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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Úvaly podle § 32  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :1. 
        v  pátek  dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
        v sobotu dne 6. června 2009 od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu2. 

ve volebním okrsku  č. 1 
je volební místnost v domě s  pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - Atlasová, Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova,   
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Ebenová, E.E. Kische, Fibichova, 
Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, 
Janáčkova, Jalovcová, Jedlová, Jirenská, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova,  
Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova, 
Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty 
Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Slavíčkova, Smetanova,  
Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, 
Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického, Vydrova, Zálesí;

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v  Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly
pro voliče bydlící v ulicích - 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, 
Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, 
Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova,  
Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova;

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v základní škole, nám. Arnošta  z Pardubic  8, Úvaly         
pro voliče bydlící v ulicích - 5. května,  Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská,  
Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská, 
Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Moravská, nám. Arnošta 
z  Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova,  
Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, 
Táboritská,  Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupad-
la, U Výmoly, Zahradní, Želivského.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 3. 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním  pasem České republiky, cestovním průkazem České 
republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské 
unie. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem 4. 
voleb. Ve dnech voleb   může volič obdržet  hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.                                                            

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly
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750 000 pro město Úvaly od ČEZ v letošním roce
Město Úvaly spolu s firmou Regionální odpadový a energetický systém  
Úvaly, a.s., a místní organizací ČSSD uspěly v dotačním projektu Zelená 
energie vypsaném ČEZ, a.s., v letošním roce s projektem, ve kterém 
bude připravovaná Studie proveditelnosti gazofikace komunálního 
odpadu města. Lidsky řečeno se jedná o systém třídění a následného  
zplyňování komunálního odpadu. Celý projekt napomůže ekologičtěj-
šímu systému likvidace komunálního odpadu našeho  města. 
V současné době je náš komunální odpad odvážen na skládku. Dnešní  
trendy zvyšujících se cen skládkového a zvyšující se objem komu-
nálního odpadu města zatěžují městský rozpočet ročně milionovými 
částkami. Proto je připravovaný projekt  jednou z mnoha možností, jak 
v budoucnu řešit komunální odpad města. 
O vývoji projektu a o jeho řešení vás budeme informovat v dalších 
číslech.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Časopis Život Úval a kritika jeho formy a obsahu
Chtěla bych reagovat na kritické dotazy, které vznesl bývalý starosta 
města Ivan Černý v dubnovém časopise Otevřené Úvaly, kde si nemys-
lí, že všechny stránky by měly být na křídovém papíře, že se jedná 
o plýtvání z rozpočtu města. Musím upozornit, že při zvyšujícím nákla-
du není rozpočet na měsíčník zvýšen oproti předchozím obdobím, 
kdy tento náš časopis vycházel v modrobílé formě obálky a černobílém 
obsahu. Časopis má své stálé rubriky, které mají oslovovat jak mužskou, 
tak i ženskou část obyvatelstva města. Věřím, že každý sportovec se 
rád pochlubí výsledkem svého sportovního úsilí, proto si myslím, že 
pro kuchaře je chloubou jeho recepis na dobrou mňamku. Proto, když 
nesportuji, nekritizuji sportovce a analogicky v jiných oblastech.
Není pravdou, že nelze na našich stránkách diskutovat. Časopis má své 
stanovy a zásady, které vycházejí ze zásad obecného charakteru této 
oblasti.
Za redakční radu časopisu bych si ráda posteskla nad tím, že do časo-
pisu přispívá jen malá hrstka pravidelných autorů. Jejich články jsou 

pravidelně uveřejňovány a jejich jména se pravidelně opakují. Proto 
bych touto cestou ráda vyzvala další občany k podání přízpěvku či 
podnětu do našeho časopisu. To je možné jak písemně na podatelnu 
městského úřadu Pražská 276 nebo elektronicky na e-mail sekretariat@
mestouvaly.cz. Uzavírka je vždy do dvanáctého dne v měsíci.

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Nové přírůstky ve městě
Členové místního sdružení ODS za krásného dubnového počasí osázeli 
kolem obslužné komunikace, od ulice Fügnerova ke hřišti u kostela, 
celkem 24 ks stromečků červeného dubu. Práce to byla poměrně 
náročná, hlavně z důvodu kamenitého terénu, ve kterém nebylo snad-
né vyhloubit patřičné otvory pro osazení stromku. 
Věřím, že zmíněné úsilí je výzvou k další výsadbě zeleně v našem 
městě. Obdobné akce bude naše místní organizace opakovat každý rok.  
Přidejte se k nám. 
Poznámka na konec: zhruba deset stromečků už místním vandalům 
vadilo.                                                                                             MS ODS

vyhlášení výběrového řízení
na pracovní místo úředníka 

Referent odboru investic a dopravy
Náplň práce:
Příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo části 
velkých investic, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné 
stránce, zpracování návrhů investičních plánů, tvorba koncepce rozvo-
je dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
Lhůta pro podání přihlášek: 8. 6. 2009 do 14.00 h  

Místo pro výběrové řízení: Kancelář tajemníka Městského úřadu 
v Úvalech, Pražská 276, 250 82 Úvaly 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, zveřejněno na úřední desce městského 
úřadu a na webových stránkách města: www.mestouvaly.cz.

Život Úval

Městský úřadMěstský úřad 

Pozvánka na mimořádné jednání zastupitelstva města 
Zveme občany na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek 25. června 2009 

od 18 hodin  v sále domu s pečovatelskou službou. Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.
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Pietní akt k uctění památky padlých
Ve středu 6. 5. 2009  od 17 hodin se konal na místním hřbitově 
v Úvalech pietní akt k uctění památky padlých ve 2. světové válce, 
organizovaný městem Úvaly.
Starosta města MUDr. Jan Šťastný ve svém projevu připomenul události 
před 64 lety a i jmenovitě uvedl 32 osob včetně postižených rodin 
obětí padlých v této válce a obětí květnové revoluce 1945.
Za organizaci JUNÁKA-svazu skautů a skautek Úvaly - Ing. Jiří  Bubák 
v krátkém projevu připomněl hrůzy této války a její odkaz pro naši 
budoucnost.
Uvedené akce již tradičně se zúčastnili kromě představitelů města  
úvalští skauté střediska Br. Jiřího Bubáka, zástupci Obce baráčnické 
a  za Základní školu Úvaly její ředitel  Mgr. Jaroslav Březka.
Po položení květin a věnců všichni zúčastnění zazpívali českou hymnu, 
tím pietní akt skončil.   
Přítomným skautům a skautkám pamětník p. Ing. Bubák objasnil 
události konce 2. světové války  v těchto místech. Pozornost skautů 
o toto vyprávění byla obdivuhodná a svědčí o jejich velkém 
a opravdovém zájmu o naši  historii.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Foto  Ing. Petr Hustoles

PROBLEMATIKA KOMUNIKACÍ V KONTEXTU POTŘEB MĚSTA
V současné době se, zcela oprávněně, objevují připomínky ke stavu úval-
ských komunikací. Velmi rádi bychom se pustili do jejich oprav,  neboť  
jejich stávající stav je velmi špatný, v některých lokalitách přímo děsivý.
Ale:
Představíme–li si město jako velký dům se zahradou, který jsme se 
rozhodli stavět, pak je v prvé řadě potřebné zbudovat inženýrské 
sítě – to znamená vodovod,  kanalizaci, žumpu, plyn a tak dále. Nelze, 
zejména v době hospodářské recese a za situace, kdy město nedispo-
nuje neomezeným množstvím finančních prostředků, budovat parko-
vou úpravu kolem tohoto domu a cesty dlážděné zámkovou dlažbou. 
Vodohospodářské a další investice, které jsou pod zemí (a které tedy 
nejsou vidět!), je nutno v každém případě budovat jako první. A to je 
problém Úval, jeho vnitřní dluh na takovéto infrastruktuře přesahuje 
výši 1 mld. Kč. Díky efektivní hospodářské politice má město v sou-
časné době na termínovaném účtu částku 59 milionů Kč a v dohledné 
době přibyde dalších 20 milionů Kč. Výše uvedené finanční pro-
středky jsou však určeny především k realizaci priorit, jež vyplynuly 
z Integrovaného plánu rozvoje, který jsme nechali zpracovat – v prvé 
řadě pak právě k dobudování vodohospodářské infrastruktury ve 
stávajícím městě. Je naprosto nezbytné dovybavit současnou čistírnu 
odpadních vod, dobudovat její předčištění, zrekonstruovat vodovodní 
řad, který vede k vodojemu Rohožník, rekonstruovat samotný vodojem 
Rohožník, vybudovat nové vodovodní řady ve městě i nový vodojem - 
jih, který zabezpečí plynulou dodávku pitné vody pro stávající město. 

