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Zahájení výstavby projektu Hostín
5. května 2010 byla 
v jižní části města 
v lokalitě Hostín 
slavnostně zahájena 
výstavba nové čtvrti. 
Na snímku zleva: 
MUDr. Jan Šťastný, 
Peter Winkelmann, 
Tomáš Ctibor, 
Eduard Doubrava, 
foto Magdalena 
Hlaváčková

V několika etapách 
zde má vzniknout 
moderně řešený 
urbanistický celek, 
který by měl být 
vzorem pro ostatní 
projekty v České 
republice.

Představy architektů 
o čtvrti Úvaly - Hostín 
(vizualizace projektů 
poskytla společnost 
MEI, s.r.o.)
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Městský úřad
Informace ze zasedání rady města 29. 4. 2010
Rada města na svém zasedání schválila: 
•  výběr dodavatele na 
   •  technický dozor investora (TDI), koordinátora BOZP a zkušební provoz 

na akci „ČOV Úvaly – intenzifikace a dostrojení“,
   •  stavební práce – Úprava stávajícího oddělovače a posílení odlehčovací 

stoky v areálu bývalé ČOV,
   •  stavbu ,,Rekonstrukce objektu čp. 95 nám. Arnošta z Pardubic“,
   •  akci „Stavební úpravy náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech – část 1 – 

severní chodník,
•  změnu jízdního řádu autobusové linky 484,
•  vybudování přechodu pro chodce u vchodu SK Úvaly, Klánovická ulice, 
•  pronájem parkoviště na náměstí Svobody od Reality, s. r. o.,
•  prodloužení smlouvy na stojany na EKO VODU, 
•  prodloužení smluv na pronájem bytových a nebytových prostor, jejichž 

platnost končí 30. 6. 2010,
•  zrušení členství (pí Evy Kiššové a Ing. Heleny Váňové) a jmenování 

nových členů v komisi – redakční radě měsíčníku Život Úval,
•  realizaci návrhu doplnění ověřených obětí II. světové války na pamětních 

deskách Pomník obětem II. světové války na úvalském hřbitově 
s odhalením dne 5.5. v 17.00,

•  postup města vůči krajskému úřadu při postupu rekonstrukce 
komunikace II/101 – ul. Škvorecká, 

•  vytvoření Studie rekonstrukce a nástavbu č.p. 527,
•  rozdělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace,

projednala  a doporučila k dalšímu doplnění:
•  situaci problematiky školní jídelny,
•  informace – Městská knihovna Úvaly,
•  živnostenská oprávnění města.

 Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Informace – přesídlení barmských uprchlíků z Malajsie 
a Thajska
Ministerstvo vnitra již několik let realizuje ve spolupráci s mezinárodními 
organizacemi přesídlovací program zaměřený na pomoc nejvíce ohrože-
ným a pronásledovaným uprchlíkům v zahraničí, jejichž situace není řeši-
telná bez pomoci a přemístění do třetího státu. Tak jako další obce oslovilo 
Ministerstvo vnitra i město Úvaly o možnou pomoc se zajištěním bydlení 
pro barmské uprchlíky. Vzhledem k tomu, že město Úvaly nemá k dispo-
zici vhodné prostory odpovídající požadavkům MVČR, uveřejňuje tuto 
informaci  pro případné zájemce z řad občanů. Podrobné informace o této 
problematice podá Mgr. Petr Novák, vedoucí oddělení integrace cizinců 
a azylantů MV ČR, tel. 974 832 468, email petr.novak@mvcr.cz.

 MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Rekonstrukce zdravotního střediska v Úvalech 
Od začátku července do září nás čeká poměrně náročná rekonstrukce 
budovy zdravotního střediska. Náročnost spočívá hlavně v tom, že celá 
rekonstrukce proběhne za provozu ve třech fázích. V první fázi bude 
vyměněno všech 132 oken, vnější a vnitřní okenní parapety. Proběhne 
výměna hlavních dveří do zdravotního střediska, lékárny a všech 
ostatních vstupních dveří do budovy (dětské oddělení, MUDr. Hrabálek). 
Bezprostředně na výměnu oken a dveří naváže druhá fáze, zateplení obou 
budov a barevné sjednocení celého objektu novou fasádou. V třetí fázi 
budou upravovány vnitřní společné prostory v budově.  První fáze bude 

trvat 14 až 20 dní. V těchto dnech může dojít i k částečnému omezení chodu 
jednotlivých ordinací. O harmonogramu případného částečného omezení 
budou lékaři své pacienty včas informovat. 

za zdravotní středisko MUDr. Jiří Mareš

Dostali jsme dotaci na dostavbu mateřské školy 
a nástavbu základní školy
Zdá se, že ještě v tomto roce bude vyřešen problém nedostatku míst 
v mateřských školách – a částečně i problém nedostatečné kapacity 
naší základní školy. Obdrželi jsme totiž dotaci 15 milionů Kč na MŠ 
(celková investice cca 20 milionů Kč) a 34 milionů Kč na nástavbu 
ZŠ (celková hodnota investice cca 40 milionů).

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Budovy základní školy se zakreslenou nástavbou 2. nadzemního podlaží

Správní odbor MěÚ Úvaly informuje
Policie ČR, místní oddělení Úvaly, má nově stanoveny hodiny pro 
veřejnost každý čtvrtek od 15.00 do 19.00 hodin, kdy mohou ob-
čané navštívit vedoucího oddělení nebo jeho zástupce  za účelem 
osobního projednání podnětů a připomínek.
Současně upozorňujeme na anonymní schránku důvěry umístěnou na 
budově místního oddělení Policie ČR, Riegerova ulice čp. 897.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná ve čtvrtek  10. 6. 2010 

od 18 hodin  v sále domu s pečovatelskou službou. 
Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

Dne 9. 5. 2010  zemřela paní Jarmila Hrachovcová, dlouholetá 
předsedkyně Klubu důchodců Úvaly.  Vzpomínka na ni bude pro 
nás navždy spojená se vstřícností a spolehlivostí při vzájemné 
spolupráci.

vedení města, Jana Tesařová, vedoucí odboru správního 
a Klub důchodců Úvaly

Dne 6. 5. 2010 ve věku nedožitých 65 let zemřel pan Emil Turan, 
bývalý zaměstnanec Městského úřadu Úvaly. Všem pozůstalým 
vyslovujeme hlubokou soustrast.

vedení města
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Významný finanční dar
Zástupci firmy MEI, s.r.o., developera výstavby na Hostíně, slavnostně pře-
dali 5. května odpoledne finanční dar ve výši  20 709 829 Kč městu Úvaly. 
Symbolický šek z rukou Petera Winkelmanna a Tomáše Ctibora převzali sta-
rosta města MUDr. Jan Šťastný a místostarostka města Ing. Helena Váňová.

foto Ing. V. Procházka

Dar společnosti Úvaly development městu 
v souvislostech
Dne 17. dubna 2008 schválilo zastupitelstvo města změnu územního plá-
nu v oblasti Hostína a tím v podstatě souhlasilo s výstavbou v této oblasti. 
22. května téhož roku pak schválilo i urbanistickou studii této výstavby. Je 
třeba zdůraznit, že „urbanistickou“, neboť se rozhodně nejedná o výstavbu 
„suburbánního satelitu“, nýbrž městské čtvrti; součástí je i výstavba dvou 
mateřských škol (jedna bude propojena s prvým stupněm ZŠ) a další in-
frastruktury, včetně obchodní sítě. Současně se změnou územního plánu 
schválilo zastupitelstvo i „smlouvu o spolupráci“ mezi městem a develope-
rem výstavby v oblasti Hostína. Na základě této smlouvy obdrželo město 
zálohu na příspěvek investora na dobudování infrastruktury města ve výši 
59 milionů Kč  a ze smlouvy též vyplynul nárok na dar ve výši 21 milionů 
Kč v případě, že se výstavba začne skutečně realizovat. Vzhledem k tomu, 
že územní rozhodnutí na prvou etapu výstavby nabylo právní moci, byl ten-
to dar městu skutečně předán. Jedná se tedy o celkovou částku ve výši 80 
milionů Kč, která bude použita na budování infrastruktury „současného“ 
města, tedy nikoli oblasti Hostína,  jak to mnozí nesprávně prezentují. Jen 
díky těmto finančním prostředkům jsme mohli připravit žádosti o dotace 
z fondů EU a ministerstva zemědělství, neboť každá dotace vyžaduje spolu-
účast města na financování, a město Úvaly žádnými finančními prostředky 
na krytí spoluúčasti nedisponovalo! Byly tedy podány žádosti o dotace na 
dovybavení čističky odpadních vod, dostavbu kanalizace, vybudování sys-
tému zabezpečujícího stabilní tlak pitné vody, na vytvoření nových 50 míst 
v mateřských školkách, na zvýšení počtu tříd v základní škole – přesný se-
znam byl otištěn v minulém čísle Života Úval. Celkově se jedná o investiční 
akce za více než půl miliardy Kč. Příspěvek developera navíc přišel skuteč-
ně „na poslední chvíli“, neboť období, kdy bude možno čerpat dotace z EU, 
pomalu končí. V této chvíli, pokud nezasáhne nějaká „vyšší moc“, máme již 
přiklepnuto 144 milionů na splaškovou kanalizaci, 34 milionů na dostavbu 
základní školy a 15 milionů na dostavbu mateřské školy. Přičteme-li 50 mi-
lionů Kč, které jsme již proinvestovali na přívod pitné vody z káranských 
řadů, pak lze konstatovat, že se v tomto volebním období již „zadělalo“ na 
investice,  jejichž celková hodnota přesáhne 350 milionů Kč (počítáno včet-
ně DPH), a očekáváme výsledky dotačních řízení na investice za dalších cca 
200 milionů. To vše díky finančním prostředkům, které město získalo od 
developerů další výstavby v Úvalech, především firmy Úvaly development 
realizující výstavbu na Hostíně. 

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Zahájení realizace projektu Úvaly – Hostín
Ve středu 5. května 2010 byla na jižním okraji města slavnostně zahájena 
výstavba nové čtvrti  Úvaly – Hostín, jejímž investorem je společnost Úva-
ly Development, s.r.o., člen nezávislé investiční skupiny Middle Europe 
Investments (MEI). Nová čtvrť, která bude postupně v několika etapách 
realizována v moderním urbanistickém konceptu, s veškerou občanskou 
vybaveností a velmi dobrou dopravní dostupností, plynule naváže na stáva-
jící výstavbu na Slovanech. Na podrobnosti o projektu jsem se zeptal Ing. 
Ondřeje Čtrnáctého, projektového manažera společnosti MEI, s.r.o.

Kdy bude 1. etapa výstavby Úvaly-Hostín zahájena a jak dlouho potrvá? 
V současné době je vydané územní rozhodnutí na 1. etapu, která se nachází 
v centrální části vymezeného území, rozkládá se na 3,5 ha a nabídne bydlení 
ve 24 rodinných domech a 170 bytových jednotkách. Její součástí bude i 
prodejna potravin společnosti Ahold. Tato etapa bude dále členěna na jed-
notlivé menší celky, tzv. výstavbové části, pro které bude samostatně řeše-
no zajištění financování a následně projekty pro stavební povolení, vlastní 
prodej a realizace. Zahájení prodeje prvních částí očekáváme v návaznosti 
na vydání stavebního povolení na konci roku 2010 a realizaci v průběhu 
roku 2011. Také vzhledem k použití moderních technologií dřevostaveb 
se především v případě rodinných domů předpokládá velice krátká doba 
výstavby, která by neměla překročit dobu 6 měsíců. 
  
Jaké je členění výstavby v uvedené lokalitě a v jakém časovém rozmezí 
bude projekt realizován? 
Projekt Úvaly - Hostín je rozdělen do pěti základních zón, třech obytných a 
dvou komerčních. Obytné zóny se dále dělí na několik čtvrtí/etap, z nichž 
se každá bude vyznačovat charakteristickou a různorodou formou zástavby 
s důrazem na funkční veřejný prostor. Celý projekt nabídne v příštích při-
bližně 5 až 8 letech postupně 689 bytů a 616 rodinných domů. V parterech 
vybraných objektů budou umístěny komerční prostory, v oblasti centrální-
ho náměstí je plánována realizace supermarketu. V souvislosti s rozvojem 
projektu budou v souladu se schválenou územní studií v oblasti budována 
školská zařízení (mateřské školy a první stupeň školy základní) a odpovída-
jící množství veřejných ploch, zeleně a hřišť. Ve většině objektů je uvažová-
na možnost použití tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev teplé užitkové 
vody. Dvě komerční zóny nabízejí celkem 147 257 m2 pozemků určených 
pro obchod a služby, resp. nerušící výrobu. 
    
Jak velký se předpokládá nárůst obyvatel Úval po dokončení výstavby? 
Celý projekt nabídne postupně 689 bytů a 616 rodinných domů, které 
představují celkem přibližně 2 800 obyvatel. 1. etapa nabídne bydlení ve 24 
rodinných domech a 170 bytových jednotkách, které představují přibližně 
430 obyvatel.
 
Do jaké míry je v projektu počítáno se zelení? 
V projektu se počítá s nadstandardním rozsahem zelených ploch, jejichž 
základní parametry jsou popsány ve schválené územní studii. Vlastním ře-
šeným územím v současnosti prochází úvozová cesta směrem na Hradešín, 
kterou studie zapojuje do struktury města, aniž by stírala její charakter. Stu-
die rovněž předpokládá zachování a celkovou obnovu aleje podél silnice 
Úvaly - Škvorec. Protiváhou zeleně v údolí Škvoreckého potoka se stává nově 
navržený lesopark na toku Přišimaského potoka. Všechny výše zmíněné prv-
ky mají charakter porostů či linií, směřujících z hlediska celoměstského v 
radiálním směru. Jejich vzájemné propojení představuje pás izolační zeleně 
podél budoucí přeložky I/12. Významným prvkem konceptu je zeleň zapo-
jená do veřejných prostor, zejména do profilu Dlouhé třídy, ploch náměstí 
a veřejných dvorů. Stromořadí jsou navržena i podél většiny obslužných ko-
munikací. Celkem studie pro první fázi předpokládá podíl soukromé zeleně 
na celkovém území ve výši 29,7 % a podíl veřejné zeleně ve výši 22,7 %. Do-
hromady představuje podíl zeleně 52,4 % na celkovém území. 

První etapa výstavby v lokalitě Úvaly-Hostín v sousedství čtvrti Nové 
Slovany



Společnost MEI dosud věnovala městu nezane-
dbatelné finanční dary. Možná, že se najdou 
někteří lidé, jimž se tento postup bude zdát jako 
dosti neobvyklý. Jak na tuto skutečnost pohlíží-
te? 
Vzhledem k rozsáhlosti a dlouhodobému charak-
teru projektu Úvaly-Hostín se snažíme podpořit 
rozvoj stávajícího zázemí města Úvaly, které by 
maximálně splňovalo očekávání současných oby-
vatel Úval a samozřejmě také budoucích obyvatel 
Hostína. Od počátku vzniku projektu velmi dobře 
funguje naše úzká spolupráce s vedením města. 
Podařilo se nám najít shodu v tom, jak řešit rozvoj 
nových městských částí, díky této spolupráci jsme 
mohli podpořit několik projektů na podporu roz-
voje, například projekt na regeneraci centra Úval 

včetně studie obnovy náměstí Arnošta z Pardubic 
či výstavby nové radnice. Vzhledem k problé-
mům města především v oblasti technické infra-
struktury jsme rádi, že jsme i zde nalezli společné  
řešení, které zlepší situaci celého města, přestože 
jsme původně oblast technické infrastruktury 
zvažovali řešit samostatně pro projekt Úvaly-Ho-
stín. Rádi jsme také finančně podpořili například 
místní sportovní či cyklistický klub. Celková výše 
poskytnutých darů do roku 2010 dosáhla výše 
25 878 829 Kč. 
  
Jaké jsou vazby mezi společností Čechoslávie, 
která zajišťovala sousední výstavbu na Slova-
nech, a společností MEI? 
Mezi společnostmi není žádná vazba, kromě toho, 

že projekty obou společností spolu sousedí.

Předložené projekty vypadají velice hezky. Lze 
říci, že celkové pojetí projektů, a hlavně pak 
výstavby, by mělo být jakýmsi vzorem pro nové 
osídlovací celky? 
Na projektování jednotlivých čtvrtí se podílí týmy 
špičkových českých architektů. Hlavním archi-
tektem a projektantem je ateliér Ing. arch. Petra 
Hlaváčka, na projektu dále spolupracují ABM ar-
chitekti, Jiran Kohout architekti, A.L.T architekti, 
Ing. arch. Mikoláš Vavřín, Ing. arch. Michal Šrámek 
a Atelier K2. 
Cílem projektu je výstavba celé městské čtvrti o 
rozloze cca 70 ha. Nová čtvrť plynule naváže na stá-
vající městskou výstavbu a doplní ji o velké množ-
ství zeleně, veřejné prostory a občanskou vybave-
nost. Veřejnou dopravu nově budované městské 
části zajistí dvě nové autobusové zastávky. Naším 
cílem je vytvořit lokální centrum, které doplní a 
podpoří historické centrum města Úvaly. I prá-
vě proto má tento projekt ambice být inspirací 
a vzorem pro ostatní projekty. 

Děkuji za odpovědi. Jistě by byli všichni rádi, kdy-
by se po ukončení výstavby dostaly Úvaly z výše 
uvedených důvodů do učebnic architektury.

Ing. Vladislav Procházka

Dobrá zpráva od starosty města
Město s velkou pravděpodobností obdrží další 
dotaci ve výši 16 milionů korun, tentokrát na do-
vybavení čistírny odpadních vod, což je investič-
ní akce za 25 milionů korun.
Celkově v tomto volebním období jsme pro-
vedli nebo zahájíme velké akce za přibliž-
ně 400 milionů korun, což zahrnuje káran-
ský přivaděč, splaškovou kanalizaci, čistírnu 
odpadních vod, nástavbu budovy základní školy 
a dostavbu mateřské školy.

