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Z jednání výborů 
a komisí orgánů města

Finanční výbor
Výbor se sešel v lednu i v únoru. Přijal usne-
sení doporučit radě města návrh místní vy-
hlášky se stanovením místního koeficientu 
pro daň z nemovitosti od 3 a výše a násled-
ně předložit zastupitelstvu města. Hodlá 
připravit zjednodušenou verzi výdajových 
položek rozpočtu města pro jednání zastu-
pitelstva, tj. čerpání mzdových položek, 
provozních nákladů a investic. Jednal o ana-
lýze smlouvy se společností ELTODO, a. s., 
na provozování veřejného osvětlení.

Kulturní komise
Dne 3. 2. 2011 se konalo jednání kulturní 
komise, hlavním bodem byla příprava spo-
lečné výstavy děl výjimečných osobností, 
čestných občanů Úval a plánování přípravy 
dalších kulturních akcí v I. pololetí 2011.

Komise pro životní prostředí
První, ustavující, jednání komise se uskuteč-
nilo 19. 1. 2011. Nově jmenovaný předseda 
komise JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D. sezná-
mil přítomné členy se seznamem a popisem 
úkolů města pro následující volební období.  
Z tohoto seznamu byly vybrány úkoly, které 
mají vztah k životnímu prostředí a současně 
byli vybráni a určeni členové komise, kteří 
budou mít na starosti u konkrétních úkolů 
jejich přípravu, projednání a navržení dopo-
ručení a opatření orgánům města. 

Pozvánka na mimořádné 
jednání zastupitelstva
Zveme občany na mimořádné veřejné za-
sedání Zastupitelstva města Úvaly, které 
se koná ve čtvrtek  24. 3. 2011 od 18 hodin  
v sále domu s pečovatelskou službou. 
Program jednání bude oznámen na úřední 
desce městského úřadu.

Informace o jednání 
rady města

V únoru 2011 se Rada města Úvaly sešla jed-
nou. Na svém zasedání řešila řadu problé-
mů ovlivňujících chod města a životy jeho 
obyvatel. Poměrně dlouho se rada zabývala 
požadavkem státní energetické společnosti 
ČEZ, která požaduje prodej pozemku v ob-
lasti U přeložky/Bulharská pro vybudování 
trafostanice. Vzhledem k nemístným poža-
davkům, uvedeným v přiložené smlouvě, 
která převádí veškeré povinnosti z kupující-
ho na město a požaduje pevnou cenu dle od-
hadu, rada neschválila navrženou smlouvu 
a rozhodla o dalším jednání s ČEZ, včetně 
možnosti přemístění trafostanice do vhod-
nějšího místa. Dále byla projednávána vý-
stavba nové sportovní haly TJ Sokol. 

Zástupce TJ Sokol p. Dráb představil mož-
nou výstavbu nové haly na hřišti pod soko-
lovnou a požádal město o spolupráci. Dále 
navrhl, aby se město stalo významným 
sponzorem/investorem nové haly, a nastí-
nil možnost postupu házené do první ligy. 
To by bylo spojeno s významnou finanční 
účastí města. Rada města pozorně vyslechla 
představení a argumenty TJ Sokol a dopo-
ručila panu Drábovi připravit podrobný in-
formační materiál pro zastupitelstvo města. 
Byla projednána rekonstrukce zdravotního 
střediska a záměr nájemce MUDr. Jiřího Ma-
reše na rozšíření rozsahu péče o ordinace 
kožního a očního lékaře a vybudování re-
habilitačního centra. Vzhledem k tomu, že 
současné smluvně vázané investice byly již 
překročeny, byla navržena úprava stávající 
nájemní smlouvy. Následný dodatek smlou-

Co vy na to, 
pane místostarosto??
Pan starosta v listopadovém čísle Živo-
ta Úval uvedl, že celková rekonstrukce 
úvalských silnic je v dohledné době 
nereálná. Co vy na to, pane místosta-
rosto?
Pan starosta Šťastný má nepochybně prav-
du, že z běžného rozpočtu Úval nelze za-
jistit investice v rozsahu 150 – 300 milio-
nů Kč, které jsou nutné pro rekonstrukci 
úvalských ulic a chodníků. Jen horní Úva-
lák si vyžaduje investici přesahující 70 mil. 
Kč. Dle mého názoru jedinou cestou je 
získat prostředky ze soukromých zdrojů 
(tzv. formou PPP). Pak věřím, že do třech 
let od uzavření smlouvy bude provedena 
kompletní rekonstrukce komunikací ve 
správě města Úvaly. Přitom je třeba stá-
le vést v patrnosti, že musí být zajištěna 
návratnost investic a přiměřený zisk pro 
soukromého investora v průběhu příštích 
dvaceti až třiceti let. Po tuto dobu bude na 
jedné straně privátní partner povinen ko-
munikace i chodníky udržovat (nejde tedy 
jen o pouhou rekonstrukci) a na druhé 
straně město splácet investici. K tomu je 
ovšem třeba zajistit zvýšení pravidelných 
příjmů města. S ohledem na zhodnocení 
všech možností se jako reálná a zároveň 
sociálně spravedlivá varianta jeví zvýše-

ní koeficientu daně z nemovitostí, které 
jsou příjmem města. Tato daň je v Úvalech 
stále na nejnižší možné úrovni, ačkoliv v 
mnohém občanská vybavenost a komfort 
vyplývající z dostupné blízkosti Prahy řadí 
Úvaly mezi města s vysokou cenou nemovi-
tostí, vysokým pracovním uplatněním a za-
jímavým místem pro život. Město zároveň 
dlouhodobě investuje nemalé částky do 
infrastruktury těchto pozemků (zejména 
vodovodních řadů, kanalizací apod.). Ne-
chceme ale o tak závažném kroku přesa-
hujícím několik volebních období rozhod-
nout sami. Až budeme vědět, jestli je reálná 
možnost dohody s privátním partnerem, 
předložíme občanům Úval k diskuzi a do 
neformálního referenda (o daňových otáz-
kách není řádné referendum přípustné) 
otázku o vaší preferenci tj., zda budou naše 
ulice a chodníky v dobrém stavu, přičemž 
každý dle míry hodnoty jeho nemovitého 
majetku na tyto investice a údržbu přispě-
je formou daní, či zda zůstanou chodníky, 
dešťová kanalizace a místní komunikace 
v dnešním leckde katastrofálním stavu 
a tento obrovský vnitřní dluh města bude 
nadále narůstat. Samozřejmě, že počítáme 
i s prostředky z evropských fondů. Z nich 
je ale možné financovat podobné projekty 
jen v omezeném rozsahu – počítáme s re-
konstrukcí ulice Vítězslava Nováka. Dále 
usilujeme o dohodu se Středočeským kra-
jem. Ten by měl rekonstruovat silnice III. 
třídy, např. od ulice Pražská přes náměstí 
Arnošta z Pardubic až po Riegrovu a Škvo-
reckou ulici. I v případě úspěchu v těchto 
jednotlivostech jednalo by se jen o kapku 
v tom našem úvalském „rybníčku“. 
O kvalitativní změně podoby města bude-
me tedy muset rozhodnout společně. 
Děkuji za odpověď.

(Místostarosty města JUDr. Ing. Petra Petr-
žílka, Ph.D. se ptal Dr. Vítězslav Pokorný)
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Starosta města Úvaly vyhlašuje
podle zák.č.312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků 
v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úřadu 

– tajemníka Městského úřadu Úvaly

Veřejná výzva vyvěšena na úřední desce 
(www.mestouvaly.cz)

nebo je k dispozici v podatelně MěÚ Úvaly, 
Pražská 276, 250 82 Úvaly. 

Přihlášky s veškerými náležitostmi 
je nutno podat nejpozději

do 29.4.2011 do 14,30 hodin 
do podatelny MěÚ Úvaly.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města



Slavnostní otevření

Dne 3. 2. 2011 bylo slavnostně otevřeno 
zmodernizované středisko osobní hygieny 
v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svo-
body 1570, Úvaly. Hydromasážní vana, která 
zde byla instalována  byla pořízena z finanč-
ních prostředků získaných z  Humanitární-
ho fondu Krajského úřadu Středočeského 
kraje za finanční spoluúčasti města Úvaly. 
Koordinátorka pečovatelské služby před-
vedla funkčnost hydromasážní vany s tím, 
že vana bude v brzké době dovybavena tzv. 
perličkovou koupelí s pevným roštem, který 
se do vany vkládá.
Naším cílem je, aby se díky této modernizaci 
stalo středisko osobní hygieny i místem rela-
xace a odpočinku. Tuto službu budou moci 
využívat jak uživatelé pečovatelské služby,  
tak i ostatní senioři, podmínkou však bude 
doložení zdravotní způsobilosti.
O dalším vývoji Pečovatelské služby města 
Úvaly Vás, milí senioři, budeme včas infor-
movat, aby došlo k naplnění našeho cíle, a to 
je Vaše spokojenost.

Jana Tesařová

Horoušánky

Na základě platného územního plánu vzniká 
v lokalitě JV Horoušánky nová satelitní čtvrť 
Úval. Touto jinak poklidnou čtvrtí jsem se 
začal podrobně zabývat poté, co jsem zjistil, 
že některé nemovitosti jsou zde pravidelně 
zaplavovány.  Tento stav vystihuje již stano-
visko OkÚ pro Prahu-východ z r. 2002, ve 
kterém se konstatuje, že řešení zaplavování 
pozemku a přilehlé lokality bude nutné zo-
hlednit při dalším rozhodování města. K za-
plavování předmětných pozemků tedy do-
chází historicky, často a pravidelně. Nebylo 
tedy překvapením, když i z hydrogeologic-
kého posudku (RNDr. Petr Čížek, čj. 1034, 
ze dne 12. 7. 2010) vyplynulo, že zdejší jílo-
vité podloží a konfigurace terénu (jedná se 
o dolík) neumožňuje odtok srážkových vod 
prakticky jinudy než povrchovými příkopy, 
které ústí do melioračního kanálu a dále 
do zatrubněného Jirenského potoka. Tato 
odvodňovací soustava i bez zástavby před-
pokládala, že 84% srážkové vody se odpaří. 
Jinými slovy, že tolik dešťové vody v dolíku 
zůstane do doby, než se odpaří. Stávající zá-
stavbou se celková situace jen zhoršila. Po-
kud bychom dopustili ještě další realizaci 
plánované výstavby, včetně dobudování a 
zpevnění komunikací, pak by rodinné dom-
ky, včetně těch nově vystavěných byly zapla-
vovány dvakrát častěji, resp. s dvojnásobnou 
intenzitou. To si rozhodně nikdo z nás ne-
přeje. Z uvedeného jasně vyplývá, že tato 
lokalita nikdy neměla být územním plánem 
předurčena k výstavbě rodinných domků. 
Nicméně stalo se a je třeba neblahou situaci 
našich spoluobčanů řešit. Údržba a zkapa-
citnění odvodňovacího systému může stěží 
pomoci při dnešní zastavěnosti lokality, ale 
rozhodně nemůže pojmout nárůst přítoku 

pro případ zástavby předpokládané územ-
ní plánovací dokumentací města. Stejně tak 
náklady na vybudování dešťové kanalizace, 
která by vyústila do Výmoly, jsou mimo re-
álné možnosti města. Vzhledem k těmto in-
formacím, a protože se v předmětné lokalitě 
nacházejí především pozemky spadající do 
zemědělského půdního fondu, jsem dospěl 
k závěru, že je zde nepochybný veřejný zá-
jem na provedení asanačních prací a i pří-
padnou změnu územního plánu. Protože 
faktický stav projevující se opakovaným za-
plavováním dotčených pozemků naplňuje 
definiční znaky opakované povodně, měla 
by předmětná lokalita být řešena i v povod-
ňovém plánu města. Doporučil jsem proto 
a rada města se jakožto povodňový orgán 
obce usnesla, že společně se státním podni-
kem Povodí Labe připravíme návrhy přísluš-
ných směrodatných povodňových úrovní, 
mapu povodňového nebezpečí a vhodná po-
vodňová opatření, a na základě těchto pod-
kladů zahrneme lokalitu Horoušánky do 
povodňového plánu. Dále jsem radě navrhl, 
aby ta jako příslušný orgán vydala územní 
opatření o asanaci území,  zejména se zapra-
cováním územních a stavebně-technických 
podmínek pro odstraňování dopadů závad 
na stavbě komplexu odvodňovacího sys-
tému v předmětném území. V neposlední 
řadě doporučím zastupitelstvu města a jeho 
příslušnému výboru projednat změnu územ-
ního plánu spočívající v omezení zastavěné 
a zastavitelné plochy v předmětné lokalitě 
toliko v rozsahu stávajících stavebních po-
zemků. Jsem přesvědčen, že tato opatření 
budou našimi spoluobčany akceptována 
jako nezbytná a především, že se díky nim 
situace v Horoušánkách rapidně zlepší.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
místostarosta
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vy bude po projednání v radě předložen ke 
schválení zastupitelstvu města. Dalším vý-
znamným tématem byla jedna z posledních 
výzev k dotacím z ROP střední Čechy v ob-
lasti podpory rekonstrukce místních komu-
nikací. Vzhledem k podmínkám výzvy byla 
jako nejvhodnější vybrána pro rekonstruk-
ci ulice Vítězslava Nováka. Rada schválila 
zpracování projektové dokumentace, která 
je nezbytnou součástí pro podání žádosti 
o dotaci, jež činí více než 70%. Dalším oříš-
kem, který byl na programu jednání, byla 
rekonstrukce čp. 65 v Riegrově ulici, jež je 
v havarijním stavu. Vzhledem k charakteru 
okolí nelze v této oblasti stavět (záplavová 
oblast). Rada tedy stála před rozhodnutím, 
zda objekt bez možnosti náhrady zbourat, 
anebo se pokusit o jeho záchranu a rekon-
strukci. Zřejmě poslední možností záchrany 
tohoto objektu je využití dotačního pro-
gramu ROP, prioritní osa 3, jež umožňuje 
rekonstrukci objektů pro sociální účely. 
Rada města rozhodla o přípravě podkladů 
pro žádost o tuto dotaci a upřesnila záměr 
vybudovat v tomto objektu v přízemí mateř-
ské centrum a v patře chráněné (azylové) 
byty např. pro matky/otce s dětmi v akut-
ní sociální situaci. Velmi těžkým tématem 

je vodohospodářská situace a zaplavování 
pozemků v oblasti Horoušánky. Jelikož od-
vodňovací systém v této lokalitě nevyhovuje 
funkčně ani kapacitně stávajícím potřebám 
a řešení celé situace je obtížné, rozhodla 
Rada města Úvaly, jako povodňový orgán, 
o následujících opatřeních: vyžádat od s. p. 
Povodí Labe odborný posudek a povodňo-
vou mapu a následně zahrnout toto území 
do povodňového plánu města a dále vypra-
covat návrh územního opatření o asanaci 
území se zapracováním územních a staveb-
ně - technických podmínek pro odstraňo-
vání dopadů závad na stavbě komplexu od-
vodňovacího systému v předmětném území. 
Byl schválen nový Organizační řád Měst-
ského úřadu Úvaly, kam byly zapracovány 
současné změny – přesuny pracovníků, 
rozdělení jednotlivých kompetencí vedení 
města a další. Rada města rozhodla o připo-
jení města Úvaly k již tradiční akci „Vlajka 
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na bu-
dovu úřadu. Dále bylo rozhodnuto, na zákla-
dě zaslaných žádostí, o doplnění některých 
komisí dalšími členy. Rada města rozhodla v 
souladu s doporučením komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na nákup služeb na 

zhotovení díla „Zajištění autorského dozoru 
projektanta během výstavby na akci Vodo-
hospodářské investice města“ o přidělení 
zakázky firmě Hydroprojekt CZ, a.s. Byla 
schválena smlouva o údržbě, opravě a revizi 
výtahového zařízení v novém pavilonu ma-
teřské školky Kollárova s firmou VÝTAHY 
VMS, s.r.o. Bylo schváleno ukončení smlou-
vy o poskytování servisu světelné signali-
zace v Úvalech a rozhodnuto o vypsání no-
vého poptávkového řízení na poskytovatele 
těchto služeb. Rada města se také zabývala 
dopravní situací v oblasti základní školy, kde 
neukáznění řidiči blokují příjezdovou cestu 
k čipu 735. Rada rozhodla o instalaci značky 
„ Zákaz zastavení“ na této cestě a v součin-
nosti s policií zajistí pravidelnou a trvalou 
kontrolu. Další jednání Rady města Úvaly je 
naplánováno na 2. března 2011. Rada měs-
ta, resp. její členové se scházejí pravidelně 
nejen na oficiálních radách města, ale podí-
lejí se také na řešení aktuálních problémů 
a jednání dalších orgánů města. Jsou tedy 
pravidelně v kontaktu a mohou flexibilně 
reagovat na nově vznikající potřeby města 
a jeho obyvatel. 