Dále je nutno pokračovat ve výstavbě splaškové kanalizace, a to nej-
méně pro 1 100 občanů, nejen proto, abychom splnili požadavek 
Evropské unie – odkanalizování 85 % města (prozatím je odkanalizová-
no pouze 65 %), ale také proto, aby občané nemuseli vynakládat velké 
finanční prostředky na odvoz fekálií do vzdálených čistíren.
Výše uvedené naprosto nezbytné akce čítají přibližně 320 milionů Kč! 
Připravili jsme proto žádosti o dotace z fondů EU. 
Velmi významné je také to, abychom dokončili investici ve výši 
dalších 50 milionů Kč, která v současné době probíhá a která ještě 
v tomto roce přivede do Úval jednu z nejkvalitnějších pitných vod, 
jež v Česku existují – vodu káranskou. Souběžně s výše popsanými 
vodohospodářskými investicemi jsme se zaměřili na oblast školství, 
neboť je potřeba rozšířit kapacitu mateřských škol a zefektivnit využí-
vání prostor ve stávající základní i speciální škole. I zde se bude jednat 
o nemalé finanční prostředky. 
Je potřeba pustit se do oprav rybníků a vodotečí, je třeba zabezpečit 
občany pro případ krizových situací a tak dále. 
Jak jsem již uvedl: velmi rádi bychom se pustili do rekonstrukcí komu-
nikací, jejichž stávající stav je velmi špatný. Provedli jsme tedy alespoň 
jejich podrobnou pasportizaci a postupně připravujeme projektové 
dokumentace, někde i územní řízení na Horní Úvalák. Musíme být při-
praveni na možnost, že by mohla být vypsána dotace na zlepšení stavu 
komunikací (prozatím nebyla). 
Existence projektových dokumentací, často i územních řízení a staveb-
ních povolení, je naprosto nezbytnou podmínkou pro získání jakékoli 
dotace. Je však třeba si uvědomit, že se nejedná pouze o rekonstrukce 
povrchů, že je třeba rekonstruovat a dobudovat například dešťovou 
kanalizaci a v některých místech i splaškovou. Tyto okolnosti rekon-
strukci komunikací velmi komplikují. Další nemalou komplikací je 
ta skutečnost, že mnohé komunikace nejsou v majetku města a jejich 
majitelé je drží z různých důvodů ve svém vlastnictví. I tato okolnost 
snižuje možnosti města radikálnějším způsobem změnit k lepšímu sou-
časný stav silnic a chodníků. 
Navíc – některé komunikace města jsou ve správě kraje (to se týká 
například právě celé ulice Pražská, Husova, náměstí Arnošta z Pardubic, 
Riegerova, Dvořákova, 5. května a Škvorecká). Zde samozřejmě rekon-
strukce požadujeme od správce a urgujeme jeho nečinnost. 
Na ostatních místech jsme však nuceni pouze „záplatovat“, na víc 
město prostě nemá finanční prostředky. Přesto se snažíme, někdy ales-
poň provizorním způsobem, ulehčit občanům pohyb v kritických mís-
tech, popřípadě snížit riziko dopravního nebezpečí. V loňském roce 
byl konečně vybudován chodník ve Škvorecké ulici, došlo k propojení 
Hodova s Purkyňovou ulicí.
Malá poznámka k Diamantové ulici: fáma, že „chodník“ stál 200 tisíc Kč, 
je  falešná, jednalo se o dohodu s firmou, která přispěla svojí činností 
k narušení nezpevněného povrchu ulice. Po jednání vedení města 
a vedení obce Horoušany s panem Hovorkou byla nám přislíbena 
náprava ve formě provizorní úpravy povrchu a oddělení chodníku 
od komunikace. Uvedené práce byly provedeny v režii pana Hovorky 
a děkujeme za ně.
Vedení města se skutečně snaží postupovat logicky a efektivně, v man-
tinelech použitelných finančních prostředků a v prostředí celosvě-
tové a celostátní hospodářské recese. Jsem si jist, že by jakákoliv jiná 
reprezentace města musela, právě v zájmu města, postupovat naprosto 
stejným způsobem. Pokud by postupovala jinak, pak by to zcela určitě 
v zájmu města nebylo …

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Provoz v mateřských školách 
v měsících červenec a srpen :

MŠ Kollárova 1260 je otevřena od 
1. 7. do 24. 7. 2009 a od  24. 8. 2009.

MŠ Pražská 525 je otevřena od 
10. 8. do 31. 8. 2009.

MŠ Kollárova a MŠ Pražská jsou uzavřeny od 
27. 7. do 7. 8. 2009.

Obě MŠ jsou uzavřeny 2 týdny, dodrženo 
doporučení Rady města Úvaly.
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Informace k zápisu do mateřských škol 
v Úvalech konaném 26. 3. 2009 
Do obou mateřských škol bylo podáno celkem 194 přihlášek. Jelikož je 
každá mateřská škola samostatným právním subjektem, využila většina 
rodičů právo podat přihlášku na obě úvalské mateřské školy. Z celkové-
ho počtu podaných přihlášek vyplynula potřeba umístění skutečného 
počtu 125 dětí. V rámci povolené kapacity jednotlivých předškolních 
zařízení bylo možno pro školní rok 2009/2010 přijmout maximálně 15 
dětí do MŠ Pražská a 39 dětí do MŠ Kollárova. 
Z důvodu nedostatečné kapacity úvalských předškolních zařízení byla 
zastupitelstvem města schválena pomocná bodová kritéria pro přijímá-
ní dětí. Městu ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit předškol-
ní výchovu v posledním roce před nástupem do základní školy dítěti, 
které má trvalé bydliště v dané obci. Podané přihlášky byly  ředitelkami 
obou předškolních zařízení kontrolovány z hlediska správného uvede-
ní požadovaných údajů s ohledem na jejich úplnost a pravdivost. U při-
hlášek, ve kterých byly zjištěny nedostatky ve vyplnění nebo doložení 
údajů, byli rodiče telefonicky vyzváni k jejich doplnění. Poté ředitelky 
přistoupily k obodování jednotlivých přihlášek. Nastavená kritéria  jed-
noznačně vyloučila 17 dětí, které nemají trvalé bydliště v Úvalech a 19 
dětí, které k 1.9.2009 nesplní kritérium  dovršení 3 let věku.  Dalších 18 
nepřijatých dětí má maminku na mateřské nebo rodičovské dovolené, 
která se neúčastní  aktivně pracovního procesu. U 4 dětí je přihlášen 
k trvalému pobytu pouze jeden z rodičů. U 13 zbývajících žadatelů, 
kterým nebyly děti do předškolního zařízení přijaty,  došlo k získání 
nižšího počtu bodů tím, že ač maminky prohlásily, že pracují nebo 
pracovat budou od 1. září, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené  
s mladším sourozencem a pobírají rodičovský příspěvek. 
Již od začátku září bude zahájena kontrola žádostí a údajů v nich uvede-
ných, u čestných prohlášení bude požadováno doložení dokladu, pro-
kazujícího skutečnost, kterou žadatel čestně prohlásil. Každá přihláška, 
kterou rodiče podepsali, obsahovala upozornění na nutnost uvádět 
pravdivé údaje a důsledky vyplývající z tohoto nedodržení. 
Závěrem  bych ráda uvedla, že bylo naší snahou maximálně vyjít vstříc 
ředitelkám předškolních zařízení i rodičům ve zjišťování potřebných 
údajů a být nápomocni  při co nejspravedlivějším rozhodování o přijetí 
či nepřijetí dítěte. Je nám zřejmé, že sebelépe nastavený systém není 
dokonalý. Situaci k naprosté spokojenosti rodičů vyřeší až dostavba 
Mateřské školy Kollárova, která má bát zrealizována již pro školní rok 
2010-2011, vše však ale záleží na přidělení dotace.    

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Informace – datové schránky
Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elek-
tronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který 
vejde v účinnost od 1. července 2009, mimo jiné obsahuje ustanovení 
o Informačním systému datových schránek (dále jen ISDS).

Co je datová schránka?   
Datová schránka je elektronické úložiště dat, které je určeno 
k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a naopak k provádění 
podání vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob 
doručování v listinné podobě.

Kdo musí a může mít datovou schránku?
Od 1. 7. 2009 budou systém ze zákona využívat orgány veřejné moci, 
tzn. všechny úřady, soudy a instituce, včetně neziskových organizací 
a právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku. Fyzické osoby 
nemají povinnost si datovou schránku zřizovat, ale mohou se ke zřízení 
datové schránky přihlásit. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových 
schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.

Jaké výhody zřízení datových schránek přináší?
Komunikace s veřejnou správou bude rychlejší, levnější a bezpečnější. 
Elektronický i papírový dokument je tímto zákonem postaven na 
stejnou úroveň. Tomu, kdo má zřízenu datovou schránku, budou úřady 
zasílat korespondenci pouze v elektronické podobě, v ní též povedou 

veškerou agendu. S papírovou podobou se pak setká už jen ten, kdo 
datovou schránku nebude mít.

Kdo  má přístup do mé datové schránky? 
Pouze Vy, popřípadě Vámi pověřená osoba (administrátor). Správce 
ani provozovatel informačního systému datových schránek nejsou 
oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.

Jak se dozvím, že mám v datové schránce zprávu?
Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová 
zpráva), podle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za 
poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o 
doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.
Bližší informace naleznete na www.datoveschranky.info.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

PP HOSPITALS, s.r.o, nemocnice Brandýs nad Labem 
oznamuje 

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN
GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE

ve Zdravotním středisku v Úvalech.

Od 1. 6. 2009 dochází ke změně ordinačních hodin takto:

 Úterý       8.00 – 15.00 h    MUDr. Hana Ježková
 Čtvrtek    9.00 – 16.00 h    MUDr. Tomáš Semerádt

správní odbor  

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

• VÝSTUP  Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

• VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

• VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

• VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

• PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

• VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

• VÝPIS  ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

• PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU  MA ISOH 
(„Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) 

• VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Bližší informace na www.mestouvaly.cz nebo na tel. 281 982 485.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru
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Vážená paní,

Vážený pane, 

máte rádi svoje město Úvaly, zajímá Vás ekologie a životní prostředí? Věnujte, prosím, několik minut 

Vašeho času a vyplňte následující dotazník. Dotazník je anonymní.  Nehodící se variantu škrtněte.  

Správnou variantu zakroužkujte, některé odpovědi na otázky je nutné vypsat.

1. Bydlím v:   rodinném domě  bytovém  domě  sídlištní zástavbě 

2. V bytě žijí:  1 osoba,  2 osoby,  3 osoby,  4 osoby,  5 osob,  6 osob,  7 osob, 8 osob, jiný (není nutná pod-

mínka trvalého pobytu, ale počet osob = dětí a dospělých, které v bytě produkují komunální odpad).

3. Ve společné domácnosti komunální odpady produkují: 

1 dítě a 2 dospělé osoby, 2 děti a 2 dospělé osoby, ….. děti a jedna dospělá osoba,…….děti a ……… dospě-

lých osob, pouze………….. dospělých osob (vyplňte počet dětí a počet dospělých osob). Věk dětí je 

v tomto dotazníku stanoven do 15 let jejich věku.

4. Máte zajištěnu popelnici na směsný odpad?  Četnost neboli frekvence svozu je 1x za týden nebo 1x 

za 14 dní, kdy přijede popelářské auto a vyprázdní Vaši popelnici. 

Ano, mám 1 popelnici o objemu 70 litrů  s četností svozu ………………......... pro……… osob (děti i dospělí)

Ano, mám 1 popelnici o objemu 80 litrů  s četností svozu ………………......... pro……....osob (děti i dospělí)

Ano, mám 1 popelnici o objemu 110 litrů  s četností svozu …………….......... pro……....osob (děti i dospělí)

Ano, mám 1 popelnici o objemu 120 litrů  s četností svozu …………….......... pro……....osob (děti i dospělí)

Ano, mám 1 popelnici o objemu 240 litrů  s četností svozu ………………....... pro……....osob (děti i dospělí)

Ano, mám 1 kontejner o objemu 1100 litrů  s četností svozu ……………….... pro……....osob (děti i dospělí)

Jiná varianta – vypište (např. mám 2 popelnice o objemu 120 litrů s frekvencí svozu 1x za 14 dní)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Nemáme  žádnou popelnici, protože: …………………………………………………………………………………………………................