4

Život Úval

Městský úřad

 Městská čtvrť Hostín v představách architektů 
(obrázek poskytla společnost MEI, s.r.o.)
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Smlouva o přátelství a spolupráci 
se slovenskou vesnicí Spišské Bystré
5. 12. 2009 proběhla návštěva zástupců obce 
Spišské Bystré v čele se starostou Ing. Martinem 
Lavkem v Úvalech. Návštěvy v Úvalech se zúčast-
nilo celé zastupitelstvo obce Spišské Bystré a dal-
ší občané obce.
Delegace si prohlédla naše město od městského 
úřadu přes školní zařízení a městský úřad. Na 
společném sezení v sále DPS byla v atmosféře 
přátelské diskuse domluvena společná schůzka 
zástupců obou obcí za účelem podepsání společ-
ného prohlášení o navázání spolupráce a přátel-
ství mezi obcemi s dalším postupným rozšířením 
přátelství a spolupráce všech institucí a organi-
zací obou obcí. 
Společné setkání zástupců se konalo dne 26. - 27. 
3. 2010 přímo v obci Spišské Bystré. Pod vede-
ním místostarostky Heleny Váňové se účastnili 
podpisu smlouvy zastupitelé Ing. Ludmila Mile-
rová, Mgr. Petr Borecký, Ing. Ivan Černý a  Milo-
slav Kolařík. Městský úřad zastupovala paní Jana 
Tesařová. Naše delegace se setkala s vřelým přiví-
táním už u vlaku v Popradu, kde nás očekával mi-
krobus, který odvezl naši malou skupinu přímo 
do vesnice, kde nás čekal pan starosta, aby nám 
dělal průvodce a milého hostitele. 
Hlavní téma naší návštěvy, podepsání Smlouvy 
o přátelství a spolupráci, se odehrálo v útulných 
prostorách místního obecního úřadu ve Spišské 
Bystré.

Z obsahu smlouvy: 
Po rozdělení Československé republiky nejsou 
hranice mezi našimi státy překážkou pro spo-
lupráci, přátelství a možnost vytvářet společnou 
budoucnost občanů našich obcí.
V tomto duchu my, starostové  obcí Spišské  Bys-
tré a  Úvaly,  podepisujeme tuto smlouvu, ve kte-
ré se slavnostně zavazujeme:
• k vytvoření a udržování dlouhodobých vztahů 

mezi našimi obcemi, 
• k vzájemné podpoře ve všech oblastech života 

našich obcí,
• k uskutečňování výměnných akcí mezi našimi 

občany,
• k vyhledávání společných zájmů v oblasti škol-

ství, kultury a zájmové činnosti občanů,
• k vzájemnému obohacování kulturními tra-

dicemi,
• k využití našeho partnerství pro další rozvoj 

obou našich obcí.
Historie našich národů má bohatou společnou 
minulost. Ať tato smlouva je základním kame-
nem vzájemného partnerství, jež budeme spo-
lečně budovat, a nechť podpoří historické vazby, 
které budeme přátelsky a svobodně podporovat 
v budoucnosti. 
Následují podpisy zástupců  obou obcí. 
Podepsáním smlouvy začíná další etapa spoluprá-
ce, ve které by měla být postupně navázána spo-
lupráce mezi institucemi a organizacemi obou 
obcí. Samozřejmě je nanejvýš vhodné navazovat 

osobní kontakty přátelství mezi jednotlivými 
občany obou míst. Při navázaní spolupráce Vám 
pomůže kterýkoliv z účastníků podpisu smlouvy  
nebo lze využít přímo kontaktu na vedení institu-
cí a organizací Spišského Bystrého na internetu 
www.spisskebystre.sk.
Po podepsání smlouvy nás starosta se zastu-
piteli seznámil s nejdůležitějšími instituce-
mi a objekty vesnice. Osobně jsme navštívi-
li Sbor dobrovolných hasičů, který se může 
chlubit jak prostorným objektem pro požární 
techniku, tak novým hasičským vozem, ale 
i historickou ruční stříkačkou, jež je chloubou 
místní jednotky. Sbor má celkem 251 členů (90 
žen). Jeho historie začíná  v roce 1895, kde na 
základě zkušeností s rozsáhlým požárem obce 
byl založen dobrovolný hasičský spolek (www.
hasici.sk). 

Základní školu nám ukázala paní ředitelka, se-
známila nás s rozdíly v jejich školním systému, 
ukázala nám v provozu chod školního areálu 
s komplexním zázemím jídelny, tělocvičny nebo 
odborných učeben. Také jsme se seznámili s vi-
zemi a problémy jejich školní reformy a systému 
vedení školních a předškolních institucí.
Areál zimních sportů v Kubašku byl už v době 
naší návštěvy mimo provoz, to ale nebránilo maji-
teli nás uvítat s příslovečnou vřelostí a pohostin-
ností. Představil sebe a techniku s možností lyžo-
vání do jarních měsíců z důvodu umístění vleků 
na severní straně. Informace o lyžování  v obci 
najdete na www.kubasok.sk.  

Naproti areálu zimních sportů je místo, které 
je určené ke společenskému setkávání občanů, 
k pořádání kulturních a sportovních akcí v let-
ních měsících.
Kostel sv. Michala Archanděla je centrem obce. 

Je to centrum udržované kultury a historické 
soudržnosti obyvatel. Váhy spravedlnosti a meč 
svatého Michala jsou také symbolikou, která je 
v současném znaku obce. 
V obci působí několik spolků a institucí místních 
organizací jako fotbalový klub TJ Družstevník 
(http:/futbal.spisskebystresk), Stolnotenisový 
klub, jehož družstvo dospělých hraje ve 3. Pod-
tatranské lize, Klub turistou, Slovenský zvez cho-
vatelov a další. 
Zajímavostí pro nás je Folklórný súbor Rovienka, 
který vznikl v roce 2003 za účelem oživit, ucho-
vat písničky a folklor místního regionu. 
Ubytování v obci je možné v několika zařízeních, 
jako je Penzion Alžbetka, Penzion Kubašanka, 
Penzion v uličke a další. 
Náš pobyt v tomto prostředí byl ochucený ná-
vštěvou Vysokých Tater, konkrétně Štrbského 
plesa a města Popradu s jeho historickou částí 
Spišská Sobota.
Celý region láká svou malebností, možností let-
ní a zimní rekreace a hlavně svojí pohostinností 
a krásou.  

HistORie  
Ráda bych Vám nyní představila v kostce obec 
Spišské Bystré (původní název Kubachy). Ves-
nička leží v údolí řeky Hornád 8 km na jih od 
města Poprad. Hornádská dolina je na jedné stra-
ně lemovaná lesnatými kopečky Nízkých Tater 
(nejbližší k vesnici z této části je Králova Hoľa) 
a na druhé straně za místním kopcem Vysova 
se tyčí majestátně kamenné vrcholky Vysokých 
Tater. Celková nadmořská výška obce je 680 m. 
K obci náleží lesy na obou stranách doliny tak, 
že vlastní katastr obce leží v nadmořské výšce od 
770 – 1300 m. 
Historie obce je spojená se založením kláštera 
cisterciáků ve Spišském Štiavniku  (přibližně 24 
km), kde v roce 1270 přidělil opat kláštera území 
kolem řeky Hornád německému osídlenci He-
lebrantovi za účelem zřízení kúrie. Území bylo 
osídlováno jak německým, tak slovenským oby-
vatelstvem. Noví osídlenci získali za postavení 
obydlí kus pole. 
První zmínka o  vesnici pod jménem Kubach je 
z 20. 3. 1298, kdy arcibiskupové udělili odpustky 
kostelům Štiavnického opatství, a mezi nimi je 
také kostel sv. Michala Archanděla v Kubachoch. 
Původní název obce je odvozený z německého 
názvu Kuh (kráva) Bach (potok). Německé oby-
vatelstvo pomalu splynulo s místním a po jeho 
existenci zůstává v místním dialektu plno zdo-
mácnělých názvů míst a slangových výrazů.  
Obyvatelstvo doliny se živilo převážně země-
dělstvím, chovem dobytka a další obživu tvořilo 
lesní hospodářství. Půda v dolině umožňovala 
pěstovat oves, brambory, len a rostliny vhodné 
k pěstování ve vyšších polohách.
Název Spišské Bystré získala obec 2. 8. 1948 a zá-
klad tvoří název potůčku Bystrá, který pramení 
v jižní části dolince Vyvjeračka.
V obci nyní žije kolem 2500 obyvatel.  

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Podepsání smlouvy

Historická chlouba

Areál zimních sportů 

Centrum



6

Život ÚvalŽivot Úval

Městský úřad
Docházka členů rady města a zastupitelů na jednání
Uvedená čísla označují počet účasti na jednáních.

Rada města Úvaly      
     
Rok    2006   2007   2008   2009   2010 
                    (do 30. 4.)

Počet konání rady města za rok 6          15        11       14        4
MUDr. Jan Šťastný   6          15        11       14        4  
Ing. Helena Váňová    6          15        11       14        4
Helena Novosádová   6          14        6          12        4 
Karel Linhart   6          12        7          3          0 
Jaromír Stemberg do 29. 12. 2008 6          11        8        
Miloslav Kolařík od 19. 2. 2009                                      13        4

Zastupitelstvo města Úvaly     
      
Rok    2006   2007   2008   2009   2010 
                    (do 13. 5.)

Počet konání zastupitelstva za rok 
MUDr. Jan Šťastný     
Ing. Helena Váňová    
Ing. Ivan Černý  
Karel Linhart
Ing. Radek Netušil 
Ing. Michal Breda 
Ing. Renata Perglerová do 6. 11. 2006
Mgr. Petr Borecký
Mgr. Monika Petržílková 
do 7. 3. 2008
Ing. Jana Horová do 14. 12. 2006
Helena Novosádová
Jaromír Stemberg
Ing. Ladislav Morávek
Ing. PhDr. Jiří Bedrlík do 14. 12. 2006
Milan Turan
Mgr. Milan Švejnoha 
od 7. 11. 2006 do 16.4.2009
Josef Štěpánovský od 21. 12. 2006
Miloslav Kolařík od 14. 12. 2006
Mgr. Dana Poláková od 21.5. 2009
Ing. Ludmila Milerová od 17. 4. 2008   

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly 
č. Z - 2/2010 ze dne 15. 4. 2010
Usnesení č. Z – 018/010  
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti rady města 
a vedení města za období od 11. 2. 2010 do 15. 4. 2010 (příloha č.1 - neveřejná).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 019/010
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí splnění usnesení Zastupitelstva města Úvaly z 
roku 2010 č. 01, 02, 07, 010, 011, 012, 014, 015a, 015b, 015c, 016, 017 (příloha č. 2).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 020/010  
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení 
KV-02/10 - Kontrola plnění usnesení  zastupitelstva města za rok 2009 (příloha č. 3).
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 021/010  
Zastupitelstvo města Úvaly:

bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení KV-02/09 - Kontrola 1. 
procedurálního postupu  při zadávání a realizaci veřejných zakázek financovaných 
z rozpočtu města (příloha č. 4),
ukládá starostovi:2. 

          •  zpracovat závazný interní dokument o zadávání VZ, a to i zejména VZ malého 
rozsahu; v tomto metodickém dokumentu jednoznačně stanovit zodpovědnosti, 
postupy a pravidla pro zadávání VZ malého rozsahu, včetně  vzorů všech 
potřebných dokumentů a způsobu vedení dokumentace výběrových řízení,

          •  zajistit pravidelné vzdělávání zodpovědných pracovníků v oblasti zákona o 
veřejných zakázkách,

         

         •  pravidelně předkládat zastupitelstvu přehled o uskutečněných výběrových 
řízeních,

          •  seznámit odpovědné pracovníky s výsledkem kontroly dle kontrolní zprávy dle 
usnesení KV-02/09 a přijmout účinná opatření k nápravě,

3.       ukládá kontrolnímu výboru pokračovat v kontrole uskutečněných 
          výběrových řízení a zajistit možnou nápravu jejich formálních 
          nedostatků.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 022/010
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2010:
•  kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva za rok 2009,
•  kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo občany 

na VZZM,
•  kontrola vyřizování stížností a podnětů,   
•  kontrola formálního postupu při přidělování bytů,
•  kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání příspěvků sportovním a 

zájmovým organizacím včetně kontroly podkladových materiálů - žádostí,
•  další případné kontroly na základě podnětů zastupitelů, členů výboru a občanů.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 023/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje rozpočtové opatření č. 1- 2010  ve výši: příjmy 87 944 200,- Kč, výdaje ve výši 

87 944 200,- Kč (příloha č. 5),       
•  pověřuje vedoucí ekonomického odboru zapracovat rozpočtové opatření do 

finančních výkazů města Úvaly na rok 2010.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 024/010  
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. 016/08,  kterým schválilo vyčlenění 
finančních prostředků k rozdělení pouze pro sportovní, zájmové 
a tělovýchovné organizace v Úvalech ve výši 1% schváleného rozpočtu města příslušného 
roku.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 025/010 
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje vyčlenění finančních prostředků k rozdělení pro sportovní, zájmové a 

tělovýchovné organizace v Úvalech ve výši 1% z běžných výdajů schváleného rozpočtu 
pro daný rok (v kapitolách 5131 – 5909),  

•  ukládá vedoucí odboru ekonomického zapracovat výše uvedené do 2. rozpočtového 
opatření.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 026/010 – usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje účast města při nabídkovém řízení vypsaném Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na prodej pozemku KN p.č. 3578/1, 3608/5 a 3614 v k.ú. Úvaly 
u Prahy (příloha č. 6),

•  pověřuje starostu města podáním nabídky do 27. 4. 2010.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6

Usnesení č. Z – 027/010 
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje uzavření souhlasného prohlášení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ve kterém se město vzdá ve prospěch tohoto úřadu pozemků pod 
bytovými domy KN p.č. 1055/6, 1059/15, 1059/16 a 1059/17 a dále pozemků v jejich 
těsném sousedství, sloužících pro opravy a údržbu bytových domů, parkování a přístup 
k nim  KN p.č. 1059/41 a 1055/15, všechny pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy (příloha č. 7),

•  pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 028/010 
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí informaci týkající se historicky 
nerealizovaného vykoupení části pozemku KN p.č. 2942 pro výstavbu prodloužení a 
propojení ulic Sovova a Purkyňova.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 029/010   
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí informaci o personálním obsazení odborů 
MěÚ Úvaly ve vazbě na jejich činnost (příloha č. 9).
     PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

2
2
2
2
2
2
1

6
6
6
6
3
6
5

5
4

4
2
6

6
5

4
6

8
8
8
8
3
7
7

6
1

6
4
8

8
6

7
8

1

9
9
9
7
5
8
9

7

8
3
9

9
3

9
9
6
8

3
3
3
3
0
2
2

3

2
2
3

2

3
2
3
3



7

6/2010

Usnesení č. Z – 030/010   
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  souhlasí s prodloužením vodovodního řadu ve slepé odbočce z ulice Fibichova a s 

provedením v rámci výstavby splaškové kanalizace a vodovodu v dané oblasti (příloha 
č. 10), 

•  ukládá odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace, zaměření a 
rozpočtu na tuto akci, 

•  rozhodlo, že v případě nepřidělení dotace na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu 
ve čtvrti V Setých nebude prodloužení řadu do odbočky z Fibichovy ul. realizováno. 
Připojení nového rodinného domu bude řešeno dle původního návrhu, tj. vodovodní 
přípojkou ke stávajícímu řadu a odkanalizování do žumpy na vyvážení – práce budou 
provedeny na náklady soukromého investora.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 031/010   
Zastupitelstvo města Úvaly:
bere na vědomí informaci o orientačních lhůtách výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů při výstavbě splaškové kanalizace:
I. etapa (04.2011 až 12.2011)  stavba I   V Setých
   stavba II Pražská, Švermova, Šafaříkova
II.etapa (01.2012 až 08.2012) stavba III Radlická čtvrť
   stavba VI Nerudova, Komenského
   stavba VII Hálkova
III.etapa (09.2012 až 06.2013) stavba IV Slovany
   stavba V Slovany 1, Škvorecká.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 032/010   
Zastupitelstvo města Úvaly:
na základě doporučení výboru pro výstavbu 
•  bere na vědomí informace projektového manažera o stavu přípravy 

vodohospodářských investic města (příloha č. 11),
•  ukládá starostovi města předložit do příštího jednání výboru pro výstavbu zajištění 

vlastních finančních zdrojů v souvislosti s vodohospodářskými investicemi města 
v návaznosti na předpokládané dotační prostředky.

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 033/010
Zastupitelstvo města Úvaly ruší usnesení č. Z-05/010 ze dne 11. 2. 2010. Do doby vyvinutí 
další aktivity ze strany investora na realizaci výstavby fotovoltaické elektrárny z důvodu 
pozastavení odběru ČEZ přerušil zástupce investora další projednávání záměru výstavby 
fotovoltaické elektrárny v prostoru bývalých uhelných skladů. 
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 034/010
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí:
•  informaci členů výboru pro výstavbu ve věci projednání žádosti firmy GRESIN – 

INVEST, s.r.o., se sídlem Na Vypichu 6, 160 00 Praha 6, o prodeji pozemků parc.č. 
369/1 a 369/2 v k.ú. Úvaly (areál bývalého cukrovaru) za účelem výstavby prodejního 
komplexu,

•  ukládá vedení města zajistit odborný návrh využití celého území bývalého cukrovaru 
v návaznosti na schválený strategický plán rozvoje města Úvaly. 

PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 035/010   
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s provedením užšího řízení na dodavatele výstavby 
splaškové kanalizace na základě § 61, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 036/010   
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá výboru pro výstavbu zpracovat připomínky pro 
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výstavbu splaškové kanalizace, tyto budou 
předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu.
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 037/010   
Zastupitelstvo města  Úvaly:
I.    schvaluje zajištění výběrového řízení na dodavatele v případě schválení dotace stavby 

na podlimitní zakázku na stavební práce „Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova 
v Úvalech“ (Rekonstrukce kuchyně, kotelny a vybudování nového pavilonu MŠ 
Kollárova, Úvaly). Předpokládaná výše nákladů činí 20.074.400,- Kč, z toho 5 mil. Kč 
vlastních prostředků města,

II.  schvaluje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
      Členové: Ing. Váňová, Ing. Krásný, pí Tesařová, p. Kroutil, p. Němeček,
     Náhradníci: MUDr. Šťastný, p. Kolařík, p. Černý M., Ing. Horák, pí Hamouzová,
     Poradce: Ing. Vejvodová, projektový manažer,
III.  pověřuje radu města zajištěním a provedením výběru dodavatele,  

IV.  pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavby.     
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 038/010 – usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo města Úvaly
•  schvaluje výstavbu „Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech“ i bez přidělení 

dotačních prostředků,
•  schvaluje zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby na podlimitní zakázku 

na stavební práce a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech (Rekonstrukce kuchyně, 
kotelny a vybudování nového pavilonu MŠ Kollárova, Úvaly),

•  schvaluje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
  Členové: Ing. Váňová, Ing. Krásný, pí Tesařová, p. Kroutil, p. Němeček,
  Náhradníci: MUDr. Šťastný, p. Kolařík, p. Černý M., Ing. Horák, pí Hamouzová,
  Poradce: Ing. Vejvodová, projektový manažer,
•  pověřuje radu města zajištěním a provedením výběru dodavatele,
•  pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavby.     
PRO: 0 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 039/010
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se záměrem směny pozemků parc.č.998/6 o výměře 
90m2, částí pozemků parc.č. 1048/1,1048/3, 1049/1 o celkové výměře cca 320m2 , jejichž 
vlastníkem je SBD Úvaly, zapsaných na LV 2320 za pozemek parc.č. 1123/1 o výměře 
423m2 , jehož vlastníkem je město Úvaly, zapsaného na LV 10001, všechny pozemky jsou 
v katastrálním území Úvaly u Prahy (příloha č. 12).
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 040/010
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se záměrem bezúplatného převodu objektu čp. 
698 v ul. Guth - Jarkovského v Úvalech na Tenisový klub Úvaly, Guth - Jarkovského 698, 
Úvaly, IČ: 43754210.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 041/010
Zastupitelstvo  města Úvaly souhlasí s odkupem sloupů od společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874-8, 405 02, na kterých je umístěno zařízení veřejného 
osvětlení, za cenu 17 830,- Kč včetně DPH .
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 042/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje výzvu  pro vyhlášení veřejné zakázky Komplexní systém nakládání 

s komunálním odpadem jeho složkami ve městě Úvaly,
•  schvaluje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
  Členové: Ing. Helena Váňová, Josef Štěpánovský, Miloslav Kolařík, Bohuslav Prokůpek,
  Mgr. Petr Borecký,
  Náhradníci: Mgr. Dana Poláková, Ing. Ludmila Milerová, Ing. Ivan Černý,
•  pověřuje radu města zajistit proces vyhlášení výsledků  veřejné zakázky.
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 043/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  schvaluje darovací smlouvu o naplnění bodu č. 10 smlouvy o spolupráci ze dne 23. 4. 

2008 (příloha č. 13), 
•  pověřuje starostu podpisem smlouvy.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 044/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  souhlasí s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova na akci: ,,Zlepšení veřejného 

prostranství v Úvalech“ ve výši 357.120,- Kč od Státního zemědělského intervenčního 
fondu se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981, RO SZIF Praha,

•  pověřuje starostu města podpisem Dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje 
venkova ČR se Státním intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 045/010
Zastupitelstvo města Úvaly:
•  souhlasí s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova na akci: ,,Oprava klubovny 

hasičské zbrojnice v Úvalech“ ve výši 342.582,- Kč od Státního zemědělského 
intervenčního fondu se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981, RO SZIF Praha,

•  pověřuje starostu města podpisem Dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje 
venkova ČR se Státním intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ: 48133981.

PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
   

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

Městský úřad
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Život Úval

Ostré diskuse provázely jednání městského 
zastupitelstva
„Ta ulice byla očividně zničena v poslední době!“ 
„To není tak jednoznačné, vy nemáte pravdivé informace o té situaci!“
„Nemůžete říkat, že to není pravda, když úřednice naši stížnost přijaly!“ 
„To je sice možné, ale teď už nelze dokázat, čí byl ten bagr, který ulici zni-
čil!“
Takto vyostřenou diskusi by v předvečer zasedání zastupitelstva města ni-
kdo nečekal. Přesto už úvod veřejného jednání napovídal, že dnes přišli za-
stupitelé i občané s bojovnou náladou. 

(Ne)PLAtNÉ ZAseDÁNÍ?
Hned začátek jednání se totiž neobešel bez komplikací. Jakmile starosta Jan 
Šťastný zahájil 13. května letošní třetí řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
Úval, přihlásili se zástupci Otevřených Úval s námitkou, že zasedání nebylo 
řádně svoláno, protože nebylo včas oznámeno. „Znamená to snad, že dneš-
ní zasedání není vůbec platné?“ zašumí udiveně mezi občany, kteří přišli 
jako diváci. 
„Podle zákona platné je,“ vysvětluje vedoucí správního odboru městského 
úřadu Jana Tesařová, „jen není v souladu s jednacím řádem.“ A tak starosta 
navrhuje hlasovat, zda mají zastupitelé zájem v jednání pokračovat. Pomě-
rem hlasů 2:1 nakonec zastupitelé platnost jednání odsouhlasí a může se 
pokračovat dále, ve schvalování programu. 
A nastává další spor. Program je obsáhlý, jsou v něm klíčové otázky, které 
si zastupitelé nestihli prostudovat. Navíc z řad přihlížejících občanů vystu-
puje obyvatelka ulice Guth - Jarkovského Václava Baumanová s žádostí, aby 
byl ještě dnes projednáván problém s poškozením jejich ulice. Starosta sice 
nejprve namítá, že všichni občané dotčené ulice dostali dopis s vysvětlením 
situace, ale nakonec navrhuje, aby byla problematika zařazena jako posled-
ní bod jednání. 
A také je. Zcela pozměněný program pak zastupitelé schvalují bod po bodu. 
V 18.42 je program jednohlasně schválen. 
Hned nato si bere slovo zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s., (VRV) Ivo Kokrment. V powerpointové prezentaci vysvětlu-
je okolnosti navýšení kapacity místní čističky odpadních vod a potvrzuje, že 
dotace 144 milionů korun na výstavbu kanalizace byla již potvrzena. A pa-
dají dotazy: „Jaké jsou podmínky dotace?“ „Jak je možné, že známe ceny pra-
cí, aniž by proběhlo výběrové řízení na dodavatele?“ „Kolik procent občanů 
bude odkanalizováno?“ Když odpovědi zástupce VRV všechny uspokojí, 
schválí zastupitelé jednohlasně zadávací dokumentaci na výběr dodavatele 
na výstavbu kanalizace. A následně jednohlasným souhlasem pověřují fir-
mu Allowance, s.r.o., uspořádáním výběrového řízení. 
 
VYsVĚtLit A sCHVÁLit
Po přestávce dostávají prostor k otázkám občané a využívají ho naplno:
„Zdá se nám, že zápisy z jednání zastupitelstva nejsou zveřejňovány včas.“ 
–  „K nahlédnutí jsou vždy k dispozici včas,“ oponuje Tesařová ze správního 
odboru. 
„Je již zabezpečená klouzačka na dětském hřišti na Slovanech, jak bylo slí-
beno?” – „Někdo ze stávající konstrukce ukradl meziplech, proto se montáž 
zdržela,“ vysvětluje Martin Němeček z odboru správy majetku. 
„V zahrádkářské osadě za státovkou je zase nepořádek, chceme tam dát zá-
kazovou značku.” – „Uděláme ceduli zákaz skládky pod trestem…,“ přitaká-
vá starosta. 
„Komise pro životní prostředí pořádá málo zasedání.” – „Spíš je problém, 
že se většinou sejde tak málo členů, že není usnášeníschopná,“ vysvětluje 
předseda dotčené komise Josef Štěpánovský.
„Chceme v Životě Úval uveřejnit docházku členů zastupitelstva a rady měs-
ta.” – „Uveřejníme ji za poslední volební období,“ slibuje Tesařová. 
„Lípy před zdravotním střediskem se nebezpečně naklánějí.” – „Jsou ale 
zdravé a mají sílu, takže zatím není důvod je kácet,“ odpovídá vedoucí od-
boru životního prostředí Bohuslav Prokůpek.
Je 19.51 a po rychlém schválení darování části kanalizace v Bendlově stez-
ce soukromým investorem městu přichází na řadu jednání s projektantem 
a zástupci společnosti MEI o změně územního plánu a o územní studii na 
plochu za plánovanou přeložkou. Po půlhodinové konstruktivní diskusi 
projektanta Petra Hlaváčka, Tomáše Ctibora z MEI, starosty, místostarostky 
Heleny Váňové a zastupitele Ivana Černého ale neschvaluje zastupitelstvo 
návrh usnesení, kterým by se zástavba za přeložkou umožnila. To zástupce 
společnosti MEI velmi zneklidňuje. Rozvíří se proto diskuse nad procedu-
rálními pravidly, protože starosta navrhuje o územním plánu znovu hlaso-
vat, což se ale nelíbí zastupiteli Petru Boreckému ani přítomné Baumanové. 
Starosta proto na 20. května svolává mimořádné zasedání zastupitelstva, 
kde by se mělo o této záležitosti dále jednat. 
Jako by náročná diskuse všechny přítomné vyčerpala, schválí zastupitelé 
bez zdlouhavých diskusí a procedur jednomyslně kronikářský zápis za rok 
2009, počet zastupitelů na volební období 2010 až 2014 (budeme jich mít 
opět patnáct) a rozdělení peněz pro sportovní a zájmové organizace na 

příští rok. Zastaví se až u problematiky místní školní jídelny. Ta má moc ma-
lou kapacitu, a je proto nutné snížit počet strávníků. Vedení města navrhuje 
omezit stravování pedagogům a žákům základní praktické školy. Protože 
zřizovatelem základní praktické školy je kraj a nikoliv město, nebude tento 
krok protizákonný. Návrh je tedy většinou zastupitelů schválen. O stravová-
ní dětí z praktické školy se tedy musí od září 2010 postarat krajský úřad.

KDO Nese ODPOVĚDNOst A KDO NÁsLeDKY
Konečně přichází na řadu ulice Guth – Jarkovského. Baumanová zastupují-
cí obyvatele ulice žádá, aby bylo zjištěno, kdo způsobil poškození povrchu 
ulice, a aby byla vozovka opravena. Starosta upozorňuje na nedostatek pe-
něz, zastupitel Borecký zase argumentuje, že by se mělo více dbát na staveb-
ní dozor, a tak se do diskuse pomalu vkládají další zastupitelé a úředníci, 
až vznikne chaotická pře, v které nakonec mezi sebou diskutují tak trochu 
všichni. Hromadnou rozpravu přerušuje až starosta a Baumanová v reakci 
na něj žádá vyjádření všech zastupitelů. Vyjádření se jí ale nedostává. Disku-
se končí příslibem starosty, že situace v ulici bude prověřena a oznámením 
vedoucí odboru investic a dopravy Ilony Reicheltové, že stavební firma, 
která ulicí (dle svých slov) projížděla pouze prázdnými nákladními auty, již 
městu věnovala deset tisíc korun na opravu komunikace.

Městská čtvrť Hostín podle návrhů architektů (obrázek poskytla společ-
nost MEI, s.r.o.)

ZA PŘeLOŽKOU BUDe NOVÁ ČtVRŤ
Je 20. května 18.07, sedm dní po řádném zasedání zastupitelstva. Starosta 
právě zahajuje mimořádné zasedání svolané k tomu, aby se projednala pro-
blematika územního plánu a výstavby na území za plánovaným silničním ob-
chvatem Úval, nazývaným přeložka I/12. A spěšně také přistupuje ke schvá-
lení dnešního programu a následně k prvnímu z jeho dvou bodů, ke změně 
územního plánu za budoucí přeložkou. Marek Šplíchal z odboru životního 
prostředí a územního plánu představuje plán. Hned poté čte starosta, který 
řídí dnešní jednání, návrh usnesení, v němž zastupitelstvo schvaluje změnu 
územního plánu. Poměrem 10:1 je návrh bleskurychle přijat. 
Zastupitelka Ludmila Milerová za Otevřené Úvaly, která jediná hlasovala 
proti návrhu, využívá příležitosti a ptá se, zda je možné, aby se i druhý bod 
programu schvaloval ve stejný den. „Legislativně to není termínově vázá-
no,“ vysvětluje Šplíchal, že není nutná časová prodleva mezi hlasováním o 
změně územního plánu a schválením územní studie na totéž území. Proto 
také starosta okamžitě předčítá návrh usnesení k územní studii pro oblast 
za budoucí přeložkou a přistupuje se k hlasování. Poměrem hlasů 10:1 
zastupitelstvo města vyslovuje souhlas se zástavbou území za plánovanou 
přeložkou.
Je 18:16 a několik zastupitelů si začne tiše balit spisy. Ale jednání ještě ne-
končí. Zastupitel Ivan Černý se hlásí o slovo a žádá, aby byly při realizaci 
projektu zohledněny závěry, které vzešly z jednání výboru pro výstavbu. A 
sice, že musí být dána zvýšená pozornost na odvodnění lokality, aby nebyly 
narušeny místní vodoteče a že se musí dbát časové souslednosti při řešení 
dopravní situace na nových Slovanech. Město by tedy mělo dále prosazovat 
stavbu přeložky. Plénum souhlasně pokyvuje a zastupitel Černý ještě na žá-
dost zastupitele Jaromíra Stemberga vysvětluje současný vývoj s výstavbou 
přeložky kolem Úval. 
Diskusi ukončuje Tomáš Ctibor ze společnosti MEI, a to hlubokými díky 
zastupitelstvu a jeho rozhodnutí. Zároveň zve všechny přítomné na ukázko-
vou montáž první stavby na Hostíně, která proběhne v den vydání tohoto 
měsíčníku, 1. června. Naši čtenáři ale nemusí zoufat, kdo nestihne tento 
termín, je zván na 28. června na ukázku dokončení prvního bloku. 

Michaela Černá

Zprávy z města
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Školní jídelna omezí obědy učitelům i některým dětem
Úvalská školní jídelna se od září uzavře pedagogům a nebudou do ní chodit 
ani děti z praktické základní školy. Tak rozhodlo zastupitelstvo Úval v reak-
ci na avizované překročení kapacity školní jídelny. Letos v září se má totiž 
počet žáků základní školy stravujících se v jídelně výrazně zvýšit.
V budově úvalské školy na náměstí Arnošta z Pardubic probíhá vyučování 
dvou škol. Základní školy a tzv. Základní školy a Praktické školy. Každé po-
ledne se z obou škol nahrne do doposud společné jídelny okolo 400 žáků, 
učitelů, ale i nepedagogického personálu.
„Někdy jsou na oběd strašné fronty,“ vysvětluje současnou situaci jedna 
z žákyň. „Čekáme pak v šatně, až bude víc místa u stolů, abychom si mohli 
pro jídlo vůbec jít,“ doplňuje ji druhá.
Od září má být ale strávníků ještě o několik desítek více. Ze školních lavic 
sice odejde asi patnáct deváťáků, nastoupit má ale přes osmdesát prvňáků. 
To znamená nutnost navýšení počtu obědů, které by podle slov ředitele 
základní školy Jaroslava Březky odporovalo hygienickým limitům. Požádal 
proto o řešení situace vedení města. 
Rada města navrhla po projednání problému zastupitelstvu omezit stravo-
vání ve školní jídelně pro všechny pedagogy a další školní personál základní 
školy a pro celou praktickou školu. „Zřizovatel je povinný zajistit žákům 
stravování. V případě základní školy je zřizovatelem město Úvaly, v případě 
praktické školy je to Středočeský kraj. Proto není povinností města zajistit 
stravování pro žáky praktické školy. Obědy učitelům navrhujeme zajistit 
prostřednictvím stravenek,“ vysvětlila situaci na zasedání zastupitelstva 
vedoucí správního odboru městského úřadu Jana Tesařová. Zastupitelstvo 
tento návrh v půli května schválilo.
Ředitel základní školy Jaroslav Březka potvrzuje, že tato omezení by zname-
nala o zhruba padesát dospělých strávníků a dvacet dětí z praktické školy 
méně, což pokryje příchod více než osmdesáti prvňáků (zároveň totiž ode-
jde asi patnáct až dvacet deváťáků). „Nejsem s tímto řešením spokojený, ale 
je to teď jediná možná cesta, takže s ním souhlasím,“ uvedl ředitel Březka. 
„Již dlouhou dobu se nedostatky školní jídelny projevují, ale doposud se je 
nepodařilo uspokojivě vyřešit,“ popisuje ředitelka praktické školy Eva Bu-
báková historii problému. Podle ní byla kapacita školní jídelny vždy malá.
Teď ředitel i ředitelka, sídlící každý v jiné části budovy, přemýšlejí jak dál. 
Situace se jim sice nezdá ideální, ale momentálně ji oba považují za jedinou 
možnou. Ředitel Březka v současné době hledá řešení, jak zajistit možnost 
stravování pro zaměstnance. Ředitelka Bubáková zase uvažuje, že nechá jíd-
la dovážet. „Klánovická základní škola nám už přislíbila vaření a případně je 
ochotná pomoci i říčanská škola,“ uvedla ředitelka a doplnila, že k obědvání 
by mohla sloužit školní výuková kuchyně s jídelnou pro dvanáct osob. Zá-
roveň ale Bubáková spočítala, že povinné vybavení výdejny obědů by stálo 
minimálně šedesát tisíc korun. O peníze hodlá požádat Středočeský kraj.
Finance ale nejsou jediným problémem, který situace přinese. Podle psy-
choložky pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Libuše 
Vyternové by takový postup mohl být označen za segregaci, neboť dětem 
zařazeným do praktické školy (tedy již jednou vyděleným z širšího kolekti-
vu) ubude prostor pro setkávání se svými vrstevníky. Ředitelka Bubáková 
ale namítá, že školní jídelna má jen čtyřicet míst, takže pro setkávání nebo 
přátelení tu stejně není prostor. „I přesto to ale může v dětech vyvolat pocit 
vyloučení,“ dodává psycholožka.
Starosta Úval Jan Šťastný doplňuje: „Hlavním problémem školní jídelny je 
dodržování hygienických předpisů, které regulují množství strávníků. Je 
nám velmi nepříjemné, že musíme přijímat takováto opatření.“ Starosta ale 
dodává, že nesouhlasí s domněnkami, že by se město o celou záležitost neza-
jímalo, neboť již osm let je v plánu výstavba školní jídelny v rámci dostavby 
školní budovy. V roce 2007 byla podle starosty provedena rekonstrukce 
školní jídelny za tři a půl milionu korun.