Josef Štěpánovský

Zprávy z města
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Schválená dotace na rybníky

Městu Úvaly byla schválena dotace na akci 
„Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Žádost o dotaci byla podána v srpnu loňské-
ho roku. Předpokládané náklady akce jsou 
zhruba 13,5 milionů Kč, z dotace půjde 75%. 
Zahájení stavby se plánuje tento podzim, po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Cílem akce je zejména vyřešit nevyhovující 
stav technických objektů rybníků a jejich 
zabahnění. Na Fabráku bude kompletně 
rekonstruován výtokový objekt, provede-
no vyrovnání koruny hráze a opevnění ná-
vodního líce hráze kamenivem. Opraven 
bude také sedimentační rybníček na vtoku 
do Fabráku. U průtočných rybníků Jámy 
a Kalák budou postaveny nové bezpečnost-
ní přelivy dimenzované v souladu s normou 
na 100letou povodeň (stávající objekty pře-
vedou pouze 3 až 5letou vodu). Manipulaci 
s vodou zde budou zajišťovat nové požerá-
ky. Ze zátopy rybníků se odtěží celkem cca 
7 000 m3 bahna. Tím dojde ke zvětšení aku-
mulačního prostoru rybníků a ke snížení 
obsahu živin ve vodě. Nádrže tak budou 
méně náchylné k rozvoji vodního květu 
a zlepší se jejich hygienické vlastnosti. Při 
březích rybníků Fabrák a Kalák budou zří-
zeny pozvolné zemní lavice. Vzniknou zde 
nové mokřadní plochy a předpokládá se 
jejich rychlé osídlení chráněnými druhy. 

MěÚ Úvaly, odbor investic (zpracovatel 
žádosti o dotaci Ing. Jan Neuwirth)

Autobusová zastávka 
„Úvaly, Radlická čtvrť“
Na město Úvaly byl doručen podnět rodičů 
žáků základní školy z oblasti Úvaly, Radlic-
ká čtvrť ve věci změny autobusové zastáv-
ky na znamení na zastávku stálou (autobus 
staví bez vyzvání) z důvodu hromadících 
se případů nechtěných přejezdů zastávky. 
Zejména mladší žáci si neuvědomují nut-
nost stisknout tlačítko spojené se zastave-
ním autobusu. Z výše uvedeného důvodu 
odbor investic a dopravy kontaktoval regi-
onálního organizátora Pražské integrované 

dopravy (ROPID), který má tyto záležitosti 
na starosti. Zástupce ROPIDu nám sdělil, že 
ve věci charakteru zastávky „Úvaly, Radlická 
čtvrť“ situaci zvážili a změnu charakteru na 
stálou zastávku v tuto chvíli nedoporučují. 
Jelikož od začátku letošního roku (přesněji 
od 3. 1. 2011) byl zaveden systém, kdy ces-
tující nastupující na zastávkách na znamení 
již nemusí dávat řidiči znamení, resp. řidič 
zde musí zastavit vždy, když se v prostoru 
zastávky kdokoliv nachází. Z hlediska ces-
tujícího je tudíž situace totožná jako na za-
stávkách stálých. Zůstala v platnosti pouze 
povinnost cestujících dávat znamení ve vo-
zidle před výstupem. Současně s tímto byl 
počet zastávek na znamení podstatně roz-
šířen, což už za první měsíc provozu bylo z 
větší části kvitováno - jak cestujícími (rych-
lejší provoz, méně časté zastavování a větrá-
ní vozidla), tak i dopravci (sice velmi malá, 
ale již znatelná úspora pohonných hmot za 

uspořené rozjezdy). Obecně z těchto důvo-
dů ROPID nedoporučuje počet zastávek na 
znamení snižovat. Avšak ROPID na základě 
výše uvedeného podnětu vydá interní na-
řízení pro řidiče linky č. 391, kterým bude 
zavedena povinnost u školních spojů v pří-
padě, že budou ve vozidle děti či studenti, 
aby v zastávce vždy zastavili! V případě, že 
toto nařízení nebude účinné, odbor investic 
a dopravy k nejbližšímu termínu změn jízd-
ních řádů (červen 2011) zažádá o úpravu 
charakteru výše zmíněné zastávky. Prosíme 
rodiče o spolupráci v této věci, aby pomoh-
li odboru investic a dopravy získat zpětnou 
vazbu na plnění interního nařízení pro řidi-
če linky 391. Žádáme, aby v případě, že opět 
dojde k nechtěnému přejezdu zastávky, 
informovali o této skutečnosti na telefonu 
281 091 535.
Děkujeme.

Petr Matura, odbor investic a dopravy

4

Schválena dotace 68 mil. Kč na vodovod

Na konci ledna tohoto roku schválila Rada SFŽP další významnou žádost o dotaci, zahrnující 
rekonstrukci stávajícího přivaděče a vodojemu Rohožník, prodloužení přiváděcího řadu 
a výstavbu vodojemu Úvaly Jih.
Díky těmto investicím dojde k výraznému snížení ztrát, zlepšení tlakových poměrů v síti 
a zvýšení kapacity systému zásobování pitnou vodou.

Po dotaci 144 mil. Kč na kanalizaci se jedná o další důležité vítězství Úval na bitevním poli 
evropských dotací. Náklady 89 mil. jsou kryty 71% rozpočtem EU a 6% státním rozpočtem. 
Na vlastní zdroje města tedy připadá zbývajících 33%, resp. 21 mil. Kč.
Podle rychlosti postupu administrace akce je možné, že stavba začne již letos, hlavní objem 
prací se předpokládá v letech 2012 – 2013.
Partnery města v projekční, finanční a inženýrské přípravě vodohospodářských investic 
jsou společnosti VRV, a.s., a HYDROPROJEKT CZ, a.s. Rekapitulace uvedená v následující 
tabulce je pak jasným dokladem naší dlouhodobé a úspěšné spolupráce:

cena bez DPH výše dotace vlastní 
zdroje celkem

OPŽP – kanalizace* 203 144 59

OPŽP – vodovod* 89 68 21

Kraj – kanalizace 5. května** 11 7 4

MZe – ČOV** 16 9 7

Celkem v mil. Kč 319 228 91

Celkem v procentech 100% 71% 29%

* schválená dotace ** přidělená dotace
Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zprávy z města
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Důležitá zdravotnická 
telefonní čísla

(Údaje  platné k 10. 2. 2011)

Záchranná služba: 155 

Nemocnice a lékařské pohotovostní 
služby

Nemocnice Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 
Brázdimská 1000, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav (pohotovost úrazová chirurgie, 
interna, dětské) 
tel.: 326 902 781

Nemocnice Kolín 
Žižkova 146, Kolín (pohotovost - vstup z 
ulice U nemocnice)  
tel.: 321 756 111 

Nemocnice Říčany 
Smiřických 315.  Říčany (bez pohotovosti)
tel.: 323 627 511 
 
Nemocnice Český Brod 
Žižkova 282, Český Brod  (bez pohotovosti)
tel.: 321 610 811 

Poliklinika Malešice 
Plaňanská 573/1, Praha 10  
 tel.:  281 019 111  
 tel.: pohotovost: 281 019 244
(pohotovost dětská i dospělá, 
lékárna nonstop 19.00-7.00)

Zubní pohotovostní služby:
 
Nemocnice Kolín 
Žižkova 146, Kolín 
tel.: 321 756 111 
(pohotovost umístěna v pavilonu dětského 
oddělení v přízemí -  so a ne 8.00-13.00) 

Zubní pohotovost Praha 
Spálená 12, Praha 1 
tel.: 222 924 268 
(pohotovost: po-čt 19.00-6.00, pá 16.00-
6.00,  so+ne 7.00-18,30, 19.00 -6.30) 

Zdravotní středisko Úvaly  
Pražská 1144, 250 82 Úvaly 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé 

MUDr. Irena Těšíková 
Akreditované zdravotnické zařízení 
specializačního vzdělávání, akreditace od 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 
40332/2007. 
Po:   7.30 – 12.30  
Út: 13.00 – 16.00, 
 16.00 – 18.00 péče o diabetiky 
St:   7.30 – 12.30 
Čt:   7.30 – 10.00 
 10.00 – 12.30 péče o kardiaky 
Pá:   7.30 – 12.30 
Telefon: 281 982 250 
Mobil: 777 274 121 
Email: itesikova@centrum.cz 
Internet: 
http://lekar.zdravcentra.cz/tesikova 

MUDr. Michaela Maříková  
Po: 8.00 - 12.00,  12.30 - 14.00  
Út: 8.00 - 12.00,  12.30 - 14.00 
St: 8.00 - 12.00, 
               12.30 - 14.00 diabet. poradna  
Čt:          13.00 - 18.30 
Pá: 8.00 - 12. 00, 
               12.30 - 14.00 MUDr. Klemanová 
tel.: 281 982 853 

MUDr. Eva Karásková 
Po: 12.00 - 18.00  
Út:   8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 
St:   8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00  
Čt:   8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00  
Pá:   8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00 MUDr. 
Soukupová 
Tel.: 281 982 869

Interna
 
MUDr. Hrabálek 
Po: 13.30 - 16.30 
Čt:   7.30 -   8.30 (odběry), 8.30 - 12.00  
Mobil: 602 417 532

Dětští a dorostoví lékaři 

MUDr. Lenka Jeřábková  
Po:   7.45 - 12.00 pro nemocné, 
 13.00 - 15.00 pro zvané  
Út: 14.00 - 16.00 pro nemocné, 
 16.00 - 18.00 pro zvané 
St:   7.45 - 12.00 pro nemocné,  
 13.00 - 15.00 pro zvané 
Čt:   7.45 - 10.00 pro nemocné, 
10.00 - 13.00 poradna pro zdravé děti 
Pá:   7.45 - 12.00 pro nemocné 
Tel: 281 981 493 

MUDr. Vladimíra Kumprechtová  
Po:   7.45 - 12.00, 12.30 - 14.00 
Út:   7.45 - 11.00 (Jirny)    
 13.00 - 14.30 (Úvaly) 
St: 13.00 - 16.00  16.00 - 17.00 
Čt:   7.45 - 10.00,  
10.00 - 14.00 poradna pro miminka 
Pá:   7.45 - 12.00,  12.00 - 13.00 
odpolední ordinace vždy pro zvané 
a objednané 
Tel.: 281 982 885 

Zubní lékaři
 
MUDr. Jiří Mareš  
Po: 7.30 - 17.30 
Út: 7.30 - 15.00 
St: 7.30 - 15.00 
Čt: 7.30 - 15.00  
Pá: 7.30 - 12.30 
Tel: 281 981 635 

MUDr. Vladěna Stehlíková  
Po: 7.30 - 15.00 
Út: 7.30 - 17.00 
St: 7.30 - 15.00 
Čt: 7.30 - 15.00  
Pá: 7.30 - 12.30 
Tel: 281 981 635 

MDDr. Jana Macháčková 
Po: 7.30 - 15.00 
Út: 7.30 - 15.00 
St: 7.30 - 17.00 

Čt: 7.30 - 15.00  
Pá: 7.30 - 12.30 
Tel: 281 981 635 

Gynekologie 
 
MUDr. Mário Šmehil 
Po: 8.00 - 11.30,  12.30 - 18.00  
(15.00 - 18.00 - pouze objednané pacientky) 
Út: 7.30 - 11.30,  12.30 - 15.00 
St: 7.30 - 11.30,  12.30 - 15.00 
Čt: 8.00 - 11.30,  12.30 - 18.00 
Pá: 7.30 - 12.00 
Tel: 281 981 801 
Mobil: 777 347 486 
www.gyneuvaly.cz

Lékárna

Pharm.Dr. Hana Kantorová
tel.: 281 981 423
Po – Čt 7.45 – 17.00
Pá 7.45 - 17

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České 
republice uskuteční nyní na jaře 2011. 
Rozhodným okamžikem, ke kterému 
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 
26. března 2011. Poprvé v historii se bu-
dou sčítat všechny země  EU z nařízení 
Evropské komise v jeden společný rok. 
Náklady na sčítání lidu jsou v České re-
publice přibližně 250 Kč na osobu (tedy 
cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je 
při tomto způsobu sčítání částka v  Ev-
ropské unii obvyklá ). 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přine-
se celou řadu novinek, které souvisejí s tím, 
jak se vyvíjejí informační technologie, ale 
také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve 

společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.

• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 
sčítacích formulářích tak nejsou žádné 
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, 
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hledis-
ka vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodina mož-
nost využívat osobní počítač a připojení 
k internetu. 

• Nově bude možné vyplňovat elektronické 
sčítací formuláře na internetu a odesílat 
je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání infor-
mací patří v současnosti mezi nejbezpeč-
nější vůbec. 

POZOR!
Informace o aktuálním platném  tele-
fonním  čísle  POLICIE  ČR -  obvodní 
oddělení Úvaly: od 02/2011 došlo ke 
zrušení původního telefonního čísla 
281 981 238. Současné platné telefonní 
číslo je: 974 881 800

Zprávy z města
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• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % přípa-
dů pracovníci České pošty.

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině 
případů posílat domovní a bytové listy pro-
střednictvím datových schránek. 

• V době ostrého sčítání v březnu 2011 bude 
všem k dispozici bezplatné telefonní cen-
trum s operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011 
Začalo fungovat call centrum pro veřejnost, 
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou 
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně 
sčítání každý den od 8:00 do 22:00. 
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet 
domácnostem do schránek informační letá-
ky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vho-
dí komisař do schránky lísteček s návrhem 
termínu, kdy do dané domácnosti přinese 
sčítací formuláře. Každá domácnost najde 
ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domác-
nosti a roznášet formuláře. Každý občan do-
stane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé 
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BY-
TOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě 
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formu-
lářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným 
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti 
platné v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě ho-
diny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhod-
ný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, 
tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi 
a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání 
uvést.  

26. března 2011 
V tento den je možné začít odevzdávat vypl-
něné sčítací formuláře. Existují tři základní 
cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání 

na kterékoliv poště

14. dubna 2011   
Do tohoto dne mají všichni podle zákona 
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat 
přes internet, poštou v obálce nebo osobně 
předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011 
Končí činnost call centra s bezplatnou lin-
kou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro 
informace o sčítání lidu číslo Českého statis-
tického úřadu 274 057 777, které je v provo-
zu v úředních dnech. Stále bude také fungo-
vat informační email info@scitani.cz.

Ondřej Kubala, 
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011

Pár poznámek 
k Programovému 
prohlášení – 2. část
Stav Života Úval
Nejzávažnější kritickou připomínku jsem 
si nechal na konec. Jedná se o situaci kolem 
Života Úval (dále jen ŽÚ). Při projednávání 
Prohlášení na zasedání zastupitelstva 9. pro-
since 2010 byla právě o ŽÚ největší diskuse. 
V Prohlášení je jen velmi obecně řečeno, že 
ŽÚ bude moderním informativním bulleti-
nem na základě jasně stanovených pravidel. 
V současné době je redakční rada komisí 
Rady města Úvaly (dále jen rady). Z disku-
se jsem získal informaci, že tomu tak bude 
i nadále. Komise rady jsou podle zákona 
o obcích jejím poradním orgánem, nelze 
na ně kromě jedné speciální „přestupkové“ 
komise přenášet rozhodovací pravomoc. 
To znamená, že redakční rada by měla jen 
navrhovat radě, co se v ŽÚ uveřejní a co ne. 
V praxi to snad chodí trochu jinak, ale silný 
vliv a dokonce právo veta má vedení města, 
nikoliv redakční rada. 
I složení redakční rady je poplatné složení 
rady města. V ideálním případě by členy 
redakční rady měly být výrazné osobnosti 
města s dobrou pověstí, které nejsou svázány 
s žádnou politickou stranou. Chápu, že je to 
na malém městě velký problém, ale za pokus 
by to stálo. Na kritiku, že se ze stránek ŽÚ 
vytratila demokratická diskuse, odpovídalo 
minulé vedení města, že přes opakované vý-
zvy se autoři článků s kritikou nebo s jinými 
názory moc nehrnou. To má několik důvodů. 
Za prvé mají externí potenciální autoři málo 
přesných informací, takže odpovědí na kri-
tiku v ŽÚ je vždy smršť informací, že všech-
no je jinak a že dotyčný(á) situaci nerozumí. 
Často je také reakcí na kritiku konstatování, 
že to špatné se udělalo v dřívějších dobách a 
někdy je takový komentář spojený i s ostrou 
kritikou směrovanou na autora. Ne každý se 
chce nechat vystavit tomuto tlaku. 
Místní tisk není problémem jen v Úvalech a 
není to problém banální. Důkazem je Proti-
korupční strategie vlády ČR, kde je uvede-
no pod bodem 1.6. Zavedení opatření proti 
zneužívání radničních periodik. Minister-
stvo kultury má předložit vládě novelu zá-
kona č.46/2000 Sb., o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického tisku, která 
by měla upravovat pravidla pro periodický 
tisk ve smyslu objektivních a vyvážených 
informací. Rozsáhlý průzkum radničních 
novin totiž ukázal, že v mnoha případech 
tyto noviny slouží jen k prezentaci vedení 
měst a dále jsou zahlcovány nekonfliktními 
tématy, jako je sport a kultura, na úkor důle-
žitých věcí, o kterých rozhodují volení čle-
nové zastupitelstva. Informace o jiných ná-
zorech, stanoviscích a jiných řešeních, které 
zaznívají od dalších členů zastupitelstva na 
oficiálních zasedáních, jsou často v místním 
tisku potlačovány nebo i odmítány. Tolik ci-
tace z podkladů pro usnesení vlády. 
Ale ještě zpět do Úval. V minulém období 
byly Otevřené Úvaly v zastupitelstvu v opo-
zici a vydávaly si svůj občasník. Jistě proto, 
aby se mohly volně prezentovat a reagovat 
na rozhodování vedení města. Nyní jsou 
samy ve vedení, a tak jsem zvědav a jistě ne-
jsem sám, jak se (ne)změní Život Úval, který 

je časopisem nás všech občanů města a hra-
zen z našich daní.

