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Co Vy na to, 
pane starosto??
Město vlastní areál bývalého podni-
ku Multitec. Jaké jsou s tímto areálem 
vlastně plány?
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. 
Jde totiž o problematiku urbanistického ře-
šení celého městského centra. Areál Multi-
tecu do centra neodmyslitelně patří, stejně 
jako přilehlé údolí Výmoly pod viaduktem, 
náměstí, či prostor pod školou. K centru 
lze dokonce počítat i část areálu bývalého 
cukrovaru – a samozřejmě plochu „lomu“, 
kde byla ještě před nedávnem skládka. Po-
kud tedy chceme hledat možnosti využití 
areálu Multitec, musíme je hledat i v kon-
textu s výše uvedenými oblastmi.

Dobře. Jaké tedy může mít areál Multi-
tecu skutečné využití?
Částečně již využitý je. Sídlí zde oddělení 
policie a některé odbory městského úřadu. 
Úspěchem bylo, že jsme na tuto částečnou 
rekonstrukci v minulosti obdrželi dota-
ci. Co se bude dít dál? Víte, já teď zkusím 
zavřít oči a popsat to, co si představuji. 
Samozřejmě, nejsou to pouze mé osobní 
nápady, v nedávné minulosti byla zpraco-
vána „studie centra města“, která mé vnitř-
ní představy jistě ovlivnila. Tak tedy: údolí 
Výmoly by se mohlo stát procházkovou 
zónou, může dojít k propojení oblasti Fab-

ráku a viaduktu s Riegerovou ulicí, může 
zde být i cyklotrasa. Samotný areál Multite-
cu by se mohl stát sportovním, kulturním 
a administrativním centrem, lze jej propo-
jit s náměstím nejen v oblasti Riegerovy 
ulice, nýbrž i z oblasti za sochou Arnošta 
z Pardubic a přes Výmolu mohou vést láv-
ky. I samotný areál obsahuje plochy, které 
mohou být rekultivovány v park, takže by 
se velká část městského centra proměnila 
v zelenou odpočinkovou zónu – a samot-
né náměstí spíše v zónu obchodní a školní;  
kapacita náměstí je značně omezena a dal-
ší zmenšování užitkové plochy vytvářením 
nových zelených zón není dle mého názo-
ru účelné. Co však bude třeba – vytvořit ta-
kové dopravní podmínky, aby se zmenšilo 
riziko dopravních úrazů, zejména dětí.  Ale 
zpět do Multitecu: Některé objekty musí 
být demolovány, musí se vytvořit parko-
vací plochy. Velká hala, kterou zde město 
vlastní může být v budoucnosti přeměně-
na ve víceúčelový prostor, jenž bude slou-
žit jako tělocvična i sál pro realizaci kul-
turních akcí. Pro účely farmářských trhů 
může být předurčen objekt mezi správní 
budovou a halou. Samostatnou problemati-
ku pak tvoří „polozřícenina“ objektu čp. 65 
pod mostem v Riegerově ulici. V současné 
době se připravuje projektová dokumenta-
ce a žádost o dotaci z EU na její přeměnu 
v prostory, kde se budou moci konat další 
kulturně-společenské aktivity, zejména se 
zaměřením na děti a „náctileté“. Závěrem 
bych rád konstatovat následující: Podle 
mého názoru má město Úvaly možnost – 
právě díky rozmanitému centru, které je 
v podstatě daleko větší, nežli jsou centra 
v okolních městech, stát se velmi příjem-
ným a vyhledávaným místem pro turisty, 
sportovce – i obchodníky. A samozřejmě 
doufám, že tuto šanci využije.

(Se starostou města MUDr. Janem 
Šťastným rozmlouval

 Dr. Vítězslav Pokorný.)
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Výzva

Vaše názory nás zajímají.
Děje se ve vaší části města něco 
zajímavého nebo něco nesprávného? 
Je něco třeba zlepšit?
Napište nám na e-mail
zivotuval@seznam.cz 
nebo nám své názory, poznámky 
předejte písemně v podatelně 
Městského úřadu, Pražská 276, Úvaly, 
k rukám paní Lenky Platzové.
                                                                                               

Vaše redakce

Úvodem

„Jezero hladké v křovích stinných 
zvučelo temně tajný bol, 
břeh je objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných 
bloudila blankytnými pásky, 
planoucí tam co slzy lásky.“
Tímto úryvkem z jedné nejslavnější české 
básně bych rád uvedl měsíc nejkrásnější, 
pln lásky a života překypující, jež zvouce 
pln síly, otvírá svou náruč životem a láskou 
dychtící. A hle, jak v květu jara září i lístky 
květové, tu bílé, tu růžolící. A ptactvo roz-
ličné plno naděje, své písně lásky zpívá. 
Květena vůkol veškerá, dychtíce v rozpuku, 
toužíce po marném splynutí, otvírá svou 
náruč, nabízejíc lůno své. Hvozdy, ti šumní 
velikáni, pokojní strážci paměti, poskytují-
ce ochranu tvorstvu lesnímu, útočiště, před 
nechtěnými zraky, moudře se sklání nad tou 
nádherou, přidávajíc se k písni té. Tiše, bez 
dechu, pozorujíc to hemžení, kteréž věky 
věků zachvacuje svět. 
A i ten člověk rozumný, přidávajíc se k taktu 
písně, nejen po tento čas, s nadějí hledí do 
dáli, lehce se dotýkajíc ručky té. Jen letmý 
dotek, jakoby náhodou, srdeční rytmus pro-
mění a slza v oku zajiskří jak čistý diamant. 
A v tom okamžení, mrknutí života pouhé, 
jakoby zahlédl lásku samu, jež rozdíly ne-
dělá. S vrtošivostí vlastní a silou bezbřehou, 
proplétajíc osudy lidské, neznajíce konce 
onoho. Po světě prochází v osamění a přec 
objímajíc ho celý.  
Tu přání mám jediné, potkat ji alespoň na 
okamžik a pozvat ji dál. A popřát dobrou 
cestu, jež vede kolem nás, aby i zhaslá svíce 
zahořela a srdce naše otevřela. A my skrom-
ně douškem pili, s láskou, štěstím život žili, 
třeba občas se zasnili, ale hlavně dobří byli, 
neboť byl pozdní večer…
Byl pozdní večer — první máj — 
večerní máj — byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj.  

Josef Štěpánovský 
(úryvky na začátku a konci jsou z básně 

Máj od Karla Hynka Máchy).

Informace z jednání rady města

Druhé březnové zasedání se konalo 23. 
dne v měsíci. Na počátku jednání byl radě 
představen podnikatelský záměr ostravské 
starostky Liliany Janáčkové na realizaci 
kulturně-sportovního areálu v části oblasti 
Cukrovar. Město by se na této akci podílelo 
pronájmem vlastních pozemků. Rada města 
si vyslechla nabízené řešení, pro neúplnost 
a mnohé nejasnosti však konstatovala, že 
nelze přijmout jednoznačný závěr. Navíc 
předložené řešení dlouhodobého nájmu 
pozemků nebylo radou města shledáno jako 
vhodná varianta. Rada města rozhodla o ve-
řejném projednání dokumentu Návrh opat-
ření o asanaci území na části katastrálního 
území Úvaly - oblast ,,U Horoušánek”. V tom-

to řízeném projednání budou moci obyvate-
lé dotčených městských částí a občané Úval 
možnost vznést své náměty a připomínky 
a pomoci tak řešit vznikající krizovou situ-
aci v oblasti. Dále rada města vyslovila pod-
míněný souhlas s podnikatelským záměrem 
společnosti GEMA, s.r.o., která chce v areálu 
bývalé parketárny rozjet elektronickou vý-
robu informačních a elektronických panelů 
a elektroniky pro benzínové stanice. Dalším 
bodem na programu byly dílčí informace 
a rozhodnutí v souvislosti s výstavbou splaš-
kové kanalizace. Byla přijata informace 
o plochách meziskládek a zařízení staveniště 
a dopravě při výstavbě splaškové kanalizace, 
byl vysloven souhlas se zřízením mezidepo-
nie vytěženého materiálu, trubního materi-
álu a s umístěním buněk zařízení staveniště 
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a byla schválena dočasná změna trasy linky 
391 z důvodu uzavírky ulice Dobročovická. 
Byl schválen dodatek smlouvy s OHL ŽS, 
a.s., který potvrzuje zkrácení doby plnění 
díla o 5 měsíců, nově tedy do konce roku 
2011. Rada města konstatovala opakovanou 
nespokojenost s platební morálkou nájem-
ce koupaliště a rozhodla o přijetí rázných 
opatření k nápravě tohoto stavu. V této věci 
bylo uloženo odboru správy majetku zahá-
jit právní úkony v součinnosti s právníkem 
města k vymáhání dluhu na nájemci za vod-
né a stočné a na nezaplaceném nájemném. 
Dále bude provedena nízkonákladová re-
konstrukce haly č. 5 v objektu Riegrova 
897. V tomto objektu budou probíhat v ná-
jmu farmářské trhy. Rada města rozhodla 
o neprodloužení nájmu bytů v domě Smeta-
nova 203. Nájemci se tak budou muset vystě-
hovat ke konci platnosti nájemní smlouvy. 
Byla jmenována likvidační komise ve slože-
ní: předseda JUDr. Petr Petržílek, členové: 
pí Jana Tesařová, p. Miloslav Černý, p. Mar-
tin Svoboda, p. Petr Prchal, zapisovatel: pí 
Blanka Viktorová. Byl odsouhlasen výhod-
ný odkup zimního setu (radlice a sypač) na 
pořízené vozidlo Multicar. Bylo rozhodnuto 
o zpracování žádosti o dotaci z Operačního 
programu Ministerstva životního prostředí 
na snížení prašnosti ve městě, díky kterému 
by město získalo uliční čistící stroj. Byl vy-
sloven souhlas se zahájením poptávkového 
řízení na dodavatele služeb zajišťující odchyt 
a umístění volně pobíhajících psů do útulku. 
Byl přidělen byt v Domě s pečovatelskou 
službou, nám. Svobody 1570, Úvaly ža-
datelce pí Veronice Maryškové. Dlouho-
době – již v minulém volebním období 
-  bylo jednáno s Policií ČR o možnostech 
vzájemné spolupráce při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku. 
Tato jednání byla završena vznikem pí-
semného dokumentu – Koordinační doho-
dou města Úvaly s Policií České republiky.

Josef Štěpánovský 

Co se dělo na mimořádném
zastupitelstvu města 
Na čtvrtek 24. 3. 2011 svolal starosta měs-
ta mimořádné jednání městského zastupi-
telstva. Vašich volených zástupců dorazilo 
celkem 14. Občanů v sále DPS postupně 
přibývalo, až na celkový počet 23. Po 18. ho-
dině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťast-
ný vlastní jednání zastupitelstva. Prvním 
bodem bylo přednesení zprávy o činnosti 
Finančního výboru za uplynulé čtvrtletí, ve 
kterém se výbor sešel třikrát a připravil ze-
jména detailní návrh na úpravu koeficientu 
pro daň z nemovitosti. Předsedkyně Finanč-
ního výboru seznámila přítomné s jeho čin-
ností. Následně zastupitelé schválili koupi 
dvou pozemků o souhrnné rozloze 416 m2 

od Pozemkového fondu ČR za celkovou 
cenu cca 69 tis. Kč. Tyto pozemky bylo nut-
no zakoupit v souvislosti s investiční akcí 
města „Splašková kanalizace II. etapa“. Na 
pozemcích budou vybudovány čerpací sta-
nice složené ze dvou podzemních jímek, 
mokré a suché.
Třetí bod programu přinesl poměrně obšír-
nou diskusi napříč politickým spektrem, do 

které se zapojovali se svými připomínkami 
a návrhy i občané. Jednalo se o zvýšení ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 
Finanční výbor města Úvaly doporučil za-
stupitelstvu uvažovat o zvýšení koeficientu 
na úroveň 3, 4 nebo 5. Po zhodnocení všech 
pro a proti bylo schváleno zvýšení koefici-
entu na maximální možnou úroveň (tj. na 
koeficient 5). Pozn.: V tomto vydání Života 
Úval najdou čtenáři další informace o této 
zásadní záležitosti, která se dotkne každé 
domácnosti města. Koeficient 5 bude v Úva-
lech aplikován obecně závaznou vyhláškou 
č. 2/2011. Byl rovněž schválen zvláštní účet 
(fond) v rámci účetnictví města, na němž 
budou shromažďovány veškeré inkasované 
finanční prostředky z daně z nemovitosti. 
Do současné doby byla daň z nemovitosti 
vybírána podle koeficientu, který určuje 
zákon. V případě Úval, města do 6000 oby-
vatel, je koeficient 1,4. Schválením obecně 
závazné vyhlášky bude nový koeficient plat-
ný od 1. 1. 2012.  
Úvalští zastupitelé dále schválili preferenci 
vedení trasy přeložky silnice II/101, která 
vede dál od Úval mezi územím obcí Ho-
roušany a Horoušánky a nerozděluje tak 
zástavbu města a úvalskou část Horoušánek.  
Tento materiál byl zastupitelům předložen 
na základě požadavku vyjádření se k územ-
nímu rozvoji Středočeského kraje. Dále byl 
vysloven souhlas s rozhodnutím rady města 
ve věci přepracování žádosti o dotaci z fon-
du Středočeského kraje pro rok 2011 v rám-
ci Středočeského fondu životního prostředí 
a zemědělství na investiční akci „Vodohos-
podářské investice města Úvaly – splašková 
kanalizace v Radlické čtvrti“ na výši dota-
ce 3,9 mil. Kč. K tomuto kroku bylo nutno 
přistoupit z důvodu pravděpodobnosti, že 
původně očekávaná dotace ve výši 10 mil. 
Kč nebude ve finále poskytnuta právě v této 
výši, a bylo doporučeno snížit žádost o dota-
ci na výši maximálně 3,9 mil Kč. 
Zastupitelstvo v dalším bodě souhlasilo 
s pořízením územně plánovací dokumenta-
ce, zejména územní studie pro oblast Vinice 
v rozsahu stávajících zastavitelných ploch. 
K tomu rozhodnutí zastupitelé dospěli na 
základě doporučení Výboru pro výstavbu, 
kde bylo diskutováno a odsouhlaseno dopo-
ručení zpracování rozvojové koncepce ob-
lasti Vinice. Rozsáhlým a časově náročným 
bodem jednání (přes 2 hodiny) bylo projed-
návání 34 shromážděných podnětů občanů 
a vlastníků pozemků pro nový územní plán 
města Úvaly. Na základě projednání těchto 
podnětů ve Výboru pro výstavbu a v souvis-
losti s jednotlivými doporučeními bylo indi-
viduálně hlasováno o každém z těchto návr-
hů. Některé návrhy vyvolaly širší polemiku, 
ale v naprosté většině se zastupitelé řídili 
doporučením Výboru pro výstavbu. Možná 
výstavba v oblasti Vinice, individuálních 
pozemků v oblasti ulice 5. května a v oblasti 
bývalého cukrovaru bude řešena v rámci šir-
ší území studie. V případě záměru výstavby 
prodejny Tesco v oblasti mezi státní silnici a 
ulicí Pražskou zastupitelé pověřili radu měs-
ta, aby dále jednala s potenciálními inves-
tory a jednoznačně definovala požadavky 
města. Zastupitelé na minulém jednání za-
stupitelstva dne 24. 2. 2011, schválili obec-
ně závaznou vyhlášku č.1/2011 kterou se 

mění vyhláška č.3/2007 o místním poplatku 
za zhodnocení stavebního pozemku mož-
ností  jeho  připojení na stavbu vodovodu 
a kanalizace. Při kategorizaci objektů pra-
covnice odboru správního specifikovaly 
skupinu potenciálních poplatníků, kteří ne-
jsou přijatou změnovou vyhláškou osvobo-
zeni od poplatku. Jedná se o skupinu vlastní-
ků nemovitostí, kteří kolaudovali v období 
od  1. 1. 2007 doposud  a v té době neměli 
možnost stavbu na vodovod nebo kanaliza-
ci připojit a kolaudačním rozhodnutím byl 
určen jiný způsob likvidace odpadních vod 
a vlastník zároveň prokáže, že odpadní vody 
dosud likvidoval v souladu s tímto kolaudač-
ním rozhodnutím a s platnými zákony. Nově 
zastupitelé ve vyhlášce zohlednili právě tyto 
případy. Ke konci jednání dostali možnost 
vyjádření občané našeho města. Dotazy se 
týkaly zejména kritérií pro přijímání dětí do 
úvalských mateřských škol, poskytování in-
formací ze strany Policie ČR. Znovu zazněl 
i nesouhlas se schválenou výší koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti. 
Další, tentokrát již řádné jednání zastupitel-
stva, se konalo 28. dubna 2011. Informace 
z tohoto jednání přineseme v červnovém 
vydání Života Úval. 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
 zastupitel města Úvaly

Město Úvaly
ve spolupráci s Centrem bezpečnosti 

vyhlašuje

Výtvarnou soutěž 
na téma buďte vidět na silnici

( např. Viditelnost na výletě na kole, 
cesta do školy....)