5. Do popelnic (kontejneru) odkládáme  všechny odpady, které v domácnosti vznikají, protože………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Dotazník

✂
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6. Do popelnice odkládám pouze směsný odpad, protože odpady třídíme na:

papír  sklo  plast  bioodpad  jinou složku……………………….............................

7. Víte, kde je nejbližší stanoviště separovaného odpadu od Vašeho bydliště?  Ano   Ne

Separační nádoby v…………………………využívám   nevyužívám z důvodu:……….................……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

8. Sběrný dvůr využívám / nevyužívám. S provozem dvora jsem / nejsem  spokojen

protože:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…

9. Do sběrného dvora jsem odnesl v období 1 roku:...................……………………………………………...................……….

v množství:………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………

10. Dle Vašeho názoru je kompostárna na území Úval: nutná  není  nutná           nevím

11. Víte, co je zpětný odběr a kde můžete výrobky podléhající zpětnému odběru v Úvalech odevzdat?

ne           ano,  výrobky můžeme odevzdat v:……………………………………………………………………………………….............…  

12. Nebezpečné odpady vznikající z provozu domácnosti třídím a odkládám je v:……………………….....……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Nebezpečné odpady netřídím, protože………………………………………………………………………………………...............………..

13. Prošlé léky odevzdávám v:…………………………………. Vyhazuji do popelnice u domu  jiné

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…. 

14. Další Vaše podněty a postřehy k odpadovému hospodářství na území města Úval:………….......……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali odpadovému hospodářství města Úval. Vyplněný dotazník 

odevzdejte, prosím, do schránky, která je umístěna v budově městského úřadu nejpozději do 30. 6. 

2009. O výsledku budete informováni v dalším čísle časopisu Život Úval.

Návod k vyplnění dotazníku 
Vážení čtenáři měsíčníku města, ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc při vyhodnocení stávajícího systému svozu komunálního odpadu 
ve městě. Prosím o malou chvilku Vašeho času, která nám pomůže při vyhodnocení potřeb a informovanosti v oblasti řešení odpadu ve městě. 
Prosím, zrovna Váš hlas a názor může pomoci při rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v dané oblasti. Dotazník bude sloužit k upřesnění potřeb 
občanů při  likvidaci odpadů.
Dotazník vystřihněte a vhoďte do schránky umístěné na městském úřadě v ulici Pražská 276 nebo ho předejte v kterékoliv kanceláři městského 
úřadu do 30. 6. 2009. O výsledku, podnětech a dalším postupu v uvedené oblasti nakládání s odpady Vás budeme informovat v dalších číslech 
Života Úval. Děkuji za Vaši pomoc.                                                

Ing. Helena Váňová, místostarostka města Úvaly
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Milé děti, vážení rodiče, „bezpečná sobota“ bude určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny, kteří přijdou. 
K vidění bude téměř vše, čím policie ČR disponuje, pod školou pravděpodobně na chvíli přistane i policejní vrtul-
ník! Bude připraveno dopravní hřiště (děti ať si tedy vezmou kola!) a soutěže pro děti, odměnou za účast budou 
kupony v hodnotě 10 Kč, které bude možno směnit v blízké cukrárně. Přijede hlídka dopravní policie, ale i vozidlo 
policie městské, k prohlédnutí pravděpodobně bude i vozidlo technika kriminální služby. Měli by přicválat i poli-
cejní koně, psovodi by měli předvést, co dokážou jejich psí svěřenci. Pokud bude v onu sobotu v ČR klid, dostaví 
se i „těžkooděnci“. Bude toho k vidění skutečně moc, a tak si tuto příležitost rozhodně nenechte ujít!

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Městský úřad



Názory čtenářů 
Budeme mít novou školku?
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Tato otázka mne zajímá už 3 roky a konečně letos mne situace donutila  
něco o tom zjistit. Jsem žena na mateřské dovolené  a vybrala jsem si tzv. 
klasickou rodičovskou dovolenou na 3 roky, protože mi zaměstnavatel 
podle zákoníku práce rezervuje pracovní místo do tří let věku dítěte. 
Proto už nyní na jaře jsme byli u zápisu do MŠ, aby naše dcera mohla 
od března nastoupit. Ano, školský zákon nám toto umožňuje, ale bohu-
žel v Úvalech není taková kapacita školek, aby ji v průběhu školního 
roku přijali. Letos bylo přijato 54 dětí a nepřijato 72 dětí (což je skoro 
jeden a půl násobek). Položme si otázku: co dělat v této situaci, kterou 
spousta maminek zná a musí ji řešit. Mají dítě, které není předškolák 
a přijmout je tedy k předškolnímu vzdělávání MŠ nemusí. Většina se 
chce vrátit do stejného zaměstnání jako před mateřskou dovolenou, 
ale nemohou. Nemají kam dát dítě, nemůžou se přihlásit ani na pracov-
ní úřad, kde potřebují potvrzení o docházce do MŠ, nebo prohlášení 
o zajištění hlídání. Ve třech letech věku dítěte jim končí rodičovský 
příspěvek. Spousta rodin má i hypotéku a ocitá se v nelehké situaci, bez 
jednoho příjmu z manželů. Co dělat?  Jak si poradit?
Proto jsem se rozhodla jít za paní Tesařovou, vedoucí správního odbo-
ru v Úvalech, a dozvědět se, proč tady není další nová školka. Bylo mi 
sděleno, že ona sama se to snaží prosadit na radě města už několik 
let. Bohužel marně. A prý se mám obrátit na starostu města, což jsem 
učinila. Na sjednanou schůzku se dostavili paní místostarostka, pan 
starosta, pan tajemník a paní Tesařová. Zajímalo mne a ještě jednu 
maminku, co pro zlepšení město dělá. Přitom tato situace se dala  
očekávat. Ve školním roce 2006/2007 se narodilo v Úvalech 70 dětí 
a to ještě k tomuto číslu není připočtený počet přistěhovaných dětí 
z nové výstavby na Slovanech, kterou povolil minulý pan starosta Ing. 
Černý s radou města, a už nevyřešil financování nové školky a rozší-
ření kapacity ZŠ. Také by nás zajímalo, proč pan Ing. Černý hlasoval 
proti MŠ v Tesko domcích, když už mu počet narozených dětí musel 
být znám a bylo již tehdy jasné, že se ještě zvýší přistěhováním dalších 
obyvatel a zvýšenou porodností. V okolních obcích na toto mysleli již 
dříve. Například v Šestajovicích, Klánovicích i v Běchovicích jsou před 
dokončením nové školky. Bohužel naše město na výstavbu nové školky 
nemá finance. V tuto chvíli musí vyřešit do konce roku otázku přívodu 
pitné vody. Což všichni chápeme, ale musí se myslet i na ostatní problé-
my. Například na hasičské auto se již dostalo letos, tak proč na školku 
a školu se stále čeká? Také proto město podalo žádost o dotace na 
rekonstrukci kotelny, jídelny a drobné stavební úpravy  v MŠ Kollárova, 
aby pak v případě schválení mohlo na podzim zažádat o dotace na 

dostavbu nového pavilonu MŠ, kde se tedy plánují 2 třídy (přibližně 
kolem 40 dětí). I  když to Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje 
vše schválí a povolí, tak podle mého názoru a dalších maminek to stačit 
nebude. Když vezmeme v úvahu letošní statistiku již narozených dětí, 
když se v lednu narodilo 23 dětí (zdroj: Společenská kronika Života 
Úval) a každý další měsíc se rodí kolem deseti dětí, to máme za rok 133 
dětí. To jsme opravdu všechny zvědavé, co bude město dělat za 2  až 3 
roky. Ale podle zákona musí přijmout pouze předškolní děti, a tak stále 
rodiče tříletých a čtyřletých budou mít smůlu. A to vůbec nehovořím 
o Hostínu, ale tam budou dvě školky – prý je to v podmínce. Tak uvi-
díme, zdali tentokrát bude podmínka dodržena. Aby to pak nedopadlo 
jako na Slovanech. Slovany stojí a bydlí se tam, a na školku už nezbyly 
peníze.
V tuto dobu v Praze ve státních školkách nepřijímají mimopražské děti. 
Řídí se místními vyhláškami – nepřijímat bez trvalého pobytu v Praze. 
To je opravdu svízelná situace pro mnoho rodin s dětmi. 
Abych jenom nekritizovala, tak na schůzce nám nabídli pomocnou 
ruku při zařizování Mateřského centra, kam by chodila menší skupina 
dětí, a proto prý nejsou normy tak přísné. Zatím zjišťujeme vše, co je 
k tomu zapotřebí. K tomu budeme potřebovat nějaký prostor. Takže 
v případě zájmu, připomínek a nabídek se ozvěte a vše prodiskutujeme 
(moninas@seznam.cz).
Kdyby Fond dotace neschválil, nechci nic přivolávat, ale opravdu 
nevím, byla by to opravdu špatná situace. A bylo by  moc smutné a tro-
chu i zarážející, kdyby se přijímaly pouze předškolní děti a v ostatních 
menších obcích by vše bylo na přijatelné úrovni.
A ještě nás zajímala otázka základní školy. Pro nás pro rodiče se situace 
také nejeví nijak růžově. Z družinových tříd se udělaly klasické třídy 
a trávení času v družině teď probíhá ve třídách. Děti tak po školní výuce 
místo hraní na kobercích a s hračkami pobíhají a hrají si mezi školními 
lavicemi. Jídelna je také nevyhovující, loni se ještě zmenšila na úkor 
kuchyně, aby vůbec vyhovovala přísným hygienickým předpisům.
Opět, bohužel, musíme zkonstatovat, že minulý pan starosta společně 
s radou města trochu víc zaspali dobu, i když situaci o zvyšování počtu 
dětí znali. A teď, aby se to honem dohánělo. Peníze na dostavbu ZŠ 
nejsou a rada města nyní řeší optimální návrhy na nástavbu na původ-
ním objektu ZŠ a jejím využití. Doufáme jako rodiče, že se jim to brzy 
a hlavně konečně podaří. Přejeme jim v tom hodně sil a úspěchů.