Ing. Ivan Černý
člen Zastupitelstva města Úvaly

Reakce na komentář 
Ing. Černého ke stavu 
měsíčníku Život Úval
Plně souhlasím s Ing. Černým, že situace a 
stav měsíčníku ŽÚ v minulém období nebyl 
ideální, naopak mnohdy jsme ho jako opozi-
ce velmi kritizovali. Proto jsme do koaliční-
ho Programového prohlášení prosadili ono 
ustanovení o jeho „modernizaci“ a nyní se 
ho snažíme naplňovat.
Na toto téma bylo svoláno širší jednání ko-
aličních partnerů, na které jsme přinesli 
návrh základních dokumentů, kterými by 
se mělo vydávání ŽÚ řídit. Kromě drobných 
změn ve Statutu ŽÚ byl asi nejpřínosnějším 
soubor doporučení pro vydávání městských 
časopisů a tzv. Kodex dobrého radničního 
periodika. Tyto dokumenty jsme převzali 
z otevřených zdrojů organizací, které reali-
zovaly projekt Radniční listy bez cenzury. 

Z ustanovení, která jsou obsažena ve výše 
uvedených dokumentech např. vyjímám :
• doporučení k formě a složení redakční 

rady, která bude nově volena zastupitel-
stvem a nikoli radou města

• důsledná povinnost redakční rady zveřej-
ňovat nezkreslený obraz skutečně celé šíře 
názorů,

• povinnost vyvíjet aktivitu k získávání al-
ternativních názorů a pravidla pro jejich 
zveřejňování,

• odstup od sdělení, nestrannost při úpravě 
tisku, vyváženost

• informovanost o budoucích záměrech a 
rozhodnutí vedení města

Mimo to jsme přišli i s některými návrhy k 
obsahu měsíčníku, jako např. zřízení nových 
rubrik Listárna, Diskusní prostor a občasné 
Ankety. Také jsme navrhli zavést pravidelná 
měsíční diskusní témata např. k plánovaným 
projektům města.

Koaliční partneři se shodli na předlože-
ných návrzích, které budou zapracovány do 
nových verzí dokumentů, kterými se řídí 
vydávání ŽÚ. Také zástupci Redakční rady 
souhlasili s návrhy k modernizaci a ožive-
ní městského periodika. Celá problemati-
ka bude diskutována na nejbližším VZZM, 
kde budou jistě nové návrhy schváleny. Tím 
bude dán základ k proměně ŽÚ v opravdu 
kvalitní, moderní a demokratické radniční 
periodikum. Bude záležet nejen na Redakč-
ní radě, ale i na všech ostatních občanech 
města, jak se podaří tyto zásady zrealizovat a 
jak kvalitní příspěvky se podaří do každého 
čísla shromáždit.

Proto závěrem vyzývám Vás všechny čtená-
ře ŽÚ:  Nebojte se napsat svoje názory, ne-
styďte se zveřejnit svoje postřehy a pište. 
Vždyť čím více příspěvků a článků se podaří 
otisknout, tím čtivější a kvalitnější bude náš 
ŽÚ.

Ing. Michal Breda, místostarosta

Zprávy z města
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Zprávy z města
Modernizace trati 
Běchovice – Úvaly  
(1. část)
Stavba „Modernizace traťového úseku Praha 
Běchovice – Úvaly“ je jednou z posledních 
dosud nerealizovaných staveb I. tranzitní-
ho koridoru Děčín st. hr. – Praha – Česká 
Třebová – Brno - Břeclav st. hr. / Lanžhot 
st. hr. Začátek stavby je definován v místě 
bývalého nadjezdu silnice I/12, konec stav-
by je v železniční stanici Praha Běchovice. 
Celková délka stavby je 10,268 km. Její část 
se bezprostředně dotýká zájmového území 
města Úvaly, a to konkrétně železniční stani-
ce Úvaly, včetně přilehlého traťového úseku 
Český Brod – Úvaly.
Historie trati sahá do I. poloviny 19. století, 
kdy se jako součást tzv. olomoucko-praž-
ské dráhy stala jednou z prvních parostroj-
ních železnic v Čechách. Stavba probíhala 
v letech 1842 – 1845 a již 20. 8. 1845 byla 
slavnostně otevřena příjezdem prvního par-
ního vlaku do Prahy. V letech 1871 – 1873 
byla trať mezi Českou Třebovou a Prahou 
zdvojkolejněna. V padesátých letech 20. stol. 
pak elektrifikována a položena třetí traťová 
kolej. Na začátku devadesátých let 20. stol. 
přistoupila ČR k evropským dohodám AGC - 
o mezinárodních železničních magistrálách 
a AGTC - o nejdůležitějších trasách meziná-
rodní kombinované dopravy, ve kterých byly 
definovány čtyři tranzitní železniční korido-
ry, na nichž se provede prioritně moderniza-
ce v parametrech daných těmito dohodami. 
Úsek trati Praha Běchovice - Úvaly se tak stal 
součástí tzv. I. železničního koridoru.
Projektová příprava stavby začala již v roce 
1999, kdy byly zahájeny práce na zpracování 
dokumentace pro územní řízení. Jejím vý-
sledkem bylo rozhodnutí o umístění stavby, 
které nabylo právní moci v průběhu roku 
2005. Před jeho vydáním ještě došlo k do-
hodě MěÚ Úvaly s investorem stavby o je-
jím rozšíření o prodloužení podchodu v žst 
Úvaly za ostrovní nástupiště vč. přístupové 
rampy do ul. Pod Tratí/Vydrova a o propoje-
ní mezi ul. Purkyňova a přístupovou cestou 
k ul. Na Spojce novým spojovacím chodní-
kem.  
Následně byla zpracována dokumentace 
pro stavební povolení a předpokládalo se, 
že v nejbližší době bude vydáno stavební 
povolení a stavba bude zahájena. Bohužel 
podal jeden z účastníků řízení stížnost proti 
vydanému územnímu rozhodnutí a MMR, 
ačkoli předtím jeho námitku odmítlo, v tom-
to případě platnost územního řízení zrušilo. 
Tím se po několika letech dostala příprava 
stavby opět na začátek. 
Od konce r. 2009 je zpracovávána spol. SU-
DOP Praha, a.s., aktualizace dokumentace 
pro územní řízení, která by měla opět vyús-
tit rozhodnutím o umístění stavby. Současně 
s tím bylo zpracováno Oznámení dle příl. č. 
4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí (EIA), jako podklad pro 
zjišťovací řízení. Na základě jeho závěrů byl 
záměr „Modernizace traťového úseku Praha 
Běchovice - Úvaly“ nadále posuzován podle 
citovaného zákona. Byla tak zpracována do-
kumentace EIA a její posudek byl 28. 1. 2011 
zveřejněn na webových stránkách MŽP.  Ve-
řejné projednání dokumentace EIA by mělo 

proběhnout během měsíce března letošní-
ho roku s následným vydáním závěrečného 
stanoviska MŽP. To by umožnilo dokončení 
aktualizované dokumentace pro územní 
řízení a vydání pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby v závěru letošního roku.
Pokračování v příštím vydání.

SUDOP Praha, a.s., HIP ing. Mečl 
ve spolupráci s SŽDC, s. o., ing. Jindrou 

a MěÚ Úvaly, ing. Böhmem

P. S.
Vážení čtenáři, napište nám vaše po-
střehy a krátká vyjádření k předlože-
né záležitosti. Vaše názory zveřejníme 
v dalším vydání. E-mail: zivotuval@se-
znam.cz

Vaše redakce Život Úval

Zahájení jarních prací
S příchodem teplejšího počasí pracovníci ve-
řejně prospěšných služeb započali s každo-
ročním omlazovacím prořezem okrasných 
dřevin a likvidací náletových křovin. Dále 
se provádějí opravy po zimě poničených 
dešťových vpustí. Postupně probíhá ruční 
čištění chodníků. Strojní čištění komuni-
kací bude prováděno po ukončení zimní 
pohotovosti a přestavbě sypače na zametač. 
Předpokládaný termín, pokud počasí dovo-
lí, bude konec března. 

Petr Prchal, vedoucí VPS
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Zprávy z města - Vyhlášky

Město Úvaly
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Úvaly se na svém zasedání dne 9. 12. 2010 
usnesením č.037a/010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
• Město Úvaly touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
• Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce po-

platku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
• Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní 

užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění vý-
kopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a re-
klamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

• Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i práv-
nické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvede-
ným v odstavci 1.3

Čl. 3 
Veřejná prostranství 
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných pro-
stranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1, jež je nedíl-
nou součástí této vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného pro-
stranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
• Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostran-

ství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání 
veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostran-
ství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povin-
nost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. 
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný 
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblí-
že následující pracovní den.

V ohlášení poplatník uvede4

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní 
firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem opráv-
něny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, 
zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání 

veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik 
nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
• Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského 

státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uve-
de kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmoc-
něnce v tuzemsku pro doručování.5

• Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník 
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala.6

• Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povi-
nen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nej-
později do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý 
den:
• za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
  poskytování služeb                                                                        10 Kč
• za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování pro-

deje                                                                                                    10 Kč
• za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   30 Kč
• za provádění výkopových prací                                                 10 Kč
• za umístění stavebních zařízení                                                 10 Kč
• za umístění reklamních zařízení                                              100 Kč
• za umístění zařízení lunaparků a jiných obdob. atrakcí       50 Kč
• za umístění zařízení cirkusů                                                       10 Kč
• za umístění skládek                                                                       10 Kč
• za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                10 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce            10 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce         10 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce          10 Kč
• za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby 
  filmových a televizních děl                                                          10 Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
• za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
  (např. předzahrádka) 
  do   10 m2                                                                            6 000 Kč/rok
  nad 10 m2                                                                         20 000 Kč/rok 
• za umístění stavebního zařízení                                 300 Kč/měsíc
• za umístění skládky                                                        500 Kč/měsíc
• za umístění reklamních zařízení:
přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží nebo služeb 
a reklama                     
výrobkem  používané pouze v době prodeje či provozní 
doby (do 1m2  půdorysné plochy)                                      600 Kč/rok     
reklamní zařízení ostatního druhu a reklama výrobkem 
(vetší než 1 m2   půdorysné plochy) 
za každý i započatý m2                                                       1 000 Kč/rok 
za vyhrazení trvalého parkovacího místa                     5 000 Kč/rok
        
Čl. 7
Splatnost poplatku 
• Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný nejpoz-

ději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
• Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 15 dnů ode dne  zaháje-

ní užívání veřejného prostranství.
• Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uzna-

ný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povin-
nost splnit, nejblíže následující pracovní den.

1.§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplat-
cích“)

2.§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 3.§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4.§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5.§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

6.§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7.§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
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Čl. 8
Osvobození a úlevy
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího mís-
ta pro osobu zdravotně postiženou1,
b) z akcí pořádaných na veřejném pro-
stranství, jejichž výtěžek je určen na chari-
tativní a veřejně prospěšné účely2. 
Od poplatku se dále osvobozují:
• akce pořádané městem a příspěvkovými 

organizacemi a organizačními složkami 
zřizovanými městem, 

• akce pořádané místními zájmovými orga-
nizacemi, sdruženími nebo spolky.

                              
Čl. 9
Navýšení poplatku 
• Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-

kem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním vý-
měrem.3

• Včas nezaplacené nebo neodvedené po-
platky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
č. 4/2007 ze dne 21.6.2007

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2011. 

MUDr. Jan Šťastný  v.r. starosta   
JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D. v.r.
místostarosta 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č.5/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství

28. října                    Jungmannova    Slavíčkova                 
5. května  K Hájovně  Slezská
Alešova   Kladská   Slovenská
Aloise Dostála  Klánovická  Slovinská
Arnošta z Pardubic Klostermannova  Smetanova
Arnoštova  Kmochova  Smrková
Atlasová   Kollárova  Sovova
Barákova  Komenského  Srbská  
Bendlova stezka  Kožíškova  Sukova
Bezručova  Kupkova   Šafaříkova
Bohumila Trnky  Lesní   Šámalova
Borová   Lipanská   Škvorecká
Boženy Němcové  Lipová   Šrámkova
Bratří Čapků  Lužická   Štefánikova
Brožíkova  Máchova   Švermova
Bulharská  Mánesova  Táboritská
Buková   Maroldova  Těsnohlídkova
Čechova   Masarykova stezka Tigridova
Čelakovského  Milíčova   Tichého
Česká   Modřínová  Tisová
Čermákova  Moravská  Tovární
Dalmatská  Muchova  Tylova
Denisova  Na Spojce  Tyršova
Do Hodova  Na Stráni  Ukrajinská
Dobročovická  Na Vinici  U Horoušánek
Dobrovského  Na Ztraceném korci U Hostína
Doktora Strusky  nábř. J.Krejcárka  U Kaberny
Dvořákova  Nad Koupadlem  U Obory
E.E.Kische  nám. Svobody  U Přeložky
Ebenová   Nerudova  U Starého koupadla
Erbenova  Osadní   U Vidrholce
Fibichova  Otokara  Březiny  U Výmoly
Foersterova  Oty Pavla  V. Špály
Fügnerova  Palackého  Václava Rytíře
Glücksmannova  park Josefa Nachlingera Vítězslava Nováka
Grégrova  Pernerova  Vladimíra Vondráčka
Guth-Jarkovského  Pod Slovany  Vojanova
Hakenova  Pod Tratí  Vrchlického
Hálkova   Poděbradova  Vydrova
Havlíčkova  Podhájí   Wolkerova
Hodov   Polská   Zahradní
Husova   Pražská   Zálesí
Horova   Prokopa Velikého  Želivského
Chelčického  Purkyňova  Žižkova
Chorvatská  Raisova
Jalovcová  Rašínova
Janáčkova  Riegerova
Jedlová   Roháčova
Jeronýmova  Rokycanova
Jiráskova  Rosenbaumův park
Jirenská   Rumunská
Josefa Lady  Ruská
Jugoslávská  Rusínská

8.§ 4 odst. 1 zákona o místních 
poplatcích

9.§ 11 odst. 1 zákona o místních 
poplatcích

10.§ 11 odst. 3 zákona o místních 
poplatcích
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Nad výročím T. G. Masaryka

7. března si v celé České republice připomí-
náme již 161. narozeniny velké osobnosti na-
šich dějin, prvního československého prezi-
denta – prezidenta Osvoboditele – Tomáše 
Garriqua Masaryka. O svých vzpomínkách 
nad setkáním s ním redakci Života Úval na-
psal místní rodák a pamětník pan Jindřich 
Lízner.
Moje setkání s T. G. Masarykem
Můj děda z otcovy strany měl na konci Újez-
da  n/Lesy „U rybníčka“ směrem na Kolodě-
je chalupu, dvě krávy a pár korců pole. Pan 
prezident jezdíval na zámek v Kolodějích, 
kde si často vyjížděl na koni po okolí. Měl 
radost, když se na chvíli ztratil z dohledu 
svým ochráncům. Takovým úkrytem byla 
chalupa mého dědy. Pan prezident sesedl 
z koně a šel polní cestou k dědově chalupě. 
Uvázal koně za stodolou a šel na kus řeči. 
Sedl si na zápraží, babička mu udělala „ bílé 
kafe“ a k tomu nějakou placku nebo domácí 
chleba s máslem. Babička oslovovala pana 
prezidenta „starý pane“ a tak si povídali, než 
ho našli jeho ochránci.
Můj otec byl nejstarší z osmi dětí. Bylo po 
žních v roce 1935 a na poli jsem sbíral klás-
ky. Šel jsem se do chalupy napít. Za stodolou 
byl uvázaný kůň. Přišel jsem na dvůr, na zá-
praží seděl pan prezident s babičkou, v ruce 
měl hrnek kávy a vedle byla mísa vdolků. 
Pozdravil jsem a babička povídá: „To je můj 
vnuk od mého nejstaršího.“ Pan prezident 
mi podal ruku a povídal: „Tak sokolíku, do 
které chodíš třídy?“ Odpověděl jsem: „Půjdu 
do třetí.“ „A jaké máš vysvědčení?“ Odpově-
děl jsem: „ Samé jedničky“. Pan prezident mi 
poklepal na rameno a řekl: „To je dobře, jen 
se uč, národ bude potřebovat vzdělaný lidi“.
Ze vzpomínek babičky
Pan president šel někdy pěšky na náves. Ko-
lem něho byl houf dětí, které pan prezident 
počastoval různými pamlsky. Nikdy neměl u 
sebe peníze. Útratu zaplatili jeho ochránci.
Jednou pozval babičku do Prahy na Hrad. 
Babička se nastrojila, napekla košíček bu-
chet, které měl „starý pán“ rád, u brány řekla 
legionářům, kteří tam byli na stráži: „Řekně-
te starému pánovi, že je tady Marjánka z Ou-
jezda a jsem pozvaná.“ Pan prezident babič-
ku pohostil a asi půl hodiny si popovídali.
Do dneška jsem zažil devět prezidentů, ale 
žádný se nevyrovnal „starému pánovi“. 
                                   Vzpomíná Jindra Lízner