Možnost účasti dětí do 15 let.  
Obrázky prosíme do velikosti A4. 

Odevzdat v termínu 21.5.2011, 
označené jménem, věkem, na stanovišti 

Centra bezpečnosti u dopravního hřiště. 
Obrázky budou vystaveny na akci 
a návštěvníci budou mít možnost 

prohlédnout si vystavené obrázky a dát 
některému svůj hlas 
od 10:00 do 12:00. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání
 věcných cen provedeme 21.5.2010 

v 12:30 na dětském dni . Všichni účastníci 
soutěže si mohou vyzvednout drobnou 

odměnu v organizačním stanu.

Zajištění a organizace výtvarné soutěže: 
Lucie Hauserová tel. 602228267  www.

cent-bezpecnosti.cz
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Pozvánka

Zastupitelský den

Zveme občany Úval k setkání a věcné 
diskusi nad problémy města
se zastupiteli města za ČSSD

 JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, 
Ph.D. a Dr. Vítězslavem Pokorným.

Přijďte se svými problémy, připomínkami, 
stížnostmi, náměty, návrhy apod. 

zastupitele seznámit a společně je řešit 
v kanceláři místostarosty města

Petra Petržílka, nám. Arnošta z Pardubic, 
čp. 95, Úvaly 

ve středu dne 11. května 2011 v době 
od 9 do 17.30 hodin.

Zpětný odběr elektrozařízení 
a jeho recyklace

Přinášíme vám zajímavou informaci z en-
viromentálního vyúčtování o zpětném od-
běru elektrozařízení v našem městě Úvaly. 
Základem enviromentálního vyúčtování 
je studie životního cyklu sběru, dopravy 
a zpracování vyřazených televizorů a počí-
tačových monitorů, které v roce 2010 tvo-
řily 78 % všech sebraných elektrozařízení 
v rámci společnosti. V následující tabulce 
díky enviromentálnímu vyúčtování přesně 

uvidíte, kolik jste uspořili elektrické ener-
gie, energetických surovin, primárních su-
rovin a pitné vody. Je zde vyčíslen i podíl 
na snížení produkce nebezpečných odpadů 
a emisí skleníkových plynů. 
Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše 
město životnímu prostředí řadu surovin. 
V loňském roce občané odevzdali k recyk-
laci 545 televizorů a 307 monitorů. Naše 
město už několik let poskytuje občanům 
možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo 
jiné televizory a monitory. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, primárních surovin a vody jsme díky 
tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně 
jako o kolik jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace nám poskytla analýza neziskové 
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
ze sběrného místa odvoz a recyklaci obča-
ny tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr 
a recyklace jedné televize uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce 
nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osob-
ního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrá-
ní vzniku odpadní vody z deseti sprchování. 
Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru 
a recyklace televizorů a monitorů na životní 
prostředí, jejíž zpracování iniciovala společ-
nost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení 
je pro životní prostředí přínosný. Studie 
posoudila systém zpětného odběru televi-
zorů a počítačových monitorů. Hodnotila 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka-
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produk-
tu nebo k jejich konečnému zneškodnění. 
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie byly pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produkce odpa-
du. Když si uvědomíme, že například osob-
ní automobil vyprodukuje za rok provozu 
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlen-
ná domácnost průměrně ročně spotřebuje 
2,2, MWh elektrické energie, jsou to impo-
zantní čísla. Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televizory a monitory, přínos pro 
životní prostředí představuje recyklace 
všech ostatních druhů starých spotřebičů. 
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrood-
pad nevyhazují do popelnice nebo dokonce 
do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.
Za použití podkladového materiálu společ-
nosti ASEKOL 

Blanka Reinerová, odbor životního 
prostředí a územního plánování

Zachování spoje linky 
484 z Úval v 10:40
Dne 21. 2. 2011 odbor investic a dopravy 
obdržel oznámení Krajského úřadu Středo-
českého kraje se seznamem autobusových 
spojů, které již nebude nadále financovat. 
Mezi uvedenými spoji byl i spoj linky 484, 
který jede z autobusové zastávky Úvaly, žel. 
st. v 10:40. Některé z obcí, kterými linka 484 
projíždí, se rozhodly financovat výše uvede-
ný spoj z vlastních zdrojů a zachovat ho tak. 
O této skutečnosti byl informován odbor 
investic a dopravy Regionálním organizáto-
rem Pražské integrované dopravy.

 Petr Matura, odbor investic a dopravy

Oznámení 
– úplná uzavírka komunikace 
ul. Dobročovická, 
lokalita Radlická čtvrť
Městský úřad Úvaly, odbor investic MěÚ 
Úvaly oznamuje, že od 11. 4. 2011 do 30. 
9. 2011 dochází k úplné uzavírce silnice 
č. III/01215 v ul. Dobročovická v Úvalech.
Uzavírka silnice je značená. Délka uzavírky 
je asi 750 m a délka objízdné trasy, vedené 
přes Škvorec, Dobročovice, Květnice je cca 
10 km. Po celou dobu výstavby splaškové 
kanalizace bude ulice Dobročovická neprů-
jezdná. Práce budou zahájeny protlakem 
pod silnicí I/12 a budou pokračovat až na 
konec Radlické čtvrti. Vzhledem k šířce sil-
nice, kdy splašková kanalizace vede praktic-
ky uprostřed vozovky, nebylo
možné dopravní situaci řešit jiným způso-
bem. Po dobu uzavírky silnice je pro auto-
busovou linku PID č. 391 určena náhradní 
trasa – Dobročovice-Škvorec-Úvaly, obou-
směrně. Investorem stavby je město Úvaly, 
zhotovitelem výstavby splaškové kanalizace 
je firma OHL ŽS, a.s. Stavba bude probíhat 
v 5 etapách. Vedení města se občanům 
omlouvá za potíže, které při výstavbě splaš-
kové kanalizace zákonitě vzniknou a žádá 
občany o shovívavost a pochopení. Jistě 
všichni věříme, že když se zdařilo získat 
nemalé dotační prostředky z Operačního 
programu Životní prostředí, bude se akce za 
přispění všech úspěšně realizovat.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Oznámení 
– výstavba splaškové 
kanalizace
Na základě schválené dotace z OPŽP zaha-
juje město výstavbu splaškové kanalizace 
ve čtvrtích V Setých, Radlická čtvrť a střed 
města – ul. Pražská, Švermova a Šafaříkova 
(v některých úsecích včetně vodovodu). 
V další fázi (r. 2012 - 2013) bude zahájena 
výstavba splaškové kanalizace a vodovodu 
v ulicích Komenského, Hálkova, Nerudova 
a splašková kanalizace ve čtvrtích Slovany 1 
a Slovany 2.
Generálním dodavatelem stavby je firma 
OHL ŽS, a.s., Závod Pozemní stavitelství, Ol-
šanská 1a, 130 00 Praha 3.
Vedoucí projektu Ing. Aleš Mikula, 
tel. 602 592 910, e-mail: amikula@ohlzs.cz, 

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů 
pro životní prostředí:

Město Úvaly     TV      Monitory Celkem

Počet sebraných kusů za rok 2010   545     307  852

Úspora elektrické energie (MWh)   89     38  127

Úspora ropy (l)     1 576     936  2 512

Úspora primárních surovin (t)   5 306     426  5 732

Úspora vody (m³)     406 234     232 187 638 421

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)  79     50  129

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv) 24     10  34
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Jindřich Dostál, tel. 724 368 400, e-mail: jdo-
stal@ohlzs.cz
Technický dozor investora provádí firma 
VRV, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smí-
chov. Kontakt: Vladislav Brožek, tel. 603 157 
192, e-mail: brozek@vrv.cz, Ing. Suchopáro-
vá, tel. 605 259 255, email: suchoparova@
vrv.cz
Projektant stavby - firma Hydroprojekt CZ, 
a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
Ing. Vratislav Hála, tel. 724 117 375, e-mail: 
vratislav.hala@hydroprojekt.cz
Pro občany bylo zřízeno kontaktní místo 
v areálu bývalého Multitecu, Riegerova č.p. 
897, Úvaly (budova po levé straně při pří-
chodu do areálu). Místo bude označeno. Na 
tomto kontaktním místě se mohou občané 
osobně informovat a řešit své dotazy týka-
jící se výstavby splaškové kanalizace počí-
naje dnem 19. 4. 2011, každý týden v úterý 
v době od 15.00 do 18.00 hodin. Informace 
o provádění domovních částí přípojek bu-
dou na základě projednání s VaK Mladá 
Boleslav a se Stavebním úřadem Úvaly zve-
řejněny v pozdějším termínu. Při stavbě 
kanalizačních řadů v jednotlivých ulicích 
bude docházet k dopravnímu opatření – 
uzavírky, objížďky, a o této skutečnosti bu-

dou obyvatelé vyrozumíváni v předstihu, 
informačním letákem doručovaným přímo 
do jednotlivých nemovitostí. Samozřejmos-
tí je, že osazené dopravní značení musí být 
řidiči dodržováno. Aktuální informace bu-
dou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách města, na vývěskách MěÚ Úvaly 
a v časopise Život Úval.
Generální dodavatel zpracoval pro první fázi 
výstavby časové harmonogramy průběhu 
prací v jednotlivých ulicích. Uvedené termí-
ny se však mohou měnit z důvodu možných 
technických překážek, které se na stavbě 
vyskytnou. O změnách harmonogramu, kte-
ré by v tomto důsledku vznikly, budou ob-
čané informováni výše uvedenými způsoby. 
Stavba splaškové kanalizace a veřejných čás-
tí přípojek je stavební akce velkého rozsahu 
a dá se předpokládat, že ne vždy bude její 
průběh bezproblémový. Prosíme proto 
všechny o velkou dávku tolerance a pocho-
pení a na druhou stranu občany ujišťujeme, 
že se město bude snažit minimalizovat do-
pady takto obrovské investice na život ve 
městě.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Výstavba splaškové 
kanalizace v Úvalech
Již v předešlém čísle Života Úval č. 4/2011 
vyšla informace o zahájení výstavby splaško-
vé kanalizace v lokalitách V Setých a Radlic-
ká čtvrť. Od 1. dubna je na webových strán-
kách města www.mestouvaly.cz v menu 
aktuality zřízena podkapitola SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE. Zde jsou zveřejňovány veš-
keré informace, včetně harmonogramů vý-
stavby splaškové kanalizace v jednotlivých 
ulicích. Zároveň jsou tyto informace zve-
řejňovány v písemné podobě na vývěskách 
města v jednotlivých čtvrtích. Od 2. 5. 2011 
bude ještě zahájena výstavba splaškové ka-
nalizace v ul. Pražská. Výstavba splaškové 
kanalizace v ul. Švermova a Šafaříkova je 
rovněž plánována na letošní rok 2011.
Výše uvedený systém informací byl zvolen 
z důvodu, že ne vždy je možné zkoordinovat 
termíny výstavby splaškové kanalizace s ter-
mínem distribuce časopisu Život Úval. 

Proto níže zveřejňujeme (i zpětně) všechny 
dokumenty, které se výstavby splaškové ka-
nalizace týkají.

Odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly

Městský úřad
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Pozvánka
 na veřejný seminář k záměru 

Rekonstrukce náměstí 
Arnošta z Pardubic 

s výkladem k návrhům řešení 
architektonických kanceláří 

A.LT architekti, v.o.s., 
a MR & S architekti, s.r.o., 

který se bude konat
 ve středu 4. 5. 2011 v 18.00 hodin 

v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, 
nám. Svobody 1570.

Z jednání výborů a komisí
Výbor pro výstavbu 
Výbor pro výstavbu a investiční komise 
měly své první společné jednání dne 31. 1. 
2011, které zahájil předseda Ing. Michal Bre-
da. Výbor pro výstavbu se zabýval podněty 
a žádostmi na zařazení do připravovaného 
územního plánu města Úvaly.  Výsledek jed-
nání byl předložen do jednání zastupitelstva 
města dne 24. 3. 2011.

Investiční komise
Dne 16. 2. 2011 v 18.00 hodin proběhlo dal-
ší jednání investiční komise.  Na tomto jed-
nání seznámil přítomné členy pan Dráb se 

záměrem výstavby sportovní haly TJ Sokol. 
Dále se projednávaly záměry provozu spo-
lečnosti GEMA, s.r.o., v areálu bývalé parke-
tárny, záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 369/1 a záměr výstavby lávek přes Výmo-
lu. Místostarosta JUDr. Ing. Petržílek sezná-
mil přítomné členy se studií Rekonstrukce 
komunikace III/01214 a ul. Škvorecké od 
světelné křižovatky na křižovatku II/101.
Dne 7. 3. 2011 v 18.00 hodin proběhlo dal-
ší jednání investiční komise, na kterém se 
projednávala rekonstrukce domu č. p. 65, 
Riegrova ulice, Úvaly. Výklad provedla firma 
A.LT architekti, v.o.s.

Dopravní komise
Dne 16. 2. 2011 proběhlo zasedání Doprav-
ní komise města Úvaly. Mezi hlavní body 
jednání patřil zejména bezpečný provoz 
v oblasti nově vytvořeného parkoviště u ČD, 
dále parkování v oblasti před školou na pří-
jezdové cestě k č. p. 735, bezpečnost na pře-
chodu na I/12 u pneuservisu Černý a druhy 
alternativní dopravy. V ostatních bodech se 
jednalo hlavně o následcích zimy na komu-
nikacích.

Informace držitelům psů

V průběhu měsíce dubna bylo ve městě roz-
místěno dalších 5 košů na psí exkrementy 

na tato stanoviště:
Horova ulice  -  u mostku přes Výmolu
Bulharská ulice -  nad Fabrákem
roh ulic Rašínova a Hakenova
roh ulic Purkyňova a Pernerova
roh ulic E.E. Kische a Tigridova 

Sáčky na psí exkrementy jsou ke košům pra-
videlně doplňovány  a  také jsou stále k vy-
zvednutí zdarma na odboru správním MěÚ 
Úvaly. 
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

Informace k obecně závazné 
vyhlášce o místním poplatku 
za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho 
připojení na stavbu 
vodovodu a kanalizace 
      
V souvislosti se zahájením další etapy vý-
stavby kanalizace ve městě upozorňujeme 
na platnost obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu a kanalizace.  Vyhláška byla vydá-
na již v roce 2007 a byla dvakrát novelizo-
vána, jejím  cílem je mimo jiné  motivovat 
vlastníky nemovitostí k připojení na měs-
tem vybudované inženýrské sítě.  Na tom-
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to místě je třeba zdůraznit, že platné znění 
vyhlášky má ustanovení o osvobození od 
poplatku a přechodná ustanovení, která při 
splnění daných podmínek  osvobodí  široké 
spektrum vlastníků  nemovitostí.
V současné době  jsou kontaktováni vlastní-
ci nemovitostí v ulici 5. května a Arnoštova, 
kde byla dokončena stavba kanalizačního 
řadu v prosinci 2010, vlastníci v dalších do-
tčených lokalitách (V Setých, Radlická čtvrť, 
Švermova ul., Šafaříkova ul., část ulice Praž-
ská)  budou následovat. Vaše dotazy k výše 
uvedené obecně závazné vyhlášce rádi zod-
povíme na tel 281 982 485 nebo na emailu 
spravni@mestouvaly.cz. Kompletní znění 
vyhlášky na www.mestouvaly.cz.  
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

 
Informace k obecně závazné 
vyhlášce č. 5/2010 o místním 
poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Na základě dotazů občanů k problematice 
stání a parkování automobilů na komuni-
kacích sdělujeme, že vyhláška zpoplatňuje 
pouze vyhrazení trvalého parkovacího mís-
ta.   
Jana Tesařová, vedoucí odboru správního

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 Ouvalech na svazích 
Holé Hostýně v rámci slavnosti u příležitosti 
sňatku korunního prince Rudolfa se Stefa-
nií Belgickou.

125 let 6. 3. 1886 c. k. místodržitelství 
v Praze potvrdilo stanovy Spolku dobrovol-
ných hasičů městyse Ouval a dalo tak sou-
hlas k jeho ustavení.

125 let 11. 4. 1886 byl v Úvalech založen 
Spolek dobrovolných hasičů městyse Ouval 
ustavující valnou hromadou. Prvním veli-
telem se stal Pavel Rosenbaum, ale na svou 
funkci na nátlak členů do tří měsíců rezig-
noval. Starostou sboru se stal podle stanov 
starosta městečka Antonín Chlapec a podve-
litelem Václav Šmidlík.

125 let 8. 8. 1886 za velké účasti veřejnosti, 
sborů dobrovolných hasičů a dalších spolků
 

se konalo první veřejné cvičení Spolku dob-
rovolných hasičů městyse Ouval. 