Monika Chomátová
Pozn. redakce: Vyjádření Ing. I. Černého uveřejníme v příštím čísle

Policie
Senioři, buďte opatrní!

Podvody páchané na seniorech
Dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Stalo se 
1. dubna v katastru obce Sibřina. Neznámá se vydávala za pracovni-
ci energetiky. Pod touto lstí se dostala až do rodinného domu, kde 
z poškozené vylákala finanční hotovost 100 000,- Kč, kterou následně 
odcizila.
Na území celé republiky dochází denně k podvodům páchaným na 
seniorech. Ani oblasti Praha – venkov se tato problematika nevyhýbá. 
Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobro-
srdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy podvodů a krádeží 
páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází 
zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před 
bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými institucemi  pod růz-
nou záminkou, například:
•pouliční prodejci nabízejí pochybné zboží,
•řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení 
   zálohy,
•nabídka levného uhlí,
•plynaři/energetici, kteří jdou zkontrolovat plynoměr/elektroměr.
Pachatelé si získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu 

či rodinného domu podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeže-
ném okamžiku ji odcizí a zmizí.
Jak se vyhnout podvodu:
•nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého 
   bytu,
•nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi,
•pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si 
   návštěvníka prohlédnout,
•instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen 
   pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji,
•zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu  
   apod., nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe, 
   zavolejte na  úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává,
   v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou 
   službu nestojíte,
•nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky 
   výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté 
   většině jde o podvod.

nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha - venkov
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V sobotu 16. května se v kulturním sále DPS uskutečnil koncert komor-
ního pěveckého sboru Christi Úvaly pod názvem Májové zpěvy. Soubor, 
který známe především z adventních koncertů, se tentokrát představil 
s pozměněným repertoárem. Na vystoupení si připravil některé sklad-
by významných autorů,  například J. S. Bacha. G. P. Palestriny, J. Michny 
nebo L. Janáčka a zařadil také několik starých duchovních a lidových 
písní. Úprava repertoáru velice prospěla. Sbor zpívá skladby blízké 
srdci jak účinkujících, tak i posluchačů. Není pochyb o tom, že pod 
vedením sbormistra Dr. V. Pokorného a za klávesového doprovodu 
Mgr. E. Nádeníčkové postupně zraje jako kvalitní víno. Se sborem 
vystoupili jako hosté studenti pražské konzervatoře V. Smolíková, P. 
Vondrová, M. Bragagnolo a M. Vydra. Mladí zpěváci se při bezchybném 
přednesu skladeb W. A. Mozarta, F. Schuberta nebo B. Smetany proje-
vili jako velké pěvecké naděje a jejich pěvecký výkon byl srovnatelný 
s profesionály. 
Škoda jen, že několik míst v sále zůstalo neobsazených. Pravděpodobně 
hezké počasí lákalo do přírody. Ti, kteří na koncert přišli, prožili velice 
příjemný hudební májový podvečer.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Policie
Za volant pod vlivem alkoholu usedají i ženy

Dne 18. dubna v půl jedné v noci policisté ze skupiny dopravních 
nehod Policie Prahy venkov -  VÝCHOD prováděli hlídkovou činnost. 
V obci Úvaly na benzinové čerpací stanici kontrolovali řidičku osob-
ního motorového vozidla zn. Škoda Fabia. U řidičky byla provedena 
orientační dechová zkouška na alkohol. Její výsledek byl pozitivní 
a přístroj naměřil hodnotu vysokou – 2,14 promile alkoholu v dechu 

řidičky. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že řidička nemá zákaz 
řízení. Po této jízdě tomu však bude jinak. Žena byla policisty převeze-
na na Obvodní oddělení Úvaly k dalším úkonům. Policisté ženě sdělili 
podezření ze spáchání trestného činu ohrožování pod vlivem návyko-
vé látky a jiných psychotropních látek.
nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha – venkov

Kultura a volný čas
Májové zpěvy sboru Christi

 

A. Brudnová za doprovodu Mgr. E. Nádeníčkové

Vystoupení studentů konzervatoře
( V. Smolíková, P. Vondrová, M. Bragagnolo, M. Vydra)

Pěvecký sbor Christi Úvaly při květnovém koncertu
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Poháry a medaile
Snem každého tanečníka je uspět v soutěži  
-  získat pohár, nebo medaili. A když jsou za 
první místo sladké odměny a diplomy, tak to 
také není špatné. Na letošní taneční sezonu 
jsme proto s dalšími vedoucími  ve spolu-
práci s rodiči naplánovali řadu pohárových 
soutěží pořádaných po celých Čechách a jako 
každý rok jsme nevynechali ani regionální 
kola postupových soutěží a mistrovství repub-
liky.  Na některé vyrazili jen ti zkušenější, jinde 
startovali úplní začátečníci. A většinou se dost 
dařilo. Posuďte sami:
Pohárová soutěž LET´S DANCE TIŠNOV   
2. místo Slavnost chryzantém 
Mistrovství republiky EB v Brně
3. místo duo Ťoupalík, Matulka 
Mistrovství republiky v Modern Dance
2. místo Vašutová Viktorka a Gottwaldová 
Eliška – Rytmus II 
Pohárová soutěž 
Ulita4dance Praha    
1. místo Slavnost chryzantém - Rytmus II 
1. místo Ze života hmyzu - Rytmus III 
2. místo Náš muzikál - Rytmus III 
3. místo Den a noc - Rytmus III A disko 
3. místo Pastelky - přípravka Rytmus 
O pohár starosty Prahy 4 
– Disko a street pohár   
1. místo děti – Alice Pechová 
1. místo duo – Alice Pechová, 
Jana Maroušková
1. místo skupiny – Den a noc -  Rytmus IIIA 
2. místo junioři – Jana Maroušková 
2. místo duo – Katka Milerová, Tereza 
Rothová 
Regionální soutěž formací Festival 
tanečního mládí Svazu 
učitelů tance Praha  
1. místo Den a noc - Rytmus III A disko – 
postup na MR 
Středočeský taneční pohár – okresní 
kolo Čelákovice   
1. místo Den a noc RIII disko formace – 
postup do krajského finále 
3. místo – Lucie Burešová, Barbora Peteříková  
Duo HH 
Středočeský taneční pohár 
– krajské finále – Slaný    
3. místo Den a noc – RIII A disko 
Čelákovická duběnka – parketová sou-
těž formací  začátečníků …dětí, co tančí 
méně než 5 let   
2. místo Větříček a vodička – Rytmus I 
2. místo Máme rády disko – začátečníci 
DD I – děti do 9 let 
3. místo Slavnost chryzantém – Rytmus II 
3. místo Let´s dance  -  Hip hop začátečníci 

Čekají nás už jen tři soutěže – Mistrovství  
republiky v České Lípě, Pohárová soutěž 
„Žďár tančí“ a o prázdninách Mistrovství 
Evropy EB ve Slovinsku. Pokud jste příz-
nivci tance a rádi byste viděli tančit naše 
děti na jevišti, máte velkou příležitost 
navštívit Taneční akademii MDDM v neděli 
7. 6. 2009 od 15.00 hodin v Salesiánském diva-
dle v Praze - Kobylisích.
Na závěr bych ráda poděkovala všem svým 
externím pracovníkům tanečního oddělení za 

práci s dětmi a popřála jim krásné prázdniny. 
Těšíme se na shledání na tanečním táboře 
v Lažánkách. Současně hledám na příští rok 
vedoucí diska pro mladší děti, které se začalo 
slibně rozjíždět a je o něj velký zájem. 

Informace pro zájemce podá vedoucí taneční-
ho oddělení MDDM. 

Alena Sismilichová

Zprávy z MDDM 

 

Naše úspěšné tanečnice v soutěži O pohár starosty Prahy 4.
Foto A. Sismilichová
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Školství

 

Okénko knihovny 
Ještě nejste našimi čtenáři? To se dá snadno napravit!

O čem psal Život Úval před 45 lety
Sport

Světová krize zasáhla do všech sfér hospodářství, ale knihy prý podle 
průzkumu médií Češi číst a nakupovat nepřestali. Kolem nás se objevují 
rady, jak ušetřit. Našim čtenářkám, maminkám s malými dětmi, netřeba 
radit. Vědí dávno, že se nevyplatí kupovat knížky pro nejmenší, které 
děti brzy odloží. Vkus nejmenších se sice nemění tak rychle, jen rychle 
rostou. I tak však ještě nedávno stačily říkánky Pec nám spadla, dnes 
frčí Mašinka Tomáš a jim podobné. Právě pro nejmenší máme velmi 
pestrou nabídku rozmanitých druhů knížek s prostými říkankami nebo 
s obrázky a texty rozvíjejícími jejich fantazii. Ale třeba u prvňáčků 
a větších školních dětí se vkus mění dost rychle. Kdepak je čas Harryho 
Pottera!!! A tak nakupovat knížky pro větší také není levné, zvláště chce-
me-li jim padnout do noty, aby četly a neseděly jen před obrazovkou. 
I vy, kteří jste ještě nenavštívili naši Městskou knihovnu v Úvalech, 
se o tom můžete přesvědčit. Jistě neodoláte si prohlédnout oddělení 
dětské naučné literatury, které překvapí publikacemi a informacemi, 

dosud zatajenými i nám dospělým. S dětmi je třeba držet krok, máte 
možnost. Ani na dospělé čtenáře nezapomínáme. Z oddělení beletrie 
nabízíme nyní dosti žádané a často rozpůjčené povídkové drobné kníž-
ky českých autorů. Přesvědčte se prosím osobně, nebo máte-li internet, 
pak on-line na stránkách www.mestouvaly.cz a skromně vpravo dole 
kliknutím na řádek s názvem Knihovna.
Připomínáme opět samostatnou půjčovní dobu pro maminky 
s dětmi, tentokrát vychází na 24. června 2009 od 9 do 11 hodin.
Toto datum také připomene, že se přiblížil konec školního roku 
a v naší městské knihovně bude jako každoročně zavedena v červenci 
a v srpnu prázdninová půjčovní doba:
pondělí 8.00 – 11.00 h,  12.00 – 18.30 h,
sobota 8.00 – 11.30 h.

Srdečně vás zvou knihovnice.

