsíce přibližně 6 000 kilometrů.
Kolik fotografií jsi zhotovil?
Pořídil jsem celkem asi 10 000 fotografií, na výstavu jsme jich 
vybrali asi pětašedesát.
Pohled na snímky vytváří dojem, že jsou výsledkem práce zkuše-
ného autora. Jak dlouho fotografuješ?
Něco přes rok. A výstavní ambice jsem vůbec neměl. K tomu, 
abychom fotky ukázali na veřejnosti, mě vyhecovala Jana Pospí-
šilová a můj kamarád Venda Šebek, který mi pak pomohl s výbě-
rem a vytištěním.
Jak na tebe Indie zapůsobila?
To je úplně jiný svět. Každého, kdo ji poprvé navštíví, překvapí 
davy lidí, na které nejsme vůbec zvyklí. Každý den se něco děje, 
zpočátku jsem na vše koukal s otevřenou pusou. Můžu říci, že na 
mě Indie doslova dýchla zvláštní atmosférou a chtěl bych tam 
jet někdy znovu.
Na mnoha snímcích jsou zachyceni lidé. Neměl jsi s nimi při 
fotografování problémy?
Vůbec ne. Hlavně děti, když viděly, že je chci fotografovat, tak se 
přede mě stavěly a pózovaly. S nepřátelským postojem jsem se 
nesetkal ani u dospělých. 
Zážitků během cesty bylo jistě bezpočet. Můžeš nám alespoň 
o některém říci?

Z mnoha uvedu alespoň jeden. Když indičtí motoristé přijíždějí 
k benzínové pumpě, tak všichni křičí: „Petrol, petrol, petrol!“ 
Jednou, když jsme se v noci vraceli do hotelu, nám v autě došel 
benzín. Auto jsme museli tlačit. Kamaráda napadlo využít svých 
nabytých jazykových znalostí a začal v noci uprostřed vesnice 
taky křičet: „Petrol, petrol, petrol!“ Za několik minut  přiběhl 
chlap se dvěma láhvemi benzínu a věnoval nám je. Mohlo by se 
to stát u nás?
Co budeš dělat s fotkami po skonční výstavy?
Rozdám je kamarádům, kteří o ně budou mít zájem.
Kterou fotografii považuješ za nejlepší?
Těžko se z toho množství vybírá. Ale asi jedna z nejlepších je 
tato (ukazuje na snímek dvou Indek), kterou jsem vytvořil v jed-
né vesnici bez nějaké velké přípravy. Ačkoliv fotografie vypadá, 
že je trochu barevně vylepšená, není tomu tak, je to zachycení 
reality.
Stačil jsem Vaškovi už jen poděkovat za rozhovor a poté byl „od-
vlečen“, aby se mohl podělit o své dojmy s dalšími návštěvníky 
výstavy.
Většina z nás zná Vaška Bláhu jako kytaristu a zpěváka kapely 
Divokej Bill. Nyní se projevil na své vůbec první výstavě jako 
talentovaný a vyzrálý fotograf. Bylo možné zhlédnout prvotřídní 
fotografie a některé z nich by mohly s úspěchem obstát i v ně-
jaké fotosoutěži. A tak už zbývá jen říci: „Vašku, ty fotografie 
z Indie jsou fakt dost dobrý.“

Ing. Vladislav Procházka

Mistrovství republiky v electric boogie v Brně
Mistrovství ČR v electric boogie se letos konalo v Brně. 
Jako každým rokem jsme se ho zúčastnili s cílem získat co 
nejlepší umístění a zajistit si start na světových šampionátech. 
Na soutěž se vypravili Honza Ťoupalík, Dominik Matulka, 
Marcel Havrda a Andrea Malcová. 
Junioři startovali proti několika mistrům světa a Evropy z před-
chozích let a neměli příliš šancí. Dominikovi se vedlo nejlépe, 
vybojoval nominaci na ME i MS ziskem 5. místa. 
Marcel skončil na 6. a Andrea na 7. pozici. Oběma stačí tento 
výsledek k reprezentaci na ME.
Start Honzy Ťoupalíka v hlavní kategorii (dospělých) v elitní 
skupině závodníků mu vynesl 9. místo, které zajišťuje účast 
na ME. Medaile získalo duo v dospělých ve složení Dominik 
Matulka a Honza Ťoupalík. Bronz pro ně znamená start na ME 
i MS. 

Alena Sismilichová

Zprávy z MDDM 
 

 

Václav Bláha na vernisáži svých fotografií. Foto R. Navrátil

Mistrovství republiky v electric boogie v Brně
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Okénko knihovny
Zahradníkův rok aneb Jaro mezi knihami

Čapkův Zahradníkův rok, i ten reálný zahrádkářský, začíná led-
nem a končí prosincem. Vždy je co dělat, alespoň v přípravách 
na ohnutí zad nad půdou a rostlinami (vidíte před sebou tu 
typickou čapkovskou kresbu z klasiky mezi knihami?). Březen 
nabral zahradnické obrátky, ale v dubnu není také pozdě. Pro 
inspiraci úvalským čtenářům máme v knihovně přes stovku pu-
blikací věnujících se zahradě, plánování náročné, nenáročné 
či malé zahrady, její úpravě, výsadbovým plánům, zavlažování, 
hnojení, zakládání kompostů. V zahradě se uplatní i jezírka, 
skalky, okrasné stromy a keře, ovocné stromy. V knihách pora-
dí se zahradními stavbami, ukáží,  jak zatočit se škůdci, jak na 
choroby rostlin. Poskytnou pomoc při veškeré péči o stromy 
i květiny, užitkové i okrasné rostliny. V návaznosti na tyto rady 
si můžete v následujícím odborném oddělení vypůjčit i knihy 
z oboru zpracování ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky včetně 
výroby nápojů. Vtipná je i kniha Zahrada pro inteligentní leno-

chy, název napovídá proč. Pozdě není ani na ptačí budky a kr-
mítka - můžete si během jara všimnout, kde se pěvcům nejvíc 
líbí a připravit obydlí na příští nebo druhé hnízdění, návod na-
leznete také v knihovně.
Nemáte zahrádku? Nevadí, nabídneme knihy i pro pěstování 
květin a zeleniny na balkónech a v truhlících. I milovníci po-
kojových a exotických rostlin si přijdou na své. Namítnete, na 
internetu dnes najdu vše, ale uvažte, jak příjemné je si s knihou 
sednout na své zahrádce, balkónu nebo v bytě a zhodnotit, zda 
se práce daří. Oči zvednete ne od počítače do zdi, ale od textu 
do živé přírody.
Do Městské knihovny Úvaly, Husova 98, vás zvou knihovnice.

Termín pro stálou půjčovní dobu pro maminky s malými 
dětmi je v dubnu samozřejmě opět poslední středu v mě-
síci, to je 29. 4. 2009 od 9 do 11 hodin.