105 let 1. 6. 1906 v Úvalech zahájila své pů-
sobení významná úvalská osobnost místní 
katolický farář, spisovatel, povídkář a diva-
delní ochotník P. Alois Dostál. 

95 let 24. 11. 1916 byly pro válečné účely 
zabaveny dva zvony z úvalského kostela. Pů-
vodně měly být odevzdány tři zvony, ale na 
přímluvu faráře byl ponechán vedle zvonu 
Kašpar i nejmenší zvon umíráček Jan. Tak 
byl zabaven vůbec největší úvalský zvon 
Maria z roku 1868, pořízený ze sbírek, vá-
žící 227 kg, v průměru měřící 75 cm, s ná-
pisem: „Milostivým darem Jeho Veličenstva 
krále českého Františka Josefa a příspěvky 
osadníků ulit tento zvon ke cti Rodičky Boží 
r. 1868 v slévárně dcery Karla Bellmanna 
Anny v Praze“. Druhým zabaveným zvonem 
byla Barbora z roku 1851, vážící 40 kg a mě-
řící v průměru 38 cm, tzv. poledník. Oba 
zvony vážily 267 kg a bylo za ně obdrženo 
1 068 korun. Jejich osud postihl i přes určité 
oddálení zvon Jan v lednu 1918.

 Dr. Vítězslav Pokorný

Kalendárium 
významných kulturních a společenských výročí v životě města Úvaly v roce 2011 
– pokračování 2 část
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Zprávy z města  
Néé pětku néé…

…znělo nám často v československém roz-
hlase začátkem osmdesátých let minulého 
století. Někteří pamětníci, zejména genera-
ce „Husákových dětí“, si jistě vzpomenou na 
hit dětské pěvecké hvězdy Pepy Melena, Né, 
pětku né. Mnozí občané Úval přijali pětku 
s nelibostí. Nikoliv tu imaginární školní, ale 
tu koeficientní pro daň z nemovitosti. 
Ano, došlo k razantnímu zvýšení dříve vel-
mi nízké daně, která tvoří prakticky jediný, 
městem ovlivnitelný příjem rozpočtu. Je 
třeba si uvědomit, že výše této daně se po 
dlouhá desetiletí vůbec neměnila, a je zřej-
mé, že reálnou hodnotu například 500 Kč 
v roce 1993 a v roce 2011 nelze ani srovná-
vat. Všichni, bez rozdílu doby trvání bydle-
ní, starousedlíci i novousedlíci v Úvalech 
vědí a především vidí, že naše město a jeho 
infrastruktura je, bez přehánění, doslova 
a do písmene v katastrofálním stavu. V žád-
ném případě nechceme, aby se takto zvýše-
né budoucí příjmy města „rozpouštěly“ na 
neurčité projekty nebo byly dokonce neú-
čelně „projedeny“. Proto byl zřízen speciál-
ní investiční fond, individuální účet města 
v rámci účetnictví, který bude určen pouze 
a jen pro finanční prostředky získané právě 
z daně z nemovitostí. 
Mnozí z vás se jistě ptají: Proč zase budeme 
doplácet na chyby minulosti? Jiní opět podo-
tknou, že jiná města obdobné velikosti jako 
Úvaly mají veškerou svoji infrastrukturu no-
vou a ulice a chodníky v perfektním stavu 
a jak to, že Úvaly nic?…Ano, toto je stále stej-
ná písnička, kterou všichni známe, ale na 
chyby v minulosti se přece nebudeme od-
volávat donekonečna. Teď je potřeba udělat 
tlustou čáru a dívat se do budoucna, jiné ře-
šení ani není. Jestli o nějakém takovém víte, 
nenechávejte si ho prosím pro sebe. Chce-
me mít Úvaly ve slušném stavu, a to v co 
nejkratší době. Nepopulární krok, jakým je 
zvýšení daně, tuto dobu zase o nějaký ten 
čas zkrátí. Zvýšení daně přinese nejen nové 
investiční prostředky města, ale otevře 
i potenciální možnost čerpat například ban-
kovní úvěry za výhodnějších podmínek, ne-
boť s těmito rozpočtovými příjmy se počítá 
i v rozpočtovém výhledu na několik příštích 
let a bankovní úvěroví analytici tuto skuteč-
nost vždy zohledňují, mají-li se rozhodnout, 
zda finanční prostředky pro město uvolní, 
či nikoliv.
Šokující je ale skutečnost, že doposud téměř 
KAŽDÝ DRUHÝ PLÁTCE, na kterého se DAŇ 
Z NEMOVITOSTI vztahuje, tuto daň NEPLA-
TIL a své město tak fakticky okrádal. Jsou to 
tvrdá slova, ale je to tak. To se musí změnit. 
Finančnímu úřadu pro Prahu-východ se 
zkrátka nevyplácelo zahajovat vymáhací ří-
zení kvůli „několika stovkám“. Lze očekávat, 
že nyní, po zvýšení daně, vzroste i skuteč-
ná výtěžnost z této daně. Jsme přesvědčeni, 
že investice, které bude možné realizovat, 
budou v Úvalech vidět mnohem dříve, než 
dnešní generace „Husákových dětí“ dosáh-
ne důchodového věku. Za pětku školáka 
doma nikdo nepochválí. Úvalům pětka ale 
pomůže, i když to bude bolet. 
Pomožte svému městu, plaťte daně.   
V tomto čísle Života Úval najdete několik 

příspěvků na téma „Zvýšení daně z nemovi-
tosti v Úvalech“, kalkulaci očekávané výtěž-
nosti a také informaci o uvažovaných inves-
ticích města. Prosím, seznamte se s těmito 
články. Děkuji.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
 zastupitel města Úvaly

Dopad zvýšené daně 
z nemovitosti 
na rozpočet města
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města
bude od příštího roku u sazby daně z nemo-
vitosti nacházející se v katastru Úval uplat-
ňována nejvyšší možná sazba místního koe-
ficientu stanoveného obcí – tj. sazba 5. 
Jaký dopad bude mít tato sazba na občany? 
Nesporně výrazné zvýšení stávající daně 
z nemovitosti. Jestliže u průměrného rodin-
ného domu platili občané dle velikosti plo-
chy nemovitosti daň v průměrném rozmezí 
od 350 do 900 Kč ročně, po zvýšení sazby 
to bude činit částku v průměru od 1 800 do 
4 500 Kč ročně.
Jaký bude dopad na rozpočet města? Jest-
liže nyní činí příjmy z daně z nemovitostí 
ročně částku cca 2,2 mil. Kč, očekáváme, 
že od roku 2012 bude tato částka činit cca 
kolem 9 mil. Kč ročně. Odhadujeme tedy, 
že v období 2012 – 2014 město takto získá 
do svého rozpočtu částku cca 27 milionů 
Kč. Bude se jednat o peníze vybrané přímo 
od vlastníků nemovitostí v Úvalech. Z velké 
části tedy půjde o peníze obyvatel Úval. Za-
stupitelstvo města proto rozhodlo, že tyto fi-
nance budou deponovány na zvláštní účet, 
ze kterého budou financovány pouze akce 
infrastrukturního charakteru – tedy rekon-
strukce ulic, školy, chodníků atd. 
Výše zmíněné dodatečné peníze umožní 
našemu městu, aby investice do veřejné in-
frastruktury mohlo urychlit a Úvaly se tím 
i vzhledově více blížily městu 21. století. 

Petr Borecký,
zastupitel, člen finančního výboru

Úvalské trhy začaly

I. farmářské trhy, nebo chcete-li lépe trhy 
s českými produkty, v Úvalech začaly v sobo-
tu 16. dubna 2011 v Riegrově ulici, na nádvo-
ří bývalého Multitecu za značné pozornosti 
úvalských občanů a účasti místostarosty 
města Petra Petržílka a některých radních. 
Sluníčko od rána krásně svítilo a hřálo, tak 
nic nestálo úspěchu akce v cestě. Účast pro-
dejců však byla poměrně skromná. Bylo vi-
dět, že organizátoři trhů vyčkávají, jak tato 
akce dopadne, jak velkou pozornost Úvaláci 
trhům budou věnovat. A tak řada návštěvní-
ků trhů byla zklamaná tak omezeným sor-
timentem zboží, který se koncentroval do 
prodeje zeleniny a ovoce, květin do zahrad 
a zahrádek, pokojových květin a květinové 
a zelinářské sadby, rozsáhlého sortimentu 
sadby různých bylinek do kuchyně. K vidě-
ní byl i prodej vajíček, domácích housko-
vých a ovocných knedlíků, sýrů korbačiků, 
velkého sortimentu kořenících směsí pro 
přípravu jídel a salátů, prodej ovocných 

stromků i keřů. Škoda, že tak málo produk-
tů v prodeji! Tyto trhy budou v Úvalech nyní 
organizovány každou sobotu na stejném 
místě od 8 do 12 hodin. Organizátoři slíbili, 
že již od „Bílé soboty“ přijedou na úvalské 
trhy i pekaři a uzenáři. Milí čtenáři, můžete 
tak nyní při čtení tohoto vydání Života Úval 
potvrdit, zdali svůj slib splnili. Budeme se 
však neustále těšit na rozšíření prodejního 
sortimentu i o rukodělné výrobky z oblasti 
košíkářství, zahradnictví a dalších oblastí, 
o chovatelské produkty, popř. i žírné králí-
ky, kuřata aj.

Dr. Vítězslav Pokorný

Nenechme z Úval 
udělat smetiště pro Pražáky!
Město Úvaly se zapojilo společně s Regio-
nem Pošembeří do akce „Čisté Pošembeří“. 
O co, že šlo? Jedná se o aktivitu zaměřenou 
na úklid celého regionu. Do úklidových pra-
cí se mohli zapojit i dobrovolníci. Nejen pro-
to, že se vše organizačně točí kolem Evrop-
ského roku dobrovolnictví (a akce Clean Up 
The World), ale především proto, že vlastní 
aktivita vede k sounáležitosti s městem 
a regionem. Z tohoto důvodu si dovoluji vy-
zdvihnout především akci občanského sdru-
žení Otevřené Úvaly, které vyčistilo prostor 
kolem odpočívadla u Kolínské silnice, lesík 
za ním a přilehlou část Škvorecké obory.   
Ale ani město nezůstalo pozadu.  Uklidili 
jsme druhou část černé skládky u parkoviš-
tě v lese u silnice I/12 ve směru na Prahu 
a dále byla odklizena černá skládku při silni-
ci z Úval na Přišimasy.  Celkem bylo odklize-
no více než 25 000 kg nelegálního odpadu.   
Všem, co se na akcích zúčastnili - bez ohledu 
na to, zda šlo o dobrovolníky, nebo zaměst-
nance VPS -mnohokrát děkuji. Ostatní obča-
ny prosím, aby byli pozorní a nezůstali lhos-
tejní, když zaznamenají, že se někdo zbavuje 



odpadu nelegálním způsobem. Bez obav mi 
o tom napište na mistostarosta@mestouvaly.
cz. Pokusím se, aby naše letošní akce nebyla 
jen sisyfovské snažení a případní další viníci 
byli potrestáni.       

Petr Petržílek, místostarosta

Komu je lhostejné,
jak bude vypadat 
náměstí v Úvalech?
V následujících týdnech se bude na naší rad-
nici rozhodovat o budoucí podobě náměstí 
Arnošta z Pardubic, které by tak mělo na- 
místo jeho stávající neutěšené podoby tvo-
řit ústřední dominantu města. Nejedená se 
o lehké rozhodnutí, neboť naše rozhodnutí 
bude zásadní nejenom pro nás, ale i pro ně-
kolik budoucích generací. Dle mého názoru, 
by mělo nové náměstí splňovat především 
kriteria místa vhodného pro každodenní 
život. Osobně tak hodlám podpořit takový 
návrh, který bude přívětivý pro děti, jejich 
rodiče, ale i celé ostatní společenské a soci-
ální spektrum. Jsem přesvědčen, že se cent-
rum Úval může stát celospolečenským mís-
tem každodenního života, kde bude prostor 
pro zeleň, dětské hřiště, ale i zázemí restau-
rací a kaváren.  Místem, které bude přívěti-
vé ke svým návštěvníkům ve všech ročních 
obdobích a které bude vhodné pro trávení 
i volného času. Tedy nejenom místem, které 
musíme protnout cestou na nákup, do prá-
ce, nebo když vezeme děti do školy. Jsem 
přesvědčen, že si takové náměstí, které bude 
náměstím pro život, obyvatelé Úval zaslouží. 
Naší povinností, jakožto volených zástupců, 
je našim spoluobčanům takové místo vytvo-
řit. Seminář, který bude předcházet rozhod-
nutí o podobě náměstí, město svolává na 4. 
května do zasedací místnosti DPS od 18.00 
hodin. Své dva konkurenční návrhy nám 
představí dva na sobě nezávislé týmy archi-
tektů. Každý návrh má své pro a proti. Přijď-
te nám pomoci rozhodnout, který z nich je 
ten správný. O tom, že se nejedná jen o „pa-
pírový spor“, ale o reálnou záležitost svěd-
čí to, že v těchto dnech město Úvaly jedná 
o podpisu smlouvy se Středočeským krajem 
o financování silničního průtahu městem, 
jehož součástí je i rekonstrukce náměstí Ar-
nošta z Pardubic. 

Petr Petržílek, místostarosta

Přihlaste své trvalé bydliště 
do města! Staňte se Úvaláky!
Každé město i každá obec dostávají do své-
ho rozpočtu z daní, které stát vybere, částku 
odpovídající počtu jejich obyvatel. Město 
Úvaly však už po několik let tak dostává fi-
nanční prostředky, jejichž výše neodpovídá 
počtu osob zde žijících. Všem obyvatelům, 
bez ohledu na to, zda jsou či nejsou ve měs-
tě trvale přihlášeni, však město přispívá na 
svoz komunálního odpadu, poskytuje veřej-
né osvětlení, údržbu a čištění místních ko-
munikací, zlepšování infrastruktury vůbec, 
atd. Tím město přichází ročně o milióny ko-
run, které poté chybí na často žádané inves-
tice.  K prvnímu jarnímu dni je dle statistiky 

MV ČR hlášeno k trvalému pobytu v Úvalech 
5 799 obyvatel. Nepřihlášeno však může 
být dle odhadu 1 000 – 2 000 dalších osob, 
které si v Úvalech našly nový domov. Pokud 
přihlásíte své trvalé bydliště do Úval, pomů-
žete městu získat tolik potřebné finanční 
prostředky, které městu v současnosti chybí 
na realizaci akcí, které se staly předmětem 
vašeho rozhodování v anketě v dubnovém 
vydání Života Úval.