Text a foto Michaela Černá 

Od září dostanou obědy jen některé děti

Vzpomínka u památníku 2. světové války
Na začátku května letošního roku jsme si připomněli 65. výročí ukončení 
jednoho z největších válečných konfliktů ve 20. století. V Úvalech proběhlo 
vzpomínkové shromáždění 5. května na úvalském hřbitově. Nevlídné poča-
sí, chladno a déšť jako by umocňovaly vážnost okamžiku. U památníku obětí 
2. světové války se sešli zástupci vedení města v čele se starostou MUDr. 
Janem Šťastným, Petr Tluchoř, poslanec Parlamentu ČR, učitelé a děti zá-
kladní školy, skauti, členové některých úvalských spolků a občané. Přišli se 
poklonit památce úvalských občanů, kteří během válečných událostí ztratili 
to nejcennější, svůj život. V rámci vzpomínkového shromáždění přednesli 
projevy starosta města MUDr. Jan Šťastný, místostarostka města Ing. Hele-
na Váňová, Ing. Roman Bubák a MUDr. Sylva Benešová. Po položení květin 
bylo vzpomínkové odpoledne ukončeno českou státní hymnou.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Zprávy z města

K památníku obětem války položili květiny také skauti

Starosta města MUDr. Jan Šťastný při projevu

Vzpomínkového shromáždění se zúčastnili rovněž žáci ze základní školy
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Život Úval

Památník obětem války 
byl zrestaurován
Na úvalském památníku obětem 2. světové války 
byla až do nedávné doby uvedena pouze jména 
obětí květnové revoluce roku 1945. Letos byl 
památník zrestaurován firmou Kamenosochař-
ství František Hausdorf z Jiren a byl doplněn 
o jména úvalských občanů, kteří zahynuli v době 
válečného konfliktu v letech 1939 až 1945 za 
heydrichiády, při bombardování Prahy-Vysočan 
a v koncentračním táboře: Jaroslav Glücksmann, 
Vladimír Jankovský, Otakar Šámal a Václav Čihák. 
Na dvou nově přidaných deskách jsou vyryta jmé-
na těch, jejichž život byl násilně ukončen  během 
holocaustu a neprávem se na ně z nepochopitel-
ných důvodů zapomínalo. Byli to úvalští občané: 
Ella Hellerová, Emílie Hellerová, Otilie Hellerová, 
Daniel Kussi, Adéla Kussiová, Arnošt Kussi, Ota 
Kussi, Ida Rezková, Pavel Rosenbaum, Bedřiška 
Rosenbaumová, Jiří Rosenbaum, Eva Rosen-
baumová, Julius Schablin, Helena Schablinová, 
Viktor Šulc, Robert Wantoch, Markéta Wanto-
chová, Emanuel Weinstein, Emil Weinstein, Fran-
tišek Weinstein, Klára Weinsteinová, Ivo Wein-
stein, Jindřich Zelenka, Marie Zelenková.
Lidská paměť je krátká a lidstvo je nepoučitelné. 
Nechť je památník symbolickým varováním pro 
budoucí generace.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Šlo o archeologický nález?
Archeologické oddělení Městského muzea v Čelá-
kovicích dlouhodobě sleduje stavební činnost na 
katastrálním území města Úvaly u Prahy. Archeo-
logický dohled je průběžně s postupující stavbou 
prováděn také při výstavbě splaškové kanalizace 
v ulici 5. května. Po upozornění stavební firmou, 
že byl přibližně 90 m od křižovatky ulic Dvořáko-
vy, Riegerovy a ulice 5. května ve výkopu narušen 
nějaký zděný prostor, bylo po bližším prozkou-
mání místa nálezu zjištěno, že stavební technika 
narušila část půlkruhově zaklenuté konstrukce 
kanálu, zhotovené z pískovcových, na maltu spo-
jovaných kamenů. Objekt orientovaný ve směru 
severovýchod - jihozápad byl zdokumentován, 
je široký přibližně 150 cm a 80 cm vysoký a dno 
měl vyložené většími plochými kameny. Celý roz-
sah stavební konstrukce nebylo možné vzhledem 
k limitovanému rozsahu výkopu zjistit. Z výplně 
zaneseného, ale původně dutého prostoru bylo 

vyzvednuto několik novověkých a recentních 
zlomků keramických a kameninových nádob. 
Nalezenou stavbu je možné považovat za dnes již 
nefunkční novověký kanál, který odváděl vodu 
do bezejmenného potoka ústícího poblíž ulice 
V Podhájí do říčky Výmoly. Tato vodoteč je dnes 
svedena do potrubí, zčásti kopírujícího průběh 
ulice 5. května. 

Pavel Snítilý, Městské muzeum v Čelákovicích

Koupaliště Úvaly
Srdečně vás i tento rok zveme do areálu koupa-
liště pro strávení příjemných chvil. V letošním 
roce jsme pro vás vybudovali druhé hřiště na 
plážový volejbal. I nadále u nás najdete 13 drah 
minigolfu, nohejbalové hřiště, pétanque, kroket 
a další společenské hry. Pro vaše zpříjemnění 
chvil v areálu i nadále najdete půjčovnu sluneč-
níků, nafukovacích lehátek, míčů, různých na-
fukovacích předmětů pro děti a v letošním roce 
i možnost zapůjčení polohovacích lehátek pro 
příjemnější opalování. Dále se i v letošním roce 
budeme snažit rozšířit nabídku občerstvení 
o různé druhy laskomin, které vám jistě přijdou 
vhod po slunečném dni stráveném v areálu. Pro 
vaši lepší informovanost jsme v letošním roce za-
vedli internetové stránky www.koupaliste-uvaly.
cz, kde se budeme snažit vás co nejrychleji infor-
movat o různých změnách jak v provozní době, 
tak i o celkovém chodu a přípravy celého areálu.
Srdečně se na vás v této sezoně těšíme a doufá-
me, že počasí nám všem bude přát.

Pavel Polák, provozovatel koupaliště

Úvaláci, pomozte zatopené 
severní Moravě
Po několika letech relativního klidu zasáhli Čes-
kou republiku opět rozsáhlé  povodně. Zatímco 
v Úvalech v kritických květnových dnech mezi 
15. a  18. květnem 2010 nespadla ani kapka, na 
severní Moravě a ve Slezsku pršelo několik dní 
v kuse. Sbírku na pomoc lidem postiženým po-
vodní organizuje Diecézní charita ostravsko-
opavská. Peníze lze zasílat na konto u Raiffeisen-
bank: 5015003434/5500, variabilní symbol 333. 
Je možné poslat také dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (jedna DMS 
stojí 30 Kč, charita obdrží 27 Kč). 
Ukažme solidaritu s našimi spoluobčany a při-
spějme dobré věci.

Marek Mahdal

Muž podezřelý z dvojnásobné 
vraždy je ve vazbě
Z dvojnásobné vraždy obvinila policie muže, kte-
rý měl v pondělí 10. května zastřelit v domě v Rie-
gerově ulici v Úvalech svou matku a její kama-
rádku. Policie uvedla, že obviněný muž postřelil 
obě ženy legálně drženou zbraní. Podle svědků 

dorazili policisté a záchranka na místo činu 
okolo devatenácté hodiny večer. Jak ale uvedlo 
iDNES, přivolaní záchranáři již nemohly ženám 
nijak pomoci. Pravděpodobného pachatele poli-
cie okamžitě zadržela. 
Osmasedmdesátiletá žena žila v domku v ulici 
Riegerova hned vedle základní školy se svou čty-
řiašedesátiletou kamarádkou, která o ni pečova-
la. V domě s nimi bydlel i padesátiletý syn starší 
z nich, který je nyní obviněn z vraždy obou žen.
Soužití zavražděných žen se synem jedné z nich 
bylo podle výpovědí svědků velmi problematic-
ké. Server TN.CZ uvedl, že z domu se často ozýval 
křik a hádky. 
Mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeské-
ho kraje Jakub Vinčálek potvrzuje, že muž byl ob-
viněn z pokusu o vraždu, za což mu hrozí patnáct 
až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. 
Okresní soud pro Prahu-východ poslal muže do 
vazby. Až do uzavření případu odmítá policie 
zveřejňovat jakékoliv další informace, aby nebyl 
narušen průběh vyšetřování.

Michaela Černá

Zelená úsporám v Pošembeří 
zahajuje … 
aneb Jak to bude fungovat? 
MAS Region Pošembeří začíná od června 2010 
poskytovat poradenství a konzultace k programu 
Zelená úsporám. Program Ministerstva životního 
prostředí, administrovaný Státním fondem život-
ního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie 
a obnovitelné zdroje domácností v rodinných 
a bytových domech, je otevřený všem vlastníkům 
rodinných a bytových domů (panelových i ne-
panelových konstrukcí). Nově se mohu zapojit 
i společenství vlastníků bytových jednotek, byto-
vá družstva, města, obce, podnikatelské subjekty 
vlastnící bytové domy, popřípadě další právnic-
ké osoby.
Pošembeří připravilo pro všechny zájemce o in-
formace dva bezplatné semináře k programu Ze-
lená úsporám pod názvem „Jak získat dotaci na 
úsporu energie – čili jak fungují dotace Zelená 
úsporám?“
První seminář se koná ve čtvrtek 10. června 2010 
v prostorách kanceláří MAS Region Pošembeří, 
nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod. 
Druhý seminář se potom bude konat ve čtvrtek 
17. června t.r. v Obřadní síni Domu s pečovatel-
skou službou v Úvalech, nám. Svobody 1570.   
Cílem semináře je poskytnout informace o mož-
nostech dotací na úsporu energie při vytápění 
obytných budov do r. 2012:
•  zateplení rodinných i bytových domů (výměna 

oken, dveří, zateplení střechy, fasády…)
•  výměnu neekologického zdroje vytápění (uhlí, 

koks, elektřina, nafta, LTP) za ekologický zdroj 
(kotel na biomasu, tj. např. na jakékoliv dřevě-
né palivo, pelety, tepelné čerpadlo; na plyn se 
dotace nevztahují!)

•  využívání sluneční energie pro vytápění a pro 
ohřev teplé vody, tj. pořízení slunečních teplo-
vodních kolektorů (nikoliv fotovoltaických!)

•  výstavbu nových domů – jen v pasivním ener-
getickém standardu.

Vstup: ZDARMA
Všem účastníkům budou poskytnuty informační 
materiály. V rámci individuálního poradenství 
bude možné získat konkrétní informace, jak po-
stupovat při čerpání dotace. 

Zprávy z města

Výkop s nalezenými zbytky konstrukce kanálu



11

6/2010

Doba trvání semináře asi 60 - 90 minut. Předběž-
né přihlášky na Vámi zvolený seminář zasílejte, 
prosím, na níže uvedené kontakty Poradenského 
místa programu „Zelená úsporám“: kancelář MAS 
Region Pošembeří, nám. Arnošta z Pardubic 56,
282 01 Český Brod

Individuální hodiny pro veřejnost:
pondělí:  9 – 13  (M. Oliva, 721 210 662)
čtvrtek: 13 – 17  (M. Landovský, 737 763 574)
Tel.: 314 001 024 - 025

E-mail: zelenausporam@posemberi.cz, 
popř. info@posemberi.cz
www.posemberi.cz
www.zelenausporam.cz
Zelená linka 800 260 500

Zprávy z města

Úvalské pohlednice
Jak se zabydlují Nové Slovany
(dokončení z minulého čísla)

V roce 2008 jsem provedl malou analýzu struktury obyvatel Nových Slovan. 
Čísla, ke kterým jsem dospěl, jsou zajímavá a dá se objektivně předpoklá-
dat, že budou obdobná v  nové zástavbě nejen v Úvalech, ale i v okresech 
Praha-východ a Praha-západ. Tento výzkum vycházel výhradně z veřejně 
dostupných elektronických zdrojů Českého úřadu zeměměřičského a  ka-
tastrálního (ČÚZK).  Pro zajímavost vybírám některé závěry: Celkem 33 % 
všech obyvatel pochází původně z hlavního města Prahy. Je patrné, že se 
jedná o lidi, kteří se z Prahy odstěhovali za „mimoměstským prostředím“ 
nebo pro které bylo bydlení v Praze prostě příliš drahé. Necelou třetinu 
všech řadových domů zakoupili právě lidé, kteří předtím měli trvalé bydliš-
tě v hlavním městě. To může vysvětlovat skutečnost, že se jedná o obyvatele 
Prahy, kteří nechtěli bydlet v bytě, ale současně nechtěli nebo nedosáhli na 
bydlení v individuálním rodinném domě na území Prahy. Čtvrtina původ-
ních obyvatel Prahy (27 %) našla své nové bydlení v bytových domech. Lze 
očekávat, že mnozí obyvatelé financují své stávající nové bydlení v Úvalech 
příjmem z pronájmu svých původních bytů v Praze, které si stále pro tyto 
účely drží. To částečně vysvětluje, proč se tito občané nepřihlásili v Úva-
lech k trvalému pobytu. Zajímavá je i skutečnost, že 7 % nových obyvatel 
lokality pochází ze staré zástavby Úval. Osm bytových jednotek obývají pů-
vodní „starousedlíci“, kteří vlastní i několik pozemků, či již stavějí vlastní 
dům. To dokládá snahu lidí zajistit si bydlení ve svém „původním“ městě 
a jejich vztah k místu. Téměř 9 % obyvatel pochází ze středních Čech, ale 
toto číslo nezahrnuje lidi, kteří se do nové čtvrti přistěhovali ze staré zá-
stavby města Úvaly. Více než dvě třetiny z těchto lidí pochází z východní 
části Středočeského kraje. To dokládá fakt, že lidé, kteří se do příměstského 
prostředí v zázemí Prahy přistěhovali, mají stále jistou vazbu na své původ-
ní bydliště, a to právě ve východní části středních Čech (Kolínsko, Kutno-
horsko, Čáslavsko). 
3,2 % lidí pochází z oblasti severních Čech. Toto nízké číslo, společně s po-
dílem lidí původem ze západních Čech (pouze 1,5 % přistěhovalých) a již-
ních Čech (pouze 1,16 % přistěhovalých), může svědčit o tom, že Úvalsko 
je geograficky poměrně „vzdálené“ původním regionům, odkud lidé při-
cházejí. Pravděpodobně lidé ze západních Čech, kteří chtějí pracovat v Pra-
ze a trvale se usadit v její blízkosti, volí raději západní příměstskou oblast 
(například Hostivice nebo Rudná u Prahy) a naopak lidé, kteří pocházejí 
z východních částí České republiky, volí pravděpodobně své nové bydlení 
u Prahy ve východní části prstencové zástavby (Říčany, Úvaly). Tento zá-
věr podporuje i fakt, že 5,2 % nových obyvatel pochází z východních Čech 

(včetně kraje Vysočina), 7,6 % pochází ze severní Moravy a 2,9 % z  jižní Mo-
ravy. Celkem tedy přes 15 % přistěhovalých pochází z míst České republiky 
východně od Prahy. 
Zajímavá jsou i data, která se týkají počtu cizinců žijících v nové lokalitě. 
Téměř 4 % obyvatel přišlo na Nové Slovany ze Slovenska a celých 5,3 % oby-
vatel pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu, především pak z Ruské 
federace a Ukrajiny. Cizinci z jiných části Evropy, kteří v České republice 
dnes již tradičně kupují nemovitosti (např. Nizozemci), se v této lokalitě 
nevyskytují. 
Obtížně odhadnutelný je počet lidí, kteří pořízení bytu v této lokalitě chá-
pou jako investici, jež jim přinese výnos z pronájmu (týká se téměř výhradně 
bytových jednotek). Navzdory dobré dostupnosti lokality Nové Slovany do 
centra Prahy jsou zatím šance na realizaci pronájmu velmi nízké. Trh s pod-
nájemním bydlením zde totiž zaznamenává stagnaci a očekávání potenci-
onálních pronajímatelů na Nových Slovanech je téměř stejné jako u pro-
nájmu bytových jednotek v přímém městském prostředí Prahy, tedy velmi 
vysoké, a tudíž málo reálné. Nebytové prostory různých velikostí, které jsou 
umístěny v bytových domech, byly z části přestavěny na bytové jednotky 
a zatím jeden nebytový prostor slouží jako prodejna potravin – večerka.
Doufejme jen, že i zamýšlená čtvrť Hostín (bude-li skutečně realizována 
podle již schválené urbanistické studie) se stane nedílnou skutečnou sou-
částí města Úvaly, tak jako se jí za uplynulá tři léta stala čtvrť Nové Slovany.

Text a foto Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Kultura a volný čas

 

s PÍsNiČKOU A sRDCeM

U příležitosti oslav 710 let města Úvaly 
a 90. výročí 

Církve československé husitské

KOMORNÍ KONCeRt PÍsNiČKÁŘe
 PetRA MARiA LUtKY

Na klávesy doprovází Markéta Lutková

Neděle 13. 6. 2010 v 15 h

Husova kaple Církve československé husitské
Pražská 180, Úvaly

Vstup volný

HistORie s PÍsNÍ 
Koncert u příležitosti oslav 

710 let města Úvaly

Účinkují

KOMORNÍ sBOR CHRisti ÚVALY

Marta Ženatá a ing. ivan Holešovský
Na klávesy doprovází 
Mgr. eva Nádeníčková

Řídí Dr. Vítězslav Pokorný

Sobota 12. 6. 2010 v 16 h

Kazatelská stanice Církve bratrské, 
Pražská 477, Úvaly

Vstup volný

Pohled na část Nových Slovan
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Koncert souboru MUSICA DOLCE VITA
Dne 23. dubna 2010 jsem se v galerii MDDM zúčastnil s hudbymilovnými 
Úvaláky koncertu souboru MUSICA DOLCE VITA, který měl název „ Na kří-
dlech hudby“. Už sama atmosféra byla velmi milá. Dekorace pozadí impro-
vizovaného jeviště byla přímo uměleckým dílem, velmi vkusným a navozu-
jícím jarní atmosféru. Samotný program byl procházkou díly odkazujícími 
se na zpěv ptáků, a to včetně písní na lidové motivy a písní lidových z Čech, 
Moravy a Slovenska.
Trio umělkyň, Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flét-
na) a Zbyňka Šolcová (harfa), nás postupně provedlo díly G. P. Telemanna, 
A. Vivaldiho, L. C. Daquina, W. A. Mozarta, C. Saint-Saënse, F. Škroupa, N. 
Rimského-Korsakova, B. Smetany, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, J. Riviera, 
M. Červenkové a písní Janáčka, Martinů, Nováka a dalších. Jako přídavek 
zdařilého a obohacujícího koncertu byl „kočičí zpěv“ G. Rossiniho. 
Celá akce byla standardně výborně zorganizována paní Janou Pospíšilovou 
jako ostatně všechny akce MDDM, které jsem měl zatím tu čest vidět. Tro-
chu zamrzí, že kultura nemá dosud v Úvalech důstojnější stánek. Úvalští 
by si to rozhodně zasloužili. Varující je malá účast mladších ročníků. Moje 
generace měla po válce jazz a posléze Beatles, ale mnoho z nás chápalo, že 
vážná muzika je základní vzdělání a díla klasiků obohacují duši a zklidňují 
emoce.                                                                                        

Ing. Petr Jankovský

Soubor Musica Dolce Vita, foto R. Navrátil

Moje maminka
… je hodná, mazlí mě, má mě ráda, vaří mi, stará se o mě, hraje si se mnou, 
čte mi pohádky...
A ještě mnoho jiných milých sdělení zaznělo z úst dětí z dramatických 
kroužků MDDM Úvaly 4. 5.  na adresu jejich maminek. Vystoupení dětí, kte-
ré svým maminkám zazpívaly, přednesly básničku a ve finále pospíchaly z 
improvizovaného jeviště každé s kytičkou a vlastnoručně malovaným přá-
níčkem ke Dni matek, udělalo maminkám radost. A to je moc dobře.