16

Život Úval

Zprávy z MDDM 
 

 

Kniha mého srdce - nová zábavná anketa České televize, v níž budou moci diváci a čtenáři v průběhu šesti měsíců tohoto 
roku hlasovat pro svou oblíbenou knihu.
Smyslem je podnítit národ ke čtení, ale také k diskusi o knihách a najít nejoblíbenější knihu naší země. Interaktivní charakter po-
řadu nespočívá jen v hlasování během přímého přenosu. Na  stránkách www.kniha srdce.cz budou mít diváci možnost se sdružo-
vat, doplňovat si informace, diskutovat nebo se účastnit literárních kvízů a jiných soutěží. Partnery akce jsou i Český rozhlas, Svaz 
českých knihkupců a nakladatelů a další. Zapojí se přes 700 knihoven v ČR. Chcete-li, sledujte internet nebo Život Úval, budeme 
referovat o průběhu hlasování.
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Vzhledem k rychle vzrůstající potřebě nových rekreačních pro-
storů pro obyvatele hlavního města Prahy byl v loňském roce 
proveden průzkum všech míst v blízkém okolí Prahy, vhodných 
k výstavbě nových vodních nádrží podobných Hostivařské. Vý-
chodně od Prahy je jediným příhodným místem shledáváno 
údolí Výmoly pod Oborou.
Na vhodnost této lokality upozorňuje již Státní vodohospodář-
ský plán z roku 1954. Podle dosavadních hrubých odhadů se 
uvažuje, že v údolí Výmoly za „Starým splavem“ by bylo mož-
no zřídit velkou nádrž, jejíž vodní plocha by mohla dosáhnout 
výměry až 90 hektarů. Tak velká plocha nové vodní hladiny by 
spolu s malebným lesnatým okolím mohla poskytnout rekreaci 
pro 30 000 Pražanů.

Předběžně byly stanoveny tyto parametry zemní hráze: výška 
asi 15 metrů, náklad přibližně 15 mil. Kč. Vzdutá hladina vodní 
nádrže by měla zasahovat až k obcím Dobročovice a Květnice. 
Podstatně větší investici však představuje předpokládaný rozsah 
výstavby rekreačních zařízení na březích nádrže, která má před-
stavovat částku 47 mil. Kč. Zatím se zde v budoucnu předpoklá-
dá prostavění více než 60 mil. Kčs. Při sestavování sedmiletého 
plánu bylo zahájení výstavby zařazeno do r. 1968, ukončení I. 
etapy (tj. minimálně vlastního hrázového tělesa a nejnutnějšího 
hygienického vybavení nové rekreační plochy) v r. 1972.

(redakčně kráceno)
Bm  (Život Úval č. 4/1964)

O čem psal Život Úval před 45 lety
Úvalská nádrž

Nedávno mě zaujala publikace, která se nejen obsahem, ale i ve-
likostí a hmotností vymyká běžné knižní produkci. Její název zní 
Šumava umírající a romantická a autorem je český grafik, malíř a 
spisovatel Josef Váchal. Původní vydání vytiskl autor na začátku 
30. let 20. století pouze v 11 exemplářích a je nyní velice ce-
něno. Nakladatelství Paseka v Litomyšli se rozhodlo vydat tuto 
knihu jako reprint v nákladu 200 výtisků. Jedná se o formáto-
vě největší knihu v Čechách dosud vydanou. Aby byl výsledek 
dokonalý, svěřilo nakladatelství vazbu výtisků uměleckému kni-
hařství Ateliér Krupka v Úvalech. O této práci, ale nejen o ní, 
jsem si povídal s Miroslavou a Lubomírem Krupkovými.
Jak jste se k této práci dostali?
M. K.: Pan Horáček z nakladatelství Paseka v Litomyšli, který se 
rozhodl vydat Váchalovu Šumavu, hledal někoho, kdo by doká-
zal zhotovit kvalitní knižní vazbu vytištěného díla. Našel sice 
knihaře v Praze, ale asi výsledek práce neodpovídal představám 
nebo termínům zhotovení. Protože jsme kdysi pro nakladatel-
ství Paseka už pracovali, vzpomněl si pan Horáček také na nás. 
Když nás navštívil a řekl nám, co potřebuje, přijali jsme nabíd-
ku s rozpaky. Ručně svázat, protože jinak to nejde, 200 výtisků 
patnáctikilogramové knihy je fyzicky docela náročné. Nakonec 
jsme se přece jen domluvili, vzorek vazby se líbil a na zakázce 
jsme v minulém roce začali pracovat.
Do současnosti jsme svázali přes 80 kusů. Vazba je zhotovena 
v hovězí kůži, kterou speciálně vybíráme a kontrolujeme. Je 
provedena ve dvoubarevné kombinaci, která vypadá esteticky 
dobře. Jednotlivé exempláře se snažíme dělat tak, aby nebyly 
dvě knihy úplně stejné. Kniha také musí splňovat praktické po-
žadavky, aby se dobře otvírala a vydržela  používání. Proto jsme 
zvolili typ tzv. obchodní vazby, jež se používala v účetních kni-
hách, která je velice trvanlivá a praktická.
Dělali jste někdy podobnou mimořádnou zakázku?
L. K.: Před časem jsme pro řád trapistů v klášteru ve Francii vá-
zali 25 žaltářů. Problém byl v tom, že kniha byla na hřbetu kože-
ná, ale desky byly kovové. Spojit kovové desky s kůží a knižním 
blokem zpočátku vypadalo jako neřešitelný úkol, protože nikdo 
s tím neměl zkušenosti. Věc je o to složitější, že se žaltář den-
ně sedmkrát používá a musí být neustále funkční. Ale nakonec 
jsme to zvládli.
M. K.: Po dokončení práce se nás ptali, jestli jim vazba vydrží 
100 let. Zatím jim knihy slouží, máme informace, že se vše zdaři-
lo jak po řemeslné, tak i výtvarné stránce a jsou spokojeni.

Vaše umělecké knižní vazby jsou známé z výstav nejen v re-
publice, ale i v zahraničí. Připravujete nějakou další výstavu?
M. K.: V současné době mnoho autorských výstav neděláme, pře-
devším z časových důvodů. Přesto jsme jednu připravili. Právě 
probíhá v krásných prostorách ve Chvalské tvrzi v Praze - Hor-
ních Počernicích, a to od 17. února do poloviny dubna.
Vraťme se ale k Váchalově Šumavě. Proč si práce na vazbě této 
publikace ceníte? 
L. K.: Postupně jsme si uvědomili, že s vydavatelstvím Paseka 
spolupracujeme na nejvýznamnějším díle moderního české-
ho umění, které je skutečným nakladatelským počinem. Je to 
nádherná, neskutečná věc nejen grafickými ilustracemi, ale i 
myšlenkovou hloubkou textu. Váchal například píše: „Nyní abys 
krásu šumavských hvozdů pracně v nejodlehlejších končinách 
shledával; najdeš-li jednoho léta podobný kousek země, při ná-
vštěvě druhé buď jist, že více se s ním neshledáš.“ Nebo jinde 
uvádí: „Jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy 
lidské střetnou se s přírodními, krása hyne …“ Tyto názory zvěč-
nil Váchal před 80 lety. Jak by se na přírodu, a nejen šumavskou, 
díval dnes? 

Za možnost seznámit se s prací na vazbě významné 
publikace a za odpovědi na otázky děkuje

Ing. Vladislav Procházka.