Dr. Vítězslav Pokorný

Modernizace trati 
Běchovice – Úvaly  
(3. část - závěrečná)

V souběhu s přípravou stavby Moderniza-
ce traťového úseku Praha Běchovice - Úva-
ly byla zahájena příprava další, navazující 
stavby, Zvýšení rychlosti v úseku Poříčany 
– Úvaly. Součástí této stavby byla i komplex-
ní sanace a přestavba železničního 9 ob-
loukového mostu nad údolím potoku Vý-
mola.  Vzhledem k špatnému stávajícímu 
technickému stavu mostu a nevyhovující-
mu šířkovému uspořádání bylo rozhodnuto 
sanaci a přestavbu mostu řešit v předstihu, 
již v rámci stavby Modernizace traťového 
úseku Praha Běchovice – Úvaly.  Most je 
tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi. 
První je dvojkolejná kamenná konstrukce 
z doby výstavby trati. Druhá konstrukce 
je železobetonová s parabolickými klen-
bami (paraboly 4 stupně) na kamenné 
spodní stavbě s železobetonovými základy 
z roku 1953, tj. z doby výstavby třetí traťové 
koleje. Navrhované řešení prakticky nezmě-
ní vnější vzhled konstrukcí. Dle rozhodnu-
tí MK ČR č.j. 6965/2006 ze dne 27.02.2008 
je historická dvoukolejná část úvalského 
9 klenbového železničního viaduktu  kul-
turní památkou. 
Dnes již nevyhovující podchod pro pěší, si-
tuovaný za přejezdem ve směru na Prahu, 
bude nahrazen podchodem novým, přičemž 
výstup z podchodu bude přímo napojen na 
začátek vnějšího nástupiště ve směru na Ko-
lín. Bezbariérová cesta bude i nadále vedena 
přes úrovňový přejezd samostatným jedno-
stranným chodníkem. Stávající podchod, 
sloužící k přístupu na ostrovní nástupiště ve 
směru na Prahu, bude v rámci stavby kom-
pletně rekonstruován, doplněn novými vý-
tahy pro možnost bezbariérového přístupu 
a prodloužen za kolej č. 4, včetně vybudová-
ní přístupové rampy do ul. Pod Tratí / Vyd-
rova. Rekonstrukcí projde i žel. most v ulici 
Na Spojce, kde bude stávající trojklenba na-
hrazena novou konstrukcí s jedním otvorem 
a podjezdnou výškou 4,2 m. Po obou stra-
nách komunikace pod mostem jsou navrže-
ny chodníky pro pěší.
V původní ose manipulační koleje č. 8, v ná-
kladovém obvodu ŽST Úvaly, mezi ul. Pur-
kyňova a přístupovou cestou k ul. Na Spojce 
je navrženo propojení novou zpevněnou ko-
munikací v délce cca 290 m, včetně zřízení 
nového přechodu pro pěší přes manipulační 
(vlečkovou) kolej, zabezpečeného výstraž-
nými kříži. Realizací navržené spojovací ko-
munikace bude umožněn rychlý a bezpečný 
přístup pro pěší do prostor železniční sta-

nice a též přístup k vlakům až k přístupové 
rampě prodlouženého podchodu. Součástí 
modernizace železniční stanice Úvaly bude 
také celková rekonstrukce zabezpečova-
cího, sdělovacího, silnoproudého zařízení 
a trakčního vedení. Úpravy stávající výprav-
ní budovy nebudou prováděny, jelikož jejím 
vlastníkem jsou ČD, a.s., a nikoli investor 
a stavebník modernizace trati - SŽDC, s.o.
V rámci stavby je také řešení požadavků 
legislativy na přípustné zatížení hlukem 
ze železničního provozu při průjezdu a da-
ném počtu vlaků v denní i noční době. Po-
žadovaná ochrana před hlukem vyhází ze 
současné platné legislativy. Z nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygie-
nické limity pro chráněný venkovní prostor 
staveb, chráněný venkovní prostor a pro 
vnitřní chráněný prostor staveb:
Hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro chráněný venkovní 
prostor staveb v případě staré hlukové zá-
těže pro hluk z dopravy na drahách: LAeq, 
16h=70 dB, LAeq, 8h=65 dB.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A v chráněném venkov-
ním prostoru staveb z dopravy na drahách: 
v ochranném pásmu dráhy LAeq, 16h=60 
dB ve dne, LAeq, 8h=55 dB v noci; mimo 
ochranné pásmo dráhy LAeq, 16h=55 dB ve 
dne, LAeq, 8h=50 dB v noci.
V Úvalech jsou dle aktualizované hlukové 
studie navrhnuta protihluková opatření vle-
vo i vpravo železniční trati v celkové délce 
4395 m, pro hygienický limit na starou hlu-
kovou zátěž v délce 1595 m. Design a jejich 
barevné řešení budou řešeny v dalším stup-
ni projektové dokumentace po dohodě se 
zástupci města. 
U obytných objektů, kde se i přes prove-
denou rekonstrukci žel. svršku a spodku 
a realizaci protihlukových stěn nepodaří 
splnit hlukové limity, budou prováděna in-
dividuální protihluková opatření spočívající 
zejména ve výměně oken za okna s lepšími 
akustickými parametry. Jedná se celkem 
o 11 objektů pro hygienický limit na sta-
rou hlukovou zátěž, pak 11 objektů v denní 
době a 18 objektů v době noční. Již samot-
nou konstrukcí nového žel. svršku a spodku 
s pružným upevněním, broušením kolejnic 
a použitím souprav nebo jednotek vybave-
ných moderními typy podvozků s dvojím 
vypružením a kotoučovými brzdami dochá-
zí k podstatnému snížení stávající hlukové 
zátěže. Rozsah uvedených  protihlukových 
opatření může být ještě  upřesněn na zákla-
dě závěrečného stanoviska MŽP k dokumen-
taci vlivů na životní prostředí.
V současné době předpokládaný termín 
zahájení stavby je 2012 s dobou trvání vý-
stavby 3 roky. Stavba bude probíhat při za-
chování železničního provozu, z hlediska 
přepravy nebudou obyvatelé Úval a okolí 
výrazně omezováni.  

za SUDOP Praha, a.s.,HIP ing. Mečl 
 ve spolupráci s SŽDC s.o. SS Praha, 
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66   Téma měsíce

66 let se již zdá dlouhá doba, ale i dnes je tře-
ba si uvědomovat a připomínat milióny mrt-
vých, zpustošenou zemi, vybombardovaná 
města v rozvalinách. Skončila 2. světová vál-
ka, nejhrůznější válka v dějinách lidstva.   
Co vlastně slavíme 8. května? Jaké událos-
ti probíhaly na mnohých místech našeho 
města postupně od 5. až do  9. května 1945?  
Dnešní neheroická doba velmi málo formu-
je nové hrdiny a příklady těch dávných jsou 
často opomíjeny, nebo dokonce zapomenu-
ty. Dnes je vhodné si připomenout často prá-
vě ty bezejmenné, kteří přispěli k dnešnímu 
mírovému životu nás všech. Vždyť mladí 
moc nevědí a dříve narození také zapomína-
jí. Mnohdy se zapomíná i na válečná pietní 
místa i v našem městě a vůbec  v našem oko-
lí. Zapomínáme, co byli a jsou nacisté a ne-
onacisté, a mohli bychom snad zapomenout 
i, co to byl holocaust a další kruté okamžiky 
těžce vybojované svobody. 

Lidské osudy a naše budoucnost závisí na 
tom, jak dokážeme všichni společně ro-
zumně a moudře žít, abychom se vzájemně 
nevyhubili, nezničili si životní prostředí 
a nezpůsobili kolaps lidstva na Zemi. Bez-
precedentních 66 let míru, které zažíváme, 
je skutečností a tuto je nutno hájit. Hájit 
zdroj tolerance, pochopení, humanitárních 
a ekologických aktivit, enklávu kvalitního 
života, vyspělé vědy, vzdělávání a v nepo-
slední řadě být kustodem svých kulturních 
a uměleckých statků.

Proto si dnes připomeňme alespoň v kostce 
květnové mezníky v našem městě před 66 
lety. Úvalští občané měli vždy řadu infor-
mací tzv. „z první ruky“, neboť jich stovky 
pracovaly v centru dění, v Praze. Věděli, že 
se chystá povstání. A tak na počátku května 
zachvátila Úvaly i další okolní obce spontán-
ní revolta proti okupantům. O povstání se 
zde snad ještě hovořit nedalo. To přinesly až 
následující květnové dny.  

V sobotu 5. května 1945 v časných ranních 
hodinách je vyvěšena československá státní 
vlajka i na budově obecního úřadu na ná-
městí čp. 95. V jeho úřadovnách se usilov-
ně pracuje, místní rozhlas hraje čs. státní 
hymnu, na náměstí se shromažďují úvalští 
občané a  čelí slovním výhrůžkám nedaleké 
německé posádky. Zástupci revolučního ná-
rodního výboru Josef Rýdl, Ferdinand Bir-
ke a Ing. Ladislav Dráb odhodlaně zahajují 
jednání s velitelem místní německé vojen-
ské posádky poručíkem Siedlerem o mož-
nostech jejich kapitulace. Neúspěšně, a tak 
německé hlídky nadále procházejí městem 
a prozatím zachovávají nezúčastněný postoj 
k vyvěšovaným vlajkám. V průběhu dopo-
ledne místní revolucionáři pod vedením  
Fr. Martinovského, J. Kafky, J. Martinovské-
ho, V. Lhotáka, Fr. Kvapila, K. Mandy, K. Stie-
bitze, F. Hliňáka aj. obsazují všechny prů-
myslové podniky ve městě  a zatýkají členy 
pěti zdejších německých rodin (Wasmund-
tovi, Faistlovi, Gollovi, Hiltscherovi a Pospí-
šilová) a také kolaboranty a zrádce (Bakov-
ský, Sviták, Havránek, Stehlík a Bambas) a 
vězní je na půdě obecního úřadu. Teprve na 

zásah okresní správy zatčené předávají ně-
mecké posádce. Po 13. hodině přijíždí osob-
ní vlak z Českého Brodu a občané pod ve-
dením Milky Budkové a Antonína Krienera, 
zvaného „Tonda Roura“, odstavují z tohoto 
vlaku nákladní vozy se zbraněmi. To vyvolá-
vá otevřený střet s německými vojáky. V od-
poledních hodinách se podařilo traťmistru 
Rudolfu Čermákovi s dobrovolníky Dasty-
chem, Šemberou, Podrabským a Novákem 
rozpojit II. kolej mezi Úvaly a Klánovicemi, 
druhá skupina občanů Kafka, Hanzl, Svobo-
da, Kadeřábek a Šebek rozpojili I. kolej pod 
Stříbrňákem. Tak byla v Úvalech přerušena 
železniční doprava. Situace je vážná. V pozd-
ním odpoledni se zástupce revolučního ná-
rodního výboru Josef Martinovský, který se 
ujal vedení revolučního národního výboru 
po odstoupení Josefa Rydla,  a František Pi-
lát, znovu pokouší u poručíka Siedlera do-
hodnout podmínky kapitulace. Neúspěšně, 
nato Němci obsazují obecní úřad, zakazují 
činnost revolučního národního výboru 
a přebírají vedení městečka. Byl vyhlášen 
zákaz nočního vycházení. Poté již ilegální 
revoluční národní výbor pod vedením Jo-
sefa Martinovského vyhlašuje večer mobili-
zaci všech aktivních i záložních důstojníků 
a zbraněschopných poddůstojníků do 35 let. 
Úvaly jsou rozděleny na úseky a ustanoveni 
jejich velitelé. O půlnoci se německá posád-
ka přesunuje do Českého Brodu. To je ten 
impuls ke stavbě barikád. Pracuje se celou 
noc. V neděli 6. května nad ránem již stojí 
barikády na hlavní českobrodské silnici  na 
Stříbrňáku a na Úvaláku, na horoušanské sil-
nici za továrnou VEGA.  Železniční přejezdy 
u velkých a malých závor, V Setých, u továr-
ny VEGA, jsou zataraseny převrácenými va-
góny, rovněž tak podjezdy u L. Votavy a na 
škvorecké silnici. Všechny přejezdy a pod-
jezdy jsou navíc podminovány. Útok je oče-
káván ze směru od Českého Brodu. V poled-
ních hodinách němečtí průzkumníci a dvě 
německá výzvědná letadla zkoumají situaci. 
V 15 hodin se od Českého Brodu blíží silný 
německý oddíl s tanky a obrněnými trans-
portéry. Dochází k boji. U hřbitovní zdi jsou 
zastřeleni Jaroslav Kvíz, Václav Havlíček, 
Milan Dufek. Tlak Němců je stále silnější. 
Obránci barikády se stahují do lesa Vidrho-
lec,  k Újezdu, pokračují lokální přestřelky. 
Němci obchvatem přes pole pronikají do 
Úval, drancují domy, nutí muže odklízet pře-
kážky a barikády. Večer je v městečku vyhlá-
šeno stanné právo. V pondělí 7. května jsou 
revolucionáři ještě v lesích. Němci pokraču-
jí v zatýkání. Německá posádka je posílena 
asi na 600 mužů, velitelem je poručík Mei-
nel. Před půlnocí jsou pod záminkou, že se 
jedná o partyzány, v budově obecního úřa-
du zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Mi-
chálek a Karel Marčin, kteří zde vykonávali 
zdravotní službu. Živé je již nikdo nespatřil. 
V úterý 8. května po ránu vyzývá místním 
rozhlasem poručík Meinel místní občany, 
aby odevzdali veškeré zbraně pod pohrůž-
kou zastřelení rukojmí. Kolem poledne je 
ohlášena rozhlasem všeobecná německá 
kapitulace. Představitelé revolučního ná-
rodního výboru Ing. Ladislav Dráb, již jako 
třetí předseda, a Ferdinand Birke obnovu-

jí jednání s poručíkem Meinelem a žádají 
o složení zbraní. Za tím účelem byl povo-
lán ze Škvorce štábní kapitán Kučera, který 
společně s K. Mandou a strážmistrem Volen-
cem, vybízí německou posádku ke složení 
zbraní. V 17 hodin opustil poručík Meinel 
s německou posádkou Úvaly. Noc minula 
poměrně klidně. Ve středu 9. května jsou 
kolem 8. hodiny ráno v lese Vidrholci, neda-
leko hájovny, nalezena zastřelená, zohavená 
a zmučená těla rukojmí Jandourka, Marčina 
a Michálka. Od rána se pomalu začali na ná-
městí shromažďovat občané. Ještě se však 
objevují bezhlavě prchající Němci. Náhle se 
však dole na náměstí ozývá potlesk, jásot, 
křik a radostné volání: Rusové! 

Než však došlo v Úvalech k těmto květno-
vým událostem v roce 1945, musely si pro-
žít trpká šestiletá muka II. světové války 
a německé okupace. V průběhu těchto šes-
ti let položilo na oltář vlasti svůj život na 32 
úvalských občanů.  A tak i v letošních květ-
nových dnech vzpomínáme na Jaroslava 
Glücksmanna, jednoho z prvních úvalských 
zatčených již 16. 3. 1939, který zemřel v kon-
centračním táboře. Na za heydrichiády po-
praveného Vladimíra Jankovského a Otaka-
ra Šámala, na Václava Čiháka, který zahynul 
na Květnou neděli 1945 při bombardování 
pražských Vysočan. Vzpomínáme na naše 
občany, oběti holocaustu, mnohdy to byly 
celé rodiny: na Elu, Emilii a Otilii Hellerovy, 
na Daniela, Adélu, Arnošta a Otu Kussiovy, 
na Idu Rezkovou, na Pavla, Bedřišku a Jiřího 
Rosenbaumovy, na Julia a Helenu Schablino-
vy, Viktora Šulce, na Roberta, Grétu, Emanu-
ela, Emila, Františka, Kláru a Iva Weinsteino-
vy, na Jindřicha a Marii Zelenkovy. Neméně 
vzpomínáme na oběti květnových bojových 
událostí v roce 1945. Na Bohumila Jandour-
ka, Josefa Konečného, Jaroslava Kvíze, Karla 
Marčina, Jaroslava Michálka, Františka Šlaje-
ra, Milana Dufka ze Sadské.

Ať se již nikdy tyto události neopakují!
Dr. Vítězslav Pokorný
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Vzpomínka 

Jako každoročně jsme na počátku letošního 
jara minuli výročí narození Jana Amose Ko-
menského, českého pedagoga a spisovatele, 
který svůj plodný život ukončil po padesáti 
letech vyhnanství za obtížné politické situ-
ace v Holandsku. Jeho ostatky sice ukrývá 
nejmenší část československého území v ni-
zozemském Naardenu, Komenského památ-
ník a muzeum je v tamním protestantském 
kostelíku (m. j. s českým průvodním slovem 
místního pana starosty). Ani velká vzdále-
nost zeměpisná, ani paměť stará více než 
čtyř desítek let by nám neměly dovolit na 
tohoto největšího českého učitele „národů“ 
zapomínat.
I z mého školního věku rád vzpomínám na 
„své“ učitele. Ještě stále mám ve svých pa-
mětech jména nejedné kantorské postavy 
z dob první Čsl. republiky (i Protektorátu 
za tzv. Velkoněmecké říše), které tehdy ve 
čtyřicátých letech minulého století vedle 
našich rodičů udržovaly české národní cítě-
ní. Dovoluji si proto jmenovitě vzpomenout 
aspoň dvou dvojic: prvním mým panem uči-
telem byl p. Rudolf Kosař (navíc řídící uči-
tel mé obecné školy), za jehož vedení jsme 
jako prvňáčci ve školním roce 1936-7 sbírali 
vajíčka na pomoc dětem v sociální péči za 
blížícího se nacistického nebezpečí. Hned 
v další třídě byl mým uznávaným kantorem 
p. uč. Josef Elčkner (m. j. i řídící učitel za 
války od r. 1942). Tento nejen učitel byl po 
dlouhá léta také platným členem Zpěvác-
kého spolku „Smetana“ v Úvalech i jako hu-
debník tehdejších pěveckých a hudebních 
souborů. V Úvalech byl tehdy velmi činný až 
50 členný pěvecký sbor i často 30 členný ko-
morní orchestr. Pak už nastala nehezká léta 
po nacistické okupaci, kdy se za katedrou 
objevila hodná paní učitelka Marie Raušová, 
která s námi pro každou tzv. školní akade-
mii pravidelně nacvičovala krátké divadelní 
epizodky. S toutéž paní M. Raušovou jsme se 
já, mí rodičové a velká část „Ouvaláků“ těšili 
před scénami úvalského divadelního soubo-
ru ochotníků „J. K. Tyl“ .
Pro své poctivé národní cítění s námi pí uč. 
Raušová školní rok 1938-9 nesměla dokončit 
(náhradou k nám nastoupil dosazený učitel 
z Prahy), ale úvalskému divadlu zůstala věr-
ná. Do Úval přizvala zakladatele „Disman-
čat“ – Miloslava Dismana s jeho hrou „Tři 
medvíďata“. Při světové premiéře v Úvalech 
(!) divadelní hry „Siréna“ úvalské rodačky 
Marie Majerové v úpravě E. F. Buriana (oba 
se v Úvalech osobně zúčastnili) se Marie 
Raušová nezapomenutelně zapsala. 
A poslední dva školní roky v mé obecné 
škole za Protektorátu Čechy a Morava se nás 
ujala tehdy mladá paní učitelka Vlasta Nová-
ková (později zde provdaná Tourková). Ta 
nás za období dvou velmi těžkých válečných 
let připravovala pro radostné měsíce osvo-
bozené republiky československé, ale i pro 
další vzdělávání. K této čtveřici mých kan-
torských vzorů bych rád doplnil z naší velké 
řady úvalských kantorských seniorů ředi-
tele obou škol v Úvalech (obecné a měšťan-
ské) - Otakara Brože. Jeho zásluhy učitelské 
i ředitelské lze doplnit i jeho spoluautor-
stvím v tehdy největším průvodci „Úvaly 
jindy a nyní“ z r. 1929. Své vzpomínky bych 

mohl doplnit i dalšími zásluhami učitelstva 
věnovaných kulturní činnosti pro širší ob-
čanstvo nejen Úval a okolí. To byla tehdy 
jakási samozřejmá součást náplně kantor-
ských povinností původně stanovených ve 
prospěch výchovy mladých generací.
Věřím, že i další generace „Ouvaláků“ si za-
vzpomínají na kantory svých dob a naopak 
současní úvalští kantoři připraví úvalské-
mu divákovi pár hezkých kulturních akcí, 
jako tomu už vícekrát přispěla i současná 
paní učitelka Landgráfová se svým školním 
pěveckým sborem, či příležitostné výsta-
vy úvalských škol (např. při výročí 700 let 
Úval).