Jana Pospíšilová

 I když jsme malí, umíme mamce udělat radost

Úvaláci pálili čarodějnice
Posledního dubnového večera zapálili Úvaláci na hřišti za sokolovnou hra-
nici s čarodějnicí. Vzplanutím vatry se rozloučili s těžkou zimou, jak do mi-
krofonu metaforicky uvedl pan starosta: „Tak zasněženou, že i já jsem si na 
sněhu zlomil nohu.“ 
Celý večer zahájil v 17.30 roj malých čarodějniček z MDDM, které na hudbu 
Saxany zatančily úvodní rituální tanec. Jakmile na svých košťatech odletěly 
zase čarovat, chopil se starosta Úval MUDr. Šťastný mikrofonu a přivítal spo-
lu s místostarostkou Ing. Váňovou jaro. A protože všichni přítomní, a že se 
na školním hřišti shromáždilo pěkných pár Úvaláků, byli už celí netrpěliví, 
převzal tentokrát místo mikrofonu Petr Prchal z Veřejně prospěšné služby 
sirky.
Pod jeho dohledem pak starosta s místostarostkou zapálili hranici. Čaroděj-
nici na jejím vršku, která tu už od brzkého odpoledne čekala na své upálení, 
sežehl plamen tak obrovský, že všichni Úvaláci začali ustupovat vzad. „Ta-
tííí, to strašně hřeje,“ pokřikovaly děti a couvaly až k Výmole, kde ve střehu 
čekali místní hasiči. Naštěstí nebylo jejich záchrany třeba.
Pak už přišly na řadu hry, které pro děti připravily organizátorky a organizá-
toři z MDDM a Kulturní komise města Úvaly. Děti si mohly projít sedm sta-
novišť, na kterých dostávaly za své výkony ve skocích v pytlích nebo letech 
na koštěti cukrátka a na papír razítka. Když razítek nasbíraly sedm, dostaly 
od matrikářky paní Černé buřta. A tak se za chvíli kolem ohníčků začali tla-
čit opékači a kolem stánku s pivem jejich rodiče, kterým zpívali Kolegové. 
Tedy coutry kapela Kolegové, která pak vyhrávala až do deseti hodin večer, 
kdy došlo pivo, hasiči pokropili dohořívající zbytky hranice vodou a malé 
čarodějnice a čarodějové odložili svá košťata a plní zážitků doma ve svých 
čarodějných postýlkách usnuli.

Text a foto Michaela Černá

Fotografie a skleněné plastiky
Můžou se fotografie a skleněné plastiky vystavovat společně? O tom, že 
je to možné, se mohli přesvědčit návštěvníci výstavy začínající fotografky 
Terezy Šídlové a profesionálního skláře Ondřeje Vajgla, která proběhla ve 
dnech 14. až 16. května 2010 v galerii MDDM.
Tereza Šídlová je studentkou kvarty českobrodského gymnázia. Fotografovat 
začala v roce 2006. Snímky zpočátku uveřejňovala na svém internetovém 
blogu, později na facebooku a deviantartu. Fotografování ji velmi baví, na 
každou procházku či výlet s sebou bere svůj fotoaparát. Obrázky pak zpra-
covává na počítači, ale nijak je neupravuje, všechny jsou přirozené tak, jak 
byly pořízeny. Nejraději fotografuje krajinu, přírodu nebo zvířata, mnoho 
snímků vzniklo během cestování. Velice ráda dělá makrofotografie květin. 
Poněkud neobvyklý je zájem o letadla. Záběry jsou technicky a kompozič-
ně velice dobře zvládnuty. Nad náměty přemýšlí a dokazuje, že má cit pro 
fotografické vidění. Snímky Šídlo po vylíhnutí nebo UFO nad Paříží jsou 
důkazem vystižení správného okamžiku a jsou velice působivé. O své zálibě 
říká: „Mou vizí je zůstat amatérem a fotografovat pro své potěšení a mých 
blízkých. Pokud moje obrázky udělají radost i někomu dalšímu, je to pro 
mě příjemná motivace.“
Ondřej Vajgl se původně vyučil technickým sklářem, zkoušel i různé 
jiné profese, ale nakonec se vrátil k oboru a od roku 1999 je uměleckým 
sklářem. Již několik let samostatně pracuje ve vlastním ateliéru v Úvalech. 
Ve tvorbě se především zaměřuje na figurální skleněné plastiky, které 
upoutaly návštěvníky výstavy v galerii MDDM už před deseti lety. I letos 
bylo možné obdivovat dokonale zvládnuté řemeslo, nápaditost, smysl pro 
detail, zajímavou formu zpracování. Výsledkem je křehká krása, která beze-
sporu zaujme a zjitří fantazii. Není jistě překvapivým zjištěním, že skleněné 
plastiky Ondřeje Vajgla našly obdivovatele nejen u nás, ale téměř po celém 
světě. Zcela unikátní byl vystavovaný skleněný lustr, který by byl vhodný 
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do jakýchkoliv reprezentačních prostor (třeba je 
i město jednou bude mít). Při vyprávění, jak se 
obyčejná skleněná trubka zahřátá nad plamenem 
na patřičnou teplotu postupně přemění podle 
výtvarných představ na umělecké dílo, každý 
ocení nejen autorův výtvarný talent, ale také jeho 
skromnost.
Výstava v MDDM byla dalším obohacením kultur-
ní nabídky, kterou Městský dům dětí a mládeže 
v Úvalech systematicky dlouhodobě zajišťuje 
a také upozornila na talentované lidi žijící mezi 
námi.

Ing. Vladislav Procházka

Úspěch našich výtvarníků
Dne 15. května jsem měla příležitost doprovázet 
Adama a Matěje Němcovy s jejich maminkou 
Martou Němcovou na soutěžní akci zvanou 
Abilympiáda, kterou každoročně pořádá 
Jedličkův ústav v Praze. Účastníci se na akci 
sjíždějí z celé republiky a letos byla rekordní 
účast - přijelo na 140 soutěžících. Adam (6 let) 
byl vůbec nejmladším soutěžícím. Soutěží se 
v celé řadě disciplín, např. aranžování květin, 
batikování, malování na sklo, keramika aj. 

Chlapci navštěvují keramický kroužek v MDDM 
Úvaly, takže si vybrali obor keramika – Adam ve 
skupině mladších dětí, Matěj (14 let) ve věkové 
kategorii starších. Téma práce se soutěžící 
dozvěděli až na místě. Letos bylo zadáno vytvořit 
sochařským způsobem z jednoho velkého kusu 
hlíny kočku nebo kočkovitou šelmu. Dílna byla 
pro inspiraci vyzdobena fotografiemi lvů, tygrů 
a gepardů. Když jsem viděla tu beztvarou hromadu 
hlíny, která se pod rukama šikovných výtvarníků 
pomalu, ale jistě měnila v nejrůznější kočkovité 
šelmy, žasla jsem. Výsledkem jsou opravdu 
nádherné sochy koček. To ale není všechno. 

Kromě radosti z tvoření si chlapci odnesli 
rovněž hodnotná ocenění. Adam, přestože byl 
nejmladším účastníkem, získal ve své kategorii 
první místo a Matěj si odnesl medaili za druhé 
místo ve své kategorii. 
Myslím, že chlapci na soutěži předvedli, že 
v úvalském domě dětí vychovávají v kroužcích 
opravdu schopné umělce a výtvarníky, které 
nezaskočí ani neočekávaný úkol. V neposlední 
řadě je zde vidět i velká práce maminky, která 
se oběma chlapcům, jak mohu pozorovat, 
velmi věnuje. Jsem ráda, že jsem mohla být při 
tom, vítězům gratuluji, mamince přeji i nadále 
dostatek trpělivosti, síly a radosti z dětí a Domu 
dětí v Úvalech hodně takových šikovných dětí 
a úspěšných reprezentantů.

Ing. Mira Poloprutská, Čelákovice

Tak trochu úlet
…. a je to tady, prázdniny jsou před námi a přípra-
vy na tradiční zářijový Úlet buší na dveře. Jako 
každý rok bude tenhle pohodový fesťáček o po-
zitivní konfrontaci mladých amatérských autorů 
z oblasti výtvarné, literární, divadelní, filmové, 
fotografické a hudební. Příležitost prezentovat 
svou tvorbu dostanou všichni zájemci. Chcete-
li vystavovat či vystupovat, napište mi na email 
mddmuvaly@seznam.cz. Věřím, že se setkáme 
i s novými zajímavými autory. Vy, které tato in-
formace zaujala a kteří jste na Úletu nikdy nebyli, 
navštivte pro svou představu fotogalerii 2009 na 
www.mddmuvaly.cz .
Letos bude hrát okolo osmi kapel a jako VIP hos-
ty zvu úvalskou kapelu The Snails,  která slaví 
neuvěřitelné 45. výročí založení. Jsou skvělí a po-
řád s chutí hrají dobrou rockovou muziku. Mají 
své příznivce všech věkových kategorií a skalní 
fanoušci za nimi pravidelně jezdí, např. Oskar 
z Velimi a jeho partička. Prostě tahle úvalská ka-
pela je jedinečná a je nás hodně, co ji máme rádi. 
Doufám, že potěší i vás.

 Jana Pospíšilová, ředitelka  MDDM  

 

Okénko knihovny
Žáci osmých a devátých ročníků na besedě v městské knihovně

V rámci besed pro žáky úvalské základní školy, které připravujeme v měst-
ské knihovně, jsme se zeptaly žáků osmých a devátých ročníků, jak vidí bu-
doucnost knihoven a knih v tzv. “papírové formě”. Tak tedy citujeme:
“Já osobně si myslím, že knihovny jsou správné. Protože když nečteme, tak 
pomalounku začínáme hloupnout. Sice knihy na poslouchání jsou dobré, 
ale nemáme z toho takový požitek, jako když čteme knihu, protože v knize 
si můžeme vymyslet svou představivostí své vlastní hlasy, hrdiny, ostrovy 
a celý svět. Takže si myslím, že knihovny jsou správné. Knihovna na mě 
osobně vrhá takovou příjemnou atmosféru a cítím se tu někdy lépe než 
doma, a ještě mi knihy voní, jak načichnou takovou starou vůní. Knihy také 
někdy vypráví, kdo všechno je vlastnil, takže knihovna je dobrá i k učení 
a zábavě. Je v ní plno vědomostí. Knihovny by se měly ještě více rozšířit než 
v této době.”
“Podle mého názoru knihovny brzo zaniknou, protože většina dnešní popu-
lace využívá audio formáty. Myslím si, že odposlouchat oblíbenou povídku 
či pohádku na dobrou noc není špatné. Domnívám se ale, že knížky jsou 
velmi užitečné, protože čtením si rozšiřujeme slovní zásobu. Ovšem já bych 
byl rád, aby knihy zůstaly, číst mě baví a myslím si, že nejsem sám.“

„Myslím si, že knihy se uchovají ještě dlouhou dobu. Vždycky tady bude 
někdo, kdo bude psát nové a někdo, kdo bude číst ty staré. Knihy by se 
měly uchovávat, třeba proto, abychom se něco dozvěděli a nebo jenom pro 
zábavu. A měly by na světě zůstat ještě hodně dlouho a podle mě taky zů-
stanou.“
Děkujeme osmákům a deváťákům za jejich názory a diskusi, která se na 
téma budoucnosti knihoven a knih při besedě rozpoutala. 

S blížícím se létem upozorňujeme na prázdninový provoz v Měst-
ské knihovně Úvaly. 
V červenci a srpnu je výpůjční doba každé pondělí 8.00 – 11.00 h, 
12.00 – 18.30 h a sobotu 8.00 – 11.30 h. V ostatní dny se nepůjčuje! 

Pokud potřebujete prodloužit výpůjční dobu knihy, k dispozici je telefon 
281981877 nebo e-mail mek.uvaly@seznam.cz.
Těšíme se na naše stálé i nové čtenáře a přejeme všem pěkný červen.

Gabriela Modřanská, knihovnice MěK Úvaly

Tereza Šídlová s ředitelkou MDDM Janou 
Pospíšilovou

Ondřej Vajgl (vlevo) při zahájení výstavy,
2x  foto A. Navrátilová 
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Známé významné osobnosti v Úvalech, to je 
téma, které se bude pravidelně objevovat na 
stránkách Života Úval. Historii každého města 
formují nejen kulturní památky, umělecké dění 
a práce mnoha zájmových sdružení, ale i zábava 
sportovní. Kopaná je rozhodně jednou z nejdů-
ležitějších a dlouhá tradice již od roku 1919 nás 
zavazuje a zároveň vyzývá k diskusi s lidmi, kte-
ří stojí za jejími současnými výsledky i úspěchy. 
Historické souvislosti o úvalské kopané si každý 
může přečíst na webových stránkách www.sku-
valy.cz.  Jako nový člen redakční rady Života Úval 
jsem dostal za úkol pohovořit si s panem Václa-
vem Kopačem mladším. Dohodl jsem si s ním 

schůzku pomocí e-mailu, jak už to dnes chodí, a 
připravoval jsem se na rozhovor. Mojí výhodou 
je, že mám kopanou opravdu rád. Můj děda hrál 
za 1. republiky za ŠK Trnava a maminka byla 
opravdový fotbalový expert. Já sám jsem již od 
loňského roku pravidelně chodil na zápasy „A“ 
družstva a byl jsem velice potěšen, že družstvo se 
loni udrželo v krajském přeboru, kam rozhodně 
svými výkony i tradicí patří.
V dohodnutém čase začal náš rozhovor v hote-
lu Budka a první dojem z pana Kopače byl vel-
mi pozitivní. Energický mladý muž, podnikatel, 
s jasným cílem. Měl jsem připraveny následující 
oblasti k diskusi:
Život a trocha historie 
Václav Kopač je klasický Úvalák. Narodil se sice 
v Praze, ale to bylo dáno jen místem porodnice. 
Celý život v Úvalech bydlí a od mládí se zabývá 
sportem, jistě i pod vlivem svého otce Václava 
Kopače staršího, který je rovněž neodmyslitel-
ně spjat s úvalským fotbalem. Pracuje v místním 
hotelu Budka u nádraží, který je tak přirozeným 
centrem fotbalistů současných, minulých i přá-
tel fotbalu. Tradice úvalského fotbalu od roku 
1919 zavazuje a současné výsledky na ni úspěšně 
navazují. Velmi dobrý počin je i tiskovina zvaná 
Úvalák, která je vydávána při domácích zápasech 
družstva „A“ mužů.
Současnost
Družstvo mužů „A“ hraje krajský přebor Středo-
českého kraje, a to v popředí tabulky. Družstvo 
mužů „B“ je na prvním místě v III.B třídě okresu 
Praha-východ a v případě postupu umožní hráč-
ské uplatnění pro místní odchovance a získává-
ní zkušeností nadaných dorostenců. Výsledky 
dorostenců, starších i mladších žáků a přípravky 

odpovídají možnostem klubu a tady je potřeba 
poděkovat všem dobrovolným obětavcům, kteří 
se mládeži věnují.
Co se podařilo
Důležitým faktorem je stabilizace hráčského 
kádru družstva mužů „A“, kdy se podařilo hosto-
vání několika hráčů proměnit na trvalý přestup 
a zajistit tak udržení se v krajském přeboru. Vel-
mi pozitivním vylepšením byla i výstavba nových 
kabin. Diváci velmi uvítali opravu kryté tribuny 
a její vybavení sedačkami. Také se dostatečně 
zlepšily tréninkové možnosti všech družstev. 
Velmi pozitivní je i složení funkcionářského ká-
dru, bez jehož práce by nebylo možné dosahovat 
současných výsledků. Chvályhodná je i přízeň 
podnikatelů z Úval a okolí. Bez jejich pomoci se 
současný fotbal provozovat nedá. Všichni sportu-
milovní Úvaláci jsou jim moc vděčni.
Závěry a přání do budoucnosti
Cílem pro budoucnost je udržet krajský přebor 
a umisťovat se na předních místech. Sen o divizi 
je příliš vzdálený, a to především z ekonomických 
důvodů. Snad někdy v budoucnosti. Je nutné se 
zaměřit především na výchovu mládeže. Nové 
Slovany a Hostín nám dávají velké množnosti 
náboru nových talentů v dalších letech. Součas-
ný areál v Pařezině chceme vylepšit výstavbou 
nové restaurace a dalším zkvalitňováním zázemí 
pro diváky i hráče. Také doufáme, že mnoho no-
vých obyvatel Úval si najde cestu na naše zápasy 
a že se objeví mnoho dobrovolných funkcionářů 
i trenérů mládeže z řad rodičů budoucích repre-
zentantů města.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru a úspě-
chů do další práce ve prospěch fotbalu v Úva-
lech.                                        Ing. Petr Jankovský

Václav Kopač ml. (* 6. 4. 1973)

Úvalské portréty

Školství

 