Zajímavosti
Jakou vazbu má publikace Šumava umírající a romantická a Úvaly? Knižní.

 



Školství

 

Lyžařský výcvik
Žáci ZŠ v Úvalech pod vedením pana ředitele Jaroslava Březky 
se ve dnech od 14. do  21. února 2009 zúčastnili výcviku na sjez-
dových a běžeckých lyžích. Místem konání kurzu byla horská 
chata Sedmidolí. 
Špindlerův Mlýn v Krkonoších nás přivítal bohatou nadílkou 
sněhu a úchvatným pohledem na majestátné sjezdovky. Med-
vědín, Sv. Petr a Hromovka byly plné lyžařů. V den příjezdu 
jsme byli ubytováni a rozřazeni do 3 družstev podle výkonnosti. 
Každé družstvo mělo svého vedoucího a svůj lyžařský program. 
Začátečníci se učili na mírném svahu techniku přenášení váhy, 
snižování těžiště a metodiku zatáčení. Pokročilejší lyžaři procvi-
čovali naučený způsob jízdy a ti dobří vše vylepšovali.
Stravování probíhalo ve vedlejší chatě, která byla vybavena pří-
jemnou jídelnou. Zde probíhal i večerní program a přednášky. 
Člen horské služby nám vyprávěl o nebezpečí na horách. Zdra-
votnice vysvětlila základy zdravého životního stylu a pan ředi-
tel Březka nás seznamoval s programy druhého dne a plánoval 
všechny akce. V úterý proběhlo zábavné odpoledne. Vedoucí si 
pro nás připravili hry ve sněhu – pexeso, koulovanou a hru na 
honěnou. Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnil závod na běžec-
kých lyžích a v pátek byl výcvikový týden ukončen slalomem na 
sjezdových lyžích. Večer proběhlo vyhlášení výsledků jednotli-
vých závodů a hodnocení kurzu. Lyžařský zájezd se všem líbil. 
Bylo hezké zimní počasí s dobrými sjezdovými podmínkami. 
Těšíme se na další. 

Martina Vykouřilová, 7. A  

Ozdravný pobyt na Lipně
V týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2009 se zúčastnili žáci 5.B sportov-
ně – ozdravného pobytu v hotelu Fontána na Lipně. Stejně jako 
v loňském roce, tak i letos počasí nám bylo nakloněno. Napadlo 
hodně sněhu, Lipno bylo zamrzlé, tak jsme se mohli věnovat 
denně zimním radovánkám. Užili jsme si bobování, bruslení, 
koulování a stavění roztodivných sněhových staveb. Kromě 
toho jsme každý den sváděli líté boje ve vodním pólu v bazénu 
hotelu, který v té době patřil jen nám. A protože to byl sportovní 
týden a k dispozici byly i dvě tělocvičny, zahráli jsme si floorball, 
fotbálek a stolní tenis. Užili jsme si příjemného prostředí hotelu 
i výtečné stravy, podnikli výlet do Frymburku a zakončili jsme 
pobyt maškarním rejem. I když si mnozí mohou myslet, že cesta 
na Lipno je zdlouhavá, nám utekla jako voda a po týdnu jsme 
opět skončili v náruči a péči milujících rodičů.

Třída 5.B

Střípky z naší základní školy - březen
9.-13. ozdravný pobyt na horách - družina
25. pěvecká soutěž Kudy chodí písnička - školní kolo

 Foto S. Formanová

18

Život Úval

Foto R. Perglerová



Organizace a spolky

Jarní schůzky mladých rybářů
Blok jarních schůzek rybářského kroužku mládeže místní 
organizace ÚVALY bude v termínech:
30. března, 13. dubna, 27. dubna vždy od 16.30 hodin 
v klubovně MO pod Slovany. Případné další termíny budou 
uveřejněny na nástěnce v ZŠ a ve vývěsní skříňce u nádra-
ží ČD. Schůzky budou vedeny novým vedoucím mládeže 
p. Radkem Jarošem. Bližší informace o uvedených schůz-
kách je možno získat na jeho tel. čísle 777161312.

   za výbor MO ČRS Úvaly Zbyněk Slavík 
 

Čtyři výjezdy úvalských hasičů
Počátek roku byl počtem výjezdů skromnější, než stejné 
období v minulých letech, které se potýkalo s ničivými 
účinky větrných smrští. Jednotku SDH Úvaly tak čekaly od 
15. ledna pouze čtyři nenáročné výjezdy.
První popisovaný zásah se udál v sobotu 7. února v Jirásko-
vě ulici v Úvalech, kde byl nahlášen únik plynu. Na místě 
se však ukázalo, že nebezpečí nehrozí a hasiči pouze vyčka-
li příjezdu plynárenské pohotovosti. 18. února se úvalští 
hasiči zúčastnili neobvyklého výjezdu, kdy bylo úkolem 
vyprostit ženu zpod spadlé skříně. Do ulice Prokopa Veli-
kého v Úvalech, kde se událost odehrála, dorazila jednotka 
ve chvíli, kdy byla žena již vyproštěna. Hasiči tak jen po-
mohli naložit zraněnou do sanitního vozu a vrátili skříň na 
původní místo.
V pondělí 23. února se o osmé hodině večerní rozezněla 
siréna kvůli požáru vagónu v prostoru úvalského nádra-
ží. První však dorazila jednotka z Českého Brodu, která se 
zásahu ujala a pomoci úvalských hasičů nebylo třeba. 10. 
března vyjeli hasiči na požádání Policie ČR k odklizení pad-
lého stromu ze silnice na Dobročovice. Jednalo se pouze 
o nalomenou větev, která zasahovala do vozovky. Odklize-
ní bylo dílem okamžiku.

za SDH Úvaly Milan Bednář

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ

EASTER HUNT
S BOJOVKOU PRO VELKÉ 

I MALÉ

V SOBOTU  11. 4. 2009 
V 14.30 HODIN

V HÁJEČKU NAD ZDRAVOTNÍM 
STŘEDISKEM

POŘÁDÁ PCF A KS PRAHA
KOŠÍČKY NA SLADKOSTI 

S SEBOU
INFO: HOBLÍKOVI

774 29 10 64
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Sbírková akce Kuře 2009!

V sobotu 4.4. od 8 do 10 hodin

na náměstí Arnošta z Pardubic 
a před řeznictvím U Rejhonů

budou skauti z Úval vybírat do kasiček s logem 
kuřátka dobrovolné finanční příspěvky 

pro sbírku Pomozte dětem!.

Koupí výrobků dětí ze skautské organizace 
přispějete na rozvoj projektu Pomozte dětem!, 

spojeného se stejnojmennou celonárodní 
sbírkou, kterou organizuje 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
a Česká televize.



Sport 

 

Nadcházející jarní sezona oddílu házené 
TJ Sokol Úvaly
Muži

Družstvo mužů se po podzimní části umístilo uprostřed tabulky. 
Posílili nás další 2 mladí hráči z Prahy, a tak věříme, že budeme 
hrát o umístění v horní polovině tabulky. Na první místo a pří-
padný postup do 2. ligy máme velkou bodovou ztrátu. Bohužel 
nesplňujeme podmínku hrát domácí zápasy v hale a pronajímat 
si halu v Praze či okolí, kde nepřijdou žádní diváci, nepovažuje-
me za vhodné.
Doufáme, že diváci nás přijdou podpořit stejně jako během pod-
zimní části, naše domácí zápasy hrajeme vždy v neděli od 17.00 h.