V únorovém čísle jsme vás, čtenáře Ži-
vota Úval, oslovili se žádostí o zaslání 
vašich vzpomínek na železniční ne-
hodu rychlíku Bečva, ke které došlo 
v Úvalech v červenci 1984. Do redakce 
nám přišel tento příspěvek:

Vzpomínka pana 
Richarda Saidla st.
Jel jsem autoškolou od náměstí, trať byla po 
opravě a ten den zvednuta rychlost na 100 
km/h. Závory se pochopitelně nezvedaly, 
tak jsem jel pod mosty a ke stanici. Myslím, 
že sloužila výpravčí Růžena, byla v šoku, jeli-
kož jedno dvojkolí dopadlo asi 2 až 3 m od ní 
na 1. peron. Oznámila nehodu a byla úplně 
mimo. Zemřelým byl cestující, který se kou-
kal z okna vozu, jež si lehl na bok, a jemu to 
ubrousilo ruce a vykrvácel. Následky neho-
dy jsem viděl. Došlo k ní vybočením koleje 
za tepla při průjezdu vlaku mezi přejezdem 
trati a „velkým mostem“. Vybočení koleje je 
jev, kdy při vysokých teplotách a špatné di-
lataci v kombinaci se špatným štěrkovým lo-
žem se kolej při průjezdu vlaku zkroutí a ná-
sledkem toho vypadnou podvozky z kolejí, 
a to se stalo i v Úvalech. Všechna kola na pod-
vozcích vagónů vypadla vně oblouku, pouze 
zadní podvozek třetího vozu od konce byl 
na vnitřní straně. To se mu stalo osudným, 
protože byl nasměrován na 4. kolej (zatímco 
přední podvozek jel po druhé koleji) a tím 
vlastně podrazil asi dva sloupy od zastře-
šení peronu. Tato střecha na vagon spadla 
a částečně ho rozpůlila. Tím došlo k roztrže-
ní vlaku. Čtvrtý vůz (vůz 1. třídy) od konce 
byl na koleji u nástupiště zhruba u podcho-
du, ale chyběla mu všechna dvojkola. Jedno 
se zabořilo vedle dopravní kanceláře. Zde 
byl vlak přetržen a pátý vůz od konce byl ta-
žen setrvačností s přední částí vlaku a zasta-
vil se až za mostem v ulici Na Spojce. Tento 
vůz padl na bok, ale mám pocit, že se to stalo 
až při dobržďování a zastavení. Poslední dva 
vozy měly vypadlé podvozky, ale v zásadě 
se cestujícím v nich nic nestalo. O tom, že 
je více mrtvých se povídalo, prý snad až 18. 
Vyšetřování a první pomoc probíhala v pod-
chodu.

 Připravil Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Proč to v některé mateřské 
školce jde dělat lépe než v jiné
Po delším přemýšlení a uvažování, jestli 
mám napsat tento článek nebo ne, jsem do-
spěl k názoru, že tak chci učinit. Předem 
chci napsat, že tímto článkem nechci niko-
ho urazit. Píšu tento článek jen pro zamyš-
lení a zvážení, jak někde jde některé věci 
dělat lépe nebo méně autoritativně. Můj syn 
navštěvuje Mateřskou školu Pražská prvním 
rokem. Předtím navštěvoval Mateřskou ško-
lu v Klučově,  která je vzdálená od Úval cca 
15 km. K tomuto rozhodnutí nás donutil 
důvod, že syn nesplňoval kritéria pro přije-
tí do MŠ v Úvalech. Tak jako pro každé dítě  
i pro něj to bylo ze začátku těžké a musel si 
zvyknout na nový kolektiv, nové paní učitel-
ky a brzké vstávaní. Měli jsme jako rodiče 
velkou radost z toho, že už po prvních třech 
týdnech chození do školky si na to všechno 

začal zvykat. Během dvou měsíců se nás do-
konce o víkendech ptal, kdy už zase půjde 
do školky za paní učitelkami. Ve třídě bylo 
26 dětí ve věku od tří let až po předškoláky. 
Na to všechno dohlížely dvě paní učitelky, 
které dokázaly s láskou naslouchat dětem, 
ale taky je patřičně pokárat, když něco vy-
vedly. Velkou výhodou MŠ v Klučově bylo 
to, že paní učitelky věděly jak to udělat, aby 
tomu malému človíčkovi neznechutily cho-
zení do školky. A když už něco provedl, tak 
aby se z toho patřičně ponaučil a příště to 
už neudělal. Když jsem já nebo manželka 
přišli vyzvednout syna do školky, kolikrát 
ani nechtěl jít domů a chtěl si ještě hrát. Tak 
paní učitelka řekla, ať jdeme klidně dál, ať si 
k němu sedneme, nebo jen tak se s námi ba-
vila o tom, co dnes ve školce dělali, co plánu-
jí apod. Kolikrát se i stalo, že si syn oblíbil ve 
školce nějakou hračku a celý den si s ní hrál. 
Když jsme pak pro něj přišli, tak si chtěl 
půjčit hračku domů. Řekl jsem mu, že se nej-
dříve musí zeptat paní učitelky, jestli mu ji 
půjčí, že ji zítra přinese zpátky. Nikdy v tom 
nebyl problém, nikdy se nestalo že, by mu to 
nedovolila nebo že by hračku nevrátil. 
Na nástěnce ve školce vždy byly informa-
ce pro rodiče na celý rok dopředu. I tak se 
každý měsíc informace aktualizovaly. Vždy 
jsme věděli, kdy si máme vzít dovolenou 
apod. Když byl ve školce karneval nebo vá-
noční besídka, děti se neposílaly po dobu 
příprav domů, tak aby se pak vracely na 
besídku společně s rodiči. Děti v Klučo-
vě si besídky připravovaly společně s paní 
učitelkou. Vždy měly z toho velkou radost, 
že si dokázaly akce samy připravit. Druhý 
den po besídce byly na webu školky fotky. 
Z mikulášské besídky jsme dokonce dostá-
vali natočené CD. To samé ale nemůžu říct o 
školce Pražská. Hned po nástupu do školky 
jsme si všimli, že jiná školka, jiný řád, jiné 
zacházení a jiná pravidla. Jedno z pravidel 
v MŠ Pražská je podávání rukou při odcho-
du dítěte ze školky, což mě připadá jako za 
totality. Proč by dítě muselo při odchodu 
podávat paní učitelce ruku? Je snad dospě-
lé? Nestačilo by snad říct jenom na shleda-
nou nebo ahoj? Určitě co rodič, tak to jiný 
názor, ale mně to připadá scestné a pro tak 
malé dítě taky nevhodné. Dále co se týká in-
formovanosti, např. informovanost o fungo-
vání školky o letních prázdninách je nulová. 
Nemělo by to být jasné již v září na začátku 
nového školního roku? Jak si rodiče mají 
v práci naplánovat dovolenou, když se neví, 
jak to bude s otevřením školky o prázdni-
nách? A co aktualizace webových stránek 
MŠ Pražská? Až po mém nezávazném rozho-
voru s paní Tesařovou (vedoucí správního 
odboru), že na webu školky jsou k 22. 01. 
2011 poslední fotky z dubna 2010, byla paní 
ředitelka na tuto skutečnost upozorněná 
paní Tesařovou. Paní ředitelka překvapeně 
řekla, že si myslela, že fotky tam jsou, že to 
dělá pro školku nějaký pán a že to neudělal 
(trochu trapná výmluva, hodit to na někoho 
jiného)…tady se nabízí otázka, jak často si 
asi vedení školky prohlíží svůj web...? A to 
nám všichni říkali, že MŠ Pražská je nejlepší 
školka v Úvalech. Mám takový pocit, že ve 
školce Pražská se nehledá cesta, jak to či ono 
udělat lépe, ale spíše jak to či ono neudělat 
vůbec a nepřidělávat si zbytečné starosti a 

Názory čtenářů
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práci. (Že by se vedení školky drželo příslo-
ví, kdo nic nedělá, nic nezkazí? Taky jedna z 
možností.)
Ještě jednou chci zdůraznit, že tímto člán-
kem nechci nikoho urazit ani poučovat. Píši 
jenom o tom, proč to někde funguje a ně-
kde ne. A na závěr chci říci, že tento článek 
píši jako soukromá osoba a je to pouze můj 
osobní názor (na základě svých zkušeností 
s jinou školkou). Pokud se někdo bude tímto 
článkem cítit dotčen, tak ať se zamyslí, proč 
tomu tak je (proč to asi tak cítí). Odpověď si 
musí najít každý sám…

Rastislav Šimoňák, Úvaly

Vandalismus

Vážení občané Úval, dovoluji si navázat na 
rozhovor v posledním čísle Života Úval z 2. 
února 2011. Hned na první stránce je rozho-
vor Dr. Pokorného, který dává otázky a pan 
starosta MUDr. Šťastný odpovídá o nárůs-
tu vandalismu v Úvalech a okolí. Proč toto 
píši - v sobotu 5. února 2011 v odpoledních 
hodinách jsem projížděl mou rodnou vesni-
cí Hradešínem a na rozcestí, kde se silnice 
stáčí směrem na Masojedy a na druhou stra-
nu na Doubek stojí sakrální památka z roku 
1913. Je to nádherný kříž s velkým a pevným 
podstavcem, který byl opraven u příležitos-
ti oslav 1100 let obce Hradešín. Vždy, když 

jsem kolem projížděl na hřbitov, kde jsou 
pochováni mí prarodiče, jsem měl velkou 
radost, že hrstka lidí v dnešní hektické době 
si najde čas a něco udělá pro společnost. Ta-
kových lidí si velmi vážím a moc jim fandím 
v jejich další prospěšné práci. Tohoto dne 
jsme však spatřili zkázu. Celá socha byla 
zbourána a rozmetána na poli. Mě i Dr. Po-
korného to zvedlo ze sedačky auta. Dlouho 
jsme pak přemýšleli, jaká individua můžou 
toto udělat, vždyť tyto sakrální stavby vy-
tvořili naši předkové a nádherně je usadili 
do krajiny, kde plnily a plní funkci morální 
i estetickou. Aby toho nebylo málo, když 
jsme se vrátili domů a já jsem se šel ještě 
s rodinou projít, tak jsem spatřil rozbité sklo 
na informační nástěnce Klubu přátel histo-
rie a přírody Úval a okolí. Tato nástěnka už 
byla v minulosti několikrát terčem útoku 
a přitom jen informuje, jak malá, ale oprav-
du malá skupinka lidí dělá něco pro naši 
krásnou a tolik v současnosti potřebnou pří-
rodu i historii.  Informuje o opravách našich 
sakrálních památek a vyhlášení kulturních 
památek, technických památek atd. Můj 
závěr je, že někteří lidé si neváží sisyfovské 
práce jiných lidí, a je mi, a nejen mně, z toho 
velmi smutno. 
P. S. Tímto chci naléhavě apelovat na občany 
Úval, aby si více všímali věcí, které se dějí 
kolem nás.

Petr Urban - člen Otevřených Úval

Kultura a volný čas

 

Městský ples 
aneb Tak jsem hlídala tombolu 
po jedenácté…

Vlastně jsem dvakrát pro nemoc vynecha-
la, ale beztak mohu z vlastních vzpomínek 
potvrdit, že městský ples je rok od roku vy-
dařenější. Místa u stolů byla od I. ročníku té-
měř vždy zaplněna do posledního, zdálo by 
se i nevýhodného, za hudbou na pódiu (ta 
přibyla pro velký zájem před několika lety) 
nebo těsně u reproduktorů. Jenže na plese 
hluk nejspíš nevadí a i ti, kteří sedí u dveří 
nebo tančí na parketu, stejně neslyší sami 
sebe a jsou pohlceni muzikou. Chodím na 
ples jako „tetka“, co sedí na okraji, bez part-
nera, a sleduje „cvrkot“. V našem případě 
spíše řečeno taneční pohyb, kmitání, jásání, 
hopsání, vlnění a … hlídám. Hlídám s kolegy-
němi nádhernou tombolu, kterou připravi-
la, nakoupila, zabalila a instalovala „děvča-
ta“ ze správního odboru a kulturní komise. 
Byla převážně pořízena z darů sponzorů. 
Kochám se pohledem na ni, na dobře nala-
děné přicházející, na zaplňující se sál, který 
pak vře. Pozoruji tu skrumáž nadšených tan-
čících a mám radost, že jsou každý rok vidět 
mladé páry, stálé páry a starší páry a všichni 
si to užívají. V prvních letech zaplňovali část 
u stolů a parketu i sousedé z Újezda. V po-
sledních letech již zcela zájem úvalských 
zaplní všechna místa v sále. Pocit sounále-
žitosti dokresluje i předtančení „úvalské-
ho“ soutěžního mladičkého páru a taneční 
představení dětí z „domečku“ (MDDM). To 
všechno ráda pozoruji a vůbec mi nevadí, že 

se nedostanu k tanci, a ani to těm vrstevnic-
kým starším párům nezávidím. Mám radost 
za ně, že jim to ještě funguje a přeju si, abych 
ještě hodně takových plesů mohla navštívit 
a pomoci při organizaci.

Alena Janurová, členka komise pro 
kulturu rady města

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve všechny zájemce

do 

Divadla Rokoko
dne 23.3.2011 v 19:00 h 

Hra vášní

 Hra přináší věčné téma krize 
středního věku a smysluplnosti 

manželského svazku v okamžiku, kdy 
děti opustí rodné hnízdo a kdy je třeba 
znovu nastolit otázku, co nás ještě drží 
pohromadě a jaký smysl má naše další 

soužití. Bravurní komedie odhaluje 
nejen to, kým se zdáme být, ale i to, 
co skrýváme hluboko uvnitř, tedy 
doslova přivádí na jeviště alter ego 

svých hrdinů.

Hrají:  
Zuzana Kajnarová, Oldřich Vízner, 
Dana Syslová, Otakar Brousek ml., 

Dana Batulková

Prodej  vstupenek  na MěÚ Úvaly, 
odbor správní

(cena vstupenky 176,- Kč)

Informace na tel:   281 982 485,   
281 091 543, 723 040 530,  607 665 937

e-mail: alena.fejtova@mestouvaly.cz
Doprava individuální

Názory čtenářů



Od Wericha ke Kameňáku

Bylo, nebylo – ale stalo se.
Nastal podzim minulého století, rok 1928 - 19. hodina.  Přiblížil jsem 
se od Nebeské brány už na dosah matičce Zemi shůry. A z hůry se 
běžně nelétá. Pták s nákladem večerní dobou. Byl už znaven nákla-
dem? Do Vídně či do Salzburgu bylo daleko a Praha sice na dosah, 
ale poručte ptáku, když se zvedne protivítr.
I zakroužil ten pták – zvaný čáp, nad malým nádražím označeným 
„Úvaly“ a vložil do klína jisté paní Marii Reifové z Malé Strany v Pra-
ze – takový malý, leč roztomilý outěžek. Předčasně! Výlet za mužem 
jejích snů skončil radostnou událostí. A protože štěstí přeje připra-
veným, ocitla se rodinka spolu na nádražíčku v jistých Úvalech.
Maminka z Prahy a tatínek z Úval.  Po 9 měsíční známosti přivítali 
mé sesazení s radostí tomu odpovídající. Oba to spojilo na celý ži-
vot.
V Úvalech jsem přežil neskutečnou zimu 1928-29. Byl jsem v té 
době neskonale bojovný. Ač váhy 2,40 kg, jsem na kost v té hezké 
vile nezmrzl – poznal jsem, jak vlastními silami bojovat proti nepří-
zni osudu. Srocovali se kolem postýlky a vynášeli proroctví, že „ten-
hle uzlíček stěží přežije“. Nerozuměl jsem těm hlasům. Podvědomě 
jsem však cítil, že asi ten příští život chci bohatě prožít! Kolem vilky 

pobíhali pejskové, kteří poštěkávali, kočičky, které se lísaly, to byla 
má pohádka. S blízkým lesem, který voněl.
A ještě něco jsem poznal. Naučil jsem se plakat. Slzy mně vstoupily 
do očí, když mně byla zima, nebo jsem měl hlad. Hlasový orgán, kte-
rý jsem si zachoval až do dnešních dnů, mě vždycky dostal z tísně.
Více už si nepamatuji, snad ještě jednu věc vzpomínám. Tatínek 
s maminkou se měli natolik rádi, že vedle mne na světě pobíhá bratr 
Mirek. Byl vynikajícím fotbalistou. Čas od času jsme si vjeli do vlasů, 
z lásky.
V Úvalech jsem se ocitl v době, kdy jsem režíroval film „Jede Turek 
od Moravy“, zašel jsem v místa, kde byl ten tajemný objekt mého 
narození a prvních mých dnů v Úvalech. Nenašel jsem jej – uběhlo 
už šedesát let! 
Ještě jedna vzpomínka se mi vkrádá na mysl v souvislosti s tímto 
místem – dnes už předměstím mé milované Prahy. Bylo to v roce 
1946, když jsem v červnu hrál s Janem Werichem v komedii „Přišel 
na večeři“ roli Richarda Stanleyho. Jen tak se mi zeptal, zda jsem 
rodilý Malostraňák. Řekl jsem mu, že ano, i když jsem spatřil první 
hodiny života v Úvalech. Přimhouřil oči a zamyšleně pronesl – „Úva-
ly, Úvaly, to je na mapě?“ Přikývl jsem a dodal: „Je odtamtud Marie 
Majerová.“ To ho dovedlo i k další slovní ekvilibristice a dodal: „Jó, 
tak tu pani znám! A voni už tam vedou silnice?“ Asi by se divil – jako 
se divím já!
15.2.2011       
 Váš Oleg Reif

Další vzácný host na besedě u nás!
Jak už předchozí článek napovídá, přijede k nám legenda filmového 
plátna a divadelní herec – pan Oleg Reif. Režisér, herec, scénárista, 
dramatik. Pochází z ruské aristokratické rodiny, která po revoluci 
v Rusku 1917 emigrovala do Československa, a jeho otce stihl po 
roce 1945 krutý osud, kdy ho Rudá armáda po roce 1945 odvlekla 
na Sibiř do gulagu, kde strávil více jak 13 let. I o tom se jistě pan Reif 
zmíní, ale hlavně o své práci, je skvělý vypravěč a zážitků, hlavně 
kolem herců a filmu, má na mnoho hodin. Jistě sami poznáte – ne 
náhodou nazval setkání s námi: „Od Wericha ke Kameňáku.„
A přiveze sebou i některý svůj film, kterých natočil desítky. K vidění 
bude i výstavka podpisů herců s dokumentací, o kterých bude pan 
režisér vyprávět. A zmíní se také i o sportovcích, se kterými natočil 
také několik filmů. Jistě to bude vyprávění zajímavé! 
                               