Vladimír Kolomý

Vzpomínky na květen 1945 
 
V loňském květnovém ŽÚ jsem vzpomínal 
na místní události do 9. května. Dnes bych 
uvedl pár vzpomínek na události po 9. květ-
nu. Jak jsem vloni uvedl, my starší skauti 
„Roweři“ jsme se zúčastnili revoluční čin-
nosti. Někteří skončili devátým květnem 
a někteří pokračovali dále jako členové 
„strážní roty“ pod velením pplk. Ing. Macka. 
Úkolem strážní roty bylo zajištění místních 
Němců a kolaborantů, kontrola aut a zava-
zadel Němců, kteří procházeli naší obcí. 
V hostinci „U Českého lva“ v přízemí jsme 
upravili prostory na ubytování členů stráž-
ní roty, která měla neustálou pohotovost.  
8. květen -  přišla zpráva, že Rudá armáda 
překročila moravsko-české hranice. 
Místní německá posádka, která byla ubyto-
vána ve školních budovách, začala urych-
leně balit a do večera opustila Úvaly. Ne-
jela na Prahu, kde se ještě bojovalo, ale 
směrem na Plzeň k americké okupační zóně.  
9. květen -  zpráva o odjezdu německé po-
sádky se rychle roznesla a občané s velkou 
radostí přišli na náměstí, kde očekávali pří-
jezd Rudé armády. Někteří „vlastenci“, poz-
ději veřejní činitelé, vylezli ze sklepů 
a úkrytů, opentlili se trikolorami, v rukách 
praporky a za provolávání různých vlaste-
neckých hesel přišli na náměstí a ostřížím 
zrakem pozorovali, co by se dalo „zachránit“ 
jako válečná kořist. A tak v následujících 
dnech za vraty průjezdů a stodol byla ukryta 
auta, motorky. Čiperní „kutilové“ řádně vy-
čistili pojízdné dílny, proč ne - byl to nepří-
tel a co je doma, to se počítá. Tito „zachrán-
ci“ čekali na fond národní obnovy, aby svou 
válečnou kořist za babku odkoupili.  Kolem 
poledne dorazil do Úval první tankový oddíl 
„RA“, který zaparkoval u školy na krátký od-
počinek. Podle obličejů jsem usoudil, že se 
jedná o vojáky z „asijského Ruska“. My jsme 
jim nosili vodu na pití a umytí, když se stala 
tato smutná událost. Z jednoho tanku vylezl 
asi již podnapilý voják, vyzpěvoval třímaje 
v ruce lahev alkoholu. Velitel oddílu roz-
kázal, aby lahev zahodil. Voják neposlechl 
a křičel:„Já nebajál mašíny a tebjá tože nět!“
Velitel vojáka zastřelil! Po tomto incidentu 
odjeli na Prahu. V odpoledních hodinách 
přijel další (elitní) oddíl „RA“, který se ubyto-
val ve školních budovách. Velitel tohoto od-
dílu se spojil s naším revolučním národním 
výborem, aby projednal postup na další dny.  
10. květen -  na náměstí bylo opět plno ob-

čanů. Starší členové strážní roty prováděli 
zajišťování místních Němců a kolaboran-
tů. Muži byli internováni v patře hostince 
„U Českého lva“, ženy byly odvedeny do Ho-
dova. Odpoledne byla na náměstí postavena 
šibenice, u ní sud benzínu. Shromážděný 
dav si žádal upálení kolaboranta Havránka. 
Tuto akci ruský velitel zakázal. 
V dalších dnech se situace uklidnila. Obča-
né se vraceli do svých zaměstnání. Jednoho 
dne jsme seděli na lavičkách před školou, 
když nás „obklíčili“ ruští vojáci. Copak jsme 
asi vyvedli? Za chvíli vyšel ruský velitel 
s židlí v ruce, vedle něho šel s harmoni-
kou pan Navrátil. Velitel nás požádal, aby-
chom naučili ruské „baryšny“ naše tance. 
U obecné školy se otevřely dveře a vyšly 
„naparáděné baryšny“ —   radost pohledět.  
16. květen - slavný den  -  byl nahlášen prů-
jezd vlaku, kterým jel pan prezident E. Be-
neš z Košic do Prahy. Průjezd se předpo-
kládal asi kolem 11. hodiny. Občané již od 
9 hodin lemovali trať od „devíti kanálů“ až  
k lesu. Zdobilo se nádraží, byla připravena 
kapela pana Večeři,  krojované skupiny, pra-
pory organizací a kytice. Vlak projížděl až 
kolem 13. hodiny, zpomalil a pan prezident 
s chotí zdravili jásající davy u otevřených 
oken. Potom se odešlo s kapelou na sokolské 
hřiště. Večer se tancovalo na třech místech, 
v sokolovně, u Komberců a u Nedvědů. 
Odváděli jsme také koně do Kostelce nad 
Černými lesy a jako čestná četa včetně vy-
pálení salvy jsme se zúčastnili pohřbu pana 
L. Prkna v Tlustovousech.
Tak jsem sloužil až do 20. června 1945. Uve-
dené vzpomínky jsem psal z pohledu mých 
tehdejších osmnácti let. 

Jindra Lízner 

Mateřská škola Pražská
/reakce na článek pana Šimoňáka/

V MŠ Pražská jsem měla vnuka. Chodil do 
školky rád, vždy se tam těšil. Paní učitelky 
i paní ředitelka byly vždy vstřícné k dětem 
i k rodičům.
Na nástěnkách byly pravidelně zveřejňo-
vány aktuální informace i výsledky práce 
všech dětí.
MŠ Pražskou považuji za velmi dobrou, a to 
jak v náplni práce, tak v přístupu k dětem.
Výchovný a vzdělávací proces se nedá při 
posuzování zužovat na webové stránky 
a uspokojování rodičů administrativou.
V rámci své profese jsem se seznámila 
s mnoha pražskými i mimopražskými mateř-
skými školami, včetně waldorfské mateřské 
školy v Holandsku. Podávání ruky s učitel-
kou (učitelem) je celkem běžnou praxí jako 
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navázání haptického (dotykového) kontaktu 
mezi učitelem a dítětem. Pochybuji, že by to 
mělo něco společného s totalitou.
Pan Šimoňák zdůrazňuje ve svém článku, že 
nechce nikoho urazit, ale k urážení nemá da-
leko, když přirovnává náročnou práci učite-
lek k přísloví „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.
Domnívám se, že vše se dá vyřešit dobrou 
komunikací rodičů s učitelkami a vedením 
školky.

Mgr. Ludmila Kuncová

Když se chce, 
hledají se způsoby,
když se nechce, 
hledají se důvody
Zaujala mě reakce paní ředitelky MŠ Pražská 
na dopis jednoho z tatínků „jejich“ dítěte. 
V jedné větě uvádí, že v MŠ Pražská přistu-
pují k dětem individuálně, aby v druhé větě 
zdůraznila nutnost podávání rukou při od-
chodu u všech dětí. Já si individuální pří-
stup k dítěti představuji jinak, pokud např. 
z 30 dětí nemá 29 problém a paní učitelce 
ruku při rozloučení vesele podá, v pořádku, 
ale pokud si jedno dítě nemůže zvyknout, 
trpělivě bych vyčkávala. Dítě pravděpodob-
ně časem, inspirováno ostatními, samo před 
odchodem přiběhne k paní učitelce a podá 
jí ruku.
Také postoj paní ředitelky hned v prvním 
odstavci jejího článku: „srovnání MŠ s jinou 
MŠ je neobjektivní z hlediska velikosti škol-
ky“, považuji za scestný. Kvalitu školky pře-
ce neurčuje její velikost, nýbrž pedagogové 
a všichni ostatní zaměstnanci.
Dále nemohu souhlasit s argumentací týka-
jící se informovanosti rodičů o uzavírání MŠ 
v době prázdnin. Paní ředitelka uvedla, že je 
povinná informovat o uzavření MŠ s dvou-
měsíčním předstihem. A vzhledem k nutné 
koordinaci s druhou školkou ve městě nelze 
informaci zveřejnit již v září. Takový argu-
ment by se dal pochopit, pokud by se koor-
dinace týkala např. 10 školek v regionu. Ale 
2 školky, 2 paní ředitelky? Podle mne je to 
záležitost jednoho telefonátu, který se může 
stejně dobře uskutečnit v září či v lednu, 
jako dva měsíce před prázdninami. Potřebu-
je snad paní ředitelka instrukce zřizovatele, 
jak zkoordinovat prázdninový chod s před-
stihem, aby vyšla vstříc rodičům?
Paní ředitelka si zjevně neuvědomuje někte-
ré skutečnosti. Rodiče mají většinou pouze 
4 - 5 týdnů dovolené. A musí si tu svou sladit 
s kolegy v práci. Zajistit babičky a dědečky, 
kteří jsou ochotní vnoučata pohlídat (v opti-
málním případě), ale někteří dosud pracují 
a také musí svou dovolenou sladit s kolegy. 
Jsou-li v rodině starší děti, řeší rodiče část 
prázdnin např. posláním staršího sourozen-
ce na tábor a mladšího nechají docházet do 
školky. I v tomto případě je nutné znát její 
prázdninový provoz. Letní tábory je třeba 
zajistit s dostatečným předstihem, dva mě-
síce před prázdninami bývají dobré tábory 
již obsazené.  
Nemám s MŠ Pražská ani paní ředitelkou 
osobní zkušenost. Nemohu a nechci tedy 
posuzovat. Nicméně velmi mě zaráží jedna 
věc. Rodič, který zveřejní své náměty a zku-
šenosti s jinou MŠ, je paní ředitelkou téměř 

„odsouzen“, jak si mohl dovolit něco, co žád-
ný rodič před ním nikdy neudělal. Nevím, 
co vedlo zmíněného tatínka k napsání člán-
ku (kde o svém dítěti píše na chlapa velmi 
něžně), ale doporučila bych paní ředitelce 
zeptat se ho přímo. Vždyť spolupráce s rodi-
či je dle paní ředitelky v jejich MŠ každoden-
ní samozřejmostí.  
Vím ale, co vedlo k napsání podobného 
článku před 5 lety mě. Byla to beznaděj 
a bezmoc nad tím, že to, co je jinde standard, 
je v Úvalech považováno za nadbytečný nad-
standard. 
Tehdy jsem přišla za paní ředitelkou MŠ Kol-
lárova (předchůdkyní současné paní ředi-
telky) s dotazem, zda by nebylo možné po 
vzoru jiných školek zřídit oddělení „nespav-
ců“. Paní ředitelka mi nejdříve při osobním 
jednání řekla, že ano. Potom mi však zate-
lefonovala, ať zkusím své dítě (které již dva 
roky po obědě nespalo), raději nejdříve na 
spaní zvyknout, nejpozději do 14 dnů se prý 
do spánku uřve. Od kamarádky, která měla 
kamarádku mezi učitelkami, jsem se dozvě-
děla, jak jsou na mě učitelky naštvané kvůli 
zbytečné práci navíc. Závěrem mi paní ře-
ditelka napsala dopis, že pokud nejsem se 
školkou v Úvalech spokojená, ať si vozím 
syna do školky v Praze. Kamarád právník 
po přečtení dopisu zkonstatoval, že mi tím 
paní ředitelka sděluje, jaká jsem nemožná 
a neschopná matka. S dopisem v ruce jsem 
šla za zřizovatelem MŠ, což je město Úvaly. 
Paní místostarostka Horová si se mnou nej-
dříve lidsky promluvila jako máma s má-
mou, potom jako zástupce města s občanem.  
A nakonec mi doporučila, abych napsala 
článek do ŽÚ a vyzvala ostatní rodiče, aby 
se vyjádřili ke zřízení oddělení „nespavců“ 
v MŠ. Ujistila mne, že ŽÚ je zde i proto, aby 
tam všichni občané (tedy i rodiče) psali své 
náměty a potřeby. A pokud i další rodiče 
projeví zájem o zřízení oddělení „nespavců“, 
podnikne zřizovatel příslušné kroky. 
Milí rodiče, máte-li zájem, aby si paní ředi-
telky domluvily např. prázdninový chod 
MŠ s dostatečným předstihem, nebojte se 
komunikovat a konat. Požádejte nejen paní 
ředitelky, ale neváhejte zaslat třeba e-mail 
na MÚ, aby tento mohl vstřícně reagovat na 
potřeby občanů. 
Myslím si, že školy a školky si zaslouží mini-
málně stejně pozornosti MÚ jako kanaliza-
ce, vodovod a rozkopané silnice.

Lucie Trávníčková
P. S.
V rámci povolební diskuze o nové tváři ŽÚ 
zazněl m. j. návrh, aby se v případě článku, 
u kterého je předpoklad, že druhá strana 
bude mít potřebu se vyjádřit, se provede 
„diskuse“ v rámci jednoho čísla ŽÚ. Díky 
tomuto opatření se stane ŽÚ čtenářsky zají-
mavější. K článku napsanému stranou A by 
dostala prostor se vyjádřit strana B (např. 
MÚ nebo jiný dotčený subjekt) a na závěr 
by se mohl ke sdělení stany B opět  vyjádřit 
pisatel A.
Výhodou tohoto modelu by bylo, že pro-
blém by byl shrnut do jednoho čísla a čtená-
ři by nemuseli vzpomínat, co bylo napsáno 
v min. čísle a současně by se neopakovala 
situace z minulosti, kdy byl pisatel A „roz-
cupován“ stranou B (velice často voleným 
zástupcem města) bez možnosti vyjádřit se 

ke stanovisku v tom samém čísle. Osobně mi 
bylo těchto pisatelů A často líto a myslím si, 
že tato praxe mohla demotivovat ostatní ob-
čany od zasílání příspěvků do ŽÚ. Současně 
by tento model mohl motivovat více občanů 
k zaslání svých příspěvků a námětů do ŽÚ. 
Píšu tento článek v dostatečném předstihu 
a mohl by být zkušebním pro výše popsaný 
model. 

Lucie Trávníčková, Otevřené Úvaly

Babičko, dědečku, 
povídejte si se mnou!
Žijeme v době globalizace celého světa. Zna-
mená to snad, že tradiční hodnoty už nepla-
tí? Máme vše zbořit a začít na zelené louce? 
A bude ještě zelená, nebo to bude spíš spále-
niště? Mladá generace si musí vše vyzkoušet 
a vytvořit si vlastní zkušenost s věcmi, vzta-
hy a hodnotami tohoto světa. V dnešní době 
internetu si jakoukoli informaci můžeme 
stáhnout ze sítě. Je však podstatné hromadit 
informace, nebo se spíše naučit samostatně 
myslet? 
Odedávna lidstvo překonávalo těžkosti 
vzájemnou výměnou informací. Nejen ale 
v rámci izolované, věkové skupiny, nýbrž na-
příč generacemi. Věřím, že i dnes děti touží 
slyšet vyprávění babiček a dědečků, jak se 
žilo, když oni byli mladí, touží po pospoli-
tosti. Tradiční hodnoty nezmizely, jen jim 
nevěnujeme pozornost v našem zběsilém 
úprku životem. Jenže právě tyto hodnoty 
nám poskytují oporu ve chvílích slabosti. 
Nikdo není stále a navždy silný. Proto říkám 
babičko, dědečku, povídejte si s námi!