Školní psycholog na úvalské základní škole
Od 1. 5. 2010 mají rodiče, děti i učitelé možnost (v rámci systémového pro-
jektu VIP kariéra II, financovaného z Evropských sociálních fondů) využívat 
služeb školní psycholožky Mgr. Sylvie Rucké. Tato služba je na  škole nová a 
byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Měla by 
rodičům a učitelům přiblížit a usnadnit poradenské služby v otázkách vý-
chovy a výuky dětí. Hlavní náplní práce školního psychologa bude pomáhat 
žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem 
na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu 
dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat 
řešit jejich osobní problémy. 
Co mohou tedy děti, rodiče a učitelé od školního psychologa očekávat? 
Děti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s uče-
ním, jsou ve škole neúspěšné, neví, jak se učit, mají potíže se soustředě-
ním, zapamatováním si látky, s chováním, necítí-li se dobře ve třídě, mají-li 
problémy se spolužáky, s některým z učitelů, když je trápí tréma, strach ze 
zkoušení, když prožili traumatizující zážitek (autonehodu, úmrtí v rodině, 
rozvod rodičů, aj.). Školní psycholog nabízí své služby také rodičům, popří-
padě zákonným zástupcům dítěte. Mohou konzultovat  otázky vhodného 
vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné 
přípravy na vyučování, kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomoci 
může při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do 
školy, vyřešit i případný odklad školní docházky. U starších dětí může po-
moci vybrat pro dítě tu správnou školu, na které by bylo vhodné dále po-
kračovat po ukončení deváté třídy vzhledem k jeho nadání i osobnostním 
předpokladům. Pracuje s jednotlivými dětmi, může ale pracovat i se škol-
ním kolektivem. Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá 
jim řešit výchovné a výukové problémy s žáky, zlepšit atmosféru ve třídě, 
spolupracovat i na prevenci negativních jevů (záškoláctví, šikana, apod.), 
pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.  K individuální systematické práci 

je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog 
je vázán mlčenlivostí a s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu 
se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pro žáky a rodiče 
naší školy je tato služba bezplatná. Doporučuji navštívit školní psycholožku 
raději hned, jakmile vás začne něco znepokojovat nebo trápit. Čím dříve se 
daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky.
     Mgr. Jaroslav Březka

Dubnový sběr starého papíru
Pár dnů po velikonočních prázdninách se na naší škole opět celý týden sbí-
ral starý papír. Každé ráno od pondělí do pátku přijížděla naplněná auta. 
Tentokrát jsme dávali sběr přímo do kontejneru. Vynechali jsme zdlouhavé 
a namáhavé vážení. Někteří rodiče a žáci změnu ocenili a pochopili, jiným 
se náš nový způsob nelíbil. Nám se usnadnila manipulace s balíky a rodiče 
někdy žasli, jak rychle se podařilo jejich náklad vyložit. Snažili jsme se za-
pisovat jména a třídy všech dětí, které se sběru zúčastnily. Pokud byl sběr 
zvážený, zapisovali jsme i množství papíru. Seznamy dětí z 1. stupně, které 
přinesly sběr, jsme na konci týdne předali třídním učitelkám a nechali roz-
hodnutí o odměně pro aktivní sběrače na nich. 
Druhý stupeň měl také pozměněna pravidla. Třídám se rozdělovaly body 
podle účasti na sběru. Nasbírané body jim budou připočteny do celoroční 
mezitřídní soutěže. Výsledky sběru jsou moc dobré. Za celý týden jsme na-
shromáždili celkem 9 030 kg. Sběrné suroviny nám za toto množství uhradily 
15 351 Kč. Jsou to opět peníze, za které si nakoupíme do tříd a do školy po-
třebné věci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do sběru zapojili, kteří 
ochotně svým dětem se sběrem pomohli a těm, kteří pochopili naši změnu. 
Poděkování patří i  Městskému úřadu v  Úvalech, který reagoval na naši 
výzvu a přivezl do školy svázané balíky. Moc si Vaší pomoci a účasti vážíme.                                            

Mgr. M. Havelková, parlament školy
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Život Úval

Školství

 

Návštěva žákovského parlamentu 
ve škole
V letošním školním roce se na naší škole uskutečnila další návštěva mezi 
školními parlamenty. V dubnu 2010 nás navštívil školní parlament ZŠ Dolní 
Hbity u Příbrami. Přijelo celkem 17 žáků, paní ředitelka a paní zástupkyně 
tamější školy. Je dobré scházet se s členy jiných žákovských parlamentů, 
vzájemně se poznávat, diskutovat o práci parlamentu a vyměňovat si zkuše-
nosti. K tomuto setkání jsme měli vyhrazen čtvrtek 22. dubna 2010. Připra-
vili jsme pro hosty malé občerstvení a praktické dárky. Setkání jsme zahájili 
přivítáním návštěvy, prohlídkou školy a  10. schůzkou našeho parlamentu. 
Dopolední blok jsme ještě vyplnili společnými aktivitami. Rozdělili jsme se 
do skupin a zamysleli jsme se nad tím, proč je parlament ve škole důležitý. 
Druhá aktivita byla kombinována s kresbou. Úkolem skupin bylo nakreslit 
ideálního člena parlamentu. Vznikly tak opravdu zajímavé výtvory. Návště-
vu jsme pozvali do školní jídelny na oběd. Čas před odjezdem jsme vyplnili 
procházkou a zastavením se u památných míst v okolí naší školy. 
Setkání parlamentů se povedlo. Seznámili jsme se s novými lidmi, vyměnili 
jsme si zkušenosti a zároveň jsme se pobavili.                           

 Mgr. M. Havelková

Den Země
Den 22.dubna je v kalendáři vyhrazen pro naši Zemi. To je pro děti ve škole 
dobrá příležitost k tomu, aby se v rámci vyučování vypravily do přírody 
a učily se zajímavým způsobem. Protože se blíží 710. výročí vzniku Úval, byl 
letos Den Země na naší škole zaměřen i na toto výročí. Do naší třídy přijal 
pozvání dědeček naší Agátky Janíkové. Žije na Slovensku v pohoří Malé Fat-
ry a celý život se zajímá o život medvědů. Jeho vyprávění a projekce obrázků 
a filmů byly velmi zajímavé. Děti i učitelé se dozvěděli spoustu zajímavostí 
ze života medvědů i jiných zvířat, která žijí v horách na Slovensku.
Potom jsme se všichni pustili do projektu o Úvalech. Namalovali jsme erb 
našeho města, každý se zamyslel a namaloval to, co se mu v Úvalech líbí nej-
více. Když jsme obrázky nalepili kolem erbu, divili jsme se, kolik hezkých 
míst v našem městě je. Děkujeme panu Janíkovi, mamince Lukáška Kotýnka 
a Týnky Štědré, paní učitelce Šintlerové a dětem 3.A za pěkné dopoledne. 
Opékání špekáčků, koláč a dětské šampaňské od maminek završily náš pri-
ma Den Země v ZŠ v Úvalech.

Mgr.Lenka Foučková a děti 1.B

Ať hudba dále zní i v Úvalech
18. dubna 2010 se objevilo na bočním vchodu naší školy úřední sdělení, 
které oznamuje, že vedení ZUŠ Čelákovice rozhodlo a MŠMT ČR schválilo 
zrušení pobočky Základní umělecké školy v Úvalech. Šokovalo nás to všech-
ny, šokovalo to rodiče i žáky. Dotazovala jsem se učitelů ZUŠ, ale ani oni 
nám nedovedli dát vysvětlení. Napadlo mne, že by to mohlo být v důsledku 
zvýšení nájemného, ke kterému došlo v souvislosti s navýšením nájmu celé 
budovy od 1. 7. 2008. Nájem pro ZUŠ po navýšení činí 10 310 Kč na celý 
rok. Vedení ZUŠ tehdy novou nájemní smlouvu, která jim byla zaslána, 
podepsalo a bez jediné výhrady ji poslalo zpět. Platba za nájem prostor 
užívaných ZUŠ je v plné výši odesílána našemu zřizovateli, Středočeskému 
kraji. Naše škola tedy navýšením nájmu nic nezíská. Rozhodnutí zrušit 
pobočku ZUŠ Čelákovice v našem městě proběhlo zcela tajně, aniž by 
o tom byli předem vyrozuměni rodiče žáků, městský úřad nebo naše škola. 
Nebyla dána žádná příležitost k diskuzi nebo ke společné dohodě.
Nová ředitelka ZUŠ paní Hanžlíková - Krafová se mnou nikdy nejednala, 
na nic se nezeptala, a pokud je mi známo, ani nikdy naši školu nenavští-
vila. Na četné rozhořčené dotazy rodičů rozesílala e-mail, kterým sděluje, 
že důvodem zrušení je „naprostý nezájem města, chybějící prostory pro 

konání koncertů a paní ředitelka speciální školy nesouhlasí s pronájmem 
prostor“. Na obhajobu tohoto neuváženého rozhodnutí bylo použito doce-
la dost nepravdivých argumentů. Ale pro nepopulární krok je potřeba také 
určit viníka, a tak jsem za něho byla označena já. Pomluva se šíří městem 
rychlostí blesku…  K tomu není co dodat. Myslím, že období osmnácti let 
působení ZUŠ Čelákovice v prostorách naší školy, kdy jsme neměli žádnou 
stížnost ze strany rodičů ani učitelů, mluví samo za sebe. Když se v roce 
1992 ZUŠ k nám přestěhovala z tehdejšího již privatizovaného kulturního 
domu, vybavili jsme pro ni místnosti vlastním novým nábytkem, který 
užívá dodnes. Pro její koncertní vystoupení po řadu let poskytuje prosto-
ry MDDM paní ředitelka Pospíšilová. Jsme rádi, že je mezi dětmi zájem 
o hudbu a že se jejich počet zvyšuje. Já sama vděčím ZUŠ Čelákovice za 
dobrý základ, který dala mému synovi k dalšímu studiu hudby. Pevně 
věřím, že se podaří v našem městě tradici hudební školy zachovat a ujišťuji 
všechny, že dveře naší školy budou pro výuku hudby vždy otevřené.

Eva Bubáková

 
O hudební školu v Úvalech budeme bojovat
Osobně jsem chodil do „hudebky“ 12 let a spolehl se na to, že vše „klape“ 
a  jestliže pobočka čelákovické ZUŠ v Úvalech funguje přes 20 let, bude fun-
govat i dále. V roce 2007 jsem se dokonce zajímal o to, zdali bychom neměli 
mít vlastní základní uměleckou školu sami. Usoudil jsem, že stačí pobočka. 
Mýlil jsem se. Tolik k vlastním pocitům. Objektivně řečeno: chyba se stala 
na všech stranách.
Na straně ZUŠ Čelákovice: Zcela absurdně kritizují svoji vlastní pobočku 
v Úvalech z nízké úrovně výuky (což uvádějí jako zásadní důvod ukončení 
činnosti zdejší pobočky), přičemž je logické, že za tuto úroveň sami odpoví-
dají. Dalšími důvody, které vedení ZUŠ  Čelákovice uvádí, je velmi negativní 
přístup ředitelky speciální školy, paní Mgr. Bubákové, k existenci umělecké 
školy v této budově a nezájem města o výuku hudby v Úvalech.
Poslední důvod si dovoluji negovat: i mé vlastní dítě do této pobočky do-
cházelo …
Na straně města došlo k pochybení díky usnesení rady města č. 158/2004, 
kterým se rada našeho města tehdy zřekla dohledem nad existencí ZUŠ 
v Úvalech s tím, že se jedná o záležitost v kompetenci „podprojímatele“ pro-
stor – tedy speciální školy a jejího zřizovatele, tedy kraje (prostory speciální 
školy pronajímá kraji město Úvaly).
Na straně speciální školy: Na základě zmocnění vyplývajícího z výše uvede-
ného usnesení  a poté, co jsme my navýšili kraji nájemné za užívání prostor 
speciální školy, navýšila i paní ředitelka Bubáková, aniž k tomu byla kýmko-
li vyzvána, čelákovické pobočce nájemné za užívání prostor. O této skuteč-
nosti, na kterou bychom bezpochyby zareagovali, jsme skutečně informo-
vání nebyli. Proč k navýšení nájmu ZUŠ došlo nechápeme, neboť finanční 
prostředky z navýšení plynoucí nejdou ani do prostředků speciální školy, 
ani do rozpočtu města, nýbrž do rozpočtu kraje. Vzhledem k tomu, že ZUŠ 
Čelákovice je zřizována městem Čelákovice, lze předpokládat, že navýšení 
nájemného ze strany speciální školy bylo poslední kapkou při rozhodování 
o zrušení naší pobočky.
Na straně města Čelákovice: Jednali o nás bez nás, mohli nás alespoň upo-
zornit, že se něco podobného připravuje, neučinili to – i když se za to do-
datečně omluvili.
Jak dál? Je jisté, že zachování pobočky čelákovické ZUŠ v Úvalech je, bohu-
žel, již vyloučené. Zástupci této školy vyslovili jasný nezájem o další působe-
ní v našem městě a ministerstvo školství tuto pobočku k 30. 6. již zrušilo.
V současné době intenzivně jednáme s ředitelem ZUŠ Český Brod, která je 
zřizována krajem, o zprovoznění pobočky v Úvalech. K datu uzávěrky to-
hoto čísla Života Úval nejsou ještě známy výsledky těchto jednání. Napnuli 
jsme všechny síly, abychom hudební školu v Úvalech měli. Osobně bych 
chtěl poděkovat všem rodičům, kteří nás v této snaze podporují.                                                                  

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

        
Střípky z naší základní školy - květen
3. Beseda s protidrogovou tematikou – 8. r.
5. Den matek v DD - 2.C
6.. MacDonald`s Cup – fotbalový turnaj pro mladší žáky
7. Hudební pořad – 3. r.
7. Koncert v Praze – 1.B
7.-14. Zážitkový kurz – 2.A a 4.A
10. KMD
11. Filmové představení Katka – 9.r.
12. Staré Hrady – 1.A,B, 3.A,C
12. Pražské památky – 4.C
14.-21. Zážitkový kurz 1.C a 5.C
21.-28. Zážitkový kurz 2.D a 3.B
27.-28. Poznávací zájezd Rakousko-Německo
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Organizace a spolky
Čarodějnický běh 2010
Na startu letos již čtvrtého ročníku Čarodějnic-
kého běhu se sešlo více než sedmdesát startují-
cích. Naše sportovní klání láká stále více mimo-
úvalských sportovců, což nás na jednu stranu 
velmi těší, na druhou stranu bychom rádi viděli 
větší zájem od „našich“ domácích běžců. Možná, 
že si někteří netroufáte, protože máte dojem, že 
nejste aktivní sportovci a že byste vytyčené tratě 
nezvládli. Přijďte se napřesrok přesvědčit, že ne 
všechny výkony jsou světové úrovně a že zbytek 
trasy, když vám dojde dech nebo vypoví službu 
nohy, se dá velmi příjemně dojít. A buďte si jistí, 
že i na toho posledního z posledních čeká v cíli 
potlesk, obdiv a občerstvení.
Nejveselejší kategorií byly jako obvykle malé 
děti. Ty nejmenší (kategorie Broučci) běžely trať 
dlouhou 60 metrů. Na startovní listině bylo cel-
kem 14 přihlášených, na které jsme nedočkavě 
čekali u cílové pásky. Jaké bylo naše překvapení, 
když jsme napočítali pouze 10 doběhnuvších. 
Po rozsáhlém pátrání jsme zjistili, že někteří  zá-
vodníci nevydrželi tlak předstartovního stresu 
a snad i ze strachu před hvizdem startovní píšťal-
ky vzdali hned na začátku závodu. Další překva-
pení už se nekonala, všichni další přihlášení do-
běhli do cíle ve správném počtu. Nutno dodat, že 
závodící tatínkové a maminky absolvovali svou 
trať za velmi výrazné podpory nejen zbytku své 
rodiny, ale všech diváků. Chcete-li se podívat na 
všechny fotografie z běhu, můžete tak učinit na 
http://bedrnka.rajce.idnes.cz/carodejnicky_be-
h_2010.
Oceněni byli všichni závodníci, ale jen někteří se 
dostali na stupně vítězů.
Broučci: 1. místo Nela Bláhová, 
2. místo Natálie Bláhová (obě Úvaly), 
3. místo Jakub Habr (Záběhlice)
Předškoláci: 1. místo Robin Urban, 
2. místo Jakub Hauser (oba Úvaly), 
3. místo Ondřej Augusta (Újezd n. L.)
Dívky mladší: 1. místo Michaela Durdová 
(SK Jeseniova, Praha), 2. místo Adéla Loginová 
(Praha 9), 3. místo Magdalena Vondorová 
(ŠSK Újezd n. L.)
Kluci mladší: 1. místo Daniel Doškár (ŠSK Újezd 
n. L.), 2. místo Pavel Horák (Úvaly), 
3. místo Jakub Hrušovský (Úvaly)
Dívky starší: 1. místo Tereza Parásková (Praha), 
2. místo Tereza Konejlová (ŠSK Újezd n. L.), 
3. místo Šárka Hájková (Úvaly)

Kluci starší: 1. místo Jakub Šatoplet (Úvaly), 
2. místo Marek Schreiber (Brandýs n. L.), 
3. místo Dominik Škarda (Úvaly)
Žákyně mladší: 1. místo Michaela Zimmerman-
nová (SK Dolní Počernice), 
2. místo Kristýna Bredová (Úvaly), 
3. místo Barbora Bednarčíková (Úvaly)
Žáci mladší: 1. místo Petr Merčák (Úvaly), 
2. místo Dominik Staněk (Sparta Praha), 
3. místo David Vítek (Úvaly)
Žákyně starší: 1. místo Kristýna Mařasová (ŠSK 
Újezd n. L.), 2. místo Tereza Horová (Úvaly), 
3. místo Petra Kohoutová (ŠSK Újezd n. L.)
Žáci starší: 1. místo Tomáš Hanák, 
2. místo Martin Jurča, 
3. místo Jan Stejskal (všichni za ŠSK Újezd n. L.)
Ženy: 1. místo Jana Teplá (Úvaly), 
2. místo Kateřina Vondrová (Praha), 
3. místo Miroslava Durdová (Praha)
Muži: 1. místo Ondřej Teplý (Úvaly), 
2. místo Michal Černý (ŠSK Újezd n. L.), 
3. místo Jan Habr (Záběhlice)
Děkujeme všem, kteří přišli (ať už závodit nebo 
jen fandit), a velmi děkujeme pizzerii Trincea za 
poskytnuté pizzy.Těšíme se na vás opět za rok na 
pátém ročníku Čarodějnického běhu nebo třeba 
už na podzim na Úvalském jabkobraní.