Jiří Štork
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Mistrovství ČR v electric Boogie
- MDDM gratuluje

Z MČR v Electric Boogie se naši repre-
zentanti Honza Ťoupalík a Marcel Ha-
vrda vrátili s medailemi. Máme radost, 
gratulujeme jim a rádi se s vámi podě-
líme o zážitky Honzy Ťoupalíka. Říká:  
„Dne 6. 2. 2011 jsme se já a Marcel Havr-
da zúčastnili mistrovství České republiky 
v Electric Boogie v Jablonci nad Nisou. Oba 
jsme tancovali v hlavní věkové kategorii 
sólo a měli i společně duo. V sólech bylo 
přihlášeno 17 tanečníků ze všech koutů 
republiky, konkurence byla tedy veliká. 
Mně a Marcelovi se podařilo probojovat 
až do finále. Marcel po skutečně vynikají-
cím výkonu vybojoval 3. místo a já, i přes 
pád v složitém tanečním prvku obsadil 7. 
místo. Poté následovala kategorie EB dvo-
jic, kde bylo přihlášeno 5 soutěžních duet 
a kde jsme vytancovali neuvěřitelné 2. mís-
to hned za Hybrid’s Crew, známou dvojicí 
z finále talentové soutěže Talentmania. Cel-
kově bych tuto soutěž hodnotil jako velice 
úspěšnou, i proto že budeme opět repre-
zentovat náš „domeček“, taneční skupinu, 
Úvaly a samozřejmě i Českou republiku 
na mistrovství Evropy a mistrovství světa.“  
Za celý domeček gratuluje a na ME a MS pře-
je hodně úspěchů  

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly
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Okénko knihovny
Březen – měsíc čtenářů, 
aneb Co bychom všechno mohli, 
kdybychom mohli
Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků vyhlašuje letos novou celostátní akci: 
Březen - měsíc čtenářů - a navazuje tím na 
akci Březen - měsíc knihy a v posledních le-
tech i Březen - měsíc internetu. Akce se tedy 
zaměřuje na čtenáře (knih, časopisů, e-zdro-
jů) a čtení, nikoli na knihu jako takovou.
Cílem akce je posilovat společenský význam 
a prestiž četby, propagovat činnost kniho-
ven a informačních center, zjistit situaci s 
reálným ne/čtenářstvím v ČR, zjistit, proč 
k nám čtenáři nechodí, a změnit naše 
prostředí, fondy, služby, sebe! 
Hlavní aktivity, do kterých se mohou knihov-
ny přihlásit:
•   Maraton čtení, jehož cílem je přiblížit čte-

nářům a dalším návštěvníkům co největší 
kontakt s autory a překladateli literárních 
děl i odborné literatury. 

•   Čtenář roku: cílem této aktivity je posi-

lovat společenský význam a prestiž četby 
a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce 
využívají a podporují.

•   Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“
Další celostátní akcí, o které stojí za to se 
zmínit, je soutěž Městská knihovna (MěK) 
roku, jejíž první ročník proběhl v loňském 
roce. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české 
knihovny, které jsou provozovány či zřizo-
vány městy a motivovat je k rozšíření a zkva-
litnění veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb. Soutěž finančně podpořila 
firma Skanska.
Do soutěže se v loňském roce přihlásilo 
celkem 38 městských knihoven. V prvním 
kole byly knihovny hodnoceny metodou 
benchmarkingu (hodnotil se například 
počet nových přírůstků knihovního fondu 
na 1000 obyvatel, plocha knihovny v m2 na 
1000 obyvatel, počet registrovaných uživa-
telů apod.). Hodnocení proběhlo ve čtyřech 
velikostních kategoriích měst podle počtu 
obyvatel. Vítězné knihovny navštívila a hod-
notila odborná komise. Předmětem hod-

nocení bylo především společenské 
a komunitní působení knihovny pro 
obyvatele města a úroveň prostředí 
knihovny – exteriér, interiér, technic-
ké vybavení, sociální zázemí apod.
Přestože ve většině hodnocených kritérií 
si naše knihovna nestojí vůbec špatně, tak 
vzhledem k naprosto nevyhovujícím prosto-
rám, ve kterých je v současné době knihovna 
umístěna, se takové soutěže účastnit nelze. 
Zrovna tak  z výše zmíněných důvodů nebu-
deme v rámci akce Březen – měsíc čtenářů 
připravovat „maraton čtení“ ani „týden čte-
ní“. Nezbývá než doufat, že se situace zlepší, 
a my se nebudeme muset před svými kole-
gy z jiných knihoven stydět za prostředí, ve 
kterém, i když děláme, co můžeme, nejsme 
schopni vytvořit to, co má současná knihov-
na plnit – být místem pro komunitní 
a kulturní aktivity svého města.
Přejeme všem čtenářům pěkný začátek jara 
a na vaši návštěvu se těší knihovnice MěK 
Úvaly.

Knihovnice MěK Úvaly

Plán táborů MDDM Úvaly

POBYTOVÉ TÁBORY

2. 7. - 9. 7.  

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ 
TÁBOR CHOLTICE
OD 8 LET, PROCHÁZKOVÁ

16. 7. - 30. 7. 
JINDROV
OD 6 LET, NAVRÁTILOVÁ

17. 7. - 23. 7.  

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ CHOLTICE
PŘEDNOST MAJÍ DĚTI 
Z DRAM. A HUD. KROUŽKŮ
POSPÍŠILOVÁ J.

21. 8. - 28. 8. 

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
LAŽÁNKY
POUZE PRO TS RYTMUS RI, 
RII, RIII, RIV, NAVRÁTILOVÁ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

4. 7. - 8. 7.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ
OD 7 LET, POSPÍŠILOVÁ I.

11. 7. - 15. 7.  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ
OD 7 LET, POSPÍŠILOVÁ I.

18. 7. - 22. 7.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
TURISTICKÝ I.   
OD 6 LET, PROCHÁZKOVÁ O.

25. 7. - 29. 7.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
TURISTICKÝ II.
OD 6 LET, PROCHÁZKOVÁ O.

1. 8. - 5. 8.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
TANEČNÍ STREET,MODERN
POUZE PRO TS RYTMUS RIII, RIV
NOVÁKOVÁ K.
HOFMANNOVÁ L.

8. 8. - 12. 8. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
LIDOVÁ TVORBA
OD 6 LET, POSPÍŠILOVÁ J.
KUBEŠOVÁ J.

15. 8. - 19. 8.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
TANEČNÍ MAŽORETKY
POUZE PRO ČLENY 
KROUŽKŮ, TS RYTMUS
ZAHRÁDKOVÁ M.
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Úvalský literární koutek

PROBUZENÍ

Když jarní paprsek  
na okno zazvoní, 
květy se rozvinou, 
s radostí zavoní.

Jak slunce v úsvitu  
duše se probudí, 
otevře oko své, 
tmu v světlo promění.

Ten starý zázrak  
z poznání pramení, 
ani ta touha snad  
nic na tom nezmění.

Volání života  
naše dny probouzí, 
láskou se prohřejí, 
nikoho nesouží.

I výkřik slavíka  
dává nám znamení, 
že je tu lásky čas, 
je tu čas proměny.

Josef Štěpánovský Obora se probouzí, foto Emanuel Vejnar

O čem psal Život Úval před 45 lety
Podařilo se…

Loutková scéna po téměř dvouletém odml-
čení se opět ozvala. Je to jeden z mála dů-
kazů, že loutkové scény nejsou přežitkem. 
Účast na dvou představeních dokazuje, že 
ti nejmenší se dovedou radovat právě ze 
skutečného divadélka, které jim nemůže na-
hradit televizní pohádka, i když je nepopira-
telně kvalitnější, neb je hrána profesionály.  
Je opravdu radostné vidět ty rozzářené oči 
a ten kontakt malého diváka s právě hrající 
loutkou - to je odměna našim loutkářům za 
to, že svůj volný čas věnují těm nejmenším. 
A něco na vysvětlenou. Přes veškeré výzvy 
v našem časopise nezvětšil se počet členů 
naší loutkové scény, ale jsou to stále stejní 

obětaví pracovníci jako manželé Kýnovi 
i s dcerkou Jiřinou, Bezdíček, Steibitz, B. Du-
fek, J. Modřanský, R. Franková, Vl. Králová, 
M. Mulačová aj., kterým patří náš dík za obě-
tavou práci. Získáme další spolupracovníky? 
Co říkáte, rodiče těch nejmenších? Stojí za 
to dělat dětem radost? Přemýšlejte -  nevá-
hejte - rozhodněte se brzy!   

Podaří se?

Divadelní soubor J. K. Tyl připravuje …. 
Nechte se překvapit a sledujte na plakátech 
…
Záleží na úvalských občanech, zda divadel-
ní soubor, který měl velmi dobrou úroveň, 
bude hrát. Věřte, že nejtrapnější situace 

pro herce i ochotníka je, když hraje před 
několika diváky. Bere to chuť k další činnos-
ti, neboť kdo jen trochu nahlédl do života 
ochotnického divadla, ví, co večerů takový 
ochotník stráví, než se nastuduje jedna hra. 
Pak se jednou nebo dvakrát sehraje a vše 
končí. Jistě se najde takový čtenář, který na-
mítne „vždyť si hraje pro svou zábavu“ nebo 
„je to jeho koníček“. Jenže je v tom podstat-
ný rozdíl. Sběrateli čehokoli zůstane sbírka, 
ale divadelnímu ochotníkovi jen vzpomínky 
na mnoho ztracených večerů na zkouškách 
a na premiéru s vyprodaným nebo polo-
prázdným hledištěm. Dokážeme naplnit 
velký sál KD?
Za pokus to stojí.

(Převzato z Života Úval č. 3/1966)

Výstava Play 
- v galerii Mánes Praha
Naše děti navštívily unikátní expozici v ga-
lerii Mánes v Praze. Nezapomenutelným zá-
žitkem je samotná prohlídka. Výzva pro nás  
byla - Hrajte si!  Petrovi Niklovi se to oprav-
du podařilo. Děti uplatnily svoji vlastní fan-

tazii, tvořivost, do exponátů mohly přímo 
vstupovat, dotvářet je a hrát si s nimi. Všech-
no bylo dovoleno. Z hodnocení dětí jsme 
viděli spokojenost a radost. Výstava se nám 
líbila a doporučujeme. Přinášíme i několik 
postřehů od dětí.

Mikuláš: „Fajn to bylo celé, ale nejvíc se mi 
líbilo takové mechanické oko a dělo, ze kte-
rého vylétávaly kouřové kruhy.“

Tom Kvasnička: „Moje pocity z výstavy: dob-
ré, pěkné a zábavné.“ 

Kryštof: „Prostě bombové.“

Míša: „V Praze v Mánesu to bylo úžasné. 
Byla tam opravdu zábava, protože tam byla 
spousta hraček a kreslení, takže tam oprav-
du nebyla nuda.“

Tom Buček: „ Bylo to tam velmi hezké a zá-
bavné. Doporučuji všem.“

Za třídu 3. A a 3. C Zdeňka Křížová 
a Marcela  Průžková

Dopravní výchova

V únoru spousta dětí naší školy absolvova-
la teoretickou přípravu dopravní výchovy. 
Děti si zopakovaly dopravní značky, různá 
pravidla chování chodců i cyklistů v dopra-
vě, v programu na interaktivní tabuli zkou-
šely řešení křižovatek. Všechny tyto znalosti 
se jim budou hodit v dubnu, kdy bude do-
pravní výchova pokračovat praktickou částí 
na rozkládacím dopravním hřišti.  Nejde jen 
o to, že je tato výuka pro děti zábavná, ale 
hlavně o to, že budou jako chodci, cyklisté 
i spolujezdci díky svým znalostem v dopra-
vě ve větším bezpečí. A o to jde.

Mgr. Lenka Foučková

Co chystáme na březen?

•  proběhne školní kolo pěvecké soutěže 
„Kudy chodí písničky“

•  přivítáme nové občánky Úval (pomohou 
děti s paní učitelkou Šintlerovou)

•  proběhne literární soutěž
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Z literární dílny dětí

Moje kamarádka Holly 
(charakteristika)

Moje „možná“ imaginární kamarádka se 
jmenuje Holly. Má štíhlou postavu, dlouhé 
tmavě hnědé vlasy, velké modré oči, měří 
asi 170 cm a je moc hezká. Nosí věci podle 
nálady, ale vždy jí to sluší.
Je velmi slušně vychovaná - nemluví spros-
tě a nenadává. Chodí velmi zlehka a nikam 
nepospíchá. Při konverzaci mluví pomalu 
a srozumitelně. Je velmi vtipná a vždy, když 
se cítím mizerně, tak mi pomůže.
Holly je hodně přátelská (alespoň na mě tak 
působí), i když o svých přátelích moc ne-
mluví. Někdy mi připadá, že žádné nemá, ale 
asi je to hloupost, aby takový člověk, jako je 
Holly, neměl kamarády.
Holly mi také hodně často pomáhá např. 
s domácími úkoly, pečením cukroví, testy ve 
škole (vím, že je to divné), s uklízením, pros-
tě se vším. Často se mnou chodí na procház-
ky se psem, jezdí na kole, bruslích, chodí 
se mnou na Zumbu a hodně často hrajeme 
společenské hry.
Ráda sportuje, především hraje basketball 
a dělá atletiku. Hodně čte a vždy mi vypráví, 
o čem to bylo. Přímo miluje zvířata a zbož-
ňuje mé morče. Pořád mi říká, že by chtěla 
být veterinářkou. Také ráda nakupuje, po-
slouchá hudbu, a co nechápu, je, že se ráda 
učí. Také ráda maluje a uklízí. Hraje na mno-
ho hudebních nástrojů, zpívá sólo i ve sboru 
a ráda spí. Často spí u mě. 
Je samostatná, vše si obstará sama. O pomoc 
mě nikdy nežádala, spíš to bývá naopak. 
Hodně mi pomáhá, i cizím lidem a zatoula-
ným zvířatům. Vždy ví, co přesně chce. Do 
života má velké plány a myslím si, že jsou 
dobré.
Mám ji moc ráda. Jak už jsem předtím zmi-
ňovala, tak u mě často spí a usíná se vedle ní 
krásně, poněvadž vždy voní medem a citro-
nem, někdy i Vánocemi. Také se mi líbí, že 
je u mě vždy, když ji zrovna potřebuji, nikdy 
nezvoní ani nikdy neklepe, prostě se zniče-
honic objeví. Doufám, že se objeví brzy. 

Věnováno Holly – nejlepší kamarádce, kte-
rou si můžete přát.

Veronika Urbanová, 7. A

Náš host  
- polárník Václav Sůra

V úterý odpoledne, 25. ledna 2011, jsme 
se opět setkali s „panem“ polárníkem Vác-
lavem Sůrou. Přijal moje pozvání a přišel 
opět ochotně mezi nás, aby nám povyprá-
věl o svém loňském přechodu jezera Bajkal. 
Expedici tvořil Vašek Sůra a Pavel Blažek. 
Vloni jsme jejich každodenní zdolávání tra-
sy a boj se sibiřským počasím sledovali na 
webových stránkách a na nástěnce ve ško-
le, kterou jsem aktualizovala každý den. 
Kdo chtěl a mohl, byl u toho. Vašek si pro 
děti připravil nejdříve prezentaci o jezeře 
Bajkal, fotografie a film, který sám natočil.  
Vašek je výborný vypravěč. S humorem sobě 
vlastním vyprávěl, co se svým kamarádem 

Pavlem na expedici zažili. Film dětem uká-
zal, jak náročný byl terén, jaké vybavení oba 
polárníci měli, jaké překážky museli denně 
překonávat.  Otázky, které dětem pokládal, 
nutily děti přemýšlet a využít jejich znalosti 
ze zeměpisu a přírodopisu. Správné odpově-
di na sebe nenechaly dlouho čekat. Dozvě-
děli jsme se, že Vašek s Pavlem byli prvními 
Čechy, kteří toto dokázali, že jsou v přecho-
du jezera druzí nejrychlejší na světě, jak pro-
bíhala náročná příprava a tvrdý trénink na 
expedici  Bergans Bajkal 2010, nad kterou 
převzali záštitu bývalý pražský primátor 
Pavel Bém a ruský polárník Viktor Bojarski, 
že Vašek s Pavlem našlapali milión kroků, 
než urazili vzdálenost asi 700 km za 24 dnů 
a 6 hodin, že se pokusili o tzv. unsupported 
styl, nejtěžší styl, tedy bez podpory, že kaž-
dý táhl saně o váze 108 kg, na kterých měli 
nabalíčkované jídlo,speciální stan, satelitní 
vybavení, notebook, zásoby benzínu a další 
věci nezbytné pro tuto expedici. Vašek děti 
svým vyprávěním zaujal a zároveň pobavil. 
Závěr našeho setkání vyplnily dotazy dětí. 
V úterý odpoledne se nikdo ve škole nenu-
dil.  