Tabulka po podzimní části

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1 Kutná Hora 9 7 1 1 247:189 15
2 Mladá Boleslav 9 7 0 2 244:228 14
3 Vršovice 9 6 0 3 223:158 12
4 Chodov B 9 5 2 2 228:201 12
5 Libčice 9 5 1 3 210:193 11
6 Úvaly 9 4 1 4 197:186 9
7 Zruč n. S. 9 3 1 5 199:209 7
8 Železný Brod 9 3 1 5 186:231 7
9 Kolín B 9 1 0 8 183:268 2
10 Mělník 9 0 1 8 159:213 1

Starší žáci ročník 1994/1995

Družstvo starších žáků pod vedením trenéra Pavla Prchala se 
v zimním období zúčastnilo několika přípravných turnajů a ve 
dvou případech dokázalo zvítězit (na turnaji v Kutné Hoře a na 
turnaji v Tanvaldu). Zimní příprava bude zakončena prvním jar-
ním turnajem na Velikonoce. Od pátku do pondělí budou bojo-
vat na největším halovém turnaji Prague handball cup za účasti 
více než 400 týmů z celého světa. Potom je čeká jarní soutěžní 
část Středočeského kraje a letošní sezonu zakončí první týden o 
prázdninách ve švédském Göteborgu, kam se každoročně sjíždí 
asi 1000 týmů z celého světa. Je jen škoda, že chlapců ročníku 
narození 1995 je málo, a tak pokud by byli zájemci o házenou 
v tomto věku, rádi je mezi námi uvítáme.

Tabulka starších žáků po podzimní části Středočeského kraje:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1 Zruč n. S. 18 16 1 1 361:191 33
2 Kobylisy 18 14 2 2 337:247 30
3 Kutná Hora 18 10 2 6 319:253 22
4 Úvaly 18 9 0 9 240:259 18
5 Mladá Boleslav 18 6 2 10 255:321 14
6 Mělník 18 2 1 15 177:311 5
7 Příbram 18 2 0 16 203:310 4

Mladší žáci ročník 1996/1997

Družstvo mladších žáků pod vedením trenéra Jiřího Drába se 
v zimním přípravném období zúčastňuje každoročně sérií tur-
najů pro tuto kategorii pod názvem Handball Tour. Turnaje 
se účastní nejlepší týmy z Čech a Moravy a probíhají po celém 
území České republiky. Letos jsme se zúčastnili 5 turnajů a vy-
bojovali 3x třetí místo. Celkově nám patří průběžné páté místo 
v České republice. Mladší žáky čeká velice náročné „jaro“. Ode-
hrají 12 mistrovských  zápasů s pražskými týmy, 5 mistrovských 
turnajů ve Středočeském kraji, dále pak čtyřdenní velikonoční 
turnaj v Praze stejně jako starší žáci. I pro ně bude vrcholem 
dosavadního snažení turnaj na počátku prázdnin ve švédském 
Göteborgu. Pokud by měli rodiče zájem, tak i pro tuto kategorii 
přibíráme nové chlapce, nejlépe ročník narození 1997.

Tabulka mladších žáků po podzimní části Středočeského kraje:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1 Zruč n. S. 20 20 0 0 421:91 40
2 Úvaly 20 16 0 4 322:133 32
3 Kutná Hora 18 10 0 8 204:198 20
4 Příbram 19 7 1 11 173:248 15
5 Bělá p. B. 19 3 1 15 98:294 7
6 Kolín 20 1 0 19 71:325 2

Tabulka mladších žáků po podzimní části pražského přeboru:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 
1. Sokol Vršovice 12 11 1 0 262:94 23 
2. Sokol Úvaly 12 10 1 1 218:105 21 
3. TJ Chodov 12 7 0 5 182:167 14 
4. Dukla 6 12 4 1 7 135:168 9 
5. Lokomotiva Vršovice 12 4 1 7 174:216 9 
6. Dukla 4 12 4 0 8 137:196 8 
7. Sokol Kobylisy 12 0 0 12 109:271 0 

Mini žáci 1998/1999
Družstvo mini žáků pod vedením trenéra Zdeňka Paula získává 
první zkušenosti s velkou házenou na zimních turnajích. Dopo-
sud hráli pouze 4+1 na půlku hřiště na menší brány, a tak pře-
chod na 6+1 je pro ně složitý. Zvládají to ale statečně a i oni začí-
nají v některých utkáních vítězit. U této věkové kategorie jde ale 
především o radost z pohybu a tu jim házená bezesporu přináší. 
Rodiče mohou přihlašovat své chlapce ročník narození 1998 a 
1999 a umožnit tak svým dětem plnit si sportovní sny.

ROZLOSOVÁNÍ - MUŽI SRL 
(Jaro 2009)

Mladá Boleslav Úvaly 29.03.2009 19:00 hala AŠ Ml. Boleslav
Vršovice Úvaly 05.04.2009 12:00 hřiště Vršovice
Úvaly Mělník 19.04.2009 17:00 hřiště Úvaly
Zruč n.S. Úvaly 26.04.2009 10:30 hřiště Zruč
Úvaly Kolín B 03.05.2009 17:00 hřiště Úvaly
Chodov B Úvaly bude oznámeno hala Chodov

Úvaly Železný 
Brod 17.05.2009 17:00 hřiště Úvaly

Libčice Úvaly 23.05.2009 14:30 hřiště Libčice
Úvaly Kutná Hora 31.05.2009 17:00 hřiště Úvaly
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Sport 

Přípravka
Tato kategorie pod vedením trenéra Richarda Saidla se zabývá 
všeobecnou tělesnou průpravou. Do této kategorie můžete při-
hlásit  jak chlapce, tak děvčata bez věkového omezení.

Poděkování
Poděkování patří všem rodičům za obětavý přístup, že klukům 
umožní věnovat se sportu, vozí je nejen na turnaje, ale celou 
zimu i na tréninky do haly v Kostelci nad Černými lesy. 

Trenéři
Hledáme spolupracovníky pro práci s mládeží. Pokud máte zá-
jem pracovat s dětmi od nejútlejšího věku až po dorostenecké 
období, rádi vás mezi sebou přivítáme. Informace na telefon-
ním čísle: 777 690 814.

Informace
Veškeré informace o oddílu házené, tréninkových časech, tele-
fonní čísla na trenéry, výsledky, historii atd. naleznete na webo-
vých stránkách úvalské házené www.hazena-uvaly.cz.