Tělovýchova ve Slavoji Úvaly dosahuje v měsíci květnu svého plného 
rozmachu. Mistrovské soutěže  jsou v plném tempu. Vždyť máme v mis-
trovských soutěžích zapojeno 25 družstev dospělých i dorostu - je to 
nejvyšší dosud dosažený po čet soutěžících. Přitom třeba poznamenat, 
že si naši soutěžící nevedou špatně. Základní tělesná výchova docílila 
velmi dobrých výsledků. Družstvo dorostenců v SHM obsadilo v silné 
okresní soutěži druhé místo. Dorostenec Čaloud se stal přeborníkem 
okresu. 
Družstvo žákyň se umístilo v této soutěži na čestném čtvr tém místě.

Nejúspěšnějším družstvem je od díl sportovní gymnastiky, který obsadil 
v okresním přeboru dokon ce první místo. Z jednotlivců byla dorosten-
ka Nováková druhá, Labounková třetí, Čapková  sedmá a Pešková osmá 
mezi 35 soutěžícími. Vystoupení sportovních gymnastek při májových 
oslavách bylo velmi dobré.
Současně je třeba poznamenat, že se začalo s přípravami na III. celostát-
ní spartakiádu. (redakčně kráceno)

(Život Úval č. 6/1964)

Den naruby
Jako vždy si náš školní parlament nenechal ujít 
nějaký ten aprílový vtípek, a tak se 1. dubna  na 
ZŠ Úvaly konal „Den naruby“. Podmínkou pro 
všechny, kteří se chtěli zúčastnit, bylo to, že 
se musí obléknout za opačné pohlaví. Hodně 
dětí tato akce nadchla, takže se po škole 
pohybovalo mnoho dívek převlečených za 
chlapce, anebo naopak chlapců převlečených 
za dívky. Někteří učitelé si také nenechali apríl 
proklouznout jen tak mezi prsty, takže i u nich 
jsme se mohli setkat se zajímavými modely. 
Podle všech se den vydařil, takže se příští rok 
můžeme těšit na další.

 Martina Chocholoušová 9.B

Den Země
Dne 22. dubna se na naší škole jako už tradičně 
odehrál Den Země.
Tohoto zpestření běžné školní výuky 
se zúčastnili všichni od prvňáčků až po 
deváťáky, kteří si tento den prožili naposledy. 
Všechny třídy měly přepravený svůj vlastní 
program, který většinou zahrnoval buď práce 

s recyklovatelnými materiály, nebo plakáty 
a jiné projekty na téma ochrana přírody. 
Z výrobků určitě stojí za zmínku kelímkové 
„Město duchů a strašidel“ (1.D) či žížala (1.B 
a 9.C) ze stejného materiálu. Svíčky z včelího 
vosku (5.A) nám za den provoněly půlku školy 
a víčka z pet lahví také nepřišla na zmar. Vyrobil 
se z nich např.: Brontosaurus (7.B), znak Úval 
(6.A), nebo 3D model Zeměkoule (9.B).
Třídy se také zúčastnily připravené přednášky  
na téma „ Člověk a příroda“. Žáci se zde mohli 
dozvědět mnoho zajímavých věcí, které určitě 
využijí v nějakém přírodopisném předmětu. 
Všichni zúčastnění si navíc mohli prohlédnout 
zvířata nejčastěji zachraňovaných druhů, která 
s sebou přednášející přivezli.
Za všechny žáky děkujeme učitelům, kterým 
dalo určitě práci předpřipravit některé 
výrobky, nebo třeba jen vymyslet, co vlastně 
budou celý den dělat. 
Většině se tento den líbil, a tak není divu, že 
už se těší, až bude za rok další, a oni si ho užijí 
stejně jako tento. 

Martina Chocholoušová
Foto Ing. B. Morávková Den Země v základní škole
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Kudy chodí písničky
V polovině března a dubna proběhla na naší škole školní a oblastní kola 
soutěže ve zpěvu „ Kudy chodí písničky“.  11. ročníku oblastního kola 
se zúčastnily ZŠ – Český Brod, Jirny, Pečky a domácí Úvaly. 
Zazpívat si přišlo 38 dětí. Seznámím vás s výsledky našich zástupců.
1. ročník (0. kateg.)   
1. místo- Adéla Houžvičková
2. místo- Alena Futterová
3. místo- David Fuxa
2. +3. roč. ( I. kateg.)
2. místo- Václav Šolc
3. místo- Klára Sedláčková
3. místo- Věra Vrzáková
4. +5. roč. (II. kateg.) 
1. místo- Marc Nádeníček, Lucie Jirků, Petr Kosina
1. místo- DUO- Marc Nádeníček a Vendula Pechová
2. místo- Anna Jirků
8. +9. roč. ( IV. kateg.) 
1. místo- Martin Kušta
1. místo- Anna Maturová
Všem soutěžícím patří velké poděkování za přípravu a veliké ocenění 
jejich krásných výsledků.
 Marie Landgráfová

Dubnový sběr papíru na ZŠ 
Po Velikonočním pondělí vyhlásil školní parlament opět sběr staré-
ho papíru. I když je situace v republice s tříděním odpadu špatná, 
KOVOŠROT GROUP CZ, as.,  slíbil, že přijede, odveze a zaplatí alespoň 
trochu za 1 kg starého papíru. Nevadí nám naplňovat školní tradici, 
finančně si zpříjemnit rozpočet pro žáky ve škole a ještě k tomu si 
zasoutěžit, která třída donese nejvíc sběru. Děti měly přes prázdniny 
dostatek času papír připravit a svázat. Od úterý do pátku, každý den od 
7 hodin, jsme papír odebírali, vážili a rovnali na hromadu ve vestibulu. 
Dalo by se říci, že první tři dny probíhalo vše v rozumném tempu. 
Jedno auto najelo, bylo bleskově vyloženo, odjelo, najelo další atd. Vše 
jsme zvládali v příjemné atmosféře s humorem a s přehledem. Za tyto 
tři dny jsme nahromadili 5 993 kg.
Nevíme, co se stalo v Úvalech v noci ze čtvrtka na pátek, ale v pátek 
ráno jsme se nestačili divit. Asi jste nás chtěli před vyučováním zničit! 
Zpočátku klid, ale kolem půl osmé to začalo. Jedno auto za druhým, 
jeden balík těžší než druhý. Hotové mraveniště. Všichni samozřejmě 
spěchali do práce a do třídy, většina balíků se musela vážit. Do toho 
začal jarní deštíček. Frontu bylo vidět, napětí bylo cítit. I když nás  na 
práci bylo připraveno hodně, přiznáváme, nestíhali jsme. Prostě jste 
nás zavalili a převálcovali! Jenom v pátek jste totiž donesli a dovezli 
neuvěřitelných  5 778 kg.
Jsme moc rádi, že jsme do kovošrotu poslali skoro 12 tun starého papí-
ru. Sběr se vydařil.
Jen na nás buďte příště hodnější a nenechávejte sběr na poslední chvíli. 
Děkujeme.

A jak dopadlo naše školní soutěžení?
Nejvíce z celé školy přinesly třídy:
3.B a paní učitelka Klicperová – 1268 kg, 
9.C – 1215,5 kg, 
2.A – 1161 kg
6.B – 1021,5 kg 

Parlament 

Základní škola Úvaly
přijme od 25.8. 2009 aprobované učitele pro 1. stupeň

učitele pro 2. stupeň – Bi, Ch, Aj 
E-mail: zsuvaly@zsuvaly.cz, www.zsuvaly.cz 

Tel.: 281 981 946, 281 981 974 nebo 777 629 619

Akce naší školky
V dubnu jsme prožili krásný týden v Krkonoších v boudě Svornost 
v Peci pod Sněžkou. Nádherné počasí jsme využili k túrám po horách i 
k bobování. Celý týden nám Krakonoš připravoval různé úkoly, překva-
pení a cestu za pokladem. Moc se nám tam všem líbilo.
A co nás ještě do konce školního roku čeká?
Výlet na kolech do Klánovického lesa, divadélko o Budulínkovi, výlet 
na zámek Berchtold, oslava Dne dětí na naší zahradě, návštěva kama-
rádů v prvních třídách ZŠ, rozloučení s předškoláky a stanování na 
zahradě.
Fotografie z pobytu na horách i jiných akcí školky a informace o naší 
MŠ jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.msuvaly.wz.cz.
Krásné prázdniny a spoustu sluníčka přejí všem děti a kolektiv MŠ 
Pražská.

Mateřská škola v Úvalech přijme 
kvalifikovanou učitelku MŠ s praxí, na celý úvazek.

Nástup 24. 8. 2009.
Bližší informace na tel. č. 281 981 944

Střípky z naší základní školy - květen
5.               návštěva divadla 1. A, B, C, D
6.               5. A návštěva DPS – pásmo ke Dni matek 
8. – 15.      zážitkový pobyt 1. C, 2. C
13.             Den dam a gentlemanů – celoškolní akce parlamentu
13.             návštěva výstavy Orbis pictus – 3. C
15. – 22.    zážitkový pobyt – 3. B, 4. B
20.             exkurze na hrad Kost – 1. A, B, C, D
22. – 29.    zážitkový kurz – 4. A, 5. A
29.5 - 5.6.   zážitkový kurz – 3. C,4. C

Školství

 