Mgr. Marcela Havelková, parlament

Den her a kvízů

Víte, jaký je český název pro rakouské his-
torické město Graz, které leží v jihovýchod-
ním Rakousku, v údolí řeky Mur? (Štýrský 
Hradec)
Víte, jak se jmenuje nový sport, který vznikl 
ve Spojených státech a kombinuje typicky 
zimní sportovní disciplínu s letními rado-
vánkami a provozuje se hlavně v létě? K vý-
zbroji potřebujete motorový člun. (vodní 
lyžování)
Víte, zda se mohli setkat významní stavite-
lé svatovítské katedrály – Francouz Matyáš 
z Arrasu a Němec Petr Parléř? (Nemohli – 
Matyáš z Arrasu zemřel v roce 1352 v Praze 
a Petr Parléř do Prahy dorazil až v roce 1356 
na pozvání Karla IV.)
Takové a podobné otázky dostaly třídy na 
2.stupni v Den her a kvízů. V rámci celoroč-
ní soutěže si museli zástupci tříd do 8 hodin 
přijít pro 30 testových otázek a ty potom po-
mocí internetu, přítele na telefonu nebo ji-
ného zdroje zodpovědět. Do 13 hodin muse-
ly třídy odpovědi odevzdat. Potom už jenom 
čekaly, kolik bodů si připíší na své konto. 
Nejdříve a nejvíce správných odpovědí měla 
třída 6.A – 28 bodů, třída 7.B – 27 bodů, tří-
dy 7.A a 8.B získaly 24 bodů a třída 7.C ob-
držela 13 bodů. Bohužel, ostatní třídy se do 
soutěže nechtěly nebo zapomněly zapojit. 
Třídy, které soutěžily, se dozvěděly spoustu 
zajímavých věcí, spolupracovaly, využily in-
ternet, mobily a znalosti dospělých.  Podle 
ohlasů dětí i učitelů jsem zjistila, že se jim 
tento hrací den velmi líbil.

Mgr.Marcela Havelková, parlament

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ REA-
GOVALI NA VÝZVU NAŠEHO ŠKOLNÍHO 
PARLAMENTU A POSLALI DO ŠKOLY PO 
SVÝCH DĚTECH AUTOLÉKÁRNIČKY, KTE-

RÉ MUSELI VYMĚNIT POČÁTKEM NOVÉ-
HO ROKU ZA NOVÉ. VYBRANÉ LÉKÁRNY 
PŘEDÁME ORGANIZACI ADRA A TA JE 
BUDE ODEVZDÁVAT V RÁMCI PROJEKTU 
ITIBO DO KENI.
SBÍRAT LÉKÁRNIČKY MĚLO SMYSL. 
DĚKUJEME.                

Mgr.Marcela Havelková, parlament

Zimní akce v MŠ

V lednu jsme v naší školce pro děti připravi-
ly  SNĚHULÁKOVÝ  DEN. Zimní počasí nám 
sice nepřálo - pršelo, ale nás to neodradilo 
od záměru. Třídy a chodby jsme vyzdobily 
vystřihanými sněhovými vločkami. Děti do-
staly domů vystřižené velké papírové sněhu-
láky, doma si je s rodiči vyzdobily a přinesly 
do MŠ. Všechny sněhuláky jsme vystavily po 
celé chodbě a šatně. Děti se převlékly do ma-
sek sněhuláků. Učitelky připravily program 
plný soutěží a her - např. házení sněhovou 
(papírovou) koulí na cíl, stopy ve sněhu, 
sběr sněhových koulí, pohybové hry - Kuli-
la, Na rampouchy, Sněhové vločky.
Další akcí byla návštěva předškoláků v měst-
ské knihovně. Děti se seznámily s prostře-
dím knihovny, kde jim paní knihovnice pře-
četla pohádku. Děti si se zájmem prohlížely 
různé pohádkové knihy a encyklopedie. Po-
znaly i možnost půjčování knih domů.
Koncem února nás čekal Masopustní karne-
val s tancem a soutěžemi.
Nyní se již těšíme na jaro plné sluníčka a po-
hody.

    Děti a kolektiv učitelek z MŠ Pražská
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Slavnostní otevření 
MŠ Kollárova v Úvalech

Dne 9. února 2011 za chladného, ale slu-
nečného dne se konalo slavnostní otevření 
a odpoledne otevřených dveří nového pavi-
lonu mateřské školky Kollárova v Úvalech. 
Již dříve jste se na stránkách Života Úval 
mohli dočíst o zahájení, postupné realizaci a 
i dokončení projektu Rozšíření a zkvalitnění 
školky Kollárova v Úvalech (viz fotografie). 
Slavnostního otevření se zúčastnily desítky 
obyvatel města Úvaly, ale i hosté a vedení 
města. Starosta města mUDr. Jan Šťastný 
poděkoval všem osobám, které se o vybu-
dování nového pavilonu a zázemí mateřské 
školky zasloužily, a s přáním všeho dobrého 
předal školku „do užívání“ dětem. Ředitel 
Úřadu regionální rady JUDr. Ing. Tomáš 
Novotný, Ph.D., zmínil skutečnost, že tento 
projekt byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie, konkrétně z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Čechy. Přítomen otevření byl i radní 
Středočeského kraje JUDr. Karel molnár, zá-
stupci odboru investic města, dodavatelské 
firmy, technický dozor investora, projekto-
vý manažer, další osoby a subjekty.
mezi nejdůležitější přítomné však patřily
již děti a jejich rodiče. Děti si mohly se svý-
mi maminkami a tatínky celý nový areál 
prohlédnout a vyzkoušet si, jaké je to hrát si 

ve školce (viz fotografie). Školka je již vyba-
vena vším potřebným, a to i hračkami, židle-
mi, stolečky, potřebami pro spaní atd. Hned 
následujícího dne se konal dodatečný zápis 
pro obsazení míst v novém pavilonu a ma-
minky mohly na místě vyplnit i přihlášku. 
Projekt Rozšíření a zkvalitnění školky Kol-
lárova v Úvalech připravilo město Úvaly 
v průběhu roku 2009. Důvodem byla jak ne-
dostatečná kapacita mateřských školek na 
území města, tak i technický stav vnitřního 
vybavení a technického zázemí stávajícího 
objektu. Projekt byl schválen k poskytnutí 
dotace Výborem regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Čechy v květnu 2010. 
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsá-
na v srpnu 2010. 
Realizace projektu byla zahájena na počát-
ku července 2010, a to vyhlášením výbě-
rového řízení na dodavatele stavby a tech-
nologií. Samotné vnitřní úpravy kuchyně 
a kotelny, vč. dodávky technologií byly pro-
váděny velmi rychle už během září a října 
2010. od listopadu 2010 byl zahájen provoz 

rekonstruované kotelny a kuchyně již v no-
vých prostorech. mezitím probíhaly inten-
zivní práce na novém pavilonu (viz fotogra-
fie). Stavba nového pavilonu byla převzata 
v prosinci 2010 a v průběhu ledna 2011 na 
ni byl vydán kolaudační souhlas. Plánovaný 
harmonogram projektu byl dodržen a díky 
správně provedenému výběrovému řízení 
došlo i k úspoře plánovaných výdajů.
V rámci projektu došlo v původním objektu 
mateřské školky ke kompletní rekonstrukci 
(obměně) kuchyně vč. spotřebičů a nezbyt-
ného zázemí. Byla provedena zásadní rekon-
strukce topného systému a osazena nová 
regulace, tak dochází ke snížení ekologické 
náročnosti provozu.  Výstavbou nového pa-
vilonu je zvýšena celková kapacita mateřské 
školky ze 125 na 170 dětí. Počet oddělení se 
zvyšuje z pěti na sedm. mŠ Kollárova se tak 
stává dalším realizovaným projektem města 
Úvaly pro obyvatele Úval a okolí.
Celkové plánované způsobilé výdaje byly 
20.028 tis. Kč, financování z dotace může 
dosáhnout až 14.964 tis. Kč. Na financování 

způsobilých výdajů se podílí Evropský fond 
regionálního rozvoje a přispívá i Regionál-
ní rada regionu soudržnosti Střední Čechy. 
Zbývající část spolufinancuje město Úvaly 
z vlastního rozpočtu. Výdaje projektu dosa-
hují nyní částky 18.379 tis. Kč.
Celý projekt mŠ Úvaly se doposud vydařil 
a vydařilo se i slavnostní představení nové-
ho pavilonu a odpoledne otevřených dveří, 
a tak ještě před oficiálním zahájením provo-
zu byla školka plná dětí, smíchu a radosti.

Ing. Miloš Ciniburk
projektový manažer

Školství

 



Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., 
místní organizace Úvaly, oznamuje, že 
usnesením výroční členské schůze, konané 
dne 22. 1. 2011, končí svou činnost.  
Za výbor místní organizace STP, o. s., Úvaly

Loskot - jednatel

Čtyři výjezdy od počátku roku

od počátku roku se výjezdová jednotka SDH 
Úvaly zúčastnila čtyř výjezdů a ve všech 
případech šlo o události v sídelním městě.
První zásah se uskutečnil v dopoledních ho-
dinách 9. ledna, kdy bylo ve Smetanově ulici 
v Úvalech nutné odčerpat vodu ze sklepa ro-
dinného domu. 14. ledna se jednotka sboru 
odebrala dokonce ke dvěma událostem. Nej-
prve bylo nutné brzy ráno vyprošťovat vůz 
rychlé záchranné služby, který uvízl u sta-
rého koupadla. A pouhých pár hodin poté 
byla jednotka povolána k odčerpání vody ze 
sklepa rodinného domu v úvalské části Ho-
roušánek. 22. ledna vyjížděla jednotka do 
ulice Prokopa Velikého k události typické 
pro probíhající topnou sezónu. Ve zmíněné 
ulici se v komínu rodinného domu vznítily 
saze.                 za JSDH Úvaly Milan Bednář

Další památný strom v Úvalech

Na základě návrhu občanského sdružení 
Klubu přátel historie a přírody Úval a oko-
lí a pana Petra Urbana a souhlasu vlastníka 
pozemku, v daném případě Lesy ČR, s. p., 
rozhodl městský úřad Úvaly, odbor život-
ního prostředí a územního plánování, jako 
příslušný orgán ochrany přírody 24. ledna 
2011  o vyhlášení památného stromu, a to 
dubu zimního v lesním porostu ve Škvorec-
ké oboře jako součásti přírodního parku 
Škvorecká obora – Králičina. 
Strom je významnou dominantou, perspek-
tivní a významný svou velikostí a tvarem. 
Jde o tzv. „mariánský dub“ se sakrálními 
symboly. obvod kmene ve 130 cm výšky je 
355 cm. Památný strom je jedním z posled-
ních pamětníků zakládání Škvorecké obory 
koncem 17. a v počátku 18. století. Tímto 
stromem narostl počet památných stromů 
v Úvalech celkem na 3 stromy.

Dr. Vítězslav Pokorný
foto Mgr. Jitka Pokorná

Český svaz chovatelů 
drobného zvířectva

Historie svazu:
V letech 1919-1920 bylo v Úvalech založeno 
Drůbežnické družstvo. mělo i svou vlastní 
prodejnu v hostinci „U Českého lva“ na ná-
městí, kde družstvo prodávalo vejce, kuřa-
ta, husy a krmivo. V letech 1923-1924 došlo 
k rozpadu družstva. Dobrá myšlenka přispě-
la k založení Spolku pěstitelů králíků pro 
ouvaly a okolí se sídlem v ouvalech. 
V roce 1925 byla v Úvalech založena Stolní 
společnost pro chov drobných hospodář-
ských zvířat. V těchto letech bylo v Úvalech 
několik krásných chovů holubů a drůbeže. 
Tyto holubí chovy a jejich chovatelé se stali 
základem pro založení Spolku holubářů v le-
tech 1928-1930.
Ve 30. letech minulého století se Stolní spo-
lečnost rozdělila na Jednotu králíkářů a Spo-
lek chovatelů králíků a drůbeže pro ouvaly 
a okolí se sídlem v ouvalech. Spolek uspořá-

dal v roce 1933 první králičí hody. V tomto 
období přestala společnost vydávat časopis 
„Zvířena“ a byl vydáván nový časopis Svazu 
holubářských spolků a časopis Hospodář-
ské zvířectvo.
V letech 1933-1934 se spolky opět sjedno-
tily. V roce 1935 byl přejmenován Spolek 
holubářů na Spolek chovatelů výstavních 
a užitkových holubů.
V poválečném období roku 1951 byl začle-
něn Spolek holubářů do Spolku chovatelů 
drobného hospodářského zvířectva. V roce 
1952 se uskutečnila poslední výstava v ho-
telu U Komberců pod názvem „Zverex“. 
V témže roce se všechny drobnochovatel-
ské organizace a holubářský svaz sloučily do 
organizace Československého svazu chova-
telů drobného zvířectva. V roce 1959 byla 
zrušena organizace ve Škvorci a její členové 
přešli do organizace v Úvalech.
od počátku třicátých let byly v Úvalech 
pořádány výstavy drobného zvířectva. od 
roku 1930 na dvoře u Sechtrů, později až do 
roku 1952 U Komberců. Největší samostat-
né výstavy holubů byly pořádány v letech 
1947-1952. Úvalští chovatelé získávali ceny 
i na celostátních a mezinárodních výsta-
vách. od roku 1971 pořádá organizace zim-
ní výstavy, které jsou velmi populární v ši-
rokém okolí pro příhodný termín k nákupu 
zvířat.
V roce 1980 byla zahájena svépomocnou for-
mou výstavba klubovny a výstavní haly. Prá-
ce byly ukončeny v roce 1986. Po rozdělení 
republiky byla organizace přejmenována na 
Český svaz chovatelů drobného zvířectva 
a pod tímto názvem působí dosud.
V roce 2004 měla základní organizace 
v Úvalech 22 členů, kteří se účastní výstav 
klubových, celostátních i mezinárodních. 
organizace každoročně pořádá ve svém 

úvalském areálu Zimní výstavu králíků a 
drůbeže, která je spojena s okresní soutěží 
holubů. Poslední výstava byla v říjnu 2010. 
V roce 2002 se konal první ročník soutěže 
„o pohár města Úvaly“ o nejlepšího králíka, 
holuba, drůbež  výstavy.
Spojení na vedení Svazu:
Český svaz chovatelů 
Základní organizace Úvaly 
kontakt: Jitka Kotusová, Purkyňova 
1032, Úvaly, mobil: 724 150 347

Plány a náměty na další období:
Na základě dostupných informací a vzhle-
dem k dobré práci uvedené organizace bych 
si dovolil doporučit následující:
•  pravidelně měsíčně obměňovat skříňku 

naproti nádraží
•  vytvořit webové stránky organizace a tam 

zveřejňovat místní národní a mezinárodní 
akce a úspěch úvalských chovatelů

•  pokusit se vytvořit čtvrtletník a navázat 
tak na úvalskou tradici

•  ve spolupráci se ZŠ Úvaly založit kroužek 
mladých chovatelů

•  posílat pravidelné krátké příspěvky do Ži-
vota Úval

•  iniciovat vytvoření Farmářského družstva 
jako sekce svazu a inspiraci si získat v ob-
dobném družstvu v Jihočeském kraji 

Jsem přesvědčen, že paní Kotusová doplní 
informace o současnosti a plánech v budou-
cím období, za což jí předem děkuji. 
myslím si, že činnost svazu je velmi prospěš-
ná, a je proto vhodné v ní pokračovat jako 
v nástroji občanské aktivity. Je nutné všem 
aktivním členům upřímně poděkovat. 

*/ V historické části byly použity údaje 
z publikace Úvaly v průběhu století,

str. 239-240.
Ing. Petr Jankovský
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Přijďte mezi nás
Pravidelné schůzky členů občan-
ského sdružení Klub důchodců 
Úvaly se konají vždy ve středu od 
14 hodin v malém sálku Domu 
s pečovatelskou službou v Úva-
lech. Přijďte i Vy mezi nás pose-
dět při kávě, dozvědět se něco 
nového a zajímavého, zahrát si 
třeba společenské hry, nebo si 
jen tak popovídat a zazpívat. Sr-
dečně Vás zveme!