Jiří Dráb

Nohejbal a Úvaly
Jarní sezona se blíží a naši nohejbalisté se pilně připravují, aby 
v roce 2009 jejich působení ve vyšší soutěži dopadlo lépe než 
v té loňské. Vedení nohejbalu sehnalo pro letošní sezonu dva 
nové hráče a doufají, že budou velkou oporou celého mužstva. 
Stále se ale nedaří najít nové nohejbalisty mezi naší mládeží, 
a tak i pro letošní sezonu je věkový průměr hráčů dost vyso-
ký. Do krajského přeboru letos postoupilo mužstvo SK Šacung 
a skončilo mužstvo TJ Tatran Sedlčany. Mužstvo SK Šacung v mi-
nulém roce vyhrálo krajskou soutěž s naprostým přehledem 
a bude proto jistě vyrovnaným soupeřem pro všechny týmy 
z vyšší soutěže. O rozlosování jednotlivých zápasů vás budeme 
informovat v příštím vydání Života Úval. V naší republice se ve 
dnech 21. - 23. 11. 2008 uskutečnilo Mistrovství světa mužů 
v nohejbale a bylo se opravdu na co koukat. Zástupci šestnácti 
zemí zde předvedli nohejbal nejvyšší úrovně a potvrdilo se, že 
Česká republika je v nohejbale světovou velmocí. Ve sportovní 
hale v Nymburce se bojovalo v rozlosovaných skupinách v jed-
notlivcích, křížových dvojicích, dvojicích a trojicích a naše re-
prezentace získala největší počet medailí. V případě zájmu o zá-
znam z tohoto mistrovství na disku DVD mě prosím kontaktujte 
objednávkou přes internet, a to na adrese pavel.polak@cbox.cz 
a DVD Vám bude posláno poštou, nebo po domluvě je možné si 
ho osobně převzít.
   Pavel Polák, SK nohejbal Úvaly

Velká cena města Úval součástí seriálu!
Vážení přátelé, sportovci a sportovkyně! Připravujeme  pro vás 
akci, která rozšíří sportovní nabídku v našem regionu. V roce 
2009 uspořádáme ÚJEZD.NET „Seriál tří závodů pro zdraví“, 
který se bude skládat ze tří akcí. K již tradiční Velké ceně měs-
ta Úval (29. 8.) tak přibude duatlon v Újezdě nad Lesy (19. 4.) 
a MTBO - orientační cyklozávod v Klánovicích (24. 5.).
První závod seriálu se představí  v Újezdě nad Lesy a bude úpl-
nou novinkou. Jedná se o duatlon - závod kombinující běh a cyk-
listiku. Trasa povede Klánovickým lesem, zázemím nám bude 
multifunkční hřiště za „starou“ školou v Čentické ulici.

Pro děti máme připravený dětský program i spoustu cen, tak je 
rozhodně nenechávejte doma! Pořadatelem je občanské sdruže-
ní Tři pro zdraví ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy, záštitu nad 
akcí převzala starostka Andrea Vlásenková. Přijďte se po zimě 
protáhnout, nebo se jen podívat na super výkony, budeme se 
na vás těšit!
Začínáme v 10 hodin v neděli 19. dubna, takže pokud si chcete 
zasportovat či porovnat síly s přáteli, neváhejte, další informace 
získáte na 

www.triprozdravi.cz.

Zprávy z SK Úvaly
Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 28. února proběhla v restauraci na hřišti valná hroma-
da SK Úvaly. Ta měla za úkol zrekapitulovat uplynulé období, 
seznámit přítomné členy s další etapou plánované rekonstruk-
ce celého sportovního areálu v Pařezině a zvolit nový výkonný 
výbor. Po přednesení zpráv o jednotlivých mužstvech, členské 
základně a hospodaření klubu byla uvedena zpráva o plánova-
né rekonstrukci areálu. Výkonný výbor plánuje v další etapě 
směrem od nových šaten k východu výstavbu provozní budovy 
a vedle velké dětské hřiště. Dále je počítáno s rekonstrukcí tri-
buny a pokladny při vstupu z ulice Guth-Jarkovského a na stáva-
jících tenisových kurtech s výstavbou sezonní nafukovací haly. 
Kolem celého hřiště bude položena zámková dlažba. Během jara 
chceme dokončit územní řízení a podat žádost o dotace z fondů 
EU, kterou nám připravuje odborná firma. Na závěr valné hro-
mady byl zvolen nový devítičlenný výkonný výbor.
Ten si hned na prvním zasedání připravil strategii pro další 
rozvoj fotbalového klubu a stanovil cíle pro práci s mládeží. 
Mezi dlouhodobé cíle patří výchova vlastních odchovanců pro 
soutěže dospělých a zařadit všechna mládežnická mužstva do 
krajských soutěží. Je důležité věkově skládat mužstva maximál-
ně po dvou ročnících s možností zapracování hráčů i z okolí 
Úval. Hlavním úkolem pro nadcházející období je získat trenéry 
a vedoucí pro nově se tvořící mužstva a aktivně zapojit rodiče. 
Během jara chceme uspořádat několik náborů a ve spolupráci 
se základní školou uspořádat fotbalový turnaj pro první a druhý 
stupeň.
21. března se konal tradiční karneval fotbalistů. Z tří set návštěv-
níků karnevalu přišlo 200 účastníků převlečeno v masce! Fot-
balový klub díky sponzorům, kterým na tomto místě děkujeme, 
připravil 68 cen v celkové hodnotě 35 tis. korun. V kategorii 
jednotlivců zvítězila maska Úvalské noviny, na druhém místě 
skončila Palma a třetí Rákosníček. V kategorii skupin zvítězil 
Mořský svět, druhé místo obsadilo Psí spřežení a třetí Mafiáni ze 
Skeříkova. Foto z karnevalu bude umístěno na našich interne-
tových stránkách www.skuvaly.cz a na www.ouvaly.cz. Věřím, 
že se všem karneval líbil a doufám, že na příštím opět zvýšíme 
počet účastníků v maskách. 

VV SK Úvaly 

SK ÚVALY PŘIPRAVUJE K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ÚVALSKÉHO FOTBALU

OD 19. 6. DO 21. 6. OSLAVY.
KDO MŮŽE ZAPŮJČIT JAKÉKOLIV MATERIÁLY PRO 
PŘIPRAVOVANOU VÝSTAVU, NEBO CHCE POMOCI 

S POŘÁDÁNÍM OSLAV, JE VÍTÁN.
KONTAKT: JOSEF KRUTSKÝ 602 384 790, VÁCLAV KOPAČ 

602 970 098, KAREL LINHART 602 251 855
                 VV SK ÚVALY
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Církev 

Církev československá husitská v Úvalech, pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – duben 2009
Středa   1. 4. v 16.30 hodin  – Klub osamělých aneb Posezení u kávy
Neděle   5. 4. v    9 hodin  – 6. postní neděle KVĚTNÁ – Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně
Pátek 10. 4. v 15 hodin – Velký pátek – Pašijové čtení
Neděle 12. 4. v   9 hodin  – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně 
Neděle 26. 4. v 15 hodin – Songová bohoslužba 

Kroužek Křesťanské výchovy hrou pro děti – pondělí a úterý v 15.15 hodin
Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI Úvaly – pondělí v 18 hodin

Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil 605920773 , e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz                
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Církev československá husitská v Úvalech pořádá dobročinnou akci

JARNÍ VÝMĚNNÁ BURZA OBLEČENÍ (pro dospělé)

pátek 24. 4., příjem oblečení 17 – 19 hodin
sobota 25. 4., výdej oblečení 9 – 11 hodin