Předávání diplomů nejlepším zpěvákům

Děti z MŠ Pražská při pobytu v Krkonoších
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Devadesátka – pro junáky a skautky Střediska br. Jiřího 
Bubáka
Bylo to v červnovém Měsíci Růží  L.P. 1919, prvním svobodném roce 
pro lid samostatného státu československého národa po skončení 
1. světové války. Ouvalský student žižkovské reálky Oldřich Bohuslav 
se zkušenostmi čerstvého člena pražského oddílu A. B. Svojsíka spolu 
s dalšími vrstevníky Antonínem Jelínkem a Josefem Masákem založili 
první ouvalský oddíl skautů. Vůdcem byl jmenován br. A. Jelínek, oba 
spoluzakladatelé se stali rádci - vedoucími prvních skautských družin 
v Ouvalech. V té době to byli první ouvalští členové spolku „Junák-Český 
skaut“. První jejich skautský tábor putovní uspořádali po Krkonoších 
(bylo jich 11). V dalším roce 1920 se jejich počet rozrostl na 22 bratrů, 
což umožnilo dva letní putovní tábory po Beskydech a po Železných 
horách. Bohužel krátce poté v ještě čerstvé poválečné době „svůj“ 
první skautský oddíl v Ouvalech musel opustit br. Jelínek po nástupu 
na Vojenskou akademii v Hranicích. Nadále se ujali vedení už dvou 
skautských oddílů: br. Bohuslav pro 1. odd., br. Masák pro 2. oddíl. Ani 
vůdcovské funkce v obou oddílech nevydržely dlouho, během r. 1923 
oba vůdci odešli z Ouval po volbě povolání či na studia.
Zatím ve stejné době nastoupil do skautských řad v Českém Brodě 
tehdy mladý účetní českobrodské spořitelny Jiří Bubák a stal se zde 
vůdcem 2. oddílu. Už v září 1924 Jiří Bubák přestoupil do ouvalské 
pobočky českobrodské spořitelny a po poznání čerstvé ouvalské rea-
lity zde také znovuobnovil místní skauting založením nového oddílu 
skautů a vlčat. A tak vzniku úvalského skautingu připisujeme i čtvrtého 
zakladatele. Jiří Bubák jako vůdce při úvalském spolku Junák-Skaut 
zůstal věrným až do r. 1983. Po zásluze proto dnešní úvalské středisko 
nese i jeho jméno: „Junák - Svaz skautů a skautek ČR - Středisko br. 
Jiřího Bubáka.“
Činnost úvalských skautů a skautek tedy letos může slavit 90. výročí 
svého vzniku. Za těch devět desítek let už aktivita úvalských oddílů 
byla přerušena jen „z moci“ úřední  za dob politických diktátů, a to 
třikrát. Poprvé v r. 1940 (m. j. v době, kdy se podařilo dostavět první 
vlastní skautskou klubovnu, do té doby se oddíly scházely v soukro-
mých bytech či domech) za Protektorátu Čechy a Morava po diktátech 
okupační tzv. Velkoněmecké říše, kdy do skautských táborů  vtrhly 
vojenské tlupy Gestapa a SS. V květnu 1945, ještě před  skončením 
2. světové války, byla první  „skautská mlčenka“ ukončena a ožily opět 
úvalské skautské oddíly.
Po tzv. „únorovém vítězství r. 1948“ musela být skautská činnost 
v Úvalech podruhé přerušena. Zánik Junáka byl oficiálně oznámen 
v ÚL 13. 9. 1950. Majetek úvalského skautského střediska byl nuceně 
převeden do majetku školy a nastala doba druhé „skautské mlčenky“, 
tentokrát na dlouhých téměř 20 let. V souvislosti s „Pražským jarem“ 
v r. 1968 byla ihned obnovena činnost všech skautských oddílů 
v Úvalech a tím i celého střediska. Bohužel i tehdy ne nadlouho, jen 
na dobu „tří let naděje“, do roku 1970. 31. Dne Měsíce Zrní 1970 byl 
Junák zlikvidován opět a současně byla zahájena doba třetí „skautské 
mlčenky“ opět na dlouhých téměř 20 let. Při sametové revoluci 1989 
v Měsíci Bláznů byla skautská činnost opět úspěšně obnovena. Úvalská 
DEVADESÁTKA v současné době aktivně pokračuje.
Za těch devět desítek let se skautská aktivita i přes uvedené tři „mlčen-
ky“ rozrůstala, někdy i stabilizovala (a některé oddíly poklesávaly). 
Z původních dvou oddílů mladých junáků v r. 1920 se středisko rozší-
řilo až na 14 oddílů s 350 junáky, skautkami, světluškami a vlčaty – to 
bylo období s největší skautskou základnou v Úvalech po květnu 1945. 
Ve středisku byli registrovaní mnozí členové, družiny i celé oddíly 
v sousedních obcích: Sibřina,  Tuklaty, Nové Jirny, Přišimasy, Hradešín, 
Újezd nad Lesy. I přes vynucené mlčenky skautingu v našich státech na 
vlastní zkušenosti ve skautských řadách v Úvalech už může vzpomínat 
až 2000 (?5.100?) úvalských dětí, později rodičů a opět dalších dětí atd. 
Vůdcové a vůdkyně úvalských oddílů za těch 90 let přivítali táborníky 
a tábornice na osmdesátce letních táborů v přírodě. A to snad je velmi 
úspěšný výsledek pro mimoškolní - skautskou výchovu úvalských 
občanů. 
„Kdož jsi se stal jednou skautem, prožil jsi kus radostného mládí, měl 
jsi  možnost stát se bezpečným vůdcem vlastního mládí a nejlepším rád-
cem na cestě životem svého „já“!“ Tolik ze slov zakladatele českosloven-
ského skautingu A. B. Svojsíka, která nám skautům adresoval v r. 1937.

Kdo z bratrů, sester či hostů budeš chtít spoluvzpomínat na všechny 
prožitky, máš možnost k účasti na setkání oldskautů a oldskautek letos 
20. Dne v červnovém Měsíci Růží – v klubovním areálu Střediska br. 
Jiřího Bubáka. Sraz v 15 hodin k posezení i k táborovému ohni.
P.S. Kdo nepoznáváte názvosloví měsíců devadesátiletých dějin úval-
ského skautingu, vězte, že použité názvy jsou indiánské symboly skaut-
ského kalendáře.

Ing. Vladimír Kolomý,  
z  pověření  Kmene oldskautů Úvaly

Skautský závod v Úvalech
Možná jste si o prodlouženém víkendu 8. – 10. května 2009 při vycházce 
po Úvalech a okolí všimli skupinek dětí v zelených skautských krojích 
nebo v pestrobarevných oddílových tričkách se skautskými šátky na 
krku. Jak by také ne, když v tomto termínu se do Úval sjelo okolo 
stovky skautů a skautek z blízkého i dalekého okolí, aby zde poměřili 
své schopnosti a dovednosti. Na nás, Úvaláky, totiž letos připadlo 
uspořádat základní kolo závodu, který nese jméno po zakladateli 
skautingu v České republice A. B. Svojsíkovi. A protože se nám 
v Úvalech líbí, využili jsme město a jeho blízké okolí jako kulisu našeho 
závodu a protáhli všechny soutěžící nejzajímavějšími místy, která se 
zde dají nalézt.
Čtrnáct přihlášených hlídek závodilo v modulech táboření, výprava 
a závod. Všichni se ubytovali v areálu základní a speciální školy, 
kde přes víkend vyrostlo malé stanové městečko. Pod dohledem 
vedoucích se pěti- až sedmičlenné družinky skautů mezi deseti až 
patnácti lety staraly samy o sebe, vařily si jídlo, plánovaly trasu výpravy 
a připravovaly se na závod.
Během páteční výpravy skauti procestovali pěšky i vlakem blízké okolí 
Úval. Cestou museli navštívit tři stanoviště, během kterých je čekaly 
úkoly: úklid hájku J. Nachlingera v Úvalech, geocachig ve Škvorci 
a dopravní hřiště v Jirnech. Ale ani cestou mezi nimi se nenudili. 

Tábor Světlušek v Kostelci n. Č. l. v roce 1947
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Třicítka význačných bodů v okolí jen čekala, až se na nich celá družina 
vyfotí, aby získala body a potřebné vybavení pro další části závodu.
Na nejdůležitější část, samotný závod, pak připadlo sobotní dopoledne. 
Týmy musely za čtyři hodiny oběhnout co nejvíce z 12 stanovišť, která 
byla rozeseta po celých Úvalech. Například u Lhotáku si vyzkoušely 
záchranu tonoucího, v areálu skautských kluboven spolupráci při 
překonávání lanových lávek, na zahradě jednoho z našich členů 
vyhledávání informací na internetu, v parku v Jiráskově ulici pak 
práci s lanem, u Mlýnského rybníka schopnost verbální komunikace, 
na dětském hřišti v Pařezině se podle obrázkových návodů učily tři 
nové věci a nejen to… Celý závod svým uspořádáním testoval, jak si 
družinka umí sama poradit, jak si dobře dokáže naplánovat strategii 
a jak spolupracuje při rozdílných úkolech.
Po napínavém boji nakonec s těsným bodovým odstupem zvítězila dívčí 
družinka z Říčan a chlapecká družinka z Čelákovic. Spolu s družinami 
na druhých místech pak postupují do krajského kola, které je čeká 
v červnu v Čelákovicích. Dvě chlapecké hlídky, zastupující úvalské 
skautské středisko, obsadily ve velké konkurenci čtvrté a páté místo.
Na závěr mi dovolte poděkovat ředitelce Speciální školy v Úvalech 
paní E. Bubákové a řediteli Základní školy v Úvalech panu J. Březkovi 
za ochotné půjčení areálu a zázemí těchto škol. Dále pak městu Úvaly, 
zejména panu M. Svobodovi, za nadstandardní přístup a půjčení 
prostorů Tesko domečku pod školou.