 Ing. Marcela Chudá

Farmáři, družstevníci 
či zemědělci?  
Už žiji v Úvalech více jak 65 let a jeden se 
někdy nestačí divit. V poslední době třeba 
tomu, že zde žijí „farmáři“! Skutečně ne-
skutečné! Za dob „socialismu“ jsme se měli 
přizpůsobit neomylnému vzoru sovětských 
soudruhů, a tak jsme se měli řídit chozras-
čotem, pro oživení paměti (metoda hospo-
daření socialistických výrobních jednotek), 
či se učit hrát gorodky (velmi oblíbená hra 
v SSSR se špalíčky a pálkou), zato teď, kdy 
jsou konečně tyto nesmysly zapomenuty, 
nastupují jiné! Družstevníci jsou zapome-
nuti, tedy alespoň ti, co pracovali v JZD, prý 
zde zato máme - farmáře! - rád bych jednoho 
živého zde viděl, pane místostarosto Petr-
žílku! Nevím proč je tak těžké použít slovo 
zemědělec, či drobný pěstitel? Pokud vím, 
farmáři jsou zavedený pojem pro úplně jiné 
kraje za velkou louží a vnucovat toto označe-
ní nám, je nejen nevkusné, ale přímo zavá-
dějící! Je to stejné, jako když drobný obchod 
s potravinami je označován „koloniálem” ! 
Tento název byl kdysi zaveden pro obchod 
se zbožím z kolonií! Pokud vím, Česká re-
publika žádnou kolonii nemá a snad i mít ne-
bude! Stejně tak nemá farmáře, i když se tak 
někteří mohou cítit. A protože nemám rád 
takovéto nevhodné prznění českého jazyka 
a jak vím, nejsem sám, píši tento příspěvek. 

 Jiří Štork
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1. farmářské trhy v Úvalech

S nadšením jsem přivítala myšlenku zave-
dení farmářských trhů také v Úvalech. Re-
klama byla veliká, plakáty a článek v Životě 
Úval slibovaly pravý farmářský trh. Velké 
však bylo rozčarování, když jsem na trh při-
šla. Chápu, že každý začátek je těžký, že se 
asi nepodařilo zajistit mnoho prodejců, pro-
dejci se musí „naučit“ na trh v Úvalech atd. 
Co mě ale velice pobouřilo, byl prodejce 
s ovocem a zeleninou, které rozhodně neby-
lo sezonní a rozhodně nebylo z jeho zahrady. 
Domnívám se, že myšlenkou farmářských 

trhů je, aby drobní pěstitelé a farmáři mohli 
prodat své plodiny vypěstované na své do-
mácí zahrádce či poli. Onen zmíněný stánek 
s ovocem a zeleninou byl obyčejný „přepro-
dávající“, který nakoupil ovoce a zeleninu 
v Makru nebo jiném řetězci a tady ji prodá-
val. Např. hrušky jedna jako druhá rozhod-
ně nejsou sezonním ovocem měsíce dubna. 
Stejně tak pórek a jiné. Velmi mě pobavil 
velký nápis u česneku, kde pro zvýšení pro-
dejnosti bylo tučně napsáno „český česnek“. 
Vím, jak vypadá česnek vypěstovaný doma 
na zahrádce, a rozhodně to není jedna pa-
lička jako druhá gigantických rozměrů. 

Toto považuji přímo za drzost a klamání zá-
kazníka. Žádný začátek není snadný, takže 
mě nemrzí malý počet prodávajících, ale s 
klamavými přeprodejci nesezonní zeleniny 
a ovoce z Makra se smířit nehodlám. Úpl-
ně stejné ovoce a zeleninu, jako prodával 
dotyčný přeprodejce si mohu koupit např. 
v Penny a za nižší cenu. Věřím, že zafungu-
je kontrolní mechanismus, jak je popsán v 
článku Života Úval č. 4/2011, a takoví pro-
dejci se na farmářských trzích v Úvalech již 
neobjeví. Přeji hodně zdaru v další organiza-
ci farmářských trhů.

Gabriela Mitvalská
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Ze zápisníku policie

Jak se bránit podvodům?

Na území celé republiky dochází denně 
k podvodným jednáním páchaných na seni-
orech. Ani teritoriu Praha – venkov se tato 
problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou vel-
mi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a 
dobrosrdečnosti seniorů.  Jsou zaznamená-
vány případy podvodů a krádeží páchaných 
právě na starších lidech. K těmto přípa-
dům dochází zpravidla tak, že pachate-
lé kontaktují starší osobu na ulici před 
bydlištěm, nemocnicí, poštou či jinými 
institucemi pod různou legendou jako 
např.:

• pouliční prodejci nabízejí pochybné zboží
• řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci 

domu v případě složení zálohy
• nabídka levného uhlí
• plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat ply-

noměr/elektroměr

Tímto si pachatelé získávají důvěru starších 
osob a při následné návštěvě bytu či rodin-
ného domu, podvodně vylákají finanční ho-
tovost a v nestřeženém okamžiku veškerou 
finanční hotovost odcizí a zmizí.

Jak se vyhnout podvodu:
• nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizí-

ho nevpouštějte do svého bytu
• nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, 

kdo je za nimi
• pořiďte si panoramatické kukátko, které 

vám umožní dobře si návštěvníka prohléd-
nout.

• instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, 
který udrží dveře jen pootevřené, a tak mů-
žete některé věci vyřídit bezpečněji

• zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných 
služeb (odečet plynu apod.) nechte si před-
ložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe 
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou 
se pracovník odvolává

• v případě jakýchkoliv pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou službu nestojíte

• nepodléhejte lákavé vidině snadného zbo-
hatnutí, podomní nabídky výher v loterii 
nebo výhodných koupí odmítejte – v na-
prosté většině jde o podvod

Dne 25. března 2011 oznámila sedmase-
dmdesátiletá žena z  Úval krádež finanční 
hotovosti.  Dne 24. března kolem 12:00 ho-
din vpustila do domu ženu, která uvedla, že 
jde vybrat nedoplatek za elektřinu. Senior-
ka předpokládala, že se jedná o pracovnici 
České pošty. Z kabelky ve skříni vytáhla 
finanční hotovost ve výši 4000,-Kč. V tento 
moment u vstupních dveří někdo zazvonil. 
Už si nevzpomíná, kdo u branky byl. Když 
se vrátila do pokoje, podvodnice vzala pe-

níze na úhradu nedoplatku, rozloučila se 
a nasedla do černého automobilu zaparko-
vaného nedaleko domu. Žena byla ve věku 
kolem 45 let, vysoké štíhlé postavy, kašta-
nových vlasů. Na sobě měla bílou halenku, 
černé kalhoty. Hovořila plynně česky bez 
přízvuku.
Dne 22. března kolem 8.30 hodin přišla k 
sedmaosmdesátileté ženě z Úval podvodni-
ce, která tvrdila, že je pracovnice firmy ČEZ 
a přišla provést odečet elektřiny. Seniorka 
vpustila ženu do domu, kde má elektroměr. 
Podvodnice jej zkontrolovala, něco zapsala 
na papír a šla za důchodkyní do kuchyně. 
Zde jí začala počítat, kolik bude za elektři-
nu doplácet. Po té sdělila, že doplatek činí 
6.300,-Kč a že tuto částku může stařenka 
zaplatit u ní, aby nemusela na poštu. Důvě-
řivá důchodkyně vyndala ze zásuvky 6000,- 
Kč, kde měla ještě 7000,- Kč. Pro drobné ve 
výši 300,- Kč odešla do vedlejšího pokoje. 
Za tu dobu jí neznámá žena odcizila zbylých 
7000,- Kč. Podvodnice byla ve věku kolem 
30 let, štíhlé postavy, hnědých promelírova-
ných vlasů na ramena upravených do nápad-
ných loken. Na sobě měla světlé rifle, mod-
rou bundu. Mluvila česky.

 por. Bc. Markéta Johnová,  
tisková mluvčí PČR Praha-venkov

Beseda s Olegem Reifem 
v Úvalech
Preludium, Kluci na řece, Siréna, Alena, 
Červená ještěrka, Valčík pro milión, Na ko-
lejích čeká vrah, Slunce, seno a pár facek, 
Kameňák. V těchto a mnoha dalších filmech 
účinkoval v menších či větších rolích Oleg 
Reif. S tímto hercem, scénáristou, režisérem 
a spisovatelem bylo možné se osobně setkat 
v sobotu 26. března při besedě v Úvalech. 
Už od prvních okamžiků setkání se Oleg 
Reif projevil jako charismatická osobnost. 
Svůj životní příběh vyprávěl s humorem a 
nadhledem. V dětství měla kromě rodičů na 
něj největší výchovný vliv babička, která si 
přála, aby se stal knězem. Epizodní role ve 

filmu Preludium ho ale přivedla do oblasti 
umění. Poté, co získal významnou roli Ru-
dolfa ve filmu Siréna, se domníval, že ho 
čeká úspěšná umělecká budoucnost. Avšak 
jako syn ruského emigranta, který utekl před 
bolševickou revolucí, nesměl hrát ve filmu 
hlavní a velké role. Věnoval se tedy divadlu. 
Po angažmá v Praze ve Švandově divadle, Di-
vadle na Vinohradech, Divadle V+W, kde pů-
sobil vedle známých osobností, kterými byli 
například Dohnal, Werich nebo Záhorský, 
hrál řadu let také v karlovarském divadle, 
kde ztvárnil řadu významných divadelních 
postav pod vedením režisérů Jerneka, Ma-
cháčka nebo Radoka. Vzpomínky na životní 
zážitky uchoval ve dvou dílech knihy Hvězd-
né střípky, k nimž letos přibude díl třetí. 

Vedle divadelního a filmového herectví se 
věnoval psaní scénářů.  Pro televizi natočil 
přes padesát dokumentárních a hraných 
filmů, jimiž vzdal hold mnoha osobnostem 
českého divadla, filmu i sportu. 
Jeden z těchto dokumentů z roku 1977 s ná-
zvem Poslední představení byl promítnut 
na besedě. Byl vytvořen těsně před zavře-
ním Národního divadla před dlouhodobou 
rekonstrukcí, v době, kdy bylo zřejmé, že 
končí jedna vynikající generace hereckých 
osobností. Výpovědi herců, kteří se v doku-
mentu loučili s divadlem a s diváky a z nichž 
se někteří znovuotevření Národního divadla 
nedožili, působí emotivně i v dnešní době. 
Oleg Reif zastává názor, že umění v dnešní 
době má stále svoji nezastupitelnou úlohu, 
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protože tvoří hodnoty, které člověka obo-
hacují. Říká: „V umění a kultuře jsou ukryty 
krásné věci. V tomto konání je plno zdra-
vých elementů, lidé se můžou v umění svo-
bodně vyjadřovat i pro generace příští. Je to 
nezbytné v době, kdy se často ničí hodnoty 
národa, jeho duše, kdy se mnozí lidé nemů-
žou prosadit, protože jim to není dovoleno. 
Přesto věřím, že tento národ se po mnoho 
generací udržel a že i nyní naváže na všech-
no pozitivní z minulosti.“
Až donedávna málokdo věděl, že Oleg Reif 
je úvalským rodákem. O to upřímnější bylo 
setkání s ním v Úvalech. 

Vladislav Procházka
Foto Iva Branyšová

 

Je úcta k hodnotám přežitek?
Po besedě s panem Olegem Reifem v sobě 
nalezl posluchač zasutou vzpomínku na 
ctnost, která se leckde vytratila úplně – hr-
dost nad dílem vykonaným pro člověka, pro 
národ, pro lidstvo. To podle toho, kde se 
zrovna tvůrce nachází. Jako trochu smutná 
linka se besedou prolínala právě bolest nad 
úpadkem hodnot v naší společnosti. Pan 
Reif je člověk tvůrčí a ve své podstatě nej-
spíše veselý a vytrvalý ve své snaze hodnoty 
obnovit a vést ostatní k jejich zachování. To 
ostatně ukázal i během besedy promítnutý 
dokument „Poslední představení“, jehož byl 
pan Reif v roce 1977 tvůrcem. Představuje 
jednotlivé významné osobnosti s úzkým 
vztahem k Národnímu divadlu před jeho 7le-
tým uzavřením před rekonstrukcí. Vím, že 
na besedě byla spíše ta starší garnitura kul-
turně založených občanů Úval, ale myslím, 
že by dokument dojal (tak jako mne osobně) 
i řadu mladších a mladých. Byla v něm zpo-
věď oslovující každého, kdo většinou již ne-
žijící herce zná, a HODNOTY prýštily z kaž-
dého slova. A to bylo záměrem pana Reifa 
v celém jeho díle. Podle svých slov odešel od 
herectví k dalším tvůrčím činnostem právě 
pro to, aby mohl, ve své době co možná nej-
svobodněji, projevit svou duši. Oleg Reif na-
točil na 60 filmů. Možná se k nám s nějakým 
vrátí, či se zajímavým hostem..
P. S. 
Pan Reif ocenil naše pozvání do Úval a pro-
jevil přání se po Úvalech porozhlédnout. 
Má totiž mlhavé vzpomínky o svém bydliš-

ti v Úvalech, ale zcela zřejmé o návštěvách 
vily herecké rodiny Steimarů, a tak vilu ještě 
před besedou navštívil. 

 Mgr. Alena Janurová

Velikonoční koncert 
MUSICA DOLCE VITA
V sobotu 16. 4. 2011 se uskutečnil Veliko-
noční koncert MUSICA DOLCE VITA v kul-
turním sále DPS v Úvalech. Tradiční obsa-
zení Daniela Demuthová – mezzosoprán, 
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová 
– harfa doplnila hostující Jana Jehličková – 
Kunertová – soprán.
Program se skládal z děl A. Vivaldiho (Duet 
Laudamus Te z Gloria), J. S. Bacha (Menuet a 
Badinerie ze svity h moll), G. F. Händela (árie 
„Ombra mai fu“ z opery Xerxes a Passacaglia 
pro sólovou harfu), G. Cacciniho (Ave Ma-
ria), M. Maraise (fantasie pro flétnu – sólo), 
G. P. Telemanna (Velikonoční kantáta: „Weg 
mit Sodoms gift ǵen Früchten), J. L. Dusí-
ka (sonáta c moll pro sólovou harfu), W. A. 
Mozarta (Ave Maria), F. Chopina (variace na 
Rossiniho téma), F. Mendelssohna-Barthol-
dyho ( Auf Flügeln des Gesanges) a Morav-
ské dvojzpěvy od A. Dvořáka. Vynikajícím 
přídavkem byly ukázky ze Stabat Mater od 
Pelegrinniho.

Koncert měl výbornou úroveň. Nádherná 
byla harfová sóla, sóla na zobcovou flétnu 
a romantický soprán Jany Kunertové. Mez-
zosoprán Daniely Demuthové opět nezkla-
mal. Účast byla povzbuzující. Sál byl zcela 
zaplněn. Po skončení koncertu odcházeli 
všichni dobře naladěni a naplněni povzná-
šejícím pocitem z klasické hudby. Jsem pře-
svědčen, že v Úvalech by se zaplnil i mno-
hem větší sál. V dnešní „bláznivé“ době to 
byl skvělý „balzám na duši“. Je nutné podě-
kovat vystupujícím a organizátorům a těšit 
se na koncert vánoční.