Místo konání: Duchovní správa CČSH (fara), Pražská 180, Úvaly (proti trafice nad závorami)

TRIO MYSTERIUM MUSICUM PRAHA
Komorní trio Mysterium musicum Praha se utvářelo bezmála 
více než patnáct let. Jeho členové spolu hráli duchovní hudbu 
od počátku 80. let při bo hoslužbách na pražských chrámových 
kůrech (sv. Antonín, sv. Jakub, Panna Maria andělská a pražská 
Loreta). Byly to skladby - meditace, mariánská po selství - zhu-
debněná Václavem Hálkem. Takové hudební aktivity členů sou-
boru vedly v roce 1995 ke vzniku názvu Mysterium musicum. 
Hudebníci po řádají koncerty, nahrávají mariánské meditace a 
snaží se zprostředkovat tajemství duchovní hudby od křesťan-
ského středověku do současnosti.
Pavla Kšicová se věnuje převážně interpretaci staré hudby 
(Bach, Händel, Telemann) a zároveň spolupracuje s našimi sou-
dobými skladateli (Eben, Hálek, Slavický, Sklenička). Má řadu 
sólových nahrávek pro Český rozhlas, Čes kou televizi a též CD s 
Pražským komorním orchestrem a Virtuosi di Praga. Věnuje se 
sólovým partům v mešní a oratorní tvorbě (Dvořák, Brixi, Mo-
zart).
Jan Kvapil, bývalý člen orchestru Česká filharmonie, vyučoval 
houslové hře na Vyš ší pedagogické škole ve Svatém Janu pod 
Skalou. Jako dlouholetý houslista Talichova kvarteta koncerto-
val v mnoha zemích světa a získal četná ocenění (např. Grand 
Prix Charles Cros, Diapason ďOr, Grand Prix de 1‘Academie du 
Disque Francais). Rovněž byl členem Symfonického orchestru 
Českého roz hlasu a dnes se věnuje převážně barokní a soudobé 
duchovní hudbě.
Josef Kšica po mnohaleté praxi varhaníka, korepetitora a zpě-
váka v našich předních sborových tělesech (Pražský mužský 
sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor) se stal 
regenschorim ve svatovítské katedrále v Praze. Dlouhodobě pů-
sobí jako cembalista a varhaník v souboru Ars instrumentalis 
pragensis, který získal 1. cenu a zlatou medaili na mezinárod ní 
soutěži v japonské Ósace v roce 1996. Věnuje se též realizacím 
staré čes ké duchovní hudby pro novodobé premiéry.

Trio Mysterium musicum Praha  
se představí v Úvalech 

na koncertu duchovní hudby

19. 4. 2009 od 17 hodin 
v kostele Zvěstování Páně.

Pavla Kšicová – alt
Jan Kvapil – housle

Josef Kšica – varhany

Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händela, 
Ch. Gounoda, F. Schuberta, V. Hálka 

a A. Vivaldiho.

Koncert pořádá
Římskokatolická církev Úvaly
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Historie
Ničivý požár v Úvalech 
24. dubna 1838 v Úvalech vypukl požár 
a s podporou silného větru těžce poško-
dil domy na severozápadní straně náměs-
tí. Neštěstí počalo v domě Jana Bilanské-
ho čp. 5. Požár rychle přeskočil na stavení 
Jana Petříčka čp. 4 ½, Františka Řezáče 
čp. 4, Václava Drvoly čp. 46, Jana Ložka 
čp. 3, obecní pastoušku čp. 2 a hospodář-
ská stavení Matěje Kopeckého čp. 1.
Nedlouho po začátku požáru se na kostel-
ní věži rozezněly zvony a rychtář Václav 
Hladík se pokoušel organizovat hasební 
práce. Vyslal posla do Škvorce pro pomoc 
a pro dovlečení stříkaček z panského dvo-
ra. Vrchnostenská správa pak převzala ří-
zení a zajistila dotažení stříkaček nejen ze 
Škvorce, ale i z Koloděj, Jiren a Českého 
Brodu. Tehdejší ruční stříkačky však byly 
slabého nedostačujícího výkonu a k zá-
chraně budov nepřispěly i z důvodu, že 
prvá byla přivezena, až když bylo posled-
ní stavení dlouho v plamenech.
Požár byl večer uhašen a nevyžádal si 
žádné ztráty na lidských životech. Mate-
riální škody však byly vysoké. Povětšinou 
shořely jen střechy, ale obecní pastouška, 
jelikož byla celodřevěná, vyhořela do zá-
kladů.
Vyšetřovací komise nedokázala určit přes-
ný důvod vzniku požáru. Z výslechů však 
vyplynulo, že začalo hořet u Bilanských 
v podkroví vedle komína.

Dr.Vítězslav Pokorný, kronikář města

Historické kalendárium 
kulatých výročí města Úvaly 
v roce 2009
(pokračování z minulého čísla)

90 let – 30. 6. 1919 - Z náměstí byla přesu-
nuta ke kostelu socha sv. Jana Nepomuc-
kého. Socha stávala vedle obecní studny 
u silnice, naproti domu čp. 87.

90 let –  červen 1919 - Zvýšený zájem 
o politické dění se projevil především při 
prvních republikových volbách do obec-
ního zastupitelstva, jichž se kromě obou 
předválečných stran (národních socialis-
tů a sociálních demokratů) zúčastnily ješ-
tě další dvě strany – Národní demokracie 
a Republikánská strana československé-
ho venkova. V rozporu s celostátním prů-
měrem, v němž vedli sociální demokraté, 
zvítězila v Úvalech s počtem devíti man-
dátů Československá strana socialistická, 
později Československá strana národně 
socialistická. Teprve po ní se sedmi man-
dáty následovala Sociální demokracie 
a se třemi mandáty Národní demokracie. 
Překvapivě poslední místo s pouhými sto 
padesáti devíti voliči obsadili agrárníci, 

reprezentovaní Republikánskou stranou 
československého venkova.

90 let –  červen 1919 - Někdejší Rudolfův 
háj byl přejmenován na háj Masarykův, 
rovněž lesík u státní silnice, vysázený 
před časem místním Okrašlovacím spol-
kem, získal honosný název „Háj legioná-
řů“. Terčem „pokrokově“ smýšlejících 
občanů se současně stala barokní socha 
sv. Jana Nepomuckého na náměstí, myl-
ně považovaná za symbol démonizované 
pobělohorské rekatolizace. Před barbar-
ským zničením památku zachránil všeo-
becně respektovaný páter Alois Dostál, 
který prosadil její přestěhování na tolero-
vané místo u zdejšího kostela. 

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

90 let – červen 1919 - Po vzoru jiných 
měst vznikl v Úvalech první oddíl skautů. 
Tím byla založena první skautská organi-
zace v Úvalech. Skautskou myšlenku při-
nesl od A. B. Svojsíka student žižkovské 
reálky Oldřich Bohuslav, který byl členem 
Svojsíkova pražského oddílu. 

90 let – 16. 8. 1919 - Po smrti MUDr. Fran-
tiška Lemingera se stal novým obecním 
lékařem MUDr. Josef Horák, který se do 
Úval přistěhoval.