Za OS Klub důchodců Úvaly
Eva Havlíková

Organizace a spolky

P o Z V Á N K A 
na výroční členskou schůzi MO 

Českého rybářského svazu (ČRS)  ÚVALY,
která se koná dne 30. března 2011 od 18.00 hod

v sále DPS na nám. Svobody.

Program:
Vyhodnocení r. 2010

Plán činnosti v r. 2011  
Diskuse k předneseným zprávám

Usnesení a závěr 

Srdečně  zve výbor MO ČRS ÚVALY

Sport

Církev
90 let CČSH v Úvalech 

Církev československá husitská se zařadila 
do rodiny církví v tehdejším Českosloven-
sku dne 8. ledna 1920, tehdy bez určujícího 
přívlastku husitská. Vzešla z katolického mo-
dernismu, ale její živé duchovní kořeny se 
dotýkají husitské reformace a v celém jejím 
životě a práci i Ježíšem Kristem daných bib-
lických základů. Jak nyní vyjadřuje i samot-
ný její název, má vztah k víře a učení mistra 
Jana Husa, českého náboženského reformá-
tora a svědka Ježíše Krista. Přívlastek „husit-
ská“ nese ve svém názvu od roku 1971.
od jejího vzniku se ustavovaly jednotlivé 
náboženské obce po celé republice. o rok 
později po vyhlášení jmenované církve byla 
ustanovena dne 10. 3. 1921 i náboženská 
obec ve Škvorci, tehdejším sídle duchov-
ní správy, která byla převedena do Úval až 
v roce 1968.
Náboženská obec po prvních desetiletích 
svého rozvoje v ČSR překonala těžkou dobu 
německé okupace i tíživé období po II. svě-
tové válce. Svoji činnost nezastavila ani v ob-

dobí totalitního režimu, uvítala „sametovou 
revoluci“ a postupné nastolování demokra-
tických svobod v celé společnosti. Účastnila 
se podpory referenda o vstupu naší republi-
ky do Evropské unie. Nyní působí v Úvalech 
i dnes, v sídle duchovní správy, v Husově 
kapli na Pražské ulici čp. 180.
Náboženská obec za pomoci svých členů, 
ale i dalších občanů Úval a okolí si v roce 
2003 vybudovala vlastní zázemí - církevní 
dům (svůj svatostánek) a slavnostními bo-
hoslužbami za účasti nejvyšších církevních 
hodnostářů otevřela HUSoVU KAPLI v Úva-
lech.
od 1. 9. 2000 zde působí jako farářka CČSH 
v Úvalech mgr. Jitka Pokorná. Náboženská 
obec kromě své duchovní činnosti poskytu-
je též technické a prostorové zázemí kultur-
nímu sdružení - pěveckému sboru Christi 
Úvaly a občanskému sdružení Klub přátel 
historie a přírody Úval a okolí.
V úvalské Husově kapli se věřící z Úval, 
Škvorce, Běchovic, Újezda nad Lesy, Dol-
ních Počernic a z dalších obcí v okolí schá-
zejí k pravidelným nedělním bohoslužbám, 

působí zde pro seniory křesťanský klub, 
křesťanský kroužek pro děti s výukou ná-
boženství. Konají se zde komorní koncerty, 
besedy, výstavky, komponované kulturně 
společenské cykly, ekumenická setkání a 
řada dalších akcí a aktivit.
Církevní dům s Husovou kaplí a s farou 
CČSH v Úvalech se tak stal jedním z dalších 
trvalých kulturně společenských a duchov-
ních míst ve městě.

Mgr. Jitka Pokorná
farářka CČSH v Úvalech

Představení Újezd.net 
„Seriálu tří závodů pro Zdraví“ 
2011

Již 17. 4. odstartuje v Újezdu nad Lesy 3. roč-
ník Újezd.net „Seriálu tří závodů pro Zdraví“. 
Tento seriál pohodových závodů v duatlonu, 
v orientačním závodě na horských kolech 
(mTBo) a v cyklistickém závodě cross-coun-
try je určen pro širokou veřejnost a zaměřu-
je se především na děti a rodiny a na amatér-
ské sportovce. Součástí všech závodů bude 
bohatý doprovodný program a soutěže pro 
děti.
Seriál bude pokračovat 22. 5. závodem „Klá-
novické mTBo“ a poslední závod seriálu je 
na programu 27. 8. v Úvalech. „Velká cena 
města Úval“ rozhodne o celkovém vítězi. 
Součástí závěrečného závodu bude i tom-
bola s hodnotnými cenami a koncert známé 
kapely zdarma. 

Více informací na www.triprozdravi.cz.
 

Tomáš Eisner 
Občanské sdružení Tři pro zdraví



Některé březnové historické 
střípky do mozaiky města
 2. 3. 2003 byla na Pražské ulici čp. 180 slav-
nostně otevřena Husova kaple a fara Církve 
československé husitské v Úvalech. Slavnos-
ti se zúčastnili patriarcha CČSH ThDr. Jan 
Schwarz, biskup pražský mgr. Karel Bican, 
starosta města Úvaly Ing. Ivan Černý a sta-
rostka městyse Škvorec Ludmila maříková 
a další hosté z ekumeny.

3. 3. 1907 byla v Úvalech založena Tělový-
chovná jednota Sokol Úvaly.

3. 3. 1990 se stal Kulturní dům marie ma-
jerové v Úvalech dějištěm prvního sněmu 
úvalského občanského fóra.

6. 3. 1886 C. K. místodržitelství v Praze po-
tvrdilo stanovy Spolku dobrovolných hasi-
čů městyse ouval a dalo tak souhlas k jeho 
ustavení.

7. 3. 1750 císařovna marie Terezie potvrdi-
la zřízení poštovní stanice v Úvalech. Re-
skriptem ze dne 7. března 1750 potvrdila 
císařovna marie Terezie, že na příště poštov-
ní trať z Vídně přes Eugerndorf, Stokerau, 
Hollabrünn, Jekelsdorf, Znojmo, Vrayner-
sdorf mor. Budějovice, Želetavu, Stonařov, 
Jihlavu, Německý Brod, Habry, Čáslav, Ko-
lín, Plaňany a ouvaly do Prahy jíti má, stará 
pak trať přes Ujatěnín a Slavovice měla býti 
opuštěna. Poštovní stanice pak zahájila čin-
nost v roce 1754.

7. 3. 1930 byla uspořádána školní akademie 
u příležitosti oslav osmdesátých narozenin 
prezidenta T. G. masaryka, na níž se popr-
vé objevil prapor úvalských škol, symbol 
ušlechtilého cítění, myšlení a konání. Prapor 
byl zhotoven podle nejlepších návrhů žáků 
měšťanské školy, kteří se zúčastnili škol-
ní soutěže. Byl vyšit na hedvábí. Pracovalo 
na něm 44 žákyň měšťanské školy celkem 

440 hodin. Prapor měl dvě strany. Na jed-
né straně v barvách trikolory byl znak Úval 
uprostřed lipového věnce. Ten symbolicky 
vyjadřoval jednotu všech Úvaláků, Čechů 
a Slovanů. Na druhé jednobarevné straně byl 
kruh ze srdíček spojených stuhou směřují-
cích k slunci a srdci uprostřed. Tato strana 
nesla nápis: „Úvalské školy k sluncím pozná-
ní a vzájemné lásky“. Na slavnostní akademii 
také zazněla nová hymna úvalských škol. 
Slova složil ředitel Josef Kožíšek, hudbu od-
borný učitel Štancl.

10. 3. 1921 byla založena Církev českoslo-
venská husitská v Úvalech. I když byla nej-
prve založena ve Škvorci, kde členy byli i 
úvalští občané. Sídlo do Úval natrvalo bylo 
přeneseno v roce 1968.

17. 3. 1952 bylo v Úvalech ustaveno JZD jako 
družstvo III. typu a pracovalo na 115 ha. Do 
nového představenstva byli zvoleni Rich-
ter Jindřich – předseda a vedoucí živočišné 
výroby, Duke František - vedoucí rostlinné 
výroby, Strejcová Růžena – pokladní, Rich-
terová Anna – skladní, morávková Zdena – 
účetní, manda Karel a Nováková m. - členové 
představenstva. Dozorčí radu tvořili Koblí-
žek Josef, Netušilová Růžena, Procházková 
Antonie, marousková A., Kvízová Pavla.

20. 3. 1897 byla jako první finanční ústav 
v městečku založena občanská záložna 
v Úvalech. Jejími zakladateli byli jak někteří 
obyvatelé Úval, tak bohatí sedláci z okolních 
vesnic. Činnost záložny, sídlící ve vlastním 
domě čp. 18 na náměstí, byla zahájena mší a 
promluvou faráře Vojtěcha Šrámka. 

25. 3. 1848 byly Úvaly jednou z prvních 
obcí, která zaslala dvě „děkovné adresy“ Sva-
továclavskému výboru, jehož zástupci měli 
ve Vídni jednat o petici, která požadovala 
obnovu státoprávního celku zemí Koruny 
české, všeobecný výkup roboty a zrušení 
poddanství, zavedení obecní samosprávy, 

svobodu tisku, shromažďování, nábožen-
ského vyznání a podobně. Na dopisech na-
jdeme podpisy místního rychtáře Václava 
Hladíka, učitele Antonína Bukwitze, měšťa-
na Františka Herfurta, hradešínského kap-
lana Karla Würbse i představitelů úvalské 
židovské obce Jakuba a Bedřicha Gersono-
vých. Jejich zájem o revoluční dění nebyl ná-
hodný, neboť také Židé si od požadovaných 
změn slibovali tolik toužené získání všech 
občanských práv a odstranění staleté diskri-
minace.

27. 3. 1954 byl na rohu Husovy a Smetano-
vy ulice slavnostně otevřen Kulturní dům 
marie majerové. Kulturní dům byl řešen 
přestavbou restaurace U Komberců (U ná-
draží) a jedna z významných předválečných 
českých spisovatelek, úvalská rodačka marie 
majerová na přestavbu přispěla vlastními 
značnými finančními dary. Úvalští občané 
na stavbě odpracovali přes 10 tisíc dobro-
volných brigádnických hodin. V roce 1994 
byl kulturní dům rozhodnutím zastupitel-
stva města zrušen a objekt vrácen v restituci 
původním majitelům.

28. 3. 1948 došlo k nucenému sjednocení 
tělovýchovných organizací v Úvalech, kdy 
byla Tělovýchovná jednota Sokol sloučena 
se Sportovním klubem Úvaly a Sportovním 
klubem Slovan.

mimořádný zájem Úvalských o tělovýchov-
nou činnost dokládá skutečnost, že 30. 3. 
1919 založili Sportovní klub (SK Úvaly), kte-
rý měl již ve 20. letech fotbalový, tenisový a 
volejbalový odbor. 

V adaptovaném domě bývalého hostince U 
Přibylů, čp. 527 na Úvaláku, bylo v březnu 
1950 umístěno léčebné a zubní ambulatóri-
um, poradna pro matky a děti a poradna pro 
nastávající matky.

Dr. Vítězslav Pokorný
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P o Z VÁ N K A
NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

KAŽDÉ ÚTERÝ 
18.30 – 20.30 h

TÉMATA:
manželství, rodičovství, finance, práce, zdraví vs. nemoc, štěstí....

NA PROGRAMU:
přiblížení tématu z hlediska Bible (v angličtině s českým překladem), diskuse (v češtině), písně  (česky i anglicky),

občerstvení (česky i anglicky)…

Dejte prosím vědět, pokud se rohodnete přijít – místo bude upřesněno.
John a Kelsie mullen, Garth a Anna Wright, mirek a Hanka Hoblíkovi, info: 724 435 400,724 435 401,  hankahoblikova@seznam.cz



Kalendárium významných 
kulturních a společenských 
výročí v životě města 
Úvaly v roce 2011

355 let Roku 1656 přes Úvaly cestoval ke 
své korunovaci na českého krále císař Leo-
pold I.

310 let Úvalsko – Tuklatský vrchní rychtář 
Jiří Doubrava nechal vztyčit 3. 8. 1701 na 
náměstí před svou chalupou sochu Jana Ne-
pomuckého. Jan Nepomucký byl prohlášen 
za svatého až roku 1724. Po přestěhování 
v roce 1919 stojí socha u kostela.

305 let 12. 6. 1706 probíhalo v ouvalech 
sepisování Purkrechtních register. Sepiso-
vání postupovalo od chalupy vrchního rych-
táře Jiřího Doubravy náměstím po směru 
hodinových ručiček a skončilo v Dolejším 
panském hostinci.

175 let V září 1836 měli obyvatelé Úval 
historicky poslední možnost spatřit příjezd 
celého císařského dvora. Na pražskou koru-
novaci tudy v té době projížděl Ferdinand V. 
se svou manželkou marií Annou Savojskou. 

170 let Dnešní úvalská kulturní památ-
ka, statek čp. 6, kolem roku 1840 vyhořela. 
Statek pak byl přestavěn a od té doby je na 
bráně do dvora letopočet 1841. V první po-
lovině 17. století zde býval selský statek Svo-
bodníkovských, který byl za třicetileté války 
rozbořen. Roku 1713 byl majetkem Václava 
Bilanského. Statek pak podle Josefinského 
katastru náležel roku 1782 Pavlu Švarcovi. 
od roku 1830 patřil rodině Lašmanů. 

155 let 10. 10. 1856 byla v Úvalech ote-
vřena katolická fara a ustavena samostatná 
úvalská farnost u kostela Zvěstování Páně. 

145 let 17. 7. 1866 dorazily první oddíly 
pruské armády do Úval. Pruští důstojníci vy-
žadovali pro sebe, své vojáky a potah znač-
né množství potravin. Válka s Prusy netrva-
la dlouho, ale přece po ní nastala drahota, 
válkou byla zavlečena na okupovaná území 
cholera. 14 lidí zemřelo v Úvalech.

145 let 23. a 24. 7. 1866 přišli do Úval jiní 
Prusové, první den 900 a druhý den 700 
mužů, vedle koní. Tu starosta předstoupil ke 
komandu s oznámením, že není v ouvalech 
pro tolik lidí chleba. Některý gruntovník 
(sedlák) měl až 70 vojínů.

145 let Po celý červenec a srpen 1866 se 
Úvaly se svými 640 obyvateli hemžily prus-
kým ale i rakouským vojskem v rámci prus-
korakouské války. Vojsko v městečku bylo 
ubytováváno celkem jedenatřicetkrát, do-
hromady to bylo 7000 mužů a 5000 koní.

140 let 15. 10. 1871 byl v Úvalech vysvě-
cen a otevřen cukrovar. Hned druhý den se 
v něm začalo pracovat.

130 let 30. 4. 1881 byl v Úvalech otevřen 
Rudolfův háj, vysázený okrašlovacím a ště-

pařským spolkem v Úvalech na svazích Holé 
Hostýně v rámci slavnosti u příležitosti sňat-
ku korunního prince Rudolfa se Stefanií 
Belgickou. Pokračování příště

Dr. Vítězslav Pokorný

Úvalská socha již letos v září 
v plné kráse
Na stránkách Života Úval i občasníku ote-
vřené Úvaly jsme vás již několikrát infor-
movali o pokračování projektu „Zachraň-
me sochu sv. Jana Nepomuckého“, který se 
s rokem 2011 přehoupl do závěrečné fáze. 
Dokončení všech restaurátorských prací 
je plánováno na září letošního roku. Proto-
že se bude jednat o událost, která nemá na 
poli úvalského kulturního dědictví dlouhá 
léta obdoby, počítáme i s uspořádáním malé 
slavnosti, která bude spojena s tematickou 
výstavou. Akce, na kterých spolupracuje-
me s Klubem přátel historie a přírody Úval 
a okolí, proběhnou v září v rámci tzv. Dnů 
evropského kulturního dědictví.
S podrobným zkoumáním historie sochy i je-
jího uměleckého ztvárnění se neustále utvr-
zujeme, že se jedná o památku, která svým 
významem dalece přesahuje regionální 
rozměr. Význam jedné z nejstarších soch sv. 
Jana Nepomuckého (1701) v Čechách se ješ-
tě zvýšil nálezem podstavce, který v květnu 
2010 před samotným odvozem sochy do re-
staurátorského ateliéru učinil mgr. Alexan-
der Kozlov, ak. soch. Se svými kolegy z klubu 
jsme pracovali s předpokladem, že ke ztrátě 
nebo zničení podstavce muselo dojít v době, 
kdy se socha v roce 1919 v rušných dobách 
po vzniku republiky přesouvala z náměstí 
ke kostelu. Tehdy se v sekularizující se spo-
lečnosti, která si navíc postavu světce mylně 
spojila s obdobím habsburské nadvlády, uva-
žovalo dokonce o jejím úplném odstranění 
bez ohledu na její uměleckou a historickou 
hodnotu. Přesunutí sochy na méně expono-
vané místo nakonec prosadil místní farář 
P. Alois Dostál. o moc více informací však 
k této události nemáme. Vyzýváme všechny 
občany, kteří by z vyprávění tradující se v je-
jich rodině mohli trochu osvětlit okolnosti 
zakopání podstavce pod úroveň současného 
terénu nebo by vlastnili zajímavé fotografie 
sochy sv. Jana Nepomuckého, aby nám tyto 
cenné informace poskytli. 
(kontaktní osoba: Petra Kyselová, 
petra.kyselova@otevreneuvaly.cz, 
775 069 848)
Náklady projektu, které se vyšplhaly nad 
250 000 Kč., hradíme z grantů Nadace VIA 
a Nadace oF a ze sponzorských darů jed-
notlivců i podnikatelů. Chceme jim touto 
formou upřímně poděkovat za všechny 
příspěvky. Všem jmenovitě poděkujeme na 
zmíněných zářijových akcích a zveřejněno 
bude i celkové vyúčtování projektu. Přes 
všechny snahy nám však ještě několik tisíc 
pro zdárné ukončení projektu chybí, proto 
i nadále oceníme sponzorské dary v jakékoli 
výši na tento projekt. 
Číslo účtu: 434261339/0800, VS 777. Pro 
potvrzení přijeté platby nebo vystavení do-
kladu pro daňové účely nás neváhejte kon-
taktovat.