Ing. Petr Jankovský

Paní Jiřina Šiklová 
v Úvalech
Paní PhDr. Jiřinu Šiklovou, CSc., asi není 
nutné blíže představovat. Je však vhodné 
krátce připomenout její aktivity v posled-
ních dvaceti letech. Od roku 1990 přednáší 
sociologii na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, podílela se na založení ka-
tedry sociální práce na filozofické fakultě, 
kterou vedla do roku 2000. Iniciovala vytvo-
ření informačního, konzultačního a  vzdělá-
vacího centra Gender Studies v Praze, které 
se zabývá otázkami vztahů mužů a žen a je-

jich postavením ve společnosti. Je členkou 
správních rad Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti, Vize 97, Nadace Charty 77 – Kon-
to Bariéry, Nadace VIA. V roce 1995 získala 
ocenění Žena Evropy za svůj přínos integ-
raci Evropy, v roce 1999 jí prezident Václav 
Havel udělil Medaili za zásluhy I. stupně. 
V únoru 2000 získala plaketu Alice Masary-
kové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR. 
Je autorkou knih Dopisy vnučce, Deník sta-
ré paní a Matky po e-mailu, v nichž uvádí 
zkušenosti ze svého působení na gerontolo-
gickém oddělení pražské nemocnice v Krči, 
kde po propuštění z univerzity po roce 1968 
zastávala místo sociální pracovnice, věnova-
la se problematice starých lidí a podílela se 
na výzkumu stárnutí. Paní Šiklovou je mož-
né spatřit na televizní obrazovce, je pravidel-
ným hostem pořadu Jak to vidí… v Českém 
rozhlase Praha. Svými sympatickými názory 
na stav české společnosti a návrhy na řešení 
současných problémů si získala mnoho pří-
znivců. Připravované setkání s paní Jiřinou 
Šiklovou v Úvalech bude určitě příjemným a 
výjimečným zážitkem.

kulturní komise

Kulturní komise Rady města Úvaly
vás zve na besedu

se socioložkou a publicistkou

paní Jiřinou Šiklovou

pátek 13. 5. 2011 od 18:00 hodin 
v sále DPS

vstupné dobrovolné

Kousek indické kultury 
v Úvalech
Jmenuji se Bhawna Vajglová a ráda bych 
se vám krátce představila. Do Úval jsem se 
přistěhovala v roce 2002 poté, co jsem se 
provdala za Čecha. Žiji zde tedy už 9 let a za 
tu dobu jsem se v Úvalech poznala již s cel-
kem hodně lidmi. Ti mi už delší dobu říkají, 
abych se s úvalskými spoluobčany podělila o 
své znalosti o indické kultuře. Jak víte, Indie 
je rozsáhlou zemí s velice dlouhou historií. 
Je proto obtížné vybrat něco pro krátký člá-
nek.  Indie je rozdělena do dvaceti pěti států 
a sedmi teritorií a všechny mají svá kulturní 
specifika a široké kulturní dědictví. To je 
také důvod, proč Indie nikdy nebyla zemí 
jednoho náboženství a Indové nikdy nená-
sledovali jeden směr či jednu osobu. Nemě-
li ani organizace či zvolené duchovní, což 
bylo obvyklé v mnoha jiných zemích. V In-
dii vše probíhalo velice spontánně. Kultu-
rou této země byla etika dharmy (dharma je 
něco jako vnitřní a přirozený zákon chování 
a jednání). Lidé, kteří postrádali tuto etiku, 
byli považováni za pouhá zvířata a opravdo-



Výtvarné soutěže 
aneb jak jsme si v březnu 
v MDDM zalétali.
Od ledna  2009  vyhlásila vedoucí odděle-
ní estetiky MDDM Úvaly Iva Pospíšilová již 
pět výtvarných soutěží tematicky zaměře-
ných na přírodu – Vesmír, Ptačí svět, Prales, 
Ohrožené druhy savců a Vodní svět, kterých 
se zúčastnilo okolo pěti set dětí z mikroregi-
onu.  Poslední soutěž na téma  „Létání“ se za-
danou technikou poloplastický obraz – mal-
ba + koláž vzbudila zájem nejen u milovníků 
přírody, ale i techniky. V nebývalé míře se 
v kolážích objevil humor, zajímavé nápady, 
úžasná dětská fantazie. Bylo vidět, že tohle 
téma dětem sedlo. 
Zúčastnilo se celkem 86 soutěžních prací, 
porota v čele s akad. sochařkou Miloslavou 
Kaňkovou vyhodnotila vítězná dílka a udě-
lila několik čestných uznání. Na vernisáž 
výstavy se dostavila spousta rodičů a praro-
dičů oceněných autorů a dokonce i ve spo-
lečenském oblečení. Byla to prostě sláva. 
Vítězům gratulujeme!
 
I.věková kategorie do 5 let 
1.místo Matěj Trapek  
2.místo Tomáš Zoubek  
3.místo Petra Kuklová  
čestné uznání: Eva Poláčková, Elizabet 
Bulíčková, Richard Havlík 
 
II.věková kategorie 6-9 let 
1.místo Tomáš a Lukáš Kvasničkovi  
2.místo Adam Němec 
3.místo Natálie Matějková 
čestné uznání: Matěj Ira, Marek Fík 
 
III. věková kategorie 7-15 let 
1.místo Václav Šolc  
2.místo Matěj Němec 
3.místo Vláďa Urban  
čestné uznání: práce školní družiny ZŠ 
Úvaly, ZPrŠ Úvaly, MŠ Kollárova Sluníčka. 

Jana Pospíšilová

Z MK Ouvaláček

MDDM, v rámci MK Ouvaláček, připravil 
pro maminky na konci března netradiční 
besedu na téma 1. pomoc - kardio-pulmo-
nální resuscitace. Maminky se dozvěděly 
o nových, jednodušších a efektivnějších po-
stupech, na kterých se loni shodli evropští 

a američtí odborníci. Volbou lektorky, di-
plomované sestry Kelsie Mullen, bylo se-
tkání obohaceno nejen novými postupy, ale 
angličtinou. Celá debata byla souběžně pře-
kládána do češtiny. Kvůli omezenému času
nedošlo na všechna praktická vyzkoušení, 
diskuze ale byla velice zajímavá a maminky 
odcházely s přesvědčením, že i často jedno-
duchá pomoc může zachránit lidský život. 
Na podzim toto téma určitě znovu otevřeme 
a rozšíříme.

J. Baumruková

Martin  Horák  
jede na šťastné vlně
Martin opět zazářil. 2. 4. 2011  se stal vítězem 
Krajského  přeboru mládeže v rapid šachu 
v Českém Brodě. První čtyři kola bezpečně 
vyhrál, pak přišla menší krize, asi únava, 
a páté kolo se štěstím zremizoval. 
V šestém kole měl do koncovky o 2 pěšce 
více, ale oba vydal, takže zase remis. V sed-
mém kole už byl v pohodě a vítězství bylo 
jeho. Takže ze 7 kol získal 6 bodů, před dru-
hým v pořadí měl půl bodu náskok, a stal 
se celkovým vítězem. Další členové šach. 
kroužku  MDDM  se  na témže turnaji umís-
tili  následovně: Míša Šetka na  26.  a  Standa 
Ježek na  34.  místě.      Martin pokračoval ve 
vítězném tažení i v neděli 3. 4. 2011  v regi-
onální soutěži za Český Brod  „B“. Šachový 
memoriál pana Jaroslava Novotného 8. 4. 
2011 doma v MDDM Úvaly  Martin vyhrál 
bez jediného zaváhání. Na stupních vítězů 
se umístili 2. Ruda David a 3. Goran Maiella.  
Martinovi přejeme hodně dalších  úspěchů.

Petr Nováček a Jana Pospíšilová

Jarní kola tanečních
soutěží
Je tady jaro a s ním nová soutěžní sezona for-
mací. Po velkých úspěších na Českolipském 
zvonečku nás čekaly nejtěžší soutěže – re-
gionální kola formací a scénického tance.  
Scénická soutěž dětí probíhala 8. 4. v Rozto-
kách na jevišti v hotelu Academic  a z naší ta-
neční skupiny se jí účastnilo ve čtyřech cho-
reografiích 75 tanečnic ve věku od 5 do 14 
let.  Porota nejvíce pochválila naše nejmlad-
ší děti s „Ukolébavkou“ za čistotu projevu a 
taneční provedení písničky J. Nohavici. Ro-

diče a vedoucí souboru však byli spokojení 
i s dalšími výkony svých dětí v „Mobilizaci“, 
„Snu o kuličkách“ a „Kroužení“.
Regionální soutěž formací pořádaná Sva-
zem učitelů tance se konala hned druhý 
den – v sobotu 9. 4. ve sportovní hale Foli-
manka. Rytmus MDDM z Úval zde zastupo-
valy choreografie v tanečních parketových 
kompozicích. Nejmladší děti z R I A zatan-
čily „Ukolébavku“ opět velmi dobře a pouze  
o 1bod skončily na 4. místě.
Rytmus II se prezentoval s choreografie-
mi „Kroužení“ a „Serenáda“, ale tentokrát 
se dětem moc nezadařilo, a tak výsledkem 
bylo jen 7. a 8. místo. V juniorech skončila 
„Mobilizace“ RIII B na 7. místě, zkušenější 
tanečnice z RIII A na 3. místě. Nejvíce se 
radovala naše děvčata s vystoupením „Na 
sál“, která vybojovala 1. místo v kategorii 
mládeže nad 15 let. Na mistrovství republi-
ky do Žďáru se tedy podívají juniorky z RIII 
A s choreografií „Empathy“ pod vedením 
Lucky Hofmannové a vítězné zdravotní 
sestřičky pojedou se svou vedoucí Sarah 
Kubaričovou na MR mládeže do Litoměřic.  
Kromě mistrovství republiky máme před 
sebou ještě řadu soutěží v Praze, v Čelákovi-
cích, v České Lípě, v Bohumíně, vystoupení 
na Klepci a akademii v Salesiánském divadle 
v Praze 4.6.
Víkend od 8. do 10. dubna byl opravdu bo-
hatý na taneční zážitky, část dětí po páteční 
a sobotní soutěži ještě v neděli odjela s ro-
diči a svou vedoucí Míšou Zahrádkovou do 
Rychnova n/Kněžnou na soutěž mažoretek. 
Na Rychnovském pohárku se děti umísti-
ly na 6. místě. Vystoupení se jim v nových 
kostýmech opravdu vydařilo. Známky sou-
těžních týmů byly velmi vyrovnané, a tak 
k medaili chyběla jen ta trocha štěstí….snad 
na nás sedne příště.

Alena Navrátilová
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vá kultura měla lidi spojovat. Indie je zemí 
svátků a slavností. Diwali, Holi, Navarátri 
a Rakša bandhan jsou těmi nejznámějšími 
a nejslavnějšími indickými svátky. Lidé je 
oslavují hudbou, a tím vytvářejí kolem sebe 
krásnou, harmonickou atmosféru. Před slav-
ností lidé zdobí své dlaně henou (mehendi). 
Tato rostlina má ochlazující účinky, roste 
v křovinách a používá se i v lékařství. Je po-
zoruhodné, že všechny slavnosti jsou cha-
rakterizovány určitými barvami. 
Při svátku Holi si lidé navzájem barví tváře. 

Během Divali si kreslí mandaly před svými 
domy. Při Guru púrnimě se uctívají učitelé 
(guruové), protože je v Indii považujeme za 
základ společnosti. O indické kultuře jsou 
napsány celé knihy. Mě však napadlo, že by 
bylo zajímavější uspořádat něco, kde byste 
mohli kousíčky z indické kultury sami zažít. 
Proto jsem se svými přáteli připravila malý 
indický festival, který vám indickou kulturu 
přiblíží vlastním zážitkem. Bude tam hudba, 
také tanec, něco z kultury oblékání (malá 
módní přehlídka), vyprávění o cestě po In-

dii, snad se nám podaří zajistit i tradiční in-
dický čaj a malou ochutnávku jídla. 
A co už zajištěno je, to je malování henou na 
ruce. Jste tedy srdečně zváni. Vezměte i děti, 
máme něco připraveno i pro ně. 
Festival se bude konat v úvalské sokolovně 
v neděli 15. května odpoledne. Bližší pro-
gram se dovíte z letáčků nebo plakátů. Na 
shledanou na festivalu se těší 

Bhawna Vajglová

Zprávy z MDDM
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ÚVALSKÝ KLUB AKVARISTŮ

V dalším dílu našich úvalských portrétů by-
chom vám rádi představili USA. Nejedná se 
však, jak by se mohlo na první pohled zdát, 
o všemocné Spojené státy americké, nýbrž o 
Úvalský spolek akvaristů. Na pomoc jsem si 

přizval zakládajícího předsedu tohoto spol-
ku a jednoho z největších úvalských patrio-
tů Mílu Kolaříka. 

Jak dlouho v Úvalech USA působí?
Úvalský spolek akvaristů byl založen v roce 
1997. Patří tedy k jedněm z nejmladších tady 

v Úvalech. Prvotním impulsem k jeho za-
ložení bylo nadšení několika letitých akva-
ristů, kteří kolem sebe přirozeně vytvořili 
skupinku stejně zaměřených lidí. A protože 
akvaristika, stejně jako každý jiný koníček, 
se musí dělat s chutí a nadšením, rozhodli 
se, že se pokusí posunout ji zase o kousek 
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Okénko knihovny

MDDM ÚVALY VYHLAŠUJE ŠACHOVÝ TURNAJ V RAPID 
ŠACHU V KATEGORII DOSPĚLÝCH

Všichni , kdo holdujete šachu,  jste z Úval a okolí a máte zájem 
si zahrát, přijďte  v sobotu 21.5.2011  v 16.00  hodin  

do  MDDM Úvaly .
Max. počet hráčů je 12. Přihlásit se můžete do 15. 5. 2011

na  email mddmuvaly@seznam.cz

Za pořadatele se těší Jana Pospíšilová a  Petr Nováček

Konečně má knihovna
vlastní web
Máme tu další jarní číslo Života Úval a s ním 
i novinky pro naše čtenáře. Samozřejmě 
i tento měsíc máme pro čtenáře spoustu la-
hůdek v podobě nových knih, jak z okruhu 
knih naučných, tak i beletrie. Každý týden 
pečlivě probíráme novinky různých nakla-
datelství a dá se říci, že při nákupu myslíme 
na konkrétní čtenáře. Snažíme se ale samo-
zřejmě, abychom vybraly knihy pro všechny 
naše čtenáře bez rozdílu věku.
S novými knihami souvisí i následující no-
vinka. Po dlouhém období můžeme koneč-
ně představit nové webové stránky Městské 
knihovny v Úvalech. Na mnoha městských 
webech byly informace o naší knihovně, 
ale ani jedny z nich jsme nepovažovaly za 
oficiální. Stránky, které mají jednoduchou 
adresu, můžeme do nich vstupovat a upra-
vovat aktuální informace a čtenáři je lehce 

najdou a mohou se v nich dobře orientovat. 
Vedoucí knihovny se dlouhou dobu snažila 
o nové stránky, ale bohužel stále narážela na 
stejný problém. Samozřejmě ten problém 
jsou finance. Chtěly jsme krásný, funkční a 
seriozní web, tudíž jsme oslovily IT odbor-
níky. Nejnižší suma, za kterou nám nabízeli 
tuto službu byla cca 18000 Kč, což bylo, již 
kvůli výše zmíněnému, pro nás naprosto ne-
dostupné. Začaly jsme propadat smutku, že 
stále nebudeme mít hezké stránky, ale nako-
nec nám poradil náš IT poradce, abychom si 
je prostě udělaly samy a zadarmo. Nejdříve 
jsme to považovaly za legraci, ale za pomoci 
e-stránek jsme to zvládly!
Takže nyní na našich stránkách najdete 
nejen tradiční záležitosti, jako jsou: oteví-
rací doba knihovny, služby, které nabízíme,  
a také jejich ceny, dále tam najdete historii 
naší knihovny a např. celé znění knihov-
ního řádu. Mimo to si můžete vyhledávat 
a rezervovat knihy v našem on-line katalo-

gu a sledovat svoje čtenářské konto. Určitě 
návštěvníky stránek zaujme fotogalerie. 
Abych se vrátila k začátku článku, jak nové 
webovky souvisí s novými knihami. Na na-
šich stránkách najdete totiž seznam nových 
knih a také jejich anotace (o čem jsou). Další 
novinkou je čtenářské fórum. Zde bychom 
rády odpovídaly na dotazy či připomínky 
čtenářů, i když si s nimi samozřejmě nejra-
ději popovídáme osobně. Vždyť i proto tu 
jsme. Ale někdy to čas a množství lidí nedo-
voluje. Proto chceme všem našim přízniv-
cům dát prostor se vyjádřit.
Budeme moc rády, pokud se vám naše nové 
stránky budou líbit, budete je pilně navště-
vovat a využívat.
Nakonec tedy ještě ta nejdůležitější věc:
WWW.KNIHOVNAUVALY.CZ
Těšíme se na vaši návštěvu, jak v knihovně, 
tak na našich nových stránkách.

Blanka Šarochová

Cestopisná přednáška Jirky Lehejčka 

Mongolsko 
aneb Přes hory k jurtám, kočovníkům a přírodě

Student Fyzické geografie na PřF UK strávil se svými spolužáky 
na cestách po Mongolsku celý měsíc. Nejluxusnějším dopravním 
prostředkem jim byla poslední třída transsibiřské magistrály, 
kterou se dopravili z Moskvy, přes jezero Bajkal až do Mongol-
ska. Následné stakilometrové přejezdy už byly uskutečňovány 
výhradně místními přeplněnými UAZy nebo stopem. Podíváme 
se k sibiřskému jezeru Chövsgol, budeme žíznit při přechodu tří-
tisícových hor,  nebudeme žíznit při návštěvě typické mongolské 
svatby, zúčastníme se buddhistické motlitby v nádherných láma-
istických chrámech a samozřejmě nebude chybět exkurze do 
života kočovníků přímo u nich doma v jurtě. Nahlédneme i do 
tajů mongolské kuchyně, která při přemíře tamní pohostinnosti 
působí i nejotrlejším cestovatelům zažívací problémy. Přijďte se 
vtipnou formou dozvědět něco o zemi Čingischánových potom-
ků, kde jste blízko obloze, usměvavým lidem, horám, pouštím 
i široširým stepím.
KDE: MDDM ÚVALY   KDY: 21. 5. 2011V 15:00   VSTUPNÉ: 50 KČ



dále.  A že to myslí vážně, je vidět i z toho, 
že USA je jako jeden z 16 spolků členem 
celonárodní akvaristické organizace Aqua 
CZ, která je, jako jediná z východního blo-
ku, členem mezinárodní organizace EATA. 
Díky tomu a usilovné snaze nadšených 
akvaristů se daří získat i drobné příspěvky 
na provoz spolku. V současné době má Úval-
ský spolek akvaristů 24 dospělých členů 
a 11 členů z řad dětí a dospívající mládeže.