90 let –   8. 10. 1919 - Úvaly projížděl na 
koni prezident republiky T. G. Masaryk 
a u závor v Husově ulici se setkal i s míst-
ními občany.

90 let –První písemná zmínka o úvalské 
házené. Česká házená se tehdy v Úvalech 
hrála nejen v Sokole, ale i ve Sportovním 
klubu Ouvaly, pozdějším SK. Soutěžila 
družstva mužů i žen. Zpočátku se hráva-
ly především přátelské zápasy, většinou 
s pražskými kluby. Podmínky byly ryze 
amatérské. Do regulérní soutěže vstou-
pilo družstvo házené Sokola Úvaly v roce 
1927.

85 let –  12. 2. 1924 - Bylo rozhodnuto 
o úřední změně názvu městečka z Ouvaly 
na Úvaly. Několikaletý boj představitelů 
Úval za zachování tradičního názvu byl 
marný.

85 let –   1. 11. 1924 - Na úvalském ná-
městí byl slavnostně odhalen pomník 

obětem první světové války. Slavnostní 
odhalení se na úvalském náměstí uskuteč-
nilo za účasti zástupců města, legionářů, 
válečných poškozenců a velkého počtu 
místních obyvatel. Pravidelné veřejné 
oslavy u pomníku doprovázely také růz-
ná výročí, mezi nimiž bylo nejoblíbenější 
vyhlášení samostatné republiky, upálení 
Mistra Jana Husa a podobně. Zhotovením 
pomníku, navrženého pardubickým stavi-
telem Zahálkou, byla pověřena firma Aloi-
se Formánka z Českého Brodu. Jména 26 
úvalských občanů padlých a nezvěstných 
v 1. světové válce:
Balej J., Chlapec Vlasta, Eliáš Václav, Čer-
vinka František, Fajt Josef, Fořt Josef, 
Kopáček Josef, Kušta František, Kučera 
František, Kadeřábek Jindřich, Kosík Bo-
houš, Kosík Jan, Nouzovský Jan, Neuman 
Václav, Lorenc Josef, Procházka Josef, 
Rozhon Antonín, Samec Vojtěch, Šimon 
Ladislav, Štamberský Jan, Šulc Hugo, Týbl 
Vilém, Veselý František, Veselý Bohouš, 
Vojáček Václav, Vavřina Josef.

80 let –  15. 8. 1929 - V neuvěřitelně krát-
ké době byla vydána kniha ÚVALY JINDY 
A NYNÍ, na které od ledna t. r. pracovali 
ředitel škol Otakar Brož a učitelé Josef 
Jánský a Václav Sommer.

70 let – 15. 3. 1939 - Také do Úval vstoupi-
lo okupační německé vojsko, které doslo-
va formou koloniálního zřízení ovládlo 
veškerou správu obce.

70 let –   září 1939 - Pro potřeby wehr-
machtu byla zabrána budova měšťanské 
školy. Obyčejní vojáci prováděli výcvik 
např. na louce podél Výmoly, kde vyko-
pávali malé pevnostní valy a cvičili jejich 
dobývání. Úvalští žáci se museli při vyu-
čování střídat ve stísněných prostorách 
obecné školy. 

60 let –  12. 4. 1949 - Byla zahájena stav-
ba nového rybníka (Lhoták). ¾ ha vodní 
plochy se rozkládá v údolí Škvoreckého 
potoka, na loukách pod bývalou Rosen-
baumovou cihelnou. Lhoták se nazývá po 
bývalém předsedovi místního národního 
výboru Václavu Lhotákovi.

55 let –  27. 3. 1954 - Byl slavnostně ote-
vřen Kulturní dům Marie Majerové, který 
byl řešen přestavbou restaurace U Kom-
berců (U nádraží). Úvalská rodačka Marie 
Majerová na přestavbu přispěla vlastními 
značnými finančními dary. Úvalští ob-
čané na stavbě odpracovali přes 10 tisíc 
dobrovolných brigádnických hodin. 

Dr.Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Život Úval

Úvalská vařečka
Velikonoční dobroty

TradičNí veliKoNočNí mazaNec

Potřebujete: 40 dkg polohrubé mouky
  20 dkg hladké mouky
  12 dkg cukru
  12 dkg másla
  4   dkg droždí
  2    žloutky
  0,3 litru mléka
  2    lžíce rumu
  1    vanilkový cukr
  rozinky, citrónová kůra, muškátový oříšek,   
  sůl, vejce na potření a sekané mandle 
  na posypání

Postup:
Z mléka, droždí a lžíce cukru připravíme kvásek, máslo si ne-
cháme rozpustit. Poté ze všech surovin dobře propracujeme 
vláčné těsto, které dáme asi na dvě hodiny na teplé místo ky-
nout. Když je těsto vykynuté, vytvarujeme dva stejné bochán-
ky, přeneseme je na plech vyložený pečicím papírem, potře-
me rozšlehaným vejcem, posypeme sekanými mandlemi a 
necháme ještě asi 20 minut kynout. Pak vložíme do trouby 
předehřáté na 200 °C a pečeme do zlatova asi 3/4 hodiny. Vy-
chladlé mazance pocukrujeme a můžeme podávat velikonoč-
ním hostům.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková, redakce

TÉMA NA KVĚTEN: KUŘECÍ SPECIALITY
 
                                                                

Vítáme nové spoluobčánky
Michal Balvín   Nerudova 1197 
Jan Lain    Škvorecká 75
Bořivoj Floriánek  5. května 51
Magdalena Havlíková  Bulharská 551
Petr Brabec   Chelčického 696
Martin Slavík   Purkyňova 655
Jan Čejchan   Ruská 342
Michaela Kozstolányiová  Jungmannova 782
Tereza Šumerová   Boženy Němcové 755
Vít Valášek   Chorvatská 1806
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné 
občany našeho města.

Dubnová životní jubilea
70 let Božena Baginová  Grégrova 1146
 Helena Kopecká  Nerudova 718
 Pavla Mitrovská  Na Ztraceném korci E36
 Jiří Souček  Rašínova 1061
 Marie Mulačová  Žižkova 174
 Jiří Drescher  Štefánikova 245
 Marie Vávrová  Raisova 1184
 Petr Fischer  Maroldova 1203
 Jana Hollerová  Nerudova 1193
75 let  Květoslava Frauenterková Smetanova 326
 Stanislava Ferenczyová Otokara Březiny 393
 Rudolf Nevěřil  Ruská 352
80 let Jaroslav Teč  Grégrova 672
 Jiří Selix   Lužická 647
81 let Oldřich Štěrba  Kollárova 732
82 let Jiří Michálek  Pražská 178 
 Vlasta Švierčeková Vydrova 737
 Marie Chalupecká Škvorecká 328
 Oldřich Pálek  Vrchlického 497
83 let Aloisie Aulická  Rašínova 1112
 Jevdokie Daňhová Pražská 1053
84 let Dobromila Střihavková nám. Svobody 1570
85 let   Jarmila Valášková Pražská 930
 Zdenka Michálková Pražská 178
 Marie Kabátová  Vrchlického 1167
 Jiřina Čermáková Tovární 1558
87 let  Emilie Jedonová  Boženy Němcové 904
96 let  Zdenka Kašparová U Výmoly 929
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jaroslava Dufková  Pražská 1172
Darina Písačková   nám. Svobody 1475
Jarmila Petrovová    wolkerova 382
Eva Nechvílová   Maroldova 1201
Terézia Kotingová  Chelčického 927
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Marie Černá, matrikářka