za občanské sdružení Za rozvoj Úval 
– Nová šance Martina Bedrnová

Mladí hasiči dosáhli dalších úspěchů
Hasičská soutěžní sezona je v plném proudu 
a úvalský sbor si opět rozšiřuje sbírku pohárů, 
které si svými výkony zasloužili mladí svěřen-
ci. Bohužel se nepodařilo vytvořit družstva ve 
všech soutěžních kategoriích, tak se účastníme 
vždy jen s mladšími žáky a dorostenci. V sobotu 
24. dubna hostily Čelákovice tradiční memoriál 
v požárním útoku. Konkurence byla nabitá a za 
slunného počasí se schylovalo k nejlepším výko-
nům. První přišli na řadu nejmladší hasiči, kteří 
se postavili v úctyhodném počtu třinácti týmů. 
Každé družstvo mělo jako obvykle dva pokusy, 
jen úvalské děti startovaly nakonec třikrát, jeli-
kož při prvním útoku selhala časomíra. Nejsilněj-
ší tým vytvořili bezesporu hasiči z Brandýsa nad 
Labem, kteří dosáhli času, se kterým by sklidili 
úspěch i ve starší kategorii. O druhé místo se roz-
hořel boj, který nakonec vyhrály Úvaly. V dorostu 
byla účast už stabilně méně početná, ale čtveřice 
družstev byla dobře připravená. Konečná výhra 
úvalských dorostenců, která znamenala obhájení 
1. místa z loňského roku, rozhodně nebyla jedno-
duchá. O víkendu 15. a 16. května se konalo jarní 
kolo celoroční hry Plamen. Dějištěm byly tento-
krát malebné Hrusice, které proslavil Josef Lada. 
Počasí se tentokrát moc nevyvedlo a připomína-
lo spíše pozdní podzim, ale přesto si závodníci 
museli počínat s odhodláním. Pro většinu druž-
stev z okresu to byl totiž vrchol soutěžní sezony. 
Úvalští nejmladší svěřenci se pokoušeli vylepšit 
svoje umístění z minulého roku, kdy v domácím 
prostředí dosáhli 3. místa. Našlápnuto na to měli 
skvěle už od podzimu, ze kterého si nesli 2. po-
zici. I přes klopýtnutí v první disciplíně, ve kte-
ré skončili na posledním místě, se po požárním 
útoku díky snaze a štěstí vyhoupli na konečnou 
druhou příčku. Dosáhli tak nejlepšího výsled-
ku za dlouhé roky. V kategorii dorostu sestavily 
družstvo pouze tři sbory. Úvalští si vedli tradičně 
skvěle a po srovnání všech disciplín s přehledem 
vyhráli. Pozornost byla upřena i na jednotlivce, 
který by mohl prodloužit řadu let, v níž měly Úva-
ly účast v republikovém kole soutěže. Jaroslav 
Adam nezklamal a z druhé příčky se probojoval 
na červnový krajský přebor.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Socha sv. Jana Nepomuckého 
v Úvalech odkryje svůj podstavec
O zisku grantu z fondu ČSOB spravovaného Na-
dací VIA jsme vás informovali již před několika 
měsíci. Společně s dalšími prostředky, které naše 
sdružení získalo od sponzorů, se podaří provést 
první etapu restaurátorských prací za celkových 
110 000 Kč. Nyní máme za sebou zejména pří-
pravné práce, mezi které spadalo uzavření řádné 
smlouvy s restaurátorem, získání závazného sta-
noviska, které je pro obnovu kulturní památky 
nutné, a mnoho dalšího. Nyní můžeme postupně 
přistoupit k realizační fázi projektu.
Při provádění sond ovšem dospěl restaurátor 
Mgr. Alexander Kozlov k zajímavému zjištění. So-
cha totiž stojí na původním podstavci, jehož po-
doba je nám známa pouze z nepříliš zřetelné po-
hlednice z roku 1903 a který je v současné době 
zakopán pod zemí. Všichni amatérští historici, 
včetně mě, byli přesvědčeni, že muselo dojít ke 
ztrátě nebo zničení podstavce v době, kdy se so-
cha v roce 1919 přesunovala z náměstí ke koste-
lu. Faktem ovšem je, že se jednalo o pouhou naši 
domněnku, která byla tímto nálezem vyvrácena. 
Zápisy P. Aloise Dostála ve farní kronice z oné 
doby se zmiňují pouze o přesunu sochy v roce 
1919 z náměstí do parčíku ke kostelu, stejně ho-
voří i záznam z roku 1933, kdy byly navíc budová-
ny dlážděné cesty ke kostelu. Patrně v této době 
bylo okolí sochy, která byla snížena o svůj sokl, 
upraveno do podoby, jak ji známe z posledních 
desetiletí. Nyní musí být s tímto nálezem sezná-
meni památkáři, bude přepracována koncepce 
restaurátorského zásahu, aby se soše po odkrytí 
všech částí mohla vrátit její původní podoba.
V sobotu 15. 5. se také konala jedna z doprovod-
ných akcí projektu „Zachraňme sochu sv. Jana 
Nepomuckého“, totiž brigáda na úpravu okolí 
památky. V tuto chvíli jsme vypleli záhon růží 
a prostor pod keři, který jsme navíc vysypali 
mulčovací kůrou, aby to zde plevel příště neměl 
tak jednoduché. Vzhledem k nálezu soklu sochy, 
kdy bude nutné celou sochu vyzvednout pomocí 
techniky, okolí památky ještě utrpí. Proto jsme 
zatím neprovedli komplexnější úpravu okolí pa-
mátky. Tu budeme realizovat až po dokončení 
první fáze restaurátorských prací. Všechny násle-
dující práce budeme do budoucna koordinovat 
s provozem kostela, aby jeho provoz nebyl naší 
činností nijak narušován. Věříme, že s výsledkem 
budou poté spokojeny všechny strany.

Petra Kyselová, Otevřené Úvaly

Část odkrytého podstavce sochy

LeteCKoMoDeLářSKý KLuB ÚVaLy 
zve všechny malé i dospělé 

diváky na ukázky ze své činnosti 
v rámci oslav 710 let města Úvaly  

a oslavy Dne dětí. 
Těšíme se na Vás  12. 6. od 14.00 

hodin na hřišti na Slovanech.

Za LMK Jan Kučera



Organizace a spolky
40 let od založení Obce baráčníků 
v Úvalech
Na věčný odpočinek do míst klidu, pokory, velké 
úcty dávno odešli ti, kteří byli zakladateli spolku 
a baráčnické myšlenky v našem městě. Při této 
významné události si připomeňme jména těch, 
kteří byli v přípravném výboru baráčníků před 
40 lety. V lednu 1970 zažádali o laskavé povolení 
k ustavení Obce baráčnické v Úvalech, následně 
9. února 1970 dostali souhlasné potvrzení k její-
mu založení. V našem spolku jsou i dosud souse-
dé a tetičky, pamětníci jmen těchto zakládajících 
členů: Bohumil Šmejkal, Antonín Hubáček, Josef 
Sejpka, Václav Zadák, Stanislav Kopecký. Jako 
první rychtář na ustavujícím sezení byl zvolen 
soused Antonín Černý. Baráčníci jsou jedinou 
organizací v České republice s náplní národopis-
nou, vlastivědnou a vzdělávací, která od svého 
vzniku nikdy neměnila své poslání. Zachovává 
tradice, zvyky a obyčeje, ctí rodnou řeč. Baráč-
níci se navzájem oslovují sousede a tetičko, ty-
kají si. Spolkové vztahy byly založeny na lidském 
a sousedském přístupu jednoho k druhému. 
Dobrý soused má naši důvěru, vážíme si ho, stává 
se oporou v dobrém i zlém. Ctíme odkazy našich 
předků, vážíme si kulturních památek, národních 
písní, tanců a lidových krojů. 40 let je zapsáno 
v životě a činnosti Obce baráčníků Jana Amose 
Komenského v Úvalech, které oslaví spolu s měs-
tem Úvaly, slavícím 710 let od jeho založení. Osla-
vy se uskuteční v neděli 13. června 2010 od 13 
hodin. Srdečně Vás zveme k účasti na slavnostním 
krojovaném průvodu, který projde obcí, na pře-
hlídku baráčnických spolkových praporů, májek 
a poslech kapely, která nám zahraje v tomto prů-
vodu. Obrazem vzájemné svornosti lásky a přátel-
ství je účast spřátelených Obcí baráčníků zastou-
pených v I. župě polabských baráčníků Mistra 
Pavla Stránského ze Zápské Stránky. Slavnostního 
průvodu se zúčastní představenstvo města Úvaly 
v čele se starostou města MUDr. Janem Šťastným, 
mažoretky a děti z MDDM v Úvalech, děti a čle-
nové jiných zájmových organizací. Našim přáním 
je prožít tuto jubilejní slavnost v klidu, pohodě 
a dobrém přátelství se svými spoluobčany.

Hana Černá, rychtářka 
konšelstvo OB Úvaly

Cichlidáři v Úvalech
Mnohý úvalský občan dnes dobře ví o tom, že ve 
městě již mnohá léta působí místní akvaristická 
organizace – Úvalský spolek akvaristů, který od 
roku 1999 pořádá na půdě úvalské sokolovny 
každoročně jarní a zimní veřejné akvatrhy. Tato 
akce v současnosti svým věhlasem překračuje 
hranice České republiky. První květnový den to-
hoto roku obohatila kulturní život města další zá-
jmová organizace zaměřená svou specifikací na 
akvaristiku. Jedná se o Český cichlid klub (ČCK), 
občanské sdružení s celostátní působností spe-
cializovaně zaměřené na vše, co souvisí s čeledí 
ryb vrubozubcovitých – tzv. cichlid (pro laickou 
veřejnost – do tohoto rodu patří např. i velmi ob-
líbené skaláry), žijících především v tropických 
rovníkových oblastech Jižní Ameriky a Afriky.  
ČCK vznikl na jaře roku 1997 na troskách dří-
vější organizace se stejným zaměřením – Cichlid 
klubu při ČSCHDZ. V současnosti jeho členská 
základna čítá okolo třiceti členů, mezi něž patří 
i několik akvaristů ze Slovenské republiky. Tento 
klub v rámci popularizace čeledi výše zmíněných 
rybek pořádá a spolupořádá několik veřejných 
akvaristických akcí v České republice. Jedná se 
zejména o pravidelné spolupořádání veřejných 
akvaristických akcí v Plzni „Den cichlidářů“ (bře-
zen) a v Brně  „Akvaristický podzim“ (říjen); má 

za sebou spolupráci na akvaristických výstavách 
v Praze (AKVÁRIUM 2008, září), Ostrava (srpen 
2005). Letos bude pořadatelem I. mezinárodního 
mistrovství skalár v pražské Botanické zahradě 
UK, Praha 2 – Na Slupi (16.-19. září 2010) a v le-
tech 2005 a 2007 pořádal své dva vlastní kongre-
sy v hotelu Kouty u Ledče nad Sázavou. Od roku 
2005 je ČCK členem celostátní akvaristické za-
střešující organizace Unie akvaristů ČR – AKVA 
CZ. Členem orgánů tohoto sdružení je i známý 
úvalský akvarista a rybář Miloslav Kolařík a ně-
kdejší úvalský rodák a obyvatel Jan Burzanovský. 
Oba dva též působí i ve vedení úvalského spolku 
akvaristů. Vzhledem k vstřícným podmínkám, 
které pro takovéto občanské organizace poskytu-
je město Úvaly a jeho zastupitelé, a též strategic-
ké poloze města, se není co divit, když se vedení 
ČCK rozhodlo ve spolupráci s Úvalským spolkem 
akvaristů uspořádat další, v pořadí třetí ČCK kon-
gres v Úvalech, konkrétně v prostorách moder-
ního kulturního prostředí domu s pečovatelskou 
službou.  V sobotu 1. května úderem desáté ho-
diny dopolední zahájil JUDr.V. Protiva, president 
klubu, program III. ČCK kongresu. Dopolední 
čas byl věnován členskému sněmu, na kterém 
byla vyhodnocena a shrnuta činnost organiza-
ce v uplynulém kalendářním roce, probíraly se 
potřebné organizační záležitosti i připravovaný 
program klubu na zbytek tohoto roku, jehož 
středobodem je připravované mistrovství skalár.
Od jedné hodiny odpolední pak začala oficiálním 
zahájením veřejně přístupná část programu kon-
gresu, které se zúčastnili nejen zájemci o danou 
problematiku z Úval, ale i hosté mimoúvalští. 
Akce byla vedením města zahrnuta do kultur-
ních událostí spojených s oslavami 710 let Úval. 
Po krátkém uvedení odpoledne předsedou Úsa 
a pokladníkem ČCK Mílou Kolaříkem svou ofici-
ální zdravici této akci přišel vyslovit starosta měs-
ta MUDr. Jan Šťastný. Dále vystoupil president 
UAČR – AKVA CZ Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., 
který přijel podpořit tuto akci z Brna a následně 
se ujal slova JUDr. Protiva a oficiálně zahájil další 
část programu – odpolední populárně odborné 
přednášky. Akci navštívila také místostarostka 
paní Ing. Helena Váňová, jeden z nestorů české 
akvaristiky Ing. Karel Krček, ale i úvalský občan 
a příznivec akvaristiky JUDr.Ing. Petr Petržílek, 
Ph.D. První přednášku, o komplexu jihoameric-
kých trpasličích cichlidek rodu Apistogramma, 
si připravil úvalský rodák Jan Burzanovský, který 
na této akci představil v Úvalech poprvé i svou 
nedávno vydanou knihu o skalárách „Dobrodruž-
ství s amazonskými anděly“. V přednášce shrnul 
systematiku rodu Apistogramma, úskalí chovu 
a odchovu těchto krásných drobných barevných 
cichlidek, charakteristiku jejich života v příro-
dě a nezapomněl uvést i novinky, nedávno od-
chycené i popsané. Po čtvrthodinové přestávce 
byla prezentována přednáška doktora Protivy na 
téma tanganických ulitníků – tzv. „šnečích cich-
lidek“. I zde se jedná o zástupce rodu Cichlidae 
trpasličího vzrůstu. Tyto rybky se však vzhledem 
k místu svého výskytu naprosto odlišují svými ná-
roky na chov a odchov od rybek představených 
v přednášce první. Jedná se o komplex skupiny 
lamprologinů, kde samice kladou jikry a zpočát-
ku uchovávají mláďata v prázdných ulitách tan-
ganijckých šneků (odtud „ulitníci“). Přednáškové 
odpoledne III. ČCK kongresu skončilo několik 
minut po čtvrté hodině odpolední a stejně tak 
jako pořadatelé, i přítomní hosté se rozcházeli 
a odjížděli z Úval s pocitem dobře prožitého dne. 
Vedení Českého cichlid klubu i touto cestou dě-
kuje Úvalskému spolku akvaristů za pomoc při 
zajištění akce, ale zejména městu Úvaly za poskyt-
nutí prostor i techniky pro tuto akci.

prezidium Českého cichlid klubu

Nenechte si ujít, právě vychází!
Přírodní park Škvorecká obora – 
Králičina
Jak to, že tak atraktivní území, které se rozpro-
stírá v bezprostřední blízkosti Prahy, neoplývá 
dostatkem příležitostí pro návštěvníky, turisty 
a další zájemce o odpočinek v přírodě? Jak se 
utvářelo vyhlášení přírodního parku? O co dob-
rovolní amatérští ochránci přírody pečují, pro co 
pracují? Proč nelze Škvoreckou oboru historic-
ky chápat jen v úzkém smyslu jejího názvu? Jak 
bohatou a zajímavou historii území přírodního 
parku ukrývá? Jaké krajinné prvky se zde nachá-
zejí? Jakou úlohu v chráněném území sehrává 
říčka Výmola se svým vlastním podvodním živo-
tem a jak území ovlivňují klimatické podmínky? 
Jakým geologickým a morfologickým vývojem 
území parku prošlo? Na jaký stromový porost 
a na jaké rostliny v údolních nivách a v břeho-
vých porostech můžeme narazit? Jaké živočišné 
druhy na území parku žijí a hnízdí? A co naučná 
stezka, s jakým rekreačním využitím přírodního 
parku lze počítat? Kniha odpovídá na tyto a mno-
hé další otázky za využití bohatého obrazového 
materiálu. Vydal ji Klub přátel historie a přírody 
Úval a okolí, o.s., u příležitosti 710 let Úval. Kni-
ha v rozsahu 86 stran bude v prodeji za 50 Kč v 
rámci oslav 710 let Úval v neděli 13. června 2010 
v budově Základní školy Úvaly, nám. Arnošta 
z Pardubic při výstavě k 710 letům Úval a výstavě 
městských kronik, v dalších dnech potom v sídle 
Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí na 
husitské faře, Pražská 180, Úvaly.

Dr. Vítězslav Pokorný
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Sport
Každý může hrát házenou
akce u příležitosti oslav 710 let města Úvaly
V Úvalech a okolí je spousta možností, jak sportovat. My nabízíme házenou. 
Pro všechny kluky, kteří chtějí sportovat, kteří chtějí házet a běhat, je háze-
ná sportem, který by měli vyzkoušet. 
Rodiče! Přijďte se se svými dětmi v neděli 13. června podívat na házenou. 
Tento den se koná turnaj v házené věkové kategorie 8 – 12 let rozdělený 
do skupin podle věku a schopností dětí. Turnaje se zúčastní 15 družstev ze 
Středočeského kraje. Během dne budou probíhat různé dovednostní soutě-
že, kde si vaše děti vyzkouší některé házenkářské činnosti. Věkově neome-
zeno! To znamená, že mohou přijít i starší nebo mladší děti.
Výstava o historii i současnosti házené bude probíhat oba víkendové dny 
12. – 13. června v prostorách nářaďovny sokolovny.
Červnový program na házenkářském hřišti:
neděle 30. 5.  17.00 h    Úvaly – Libčice (muži – společná regionální liga)
úterý 8. 6.  18.30 h   Úvaly – Loko Vršovice (starší žáci – pražský přebor)
sobota 12. 6.  8.45 – 14.30 h turnaj (mladší žáci – středočeský přebor), 
výstava - HÁZENÁ 
neděle 13. 6.  8.45 – 14.30 h turnaj (mini žáci), soutěže pro děti, 
výstava – HÁZENÁ
Před koncem školního roku se naši mladší žáci představí na Přeboru ČR 
v Olomouci od 17. do 21. 6. a mini žáci ročník 1999 na největším turnaji 
pro minižactvo v Čechách – MegaMiniLiberec od 18. do 20. 6. 2010. Více 
informací o dění v oddíle se dozvíte na našich webových stránkách www.
hazena-uvaly.cz.