Jaromír Gloc
Saip, vedoucí skautského střediska

První soutěže mladých hasičů
Letošní soutěže mladých hasičů začaly opět Mukařovským uzlováním, 
tentokrát v sobotu 18. dubna. Soutěž se jako obvykle skládala z jedné 
disciplíny, a to vázání uzlů užívaných při hře Plamen. Letos jsme na 
rozdíl od minulého roku vyslali o jedno pětičlenné družstvo více a tím 
jsme naplnili kategorii mladších i starších. Nejvyspělejší kategorii mla-
dých hasičů reprezentovala jen jedna dorostenka.
Pečlivé trénování se celkem vyplatilo a úvalští hasiči se ve výsledku 
neztratili. Mladší se umístili sice na neoblíbeném čtvrtém místě, 
ale vzhledem k předchozím rokům a početné konkurenci se jedná 
o úspěch. Nejlepší z našich mladších, Samuel Ťok, dosáhl 11. pozice 
mezi jednotlivci. Starší na medaili dosáhli třetím místem a nejrychlej-
ším byl opět Tomáš Klíma s celkovým umístěním na 6. příčce. Tereza 
Rynešová, ač jediná zúčastnivší se úvalská dorostenka, vybojovala 
pěkné 4. místo.
Druhá soutěž, která s sebou nese ještě delší tradici, se konala týden 
po Mukařovu za slunečného dne 25. dubna v Čelákovicích a nazývá se 
Memoriál Ladislava Báči. V jediné disciplíně, tedy požárním útoku, zde 
zápolili zástupci všech tří kategorií mladých hasičů včetně úvalských 
svěřenců. O letošní ročník byl takřka nebývalý zájem, a jak se během 
soutěže ukázalo, o kvalitní konkurenci zde nebyla nouze. I snad proto 
jsme nedokázali navázat na úspěch z minulého roku, kdy jsme v kate-
gorii starších a dorostu vybojovali první místo. Mladší se na rozdíl od 
letošního roku neúčastnili. 
Tentokrát patřily naše výkony do průměru startovního pole. Mladší 
a starší skončili shodně na 6. pozici v konkurenci dalších 9 družstev. 
Dorostenecká družstva byla celkem čtyři a úvalští obsadili druhou 
příčku. 

za SDH Úvaly Milan Bednář
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Hasičské soutěže v Úvalech
V druhém roce v řadě hostily Úvaly okresní klání mladých hasičů. Hra 
Plamen a soutěž dorostu, které po podzimním navázaly jarním kolem, 
se konaly za poměrně vysoké účasti sborů na hřišti pod kostelem 
o víkendu 16. a 17. května. Až na sobotní deštivé ráno se nic nepostavi-
lo bezproblémovému průběhu celé soutěže.
Úvalský sbor vyslal do boje jen družstva mladších žáků a smíšeného 
dorostu. Kategorii dorostu pak doplňoval i jeden jednotlivec. Družstvo 
starších žáků se bohužel nepodařilo složit, ale někteří jeho členové 
posílili alespoň dorostenecký tým. 
Sobotní dopoledne patřilo výhradně starším žákům a probíhalo bez 
účasti úvalského sboru. Odpoledne však nastoupili mladší žáci, kteří 
si z podzimní části vezli lehce obhajitelné, ale neuspokojivé 6. místo. 
Celkem se účastnilo devět družstev této kategorie. Ihned v první disci-
plíně naznačili mladí úvalští svěřenci, že pořadím by se mohlo zamíchat 
v jejich prospěch, když předčili 7 soupeřů. Snaha v druhé disciplíně 
stačila sice jen na pátý nejlepší čas, ale díky špatnému výkonu nejbliž-
ších soupeřů se po prvním dni slavilo průběžné třetí místo. V neděli 
dopoledne se mladší pustili do rozhodující disciplíny s názvem požární 
útok. I po požárním útoku se projevila výkonnostní nevyrovnanost 
soupeřů a mladším žákům se i přes průměrné pokusy podařilo těsně 
uhájit celkovou třetí pozici. Po letech se tak i nejmladší úvalští hasiči 
mohli radovat ze zisku „cenného kovu“. Na průběhu soutěže se ale pro-
jevila jasná převaha Struhařova a především Doubku, jejíž pokoření je 
úkolem do příštího ročníku.
Na úspěšné dopoledne postupně navázali i místní dorostenci, kteří 
především překážkovým během a prokázanou znalostí zásad požární 
ochrany nechali všechny své soupeře na horších pozicích a těšili se 
ze zlata. Zvláštní vyzdvihnutí si však zaslouží Milan Blažek, jediný náš 
zástupce v kategorii dorostenců – jednotlivců. Milan navzdory svému 
tréninkovému zranění a klopýtnutí v podzimní části soutěže doslova 
vévodil své kategorii. Po bezkonkurenčním výkonu uštědřil svým sou-
peřům ve všech disciplínách porážku. Zaslouženě si poté na slavnost-
ním vyhlášení odnášel jednu nejcennější medaili za druhou a byl mu 
umožněn postup do prestižního krajského kola soutěže.
Na závěr patří zvláštní poděkování Městskému úřadu Úvaly, Základní 
škole Úvaly, manželům Dudovým a pracovníkům veřejně prospěš-
né služby při MěÚ. Bez pomoci zmíněných by se dvoudenní soutěž 
nemohla uspořádat.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Výjezdy JSDH Úvaly

Víte že...  za poslední necelé dva měsíce proběhly jen čtyři zásahy 
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Úvaly. Dvakrát se jed-
nalo o požár a po jednom o dopravní nehodu a odstranění mrtvého 
zvířete z kolejiště.

Víte že...  první zásah se konal 17. dubna v poledních hodinách, kdy 
bylo v Klánovickém lese vlakem sraženo divoké prase. Tělo bylo lanem 
vytaženo z kolejiště a vyvezeno z lesa. MěÚ byl následně požádán 
o odstranění uhynulého zvířete.

Víte že...  následný zásah se již svým druhem nepočítá mezi mimořád-
né. 29. dubna byl v druhé hodině v noci ohlášen požár kontejneru na 
křižovatce ulic Nerudova a Žižkova. Za nezjištěných příčin vzplanul 
jeden z plastových kontejnerů na tříděný odpad. Po příjezdu jednotky 
byly ostatní kontejnery odtaženy do bezpečné vzdálenosti a  požár byl 
jedním proudem zlikvidován.

Víte že...  na Svátek práce zazněla siréna v době tréninku mladých hasi-
čů, konkrétně krátce před pátou hodinou odpolední. Přítomní členové 
jednotky rychle vyjeli k požáru osobního automobilu u silnice I/12 na 
příjezdové komunikaci k demolované bývalé myslivně. Dvěma proudy 
byl odstavený kradený vůz v plamenech uhašen.

Víte že...  poslední popisovaný výjezd se odehrál 14. května po šesté 
hodině odpolední. Řidič osobního automobilu nezvládl svou roli a na 
silnici do Tlustovous skončil svou jízdu v příkopu. Jednotka po příjez-
du odpojila baterii a uzavřela přívod paliva, aby nedošlo k dalším ško-
dám. Vzniklá olejová skvrna byla odklizena za použití sorbentu.

za JSDH Úvaly Milan Bednář

Nabídka letního dětského tábora
Sbor dobrovolných hasičů Úvaly bude již po jedenácté pořádat letní 
dětský tábor ve Stříbrné Skalici. Poprvé však bude tábor otevřen všem 
dětem ve věku od 7 do 14 let bez ohledu na to, zda patří mezi mladé 
hasiče či nikoli. Ačkoliv je tábor pořádán hasiči, jeho program se zdale-
ka neomezuje na hasičskou tematiku. 
Letošní ročník se bude konat v termínu od 24. července do 2. srpna 
2009. Celková cena včetně pojištění činí 1 700 Kč. Děti přihlašujte 
v případě zájmu kvůli omezené kapacitě co nejdříve, nejpozději však 
do 20. června. Pro více informací a přihlášení kontaktujte hlavní vedou-
cí tábora Zdenu Lehovcovou. 
Tel.: 606 821 786, e-mail: zdenka.lehovcova@centrum.cz.

Letečtí modeláři zvou na ukázky své činnosti
Leteckomodelářský klub Úvaly zve všechny malé i dospělé divá-
ky na ukázky ze své činnosti v rámci oslav  Dne dětí. Těšíme se 
na vás v sobotu 13. 6. 2009 od 14.00 hodin na Slovanech.

za LMK Úvaly Jan Kučera
Družstvo mladších s vedoucím po soutěži. Foto K. Dolejší
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Ohlédnutí za 3. čarodějnickým během 
Letošní ročník Čarodějnického běhu pořádaného občanským sdru-
žením Nová šance se konal v poslední „předčarodějnickou“ neděli za 
krásného počasí. Změřit si své síly s ostatními přišlo téměř 80 závod-
níků z Úval a blízkého okolí, přičemž největší zastoupení jako obvykle 
měl Újezd nad Lesy. Celkem bylo vypsáno 12 kategorií (od nejmladších 
broučků až po dospělé). Oproti předchozím ročníkům měla letos 
poměrně silné obsazení kategorie žen, kde se na start postavilo dokon-
ce 8 odvážných a sportovně založených dam. Ti, kdo momentálně 
nezávodili, pak většinou stáli u trati a sportovně fandili těm běžícím.
Opět se totiž osvědčilo, že není nejdůležitější vyhrát ( i když medaile 
určitě potěšily), ale stačí prostě jen přijít se proběhnout a sníst si nad 
diplomem, který dostal každý závodník, svůj kousek pizzy. Věříme, že 
se všem zúčastněným závody líbily, přijdou příští rok zase a třeba i při-
vedou svoje příbuzné či známé. 
Jménem našeho sdružení děkuji panu Jiřímu Dědinovi za předávání 
cen a zejména pak zatím stálému sponzorovi těchto závodů – pizzerii 
Trincea.

za občanské sdružení Nová šance Jana Horová

Výstava AKVA Úvaly vstoupila do 11. ročníku
 
81 vystavovatelů a 485 návštěvníků - to je stručná bilance prodej-
ní výstavy AKVA Úvaly, která se uskutečnila v sobotu 23. května 
v sokolovně. Podobně jako v minulých letech přijeli prodejci se širokou 

nabídkou ryb a potřeb pro 
akvaristiku. Výstavu navští-
vil také p. Dvořák, prezident 
AKVA ČR (na snímku s p. Ko-
laříkem, předsedou Úvalské-
ho spolku akvaristů a hlav-
ním organizátorem výstavy). 