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice 
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správ-
ním 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

Společenská
kronika

 

  

Významné životní jubileum
100 let paní Boženy Floriánové

Paní Floriánová přijala blahopřání také od místostarostky 
města Ing. Heleny Váňové



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

VYMĚNÍM BYT 2+1 s lodžií 
62 m2 v osobním vlastnictví 
v Praze 10, zatepl., nová okna,
za podobný v Úvalech. 
Tel.: 723 247 175

FA A-Z STŘÍŠKA                 
STŘECHY                 
POKRÝVAČSKÉ,                  
KLEMPÍŘSKÉ,                                      
TESAŘSKÉ PRÁCE
MONTÁŽ STŘ. OKEN               
*STŘECHA NA KLÍČ 
*OPRAVY A REKONSTRUKCE                  
*NÁTĚRY A ZATEPLENÍ  *STA-
VEBNÍ ÚPRAVY       
ROZPOČET ZDARMA! 
J. ZEMAN, TEL.:776 77 10 44 

 Osobní

Poděkování
Srdečně děkujeme panu faráři Krzysztofovi Lachovi za jeho milá a procítěná slova útěchy při rozloučení s naším milým, ze-
snulým manželem, otcem a bratrem Zdeňkem Vostrovským a uložení do rodinného hrobu. Za rozloučení též děkujeme jeho 
spolužačkám a spolužákům. Všem přátelům, sousedům a známým děkujeme za projevy soustrasti.
      rodina 

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 24. 3. to byl rok, kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček pan Jiří Vrána. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.                                                                                                                            dcera Eva s rodinou a syn Jirka

Poděkování
Chceme touto cestou velice poděkovat za krásnou oslavu 100. narozenin naší maminky pí Boženy Floriánové, také za květi-
nové a další krásné dary. Nezapomenutelný zážitek a milou atmosféru prožívala jak jubilantka, tak i ostatní členové rodiny, 
kteří se slavnosti účastnili. Poděkování patří Městskému  úřadu Úvaly, jmenovitě panu starostovi MUDr. Janu Šťastnému, paní 
místostarostce Ing. Heleně Váňové, milé paní matrikářce Marii Černé, pí Janě Tesařové – vedoucí správního odboru.
      Děkuje Božena Floriánová s rodinou.

Inzerce
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ELEKTRONIK SERVIS
Opravy a prodej elektroniky
Televize
Satelitní přijímače
Audiotechnika
Videa
DVD
Kamery
Prodej a poradenství v oboru 
domácího kina a veškeré 
domácí elektroniky, 
neváhejte a volejte.
POZOR, NOVINKA!
Pomoc při problémech se 
špatným anténním signálem. 
Montáž DVB-T přijímačů- ob-
raz všech programů 
ve špičkové kvalitě.
Petr Čadil, Barákova 627, 
250 82 Úvaly,  
mob.: 606 550 808, 
e-mail: petr.cadil@volny.cz
Po – Ne přijedu

NABÍZÍM ÚKLID bytů.  
Tel. 739 831 772

SERVIS – VIDEO-TELEVIZE
M. Vykouřil, Přišimasy 122
Tel.: 321 672 047 
Mobil: 605 436 119
Po celý týden přijedu!!!
Montáž: digitálního příjmu, 
českých televizních 
a rozhlasových programů

NABÍZÍM PRONÁJEM nebyt. 
prostor v ul. Maroldova 
1201 o roz. 19,5 m2 vč. soc. 
zařízení a skladu. 
Samostatný vchod. Cena 
dohodou. tel: 607 682 776

PRODÁM GARÁŽ v Úvalech 
nad restaurací Na Homolce – 
horní řada. Tel.  775 191 329

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ 
úklid Vašeho rodinného 
domu - spolehlivě. Volejte 
tel. číslo 605 278 419

TANEČNÍ ÚVALY pro mlá-
dež i dospělé – podzim 2009
Vyučuje pražský taneční 
mistr Jiří Plamínek
Informace tel.: 607 858 775
Přihlášky: p. Petr Kušta – 
prodejna NÁBYTEK RODIN-
NÁ POHODA, Smetanova 69, 
Úvaly

PRONAJMU BYT v Úvalech 
2+1 v rodinném domě. Cena 
nájem + energie 12.000,- 
měs.  Blízká dostupnost 
MHD. Tel.: 607 756 561

Různé práce na zahradě  - 
sekání trávy, hrabání apod. 
pracuji i o víkendu, Úvaly 
a okolí
Tel. 775 190 391  e-mail:  
hajek.pepa@seznam.cz

PRONAJMU zařízený ro-
dinný dům  v Úvalech. Tel. 
723 774 350



ANGLIČTINA S RODILÝMI MLUVČÍMI
 PRO DĚTI  6-15 LET

eNGliSH camP
3. -7. 8. 2009

9.00 – 14.00 hodin

V ZŠ ÚVALY

 ROZHOVORY, PÍSNIČKY, 
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY,

DIVADLO, HRY, VYRÁBĚNÍ,
NOVÍ KAMARÁDI

POŘÁDÁ PCF A KS PRAHA

INFO A PŘIHLÁŠKY:
hankahoblikova@seznam.cz

774 29 10 64

Krajský úřad Středočeského kraje uděluje aKrediTaci k provozování výuky a výcviku provozovateli 
školicího střediska: Jiří Bubák, Kollárova 474, Úvaly.

Zajištujeme výuku a výcvik pro všechny druhy profesních průkazů

  

Kondiční jízdy na všech druzích vozidel.

Tel. : 602 133 915 

e-mail : autoskola.bubak@centrum.cz. 

a U T o Š K o l a

Jiří BUBáK 
Kollárova 474, 250 82 Úvaly 

Provádíme výuku a výcvik pro 
všechny druhy řidičských oprávnění 

včetně školení řidičů „ referenti “.



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

Strojové čištění koberců 

Čistíme mokrou cestou koberce a čalounění
 v domácnostech a firmách. 

 
Používáme špičkovou technologii Kärcher 

a ekologické čisticí prostředky.

Ceny čištění koberců:  od 15 Kč/ m2

Čistění je možné realizovat i po večerech, 
víkendech a svátcích.

Objednávky a informace na tel: 
p. Podskalský: tel: 777 741 175
p. Peroutka:    tel: 739 610 089 

cistekoberce@email.cz
www.cistekoberce.cz 

HAIR DESIGN
STUDIO „R“

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Prodlužování vlasů

vizážistické služby

manikúra

Nehtová modeláž (gel, akryl)

Parafinové zábaly

občerstvení

dětský koutek

Otevřeno  Po – Pá  8.30 – 19.30
Nově  So  9.00 – 17.00

Těšíme se na Vás!
Kadeřnice Radka, Laďka, Jindřich

Manikérka Radka
Husova 26, 250 82 Úvaly 

tel.: 776 760 511
 