Jiří Dráb

Nohejbal Úvaly
Úvalským nohejbalistům se v letošní začínající sezoně ve vyšším krajském 
přeboru moc nedaří. Do úvalského nohejbalové družstva nepřibyla bohu-
žel žádná posila, kromě mladšího dorostence Patrika Burdy, kterému je 
pouze 15 let a zkušenosti teprve získává. Domácí zápasy se hrají v areálu 
koupaliště Úvaly, a to v těchto termínech: 15. května, 29. května, 5. června, 
12. června, 26. června, 4. září. Srdečně vás na tyto domácí zápasy zveme 
a věříme, že vaše povzbuzování nás posune o pár příček výš. Zápasy začínají 
každou sobotu od 09.00 hodin. Občerstvení na koupališti je zajištěno. Pro 
bližší informace a rozpis utkání se můžete podívat na http://sk-uvaly.xf.cz/, 
odkaz nohejbal.

Nohejbal, krajský přebor – tabulka výsledků

IV. kolo 8. května

p. Název klubu Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Čelákovice 4 3 1 0 23:13 7
2. Šacung B 4 3 0 1 31:9 6
3. TJ Nymburk 4 2 2 0 22:11 6
4. N. Strašecí 4 1 3 0 21:17 5
5. M. Hradiště 4 1 2 1 20:19 4
6. Dobříš 4 1 2 1 17:20 4
7. TJ Církvice 4 0 0 4 10:24 0
8. Úvaly 4 0 0 4 3:24 0

SK Úvaly, oddíl nohejbalu

BĚH NADĚJE, běh pro zdraví
V sobotu 5. 6. 2010 se bude v Klánovicích konat třetí ročník Běhu naděje, 
jenž  navazuje na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe. 
Akce v Klánovicích tradičně patří mezi úspěšné běhy. V loňském roce jsme 
za účasti 149 běžců vybrali 35 495 Kč, což je druhá nejvyšší částka v repub-
lice. Celkem bylo vybráno 660 tisíc Kč. 
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje 
do života mnoha lidí. Tváří letošního ročníku Běhu naděje je modelka Ane-
ta Faistová, finalistka České miss 2008, která navštíví i náš běh.
Akce bude opět odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají od 8.30 
hodin, samotné běhy od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci, 
sportovci na kolečkových bruslích, rodiče s kočárky i lidé s pejsky. Opět 
budou připraveny různé trasy. Současně proběhne bohatý doprovodný 
program s hudebním doprovodem a loni úspěšným knižním bazarem. Rádi 
bychom běh spojili s oblíbenými farmářskými trhy, ale vzhledem k husté-
mu automobilovému provozu nevím, jestli se to podaří.

za organizační výbor Jolana Fuchsová

  6. 6. neděle Liturgická bohoslužba  v 9 h
13. 6. neděle Koncert písničkáře Petra Lutky v 15 h  
  u příležitosti oslav 710 let Úval a 90 let od vzniku    
  Církve československé husitské      
                                   Bohoslužba Slova v Domově seniorů Úvaly,  
  dopoledne
20. 6. neděle Songová  bohoslužba  v 15 h
27. 6. neděle Křesťanský klub   v 15 h
  4. 7. neděle  Vzpomínka na Mistra Jana Husa                 v    9 h

Výuka náboženství pro děti  pondělí  14 h podle domluvy
Zkouška pěveckého sboru Christi pondělí  od 18 h
CČSH v Úvalech koná: Svátosti pokání, manželství, manželská jubilea, 
křest, biřmování, útěcha nemocných, pohřby, uložení urny.
Nutné předem domluvit s farářkou Mgr. Jitkou Pokornou.  

Kontakt: Duchovní správa, Pražská 180, Úvaly, tel. 605 920 773; 
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Církev

Zajímavosti

Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – červen 2010
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                   Bylo nás 6 000
V Úvalech bylo ke dni 2. 4. 2010 evidováno 139 ulic a 1926 adres (čísel 
popisných). K trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizin-
ce nebo azylanta) je v našem městě přihlášeno 6 003 obyvatel, z toho je 
2 407 mužů nad 15 let, 521 chlapců do 15 let, 2 585 žen nad 15 let a 490 dí-
vek do 15 let. O tom, kolik v Úvalech bydlí lidí, kteří zde nejsou přihlášeni, 
lze jen spekulovat…

Marek Mahdal
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR



Společenská kronikaÚvalská vařečka

Vítáme nové spoluobčánky
Anežka Opálková
Lukáš Mašín
Madlen Červenková
Kateřina Cajthamlová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany 
našeho města.

Červnová životní jubilea
70 let Milan Chum
 Vladimír Klimt
 František Žebro
 Pavel Cuce
80 let Danuše Kučerová
81 let Josef Škvor   
 Růžena Cepková  
 Eva Hlaváčková  
82 let Antonie Žatečková  
 Zdeněk Kodr      
84 let Jaroslav Věrný  
85 let Věra Švandová  
 Věra Beránková  
 Vladislav Neugebauer 
86 let Jaroslava Bendová    
 Karel Petýrek   
87 let  Marie Černá
 Zbyněk Aulický    
 Věra Rousová
88 let  Miroslava Žabová  
89 let  Ella Tazlerová  
 Vlasta Strnadová  
92 let Oldřich Šolc   
 Zdeňka Vernerová
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Anna Gajdůšková
Jiří Vrána
Marie Gleichová
Jarmila Hrachovcová
Jevdokie Daňhová
Hana Hlinková
Božena Hrčková
Růžena Jará
Ladislav Belinger
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

upozornění
občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození,  ju-
bilea, 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 před-
cházejícího měsíce. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato 
výročí v Životě Úval uváděna. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou 
uváděny v této rubrice adresy bydliště.

Marie Černá, matrikářka

TÉMA: JAHODOVÉ POTĚŠENÍ
JAHODOVÉ DORTÍKY

INGREDIENCE:
PIŠKOT: 
3 vejce
5 lžic horké vody
1 lžíce oleje
5 lžic moučkového cukru
4 lžíce hladké mouky
2 lžíce škrobové moučky
1 lžička prášku do pečiva

KRÉM: 
250 ml mléka
1 vanilkový pudink
2 lžíce cukru
125 g másla
cukr moučka, rum ( podle chuti )

NA DOHOTOVENÍ: 
250 g jahod
jahodový džem
1 červené dortové želé
strouhaný kokos

Nejprve si připravíme piškot. Žloutky našleháme s horkou vodou, olejem 
a cukrem, vmícháme mouku s práškem do pečiva, škrobovou moučku 
a pevně ušlehaný sníh. Vlijeme na vymazaný a vysypaný plech a upečeme. 
Teplý piškot opatrně sundáme z plechu a necháme vychladnout.
Na krém uvaříme hustý pudink, který po zchladnutí vyšleháme s máslem, 
případně moučkovým cukrem a rumem do hladkého krému. Jahody nakrá-
jíme na drobnější kousky.
Z vychladlého piškotu vykrájíme asi 34 koleček o průměru 4cm. Vždy jed-
no kolečko potřeme džemem, druhé krémem, do kterého vtlačíme jaho-
dy, a spojíme. Dortík potřeme po stranách  krémem a obalíme v kokosu. 
Kolem každého zákusku obtočíme proužek alobalu. Povrch pak zalijeme 
červenou želatinou a necháme ztuhnout. Můžeme dozdobit kopečkem šle-
hačky a půlkou jahody.

Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková

 

Osobní
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Život Úval

Dne 4. června uplyne 1 rok od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana Zbyňka Jandourka. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.                                                                                  manželka s rodinou

Děkuji panu starostovi J. Šťastnému, městskému úřadu a všem, kteří po-
mohli, když jsem potřebovala.                                                   Věra Beránková

Inzerce
Z důvodu stěhování nabízím 
ProDej ZáNoVNíHo 
NáBytKu z masivu > jídelní 
stůl, židle, komoda, postel + nový 
mrazák Whirlpool za krásné ceny.
Materiál teak (barva - mahagon, 
krásná kresba dřeva), buk - medová 
barva. Nábytek je možno po 
dohodě vidět a koupit na adrese - 
Tigridova 1735, Úvaly 
(U Horoušánek) 
Tel: 606 741 841. V případě zájmu 
pošlu foto na e-mail.

oPraVy PraČeK
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd nad 
Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

HLeDáM PaNí na pravidelný 
úklid domácnosti.
Tel.:  602 265 825

HLeDáM PaNí na hlídání dítěte, 
nutná flexibilita.
Tel.: 602 265 825
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ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ 
ZDARMA 
eKiS Praha Dubeč, 
tel.: 246 082 310, 
poradna@novatrix.cz
Dostaneme energii na vaši stranu. 

OCEŇOVÁNÍ ODHADY  
v oboru motorových vozidel, tech-
nických zařízení a strojů
Jaromír tesař - soudní znalec
723 561 803
mirda.tesar@seznam.cz

PRONAJMU BYT 1+kk 
novostavba Úvaly střed, OV,  část. 
zařízený,  vl. plynový kotel. 
Nájem 5 000,- + popl.- 
Červen 2010. info: 602240547.

NEPOSEDA, O. S. POŘÁDÁ 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE 
9-Běchovicích: 
16. – 20. 8. 2010 – Rytíři a hradní 
paní, cena Kč 1500
23. – 27. 8. 2010 – Let ‘s play in 
english!, cena Kč 2500
26. – 30. 7. 2010 – Kolečko – 
prázdninový „camp“ pro nejmenší, 
cena Kč 1250
Program, přihlášky a podrobné 
informace najdete na 
www.neposeda.org/tabory.Vaše 
dotazy ráda zodpoví 
alice Pechová 
(vzdelavani@neposeda.org, 
tel.č.: 733 685 911).

KOUPALIŠTĚ ÚVALY
přijme brigádníky na pozice:    
plavčík ( kurz plavčíka nutný)
zdravotník 
(nutno mít zdravotnický kurz)  
brigádníky do občerstvení.
Podmínky: 
pracovitost, věk 16 let a více.
Bližší informace na tel. čísle 
603 530 960, sl. Čadová

PROVEDEME veškeré stavební, 
tesařské a pokrývačské práce. 
Kvalita – 22 let praxe v oboru. 
telefon 723 109 951 
e-mail: Vaclav-stastny@seznam.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD…
Milan Vykouřil
Přišimasy  122
tel.: 605 436 119
Po celý týden přijedu !!!

HLEDÁME PRACOVNÍ SÍLU, 
která by zajistila denní převoz obě-
dů (pro 30 – 40 žáků) ze ZŠ 
Klánovice do Úval (případně 
provedla i jejich výdej, není 
podmínkou). Nástup od 1. 9. 2010.
ZŠ a Praktická škola, nám. arnošta 
z Pardubic 8, Úvaly,  
tel.: 281 981 244, 739 455 070.

PRONAJMU BYT 100m2 v rod. 
domě v Úvalech. 9.000,- Kč měs.
+ popl. tel: 777 095 115

AUTODOPRAVA
 -nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY  Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky                  Praha 9 - Běchovice
Přeprava materiálu  Český Brod
    
AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

tel.:  281 931 419, mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz

        



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

since  1990

ANGLIČTINA 
a FRANCOUZŠTINA

v ZŠ Klánovice
Standardně nabízíme:
• Všechny úrovně pokročilosti, britské učebnice - 

odpolední a večerní kurzy
• Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu ke 

zkouškám FCE a CAE uznávaných ve státech 
Evropské unie

• Dopolední angličtina s hlídáním dětí
• Angličtina pro 2. stupeň základní školy
• Anglická konverzace s rodilou mluvčí
• Přípravné kurzy pro maturanty
• Francouzština pro dospělé ve 3 úrovních 

pokročilosti
• Individuální lekce a výuka ve firmách

Novinky pro školní rok 2010/2011:
• Angličtina pro 1. stupeň základní školy
• Obchodní angličtina pro pokročilé
• Ještě více anglické konverzace

  PŘIHLAŠTE SE NA LETNÍ KURZY 
ANGLIČTINY

VÍCE NA WWW.DELTASCHOOL.CZ

Studenti jsou zařazováni do kurzů podle jejich aktuální 
úrovně pokročilosti. Píšeme rozřazovací testy.

Všechny kursy vedou zkušení lektoři s pedagogickým 
vzděláním, vyšší úrovně pokročilosti vyučují rodilí mluvčí.

Zápisy na školní rok budou ve dnech 8.9.-10.9. 
v ZŠ Klánovice, nebo se můžete přihlásit již nyní na 

www.deltaschool.cz.

Informace: tel: 733 392 675; 
e-mail: deltaschool@volny.

cz  www.deltaschool.cz



BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V Lipách 122 Praha 9 – Újezd nad Lesy

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy
Dále provádíme i drobné stavební práce.

Tel.: 281 970 214
          736 759 930
          733 541 591
e-mail: bkstav@centrum.cz

V Y K O U P Í M E
PRažSKá ReaLitNí KaNceLář

DŮM, BYT, POZEMEK
V Úvalech, Praze a blízkém okolí do 40 km

Nebo zdarma do 2 měsíců zprostředkujeme prodej

Právní servis zdarma

Oceňování nemovitostí soudním znalcem zdarma

Pomoc při exekucích

Vyřízení půjček a hypotečních úvěrů

Odkup pohledávek

Vyřizování dědictví notářem

Využití geodeta

Pojištění nemovitostí a další služby

Zapůjčení peněz v hotovosti

Realitní kancelář urgentně hledá RD

K pronájmu a k rekonstrukci v Úvalech

Při upozornění na prodej jakékoli

nemovitosti na Vás čeká peněžní odměna

mobil:606 343 132, telefon: 281 980 491













Pátek 11. 6. 
Hřiště SK Úvaly 

  8 h – školní fotbalový turnaj ZŠ Úvaly (účast všech tříd)
16 h – miniturnaj fotbalových školiček 

SK Úvaly, Bohemians 1905 Praha, SK Slavia Praha

MDDM Úvaly 
 17 h -  DVD projekce: film I. Pospíšilové „MDDM během uplynulého desetiletí“

17.30 h - vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z kroužků MDDM
18 h – „Úvaly – město, ve kterém žiji“ - vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže 

a předání ocenění starostou města MUDr. Janem Šťastným na slavnostní vernisáži, 
kterou zahájí komorní pěvecký sbor CHRISTI Úvaly 

Sobota 12. 6. 
Hřiště SK Úvaly    

10.15 h – mistrovské fotbalové utkání mladších žáků 
SK Úvaly - Sokol Šestajovice

 Hřiště TJ Sokol Úvaly   
  9 – 15 h – turnaj v házené mladších žáků  

Hřiště Slovany - Letecko-modelářský klub Úvaly
14 h – výstava modelů a ukázky leteckých modelů v akci

Kazatelská stanice Církve bratrské, Pražská 477 - sbor Christi  Úvaly 
16 h – koncert „HISTORIE S PÍSNÍ“ 

Spoluúčinkují Marta Ženatá a Ing. Ivan Holešovský.

Neděle 13. 6.
Hlavní oslavy

13.30 h – průvod městem za doprovodu dechové hudby Jitřenka 
pod vedením kapelníka Antonína Tichého

Průvod vychází od domu seniorů a kolem nám. Svobody, DPS, kde seniorům zatančí 
lidové tance svěřenkyně A. Navrátilové z MDDM Úvaly, dále k městskému úřadu 

a po Pražské ulici na nám. Arnošta z Pardubic  
k připravenému podiu.

Oslavy 
710 let 

Úval



Program neděle 13. 6.: 
14 h - před podiem za doprovodu dechové hudby zatančí baráčníci Českou besedu,

svěřenkyně A. Navrátilové z MDDM Úvaly zatančí lidové tance,
14.15 h - zahájení slavnostního odpoledne vedením města,

14.20 h - vystoupení  mažoretek Míši Zahrádkové z MDDM Úvaly,
14.30 h - vystoupení žáků ZŠ Úvaly,

15 h - vystoupení kytaristů MDDM pod vedením Ivy Pospíšilové,
dále bude hrát dech. hudba k tanci a poslechu
17 h – vystoupení hudební skupiny THE SNAILS 

náměstí Arnošta z Pardubic 
13 – 18 h - lidový jarmark - paličkování, drátování, košíkářství, tenerifa, užité šustí, korálky, okrasné šustí, 

kolovrat, perníčky, tkaní   
 výstava domácího zvířectva Českého svazu chovatelů

stánek Regionu Pošembeří s různými produkty výrobců a podnikatelů z regionu     

Občerstvení zajišťuje
pan Václav Kopač a místní organizace Českého rybářského svazu.

               
Základní škola Úvaly

13 h - výstava městských kronik, kroniky knihovny, keramického městského znaku, 
keramického betlému a plastiky bývalého zájezdního hostince od akad. soch. Miroslavy Kaňkové 

a fotodokumentace ze života města za posledních 10 let
Rovněž zde bude probíhat prodej publikace PŘÍRODNÍ PARK ŠKVORECKÁ OBORA – KRÁLIČINA 

a publikace Drobné památky Úval a okolí.

13 h - výtvarná výstava žáků ZŠ na téma ÚVALY s prezentací projektů 1. a 2. stupně
13 h - sportovní odpoledne - areál u školy

MDDM Úvaly
13 -18 h  – výstava vítězných prací  výtvarné a fotografické soutěže 

- výstava výtvarných prací dětí z kroužků  MDDM
- DVD projekce: průřez činností MDDM během uplynulého desetiletí, výstava kronik

  
Husova kaple Církve Československé husitské, Pražská 180 

15 h – komorní koncert S PÍSNÍ A SRDCEM 
písničkáře Petra Maria Lutky a Markéty Lutkové

Hřiště TJ Sokol Úvaly
 9 – 15 h – turnaj minižáků   

Po oba dny bude probíhat v nářaďovně výstava o házené. 

Hřiště SK Úvaly 
17 h – mistrovské utkání krajského přeboru mužů SK Úvaly - KARBO Benátky

17.45 h – vystoupení klubu KARATE SPORT ÚVALY žáků (v přestávce fotbalového utkání)
Po oba dny bude probíhat v prostorách restaurace U Káši výstava o historii úvalské kopané.

Mediální partneři: Náš Region a Život Úval
Změna programu vyhrazena.