Petra Kyselová, Otevřené Úvaly

Ohlédnutí za historií 
Škvorecké obory
obecně je obora zalesněné a ohrazené úze-
mí určené pro chov divoké zvěře. Její ne-
sporné výhody byly objeveny již ve středo-
věku a hojně se menší či rozsáhlejší obory 
zakládaly i v pozdějších staletích. Stěžejní 
výhoda tkví v podstatném ulehčení úsilí 
lovce, jelikož v zajetí chovaná zvířata nejsou 
tak plachá. Neopomenutelnými klady jsou 
i snadná kontrola počtu zvěře a především 
z pohledu vrchnosti omezení pytláctví. 
obory se již v raném novověku staly nutnos-
tí, jelikož lesů pod náporem rozšiřujících se 
polností ubývalo, ale poptávka po zvěřině 
rostla. Zvěřina totiž patřila odnepaměti do 
jídelníčku šlechty a tvořila v podstatě jeden 
z nezadatelných atributů vyšší společnosti. 
Pytláctví nebylo tvrdě trestáno z důvodu 
úbytku zvěře či krádeže, ale protože pod-
daným zvěřina společensky nepřináležela. 
obory však byly zakládány i pro prostou 
zábavu z lovu, což bylo pro urozenou spo-
lečnost charakteristické ještě v 19. století. 
Škvoreckou oboru však nemůžeme historic-
ky chápat jen v úzkém smyslu jejího názvu. 
To, co zdejší oboru vyzdvihuje nad jiné, je 
její výjimečně kvalitní přírodní dědictví, 
ale také bohatá a zajímavá historie, kterou 
její území a okolí ukrývá. Samotný název 
Škvorecká obora, tedy „Skworetzer Thier-
garten“, se objevuje až ve druhé polovině 
19. století, a zatímco v této době se ještě jed-
nalo o oboru v pravém slova smyslu, dnes 
tímto názvem míníme především zalesněné 
území, které je státní silnicí odděleno od 
Klánovického lesa. Přídavné jméno v ná-
zvu upomíná na fakt, že obora přináležela 
ke škvoreckému velkostatku. Před rokem 
1848, tedy ještě za dob trvání škvoreckého 
panství, se toto území nazývalo jednoduše 
„Thiergarten“ a ve starších česky psaných 
pramenech „wobora“, anebo se pro upřes-
nění druhu chované zvěře udávalo „Sau 
Garthen“. V minulosti Klánovického lesa, 
se kterým je obora neodmyslitelně spoje-
na, nalezneme několik pokusů o ovládnutí 
a kultivaci krajiny ve prospěch lidského 
hospodářství. Souboj o holou existenci čás-
ti nebo celku zdejšího lesa se táhne už od 
času kolonizace ve vrcholném středověku 
a pokračuje i v naší době. Povětšinou v tom-
to souboji zvítězila příroda, a jen díky tomu 
se můžeme i v současnosti těšit z poměrně 
rozsáhlého přírodního komplexu. Nelze 
proto zapochybovat o tom, že hranice obory 
nebyly dány pouze charakterem přírody, ale 
v průběhu věků se vytvářely lidskou činností.
Severní hranice Škvorecké obory byla vyty-
čena už dávno před jejím samotným vzni-
kem. Tu dnes tvoří státní silnice, ale dříve 
neméně významná obchodní stezka5 vedou-
cí z Prahy do Vídně. Její zdejší trasu určova-
ly krajinné podmínky, a to především brod 
přes Výmolu, na kterém vzniklo patrně ve 
druhé polovině 13. století městečko Úvaly. 
městečko bylo založeno nejspíše pány z ne-
dalekého Škvorce, což je možné odvodit z 
odvěké poddanosti tomuto sídlu. Vrchnosti 
plynuly ze strategické polohy tržní osady ne-
pochybné výhody v oblasti hospodářské, ale 
také získala vliv na trasu obchodní stezky. 

Historie
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Poradna

Čas daní

Blíží se čtvrtek 31. března, a to je nejzazší 
termín na odevzdání přiznání daní z příjmů 
za rok 2010.  Na fyzické osoby se také vzta-
huje povinnost podat přehled o příjmech 
a výdajích správě sociálního zabezpečení 
a příslušné zdravotní pojišťovně s termínem 
30. dubna 2011 (kompletní kalendář daňo-
vých povinností je na internetu, např. na 
www.rizenifinanci.cz).
Pokud jste zaměstnanec, přiznání pro Vás 
zpravidla zajistí zaměstnavatel (musíte 
ovšem podepsat tzv. „růžové prohlášení“ 
čili Prohlášení poplatníka daně z příjmů fy-
zických osob ze závislé činnosti).
Jestli jste osoba samostatně výdělečně čin-
ná (oSVČ), nebo máte jiné příjmy či více 

souběžných zaměstnání, musíte přiznání 
odevzdat sami.  V něm se udává úhrn všech 
příjmů ze zaměstnání, dále základ daně 
z podnikání, z kapitálového majetku (po-
kud např. investujete do akcií), z pronájmu 
a z ostatních příjmů.  Základy daně se vyčíslí 
v přílohách jako zdanitelné výnosy minus 
daňově uznatelné náklady, a to buď skuteč-
né, nebo paušální.
Nezapomeňte také na uznatelné odčitatel-
né položky a položky snižující základ daně.  
Jsou to zejména úroky zaplacené na hypoté-
ku, dary charitě nebo dobročinným organi-
zacím, částky z životního nebo penzijní ho 
pojištění, ale i sleva na děti nebo manžela/
manželku, pokud během roku neměl/a 
vlastní příjem přesahující 68.000,- Kč. Tyto 
položky musí být podpořeny originály pří-

slušných dokladů, které se přikládají k při-
znání.
Tento stručný výčet nepokrývá celou pro-
blematiku, která je poměrně složitá a prová-
zaná mnohými zákony a výjimkami, a vůbec 
nezmiňuje ještě komplikovanější daň z pří-
jmů právnických osob.  Většina podnikatelů 
dává přednost nechat si přiznání vypracovat 
od profesionálních účetně daňových firem, 
kterých je v Úvalech a okolí několik.  Ceny 
za vypracování přiznání k dani z příjmů fy-
zických osob včetně všech dalších příloh 
a přehledů se pohybují kolem 2.000,- Kč, 
daňové přiznání právnických osob závisí na 
velikosti firmy a složitosti účetně daňových 
případů.

Jaromír Stemberg, Úvaly     
lektor Vysoké školy finanční a správní

I když se poddaní z Úval živili řemeslem nebo 
poskytovali pohostinské služby, nemohli si 
plně vystačit bez obhospodařování půdy. 
Úvalští si zemědělskou půdu získávali mýce-
ním lesa především na západ od městečka, 
a tím se postupně vytvořila východní hrani-
ce Škvorecké obory v dnešním rozsahu.
Jižní hranice obory byla kromě charak-
teru krajiny určena především mýcením 
lesa obyvateli Dobročovic. Tato vesnice se 
poprvé připomíná v roce 1394 a založena 
byla nejdříve za hospodářské konjunktury v 
době vlády Karla IV. Je však s podivem, že 
vesnice vůbec vznikla, a to dokonce společ-
ně s tvrzí svých majitelů, jelikož se od počát-
ku ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny 
v podobě dvou větví olbramoviců ze Škvor-
ce a z Květnice. Prostor pro rozvoj zeměděl-
ské činnosti byl tedy vymezen velice úzce, 
a to jižním a severním směrem. 

Bc. Milan Bednář
Vybráno z publikace Přírodní park 
Škvorecká obora – Králičina. 
Pokračování příště

Historie

Svátek svatého Valentýna stále více ztrácí 
u Čechů na popularitě.  Velkým konku-
rentem svátku svatého Valentýna je mezi-
národní den žen. Pozorují to i obchodníci 
a upouštějí od masivní valentýnovské vý-
zdoby a nabídky. 
„Za komunistického režimu byl mezinárod-
ní den žen pompézně oslavován. Po roce 
1989 nakrátko zmizel z kalendářů i z pově-
domí lidí. Nahradil ho Den matek a svatý 
Valentýn. obchodníci svatého Valentýna 
využili pro komerční prodej a marketing. 
V současné době ale tento tah přestává fun-
govat,“ popisuje Eva Fruhwirtová z agentury 
Commservis.com, která se zabývá společen-
skými průzkumy a zkoumáním aktuálních 

trendů. Loňské průzkumy ukázaly, že malí 
a střední prodejci květin zaznamenali dale-
ko větší tržby v březnu před svátkem mDŽ, 
než před únorovým svátkem sv. Valentýna. 
„Letos provádíme stejný výzkum, ale už teď 
můžeme odhadnout, že výsledky budou vel-
mi podobné jako vloni, spíše se ještě zvýší 
prodej dárkových předmětů před oslavou 
mezinárodního dne žen,“ komentuje Eva 
Fruhwirtová. 
Svatý Valentýn „nefrčí“ ani u mladých lidí. 
Před pěti lety jsme mohli zaznamenat obrov-
ské pobláznění do svátku svatého Valentýna, 
zvláště mezi mladými lidmi. „Byla to spíše 
záležitost určité prestiže a image, než že by 
se jednalo o něco výjimečného. Všichni ku-

povali na Valentýna přání, květiny a plyšové 
medvídky, ale dneska od toho většina mých 
kamarádů a známých upustila,“ dosvědčuje 
jeden z respondentů výzkumu Jiří Voborný 
z Rouchovan, podle kterého není svátek sva-
tého Valentýna mezi mladými tolik „in“. 

Připravil Dr. Vítězslav Pokorný

Víte že...
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V únoru jsme vzpomněli na Járu Líhu, dirigenta orchestru 100 
v Úvalech, a jeho ženu Haničku Líhovou, neúnavnou a obětavou 
pracovnici pro občany Úval.  Hani, moc vzpomínáme.

Sestra, švagr, synovec Radek, Eliška, Klára, Marek 
a praneteř Hedvika

Společenská kronika
Vítáme nové spoluobčánky

Nella mitášová

Anežka Rajmonová

Agáta Rajmonová

Petr Valášek

Eliška Vedralová

Tomáš Klír

Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany 
našeho města.

Březnová životní jubilea

70 let Jitka Křelinová

 Ferdinand Hrbek

 Helena Kašičková

75 let miroslav Novák

 Jana Studená

80 let Růžena Tesařová

 marie Neugebauerová

 Věra Karbulková

81 let Vladimír Kolomý

 Božena Slánská

82 let marie mikšíčková   

 Ilsa Nováčková    

83 let Jiří Rýdl    

 Věra Černá    

84 let oldřich Procházka   

 marie Švábová   

85 let Václav Šťastný   

 marie Petýrková      

87 let Eliška milotová   

 Sidonia Hakenová      

90 let miloslava Kotlandová  

 Stanislav Kunc   

91 let marie Dovolilová    

96 let Antonie Svobodová
  
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
milada Bucharová

Petr Jandus

Bohumila Hálová

Jindřiška Setničková

magda Žáková

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

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

Marie Černá, matrikářka

CANDÁT NA HŘÍBKÁCH
(pro 4 osoby)

INGReDIeNCe:
4 filety z candáta
200g hříbků
1 větvička rozmarýnu
50ml bílého vína
sekaná petrželka, sůl, pepř, olej

POSTUP:
Rybu omyjeme a osušíme. osolíme, opepříme a opékáme na oleji po 
každé straně asi 4 minuty.
Během pečení přidáme do pánve houby, necháme orestovat, podli-
jeme vínem a necháme asi minutu povařit.
Nakonec přidáme nasekanou petrželku a dochutíme solí a pepřem.
Podáváme s různě upravenými brambory a čerstvou zeleninou.

Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková

Úvalská vařečka

 

Osobní
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Rozměry inzerce: šířka x výška v mm

1/1 celá stránka  194 x 273

1/2 půl stránky  194 x 133
      93 x 273

1/3 třetina stránky  194 x   86
      60 x 273

1/4 čtvrtina stránky   93 x 133

1/8 osmina stránky    93 x   63

Ceny inzerce: 

PLOšNÁ INZeRCe   
Formát
A4    3 900,- Kč  
A4  v textové části  7 800,- Kč  
1/2 A4    1 950,- Kč  
1/3 A4       1 500,- Kč  
1/4 A4    1 100,- Kč  
1/8 A4                830,- Kč 
III. strana obálky   4 200,- Kč  
IV. strana obálky   5 500,- Kč                                                            

ŘÁDKOVÁ INZeRCe
soukromá -  do 120 písmen                  140,-
soukromá - 120 až 360 písmen       285,-
komerční  -  do 120 písmen              280,-
komerční  -  120 až 360 písmen       570,-
zvýraznění rámečkem +50%
tučný nadpis + 30% 

10% sleva na opakovanou inzerci pro formáty ½ A4 a A4 při 
objednání minimálně na půl roku s platností od 1. 1. 2011

Uvedené ceny jsou bez 20% DPH



Inzerce
HLeDÁMe aktivní babičku 
na výpomoc v domácnosti 
k dětem 8 a 1,5 roku. 
Tel.: 604 863 031

PRONAJMU byt  2+1 nově 
zrekonstruovaný, zařízená 
kuchyň, 10 minut chůze od 
nádraží. Tel.: 773 992 081  

PRONAJMU byt 3+1 
v Úvalech I. kategorie 
s kompletním vybavením, 
sklep, balkon, ihned 
k nastěhování.
Cena 10.000,- + poplatky, 
tel.: 606 527 974

AUTOšKOLA Úvaly martínek
zahajuje v březnu a dubnu  
kurs na osobní automobil, 
platba na splátky, 
tel.: 607 761 383, 281 982 803

ČIšTěNÍ koberců, 
čalouněného nábytku nebo 
interiéru Vašeho vozu.
Drobné kutilské práce, 
stříhání thují, úklidové práce, 
Viktor Böhm
721 330 280 

P R O D e J   S L e P I Č e K 
Drůbež Červený Hrádek,  
firma Dráb, opět prodává 
slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant  
žíhaný,kropenatý,černý, 
a modrý.
Stáří slepiček je 18 - 20 týdnů. 
Neprodáváme kuřice, ale 
slepičky těsně před snáškou.
Cena: 138 - 148 Kč/ks dle 
stáří . 
Prodeje se uskuteční:  
v neděli 20. března 2011
Úvaly u drogerie na náměstí - 
v 16 hodin
Případné bližší informace 
tel. : 728605840   415740719   
728165166

DLOUHODOBě PRONAJMU 
vybavený RD v Úvalech 3+1 
a 2+1, dvojgaráž, zahrada, 
bazén, kotec, skleník, plyn. 
kotel. Nutná údržba a malé 
opravy, levně. 
Tel. 602 250 658

ZPRACUJI účetnictví a daně
tel 773615186
www.ucetnictvi-jana.cz

SeRVISNÍ TeCHNIK
Do malého přátelského kolektivu hledáme manuálně 

zručného pracovníka, který nám pomůže rozvíjet naši firmu 

zabývající se revolučními akvárii www.ada-eu.cz.

Náplň práce: 

Realizace moderních, luxusních akvárií

Kompletace jednotlivých komponent v rámci celé zakázky

Servisní údržba

Plnění požadavků v rámci e-shopu

Požadujeme:

Velmi vysokou manuální zručnost

ŘP (služební cesty po území celé ČR)

Příjemné vystupování

Časovou flexibilitu

Základní PC dovednosti

Nabízíme:

Zajímavou práci v okolí Říčan u Prahy (Louňovice)

Přátelský kolektiv

možnost práce na HPP nebo živnostenský list

odpovídající platové ohodnocení (možnost odměn)

Nástup možný ihned

Pokud Vás nabídka oslovila, prosím posílejte své 
životopisy nebo případné dotazy na email: 

machacek@ada-eu.cz

INSTALACe,  VODA,  TOPeNÍ
OPRAVY PRAČeK A MYČeK

SeRVIS PC HARDwARe, SOfTwARe

Martin Lakomý, Dobročovice 62, Úvaly

Mobil:  731 187 088
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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 informo-
vat 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



AUTODOPRAVA
 -nonstop-

ODVOZ KONTeJNeRY  Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky                  Praha 9 - Běchovice
Recyklát, tříděná zemina  Český Brod
Přeprava materiálu     

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVeCO
ZeMNÍ – výkopové práce – DeMOLICe
Tel.:  281 931 419, fax: 281 931 512
mobil: 603 242 142 
www.sute-pisky.cz, milanpetruzalek@sute-pisky.cz