Text a foto 
Ing. V. Procházka

Vyhlášení broučků

Vyhlášení nejlepších žen. Foto I. Prchalová Muži v akci
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Sport 

Církev 

SK ÚVALY, Guth-Jarkovského 698, Úvaly
www.skuvaly.cz 

POZVÁNKA NA OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO KLUBU  
SK ÚVALY A SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ NOVÝCH SPORTOVIŠŤ

PROGRAM : 

PÁTEK 19. 6.
**************************************

18.00   STARÁ GARDA 45 LET – ČECHIE TUKLATY

SOBOTA 20. 6.
**************************************
10.00   ŽÁCI  – ČECHIE TUKLATY

13.00 STARÁ GARDA 35 LET – BOHEMIANS PRAHA

14.45  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH SPORTOVIŠŤ

15.30  PRVNÍ ZÁPAS ÚVALSKÉ FOTBALOVÉ ŠKOLKY

16.50  KŘEST NOVÉ KLUBOVÉ HYMNY

17.00  MUŽI “A“ – FK LITOL

20.00  TANEČNÍ ZÁBAVA – HRAJE SKUPINA SONUS

22.30  SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

PO CELOU SOBOUTU BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA O 
HISTORII KLUBU, PRO DĚTI BUDOU  K DISPOZICI 
ZÁBAVNÉ ATRAKCE A STÁNKY S OBČERSTVENÍM

NEDĚLE 21. 6.
**************************************

9.00  PŘÍPRAVKA – SOKOL KOUNICE

11.00 DOROST – SOKOL ŠKVOREC

15.00  MINIPŘÍPRAVKA – VIKTORIA JIRNY

17.00 MUŽI “B“ – SK TŘEBORADICE

VSTUPNÉ NA SOBOTNÍ PROGRAM 50,- Kč, OSTATNÍ DNY ZDARMA 

Vážení sportovní přátelé,
od 19. června do 21. června bude slavit náš fotbalový klub SK Úvaly 
90 let od svého založení. Součástí programu bude slavnostní otevření 
nově postavených sportovišť.
Víkendový program začne v pátek zápasem staré gardy nad 45 let 
s mužstvem Tuklat. Sobota ráno bude patřit žákům, kteří se utkají 
také s mužstvem Tuklat. Krátce po poledni začne zápas staré gardy 
nad 35 let s mužstvem Bohemians Praha, které přijede v mistrovské 
sestavě z roku 1983. Můžeme se těšit na taková jména, jako je Panenka, 
Dobiáš, Jakubec, Chaloupka a další a je to zároveň také příležitost 
pro sběratele autogramů, které vám před a po zápase rádi fotbalisté 
věnují. Poté bude následovat slavnostní otevření nově vybudovaných 
sportovišť – tréninkového hřiště s umělou trávou, tenisového kurtu 
a víceúčelového hřiště – za účasti zástupců kraje, města a dalších hostů. 
Dále bude následovat historicky první zápas úvalské fotbalové školičky. 
V tradičním čase od 17.00 hodin odehraje svůj letošní poslední zápas 
první úvalské mužstvo muži “A“ s mužstvem FK Litol. Ještě před zápa-
sem proběhne slavnostní křest naší nové klubové hymny, kterou pro 
nás složil Medvěd 009. Večer se uskuteční taneční zábava, na kterou 
přijala pozvání skupina SONUS. Ve 22.30 vyletí nad Úvaly slavnostní 
ohňostroj.
Po celou sobotu bude probíhat výstava o historii úvalského fotbalu, 
promítat se budou filmy, k nahlédnutí budou připraveny historické 
kroniky. Od oběda budou pro děti připraveny atrakce k pobavení, stán-
ky s občerstvením a pro dospělé maso z grilu a udírny a dobré pivo.
Nedělní program odstartuje zápas přípravky se Sokolem Kounice, poté 
bude následovat dorost ze sousedním Sokolem Škvorec. Odpoledne 
odehraje svůj zápas minipřípravka s Viktorií Jirny a slavnostní víkend 
uzavřou muži “B“ s mužstvem Třeboradic. Určitě si z bohatého progra-
mu každý příznivec vybere a věříme,  že oslavy proběhnou za  krásného 
počasí ke spokojenosti všech návštěvníků.

VV SK Úvaly, Josef Krutský 

  

Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – č e r v e n  2009
Pondělí   1. 6.  v 15 hodin  – Křesťanská výchova hrou pro děti
Středa     3. 6.  v 16.30 hodin – Klub osamělých aneb Posezení u kávy  
Neděle    7. 6.  v   9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně 
Neděle  14. 6.  v   9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí Večeře Páně 
Neděle  21. 6.  v   9 hodin – Bohoslužba slova s modlitbou 
Neděle  28. 6.  v 15 hodin – Songová bohoslužba
 
SLOVO NA CESTU V ČASE DOVOLENÝCH A PRÁZDNIN
Oči Hospodinovy hledí na ty, kteří ho milují. On je jejich mocnou záštitou a silnou oporou, skrýší před úpalem a poledním žárem,
ochranou před úrazem a pomocí v nesnázích. Hospodin pozvedá duši, rozjasňuje oči, dává zdraví, život i požehnání.

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

SK ÚVALY POŘÁDÁ V  SOBOTU 27. ČERVNA 2009 
NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI VE SPORTOVNÍM AREÁLU 

V PAŘEZINĚ

TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU  

PŘIHLÁŠKY DO 23. 6. p. Kopač 602 970 098, 
p. Linhart 606 715 909, p. Březina 602 214 369,  

nebo e-mail stavebniny@krutsky.cz   
!!! OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO !!!
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Život Úval

Úvalská vařečka
Jahodové řezy

POTŘEBUJETE NA KORPUS:
4 vejce
20 dkg pískového cukru
25 dkg polohrubé mouky
3 lžíce oleje
5 lžic horké vody
1 lžičku prášku do pečiva

KRÉM:
25 dkg měkkého tvarohu
1 zakysanou smetanu
2 lžíce želatiny
5 lžic mléka
3 lžíce moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 šlehačku

DÁLE: 
50 dkg jahod, červenou želatinu na 0,5 l tekutiny
jahodovou marmeládu, šlehačku na zdobení

POSTUP:
Nejprve si připravíme korpus. Celá vejce ušleháme 
s cukrem, přidáme olej, vodu a ušleháme dohusta. Poté 
vmícháme mouku s práškem do pečiva, těsto vlijeme 
na vymazaný a vysypaný hluboký plech a pečeme při 
200°C dorůžova. Vychladlý korpus prokrojíme, spodní 
placku potřeme marmeládou a naneseme tvarohový 
krém s jahodami, přiklopíme druhou plackou, přitlačí-
me, povrch poklademe jahodami nakrájenými na plátky 
a zalijeme želatinou připravenou podle návodu. Po 
ztuhnutí krájíme na řezy, zdobíme kopečkem šlehačky, 
půlkou jahody a lístky meduňky či máty.

PŘÍPRAVA KRÉMU:
Želatinu namočíme do mléka a necháme nabobtnat. 
Měkký tvaroh a zakysanou smetanu smícháme a ušlehá-
me spolu s cukrem. Želatinu rozpustíme ve vodní lázni 
a vmícháme do tvarohové směsi. Ušleháme šlehačku 
a lehce ji vmícháme do krému. Nakonec přidáme na 
kousky pokrájené jahody ( asi 20dkg ).

Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková, redakce

Foto S. Vorlíčková

Vítáme nové spoluobčánky
Jan Hrabánek    Nerudova 121
Jakub Jasenský   Slovenská 1788
Kateřina Kypetová   Dobrovského 886
Dominik Herčík   Purkyňova 998
Ondřej Tesař    Slavíčkova 1555
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Červnová životní jubilea
70 let Ludmila Ulmanová  Palackého 1156
 Iva Hrušovská  Na Ztraceném korci 1457
 František Ouzký  Fibichova 1259
 Jana Braunsteinová  Maroldova 1202
75 let Marie Ivanšíková  Dobročovická 1236
 Ilona Vlasáková  nám. Svobody 1475
 Věra Prchalová  Ruská 342
80 let Josef Škvor  Foersterova 767
 Růžena Cepková  Ruská 541
 Eva Hlaváčková  U Starého koupadla 992
81 let Antonie Žatečková  Pražská 159
 Zdeněk Kodr  Husova 73
 Milan Fiedler  28. října 729
83 let Jaroslav Věrný  Guth-Jarkovského 852
84 let Věra Švandová  Sovova 910
 Věra Beránková  Kollárova 833
 Vladislav Neugebauer Kollárova 1160
85 let Jaroslava Bendová  nám. Svobody 1570
 Drahomíra Beranová Kollárova 1088
 Karel Petýrek  Bulharská 1289
86 let Zbyněk Aulický    Rašínova 1112
 Věra Rousová  Pražská 486
87 let Miroslava Žabová  Prokopa Velikého 899
88 let  Ella Tazlerová  nám. Svobody 1570
 Vlasta Strnadová  Chorvatská 582
91 let Oldřich Šolc  Maroldova 1202
 Zdeňka Vernerová  Wolkerova 432
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Věra Pilátová   5. května 375
Ladislav Rovný   Nerudova 191
Marie Derflerová   nám. Svobody 1475
Václav Novotný   Škvorecká 33
Václav Volenec   Horova 1417
Václav Jenšovský   Sovova 1036
Ladislav Čermák   Tovární 1558
Alfons Bartalský   Guth-Jarkovského 925
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

Společenská
kronika

 

 Osobní

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým manželem panem Václavem Volencem. Též děkuji za květinové dary.
                                                                                                                                                                                               Za rodinu Zdena Volencová

Dne 26. 5. jsme vzpomněli 6. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá milovaná maminka, babička, paní Hana Vosátková.
Stále vzpomínají syn Václav, dcery Eva, Hana a vnoučata.









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











Hledám spolehlivou paní 
na úklid v rodinném domě 
v Klánovicích. Blízko nádraží, 
1x týdně 6-8 hodin. 
Volejte 608  971 081

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

Hledáme šikovného 
a spolehlivého kolegu 
s živnostenským listem 
na stavby v okolí. 
Tel. 777 085 275 
hajek.pepa@seznam.cz

Koupím garáž v Úvalech 
na Homolce.  Zavolejte 
na 777 302 008.

Ochrnutá žena hledá 
mladší důchodkyni na 
výpomoc v domácnosti. 
Tel. 605 055 975

Ochrnutá žena hledá 
silného studenta na 
procházky na kolečkovém 
křesle. Odměna dohodou. 
Tel. 605 055 975

Práce na zahradě – 
rytí, hrabání, sekání 
trávy, natírání a jiné – 
určitě se domluvíme.
Tel. 775 190 391, e-mail  
hajek.pepa@seznam.cz

Prodám byt 3+1 v Úvalech 
na Homolce, spěchá. 
Tel. 603 422 333

Nedaleko Úval  u Prahy 
nabízíme pronájem 
300 - 1 200 m2 nezateplených 
skladových prostor + 
cca 1 500 m2 odst. ploch. 
Cena dohodou. 
Tel. 777 114 704

Zámečnictví  Selix
Výroba vrat: pojezdových 
s pohonem, garážových, 
vchodových vrátek, 
plotů a jiné.
Srbská 365, Úvaly, 
mobil 721 426 718

    
   

MUSIC BAR FLASH
ÚVALY

(BÝVALÁ HOMOLKA)

27. 6.  
skupina LEMONDE

25. 7. 
Líbím se ti párty

22 . 8. 
Líbím se ti párty

29. 8.  
skupina VERONA

Více na www.musicbarflash.cz
Od 21 hodin tel. 603934058