Čím se Úvalský spolek akvaristů zabývá?
Možná na první pohled banální otázka. Sa-
mozřejmě se zabývá chovem akvarijních ry-
biček, a to výhradně sladkovodních. K tomu 
ale také patří práce s mládeží a dětmi, které 
tak mají možnost získávat nenásilnou for-
mou vztah k přírodě. Chovatelství rybiček 
je ideální pro alergiky, kteří tak mohou 
realizovat své touhy a pečovat o zvířátka. 
Není to však jenom o rybičkách, ale o ce-
lém složitém ekosystému, který akvarista 
musí vytvořit, aby se rybičkám žilo dobře, 
aby prospívaly a množily se. Další přiroze-
nou aktivitou spolku je vzájemná podpora 
při chovu a předávání zkušeností a v nepo-
slední řadě také dvakrát do roka pořádaná 
prodejní výstava akvarijních rybiček v Úva-
lech – zpravidla v květnu a prosinci. Dále 
to jsou různé zájezdy na výstavy a akce po 
celé republice a někdy také do zahraničí.  
Dnes na území Úval zbyla poslední „pěs-
tírna“ akvarijních rybiček, o kterou pečuje 
předseda spolku Míla Kolařík. A tak pro něj 
není problém podpořit začínající akvaristy 

a občas jim věnovat několik rybiček do za-
čátku. 

Jak se stát úvalským akvaristou?
Nezačíná to, jak by se mohlo zdát, zakou-
pením akvária a rybiček, ale zodpovědným 
rozhodnutím, zda se tomuto koníčku chci 
opravdu věnovat dlouhodobě. Stejně jako 
u chovu jiných domácích mazlíčků i akvaris-
tika vyžaduje neustálou péči a pozornost. 
A v případě, že chceme odjet třeba jen na ví-
kend, je potřeba zabezpečit krmení a provoz 
celého ekosystému. Pokud jste již rozhodnu-
ti, je ideální zajít za Mílou Kolaříkem, kte-
rý vám vysvětlí, co všechno je potřeba pro 
úspěšný chov rybiček a kde a jaké potřeby 
pořídit. 

Co by měl začínající akvarista vědět?
Měl by mít představu, jaké rybičky chce asi 
chovat, jaké množství, a tomu přizpůsobit 
i velikost akvária. Nejmenší akvárium by 
mělo mít 20 litrů. Platí však pravidlo, že čím 
menší akvárium, tím větší a častější vyžaduje 
údržbu, protože se v něm nemohou v plné 
míře uplatnit samočisticí procesy. V případě 
velkého akvária, které má Míla Kolařík 
v obýváku a které má objem 1500 litrů, je 
potřeba akvárium čistit 1x měsíčně. Akvária, 
která mají cca 100 litrů a méně se však musí 
čistit 1x týdně, jinak rybičky trpí, ztrácejí 
na vitalitě a barvě a postupně uhynou. Při 
přípravě akvária je velmi důležitá příprava 
vody. Rozhodně nesmí rybičky přijít do 
čerstvě odtočené vody z kohoutku. Vodu je 
potřeba nechat odstát, zkontrolovat a často 
také upravit vlastnosti vody, její kyselost, 
tvrdost, vápenitost a v neposlední řadě také 
teplotu. Je potřeba vybírat takové druhy 
rybiček, které se k sobě hodí nejen svou 
povahou (např. dravé ryby), velikostí, ale 
také podobnými požadavky na kvalitu vody. 
Pokud ji totiž nemají, strádají a hynou, nebo 
se nemohou rozmnožovat. Např. africká 
Aulonokara vyžaduje vyšší kyselost, naproti 
tomu klasičtí Skaláři a Diskuze vyžadují 
menší kyselost kolem 6 Ph. Neonky a Čicha-

vci potřebují menší Ph a měkčí vodu.  
V každém akváriu by měla být dostatečná 
filtrace vody, která zajišťuje průběžné 
čištění vody, a okysličovací kamínky, které 
obohacují vodu o kyslík. Filtrace by však 
měla odpovídat velikosti akvária, nesmí 
být přehnaná, protože pak jsou rybičky ve 
stresu a hynou. Rybičky vyžadují hodně 
světla a to denní zpravidla nestačí. Navíc 
má podpůrný vliv na tvorbu řas, které 
znehodnocují kvalitu vody. Je tedy potřeba 
přidávat umělé osvětlení, které často 
působí také jako ohřívák vody. Vytvoření 
ekosystému je dalším z úkolů. Ekosystém 
by měl být vytvořen tak, aby odpovídal co 
nejvíce přirozenému prostředí rybiček, 
které chceme chovat. Na dně by měly být 
drobné kamínky nebo říční písek (pokud 
budete používat vlastní, je potřeba ho velmi 
důkladně propláchnout, aby nešpinil vodu) 
a dle povahy ryb různě velké kameny, dře-
věné samorosty nebo vodní rostliny. Pozor, 
některé druhy ryb se rostlinami živí např. 
Aulonokara, některé je naopak vyžadu-
jí jako úkryt – např. Neonky, Skaláři, Paví 
očka, či rybí potěr. Jako doplněk můžete 
u některých druhů rybiček chovat např. růz-
né druhy šneků, které pomáhají udržovat 
rovnováhu ekosystému. Pravidelně je třeba 
měnit vodu. Aby to pro rybičky nebyl šok, 
odebírá se obvykle 1/3 vody, která se do-
plní odstátou, případně upravenou vodou 
o stejné teplotě. „Rozhodně je třeba se vyva-
rovat skokovému zvýšení či snížení teploty 
vody či razantní šokové změně kvality vody 
a v neposlední řadě rybičky nepřekrmovat. 
Stačí 1-2x denně.“ Dodává Míla Kolařík. Pro 
začátek je vhodné chovat ne příliš náročné 
druhy ryb jako např. Xify, Platy, Paví očka, 
Čichavce, Skaláry nebo Neonky. A teprve po 
získání zkušeností se pouštět do chovu ná-
ročných a mnohdy i exotických ryb. 
A co by popřál předseda Úvalského spolku 
akvaristů všem chovatelům rybiček? 
„Aby nám to dobře plavalo a nechcípalo.“

  Josef Štěpánovský
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Barevný týden ve třídě 3. B

Většinou barevný týden máme těsně před 
Velikonocemi, ale tentokrát jsme barevně 
přivítali začátek jara. Od 28.3. do 1.4. jsme 
si naplánovali zelené pondělí, bílé úterý, 
červenou středu a modrý čtvrtek. Pátek byl 
aprílový a zakončen Nocí s Andersenem, 
kdy jsme spali ve škole. Na začátku týdne 
nás paní učitelka seznámila s knihou Barev-
né pohádky, kdy jsme se dozvěděli, že každá 
barva má vliv na určitou část těla a na naše 
chování. Utvořili jsme si zelenou pavučinku 
přátelství, kdy jsme si říkali navzájem pří-
jemná slova, a Jan Sazama dokonce přinesl 
pavouka, i když nevěděl, že budeme dělat 
pavučinku. My holky jsme se ho bály(toho 
pavouka). Měli jsme připravené barevné 
úkoly:barevnou zašifrovanou matematiku 
( ta nám dala zabrat),barevně jsme určovali 
slovní druhy, slova souznačná a protiklad-

ná.Při výtvarné výchově jsme si nakreslili 
létající balony a letěli jsme nad naší zemí a 
pozorovali barevné změny v přírodě. Zjistili 
jsme, že červená barva nás hodně povzbu-
zuje, protože jsme fakt zlobili. Ještě že jsme 
měli na uklidnění masážní čínské koule, 
které vydávají příjemný zvuk, a tak jsme vše 
přežili bez úrazu. Každý z nás má na památ-
ku portfolio se svou týdenní prací, a tak na 
něj můžeme dlouho vzpomínat.     

Žáci 3.B

Noc s Andersenem 
ve znamení Lichožroutů

Ponožky, ponožky, oblékneme na nož-
ky. Všechny sudé, pruhované, budou 
nás hřát dokonale. (Toto složily děti na 
oslavu našeho společného ponožkovníku).
Lichožrout je malé stvoření, které požírá 

vždy jen jednu ponožku. Knížku o nich na-
psal Pavel Šrut. 1. 4. jsme s dětmi naší třídy 
a paní učitelkou spali ve škole a tuto knížku 
jsme četli. Také jsme se sešli s ostatními tří-
dami v tělocvičně, kde jsme skládali ponož-
kové puzzle, házeli ponožkami do koše, sbí-
rali je a soutěžili v dalších disciplínách. Také 
jsme si vyrobili vlastního lichožrouta. Večer 
jsme šli k soše Arnošta z Pardubic a zazpívali 
jsme mu, pak jsme se šli proběhnout ke kos-
telu, po místech, kde byl dříve hřbitov. Před 
spaním jsme ještě s ostatními třídami vytvo-
řili společný strom- ponožkovník, ozdobený 
našimi oblíbenými ponožkami. Moje ponož-
ka, kterou mám rád, je s obrázkem opičky, 
která je veselá, legrační a má ráda banány 
jako já. Před spaním jsme navštívili školní 
knihovnu, kde nás čekala vtipná čarodějni-
ce, která si s námi povídala o knížkách. Také 
nás paní učitelka seznámila s projektem 
„Čtení pomáhá“, kterého bych se rád zúčast-



nil. Tento zábavný večer se mi moc líbil a už 
se těším na příští rok na spaní ve škole.

Za třídu 4. C napsal Samuel Pengsawang

Čtení pomáhá a je unikátní projekt, který 
podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje 
dětem přímo se podílet na charitativní čin-
nosti. Za první týden se do tohoto projektu 
zapojilo ze třídy 4. C 14 žáků a podařilo se 
jim získat 2250 Kč, které věnovali na dobro-
činné účely (pro společnost Merlin, tábor 
pro nevidomé děti, Kuře pomáhá, asistenč-
ní pes….).             Arnoštka Březková

K měsíci květnu patří láska. Děti ze Zá-
kladní školy Úvaly zkoušely napsat, co 
pro ně toto slovo znamená.

Jen pár vět:
Láska je to, že mě někdo má rád a já jeho.
S láskou můžeš být vždy šťastná a spokoje-
ná.
L. je, že tě někdo (maminka)naučí žít a vy-
chová tě.
Láska je jako divoký kůň, který se nedá zkro-
tit násilím, ale laskavostí.
L. je, že si mě mamka vybrala.
L. není jenom k přítelovi nebo přítelce, ale 
taky k rodině, k mámě, tátovi, k sourozenci.
L. může poranit a rozplakat.
L. je moc, která v člověku probouzí ochranu 
toho, kterého miluje.
L. je veselá, ale někdy se kvůli ní trápí ostat-
ní.
Ta největší láska je, že mám rodinu.
L.. je jeden z nejkrásnějších citů na světě. 
Když láska někoho postihne, je to krásné.

A básničky, které vznikly během chvilky.

Láska
Autor: Tánička Zvolská
Láska je mezi maminkou a miminkem,
mezi maminkou a tatínkem,
mezi rodiči a dětmi
ne, abyste to spletli.
Mezi kuřátkem a slepičkou,
mezi dědečkem a babičkou,
a když tatínek s maminkou 
přikryjí děti peřinkou
a řeknou:“ Máme vás rádi.“
Děti zavřely očka a už spaly. 

Láska
Autor: Libor Prchal
Láska je krásná věc,
tak uvěř tomu přec.
Putuj za ní přes hory,
překonej pro ni všechny doly.
I když není vždy veselá,
tak ji vezmi zvesela.
A když nedá se zkrotit,
můžeš pro ni slzy ronit.

Láska
Autor: Jíťa Ježková
Láska začíná tím, že se dva mladí lidé po-
tkají třeba někde v parku, na výletě nebo na 
jiném hezkém místě. Rozhodnou se, že si po-
staví dům a budou spolu mít děti.
Už se nebudou milovat jen oni dva, ale bu-
dou milovat svoji celou rodinu a chránit ji 
a opatrovat, jak nejlépe dovedou. Svoji rodi-

nu by nikdy za nic na světě nevyměnili. Je 
pro ně nenahraditelná. Láska je to nejhezčí, 
co tě může potkat.

Tuklatská zvonice

Nejhezčí pohled pro mě se mi naskýtá čas-
to. Když se podívám z okna kuchyně, vidím 
totiž návrší s nádhernou zvonicí starou ně-
kolik staletí. Zvonice je nejkrásnější na jaře. 
Kolem jeích širokých krásně světle omítnu-
tých stěn bíle kvetou různé keře a stromy. 
Připomíná tak slavnostně oblečenou ne-
věstu, která se vypravila k nedalekému kos-
telíku. Její výška je nápadná i v létě, kdy ji 
zdobí zeleň lip a kaštanů. Je velmi příjemné 
posedět za teplých dnů u zvonice na kober-
ci zelené trávy, obklopena lučními květina-
mi a bzukotem mlsajících čmeláků. Každý, 
kdo prochází kolem zvonice na podzim, se 
zastaví. Vysoká zvonice se noří do malířovy 
palety. Žlutá, zlatá, oranžová, červená, hně-
dá, fialová barva tvoří nejen krásné okolí 
zvonice, ale i ten nejměkčí koberec. Tichá 
a důstojná je zvonice v zimě. Bílá barva sně-
hu a ledu zvyšuje důstojnost a půvab této 
stavby. V zimě je to ledová královna Tuklat. 
Ať se vracím odkudkoliv, zvonice mě vítá. 
Díky své výšce je vidět zdaleka a mě hřeje 
pocit, že jsem doma. 

Tereza Foučková, 7. A

Co nás čeká v květnu
•poznávací zájezd
•knižní veletrh
•zážitkové pobyty 1. stupně
•dílny pro budoucí prvňáčky
•přednášky pro žáky a učitele 
   s protidrogovou tématikou
•besedy o energii
•besedy o výživě
•Den matek i v domově důchodců
•koncert ke Dni matek
•sportovní den
•výlet parlamentu – Toulky po Čechách

Koncert žáků ZUŠ

Pod názvem Houslové hudební odpoledne 
se dne 6. 4. konal v sále Domu s pečovatel-
skou službou koncert žáků úvalské pobočky 
ZUŠ Český Brod. Na koncertě vystoupili naši 
nejmenší houslisté. Jednalo se o jejich prv-
ní veřejné vystoupení v Úvalech. Sluncem 
zalité odpoledne připravilo dětem dobrou 
náladu, a tak s radostí hrály a potěšily nejen 
své rodiče, ale i kamarády a posluchače z 
řad veřejnosti. Děti hrály sólově s klavírem 
a na konci si zahrály dohromady v houslo-
vém souboru. Všichni vystupovali s velikým 
nadšením, trému nechali doma a z jejich hry 
bylo vidět, že si housličky skutečně zamilo-
vali. Koncert proběhl ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Interpreti sklidili upřímný 
potlesk celého publika. Přejeme našim žáč-
kům mnoho úspěchu ve výuce a spoustu 
dalších podobně vydařených vystoupení. 

Mgr. Martina Sasková    

Základní umělecká škola 
v Úvalech 
Jak jste již jistě zaznamenali, v září minulého 
roku byla v budově Základní a Praktické ško-
ly Úvaly otevřena úvalská pobočka Základní 
umělecké školy Český Brod, která po úspěš-
ném proběhnutí talentových zkoušek ihned 
zahájila výuku v následujících oborech: pří-
pravná hudební nauka, housle, zobcová flét-
na, klarinet, saxofon, klasická kytara, elek-
trická kytara, všeobecná hudební nauka, 
sborový zpěv a později bicí, basová kytara 
a žesťové nástroje.
ZUŠ se bude v Úvalech zabývat nejen výu-
kou dětí, ale hodlá také provozovat různé 
kulturní a společenské akce jako například 
výchovné koncerty pro děti MŠ a ZŠ a dále 
koncerty pro nejširší veřejnost. O termí-
nech a programu jednotlivých koncertů vás 
budeme informovat na stránkách Života 
Úval a dále na internetových stránkách naší 
školy www.zusceskybrod.cz.
Základní umělecká škola, Český Brod vzdělá-
vá talentované žáky v hudebním, tanečním, 
výtvarném a literárně dramatickém obo-
ru již téměř po 40 let. Tento školní rok má 
naše škola 500 žáků celkem v 13 ročnících. 
Pobočka školy v Úvalech byla založena na 
popud představitelů města, kteří se zavázali 
pomoci s vytvořením podmínek pro zdár-
né fungování tohoto tytu školy. Kolektivní 
předměty jsou vyučovány v prostorách zá-
kladní školy a individuální výuka probíhá ve 
dvou učebnách v základní a praktické škole. 
Jedná se zatím o prostorové provizorium, 
které z důvodu očekávaného rozvoje poboč-
ky bude řešeno. Vše tedy záleží především 
na zájmu o studium, schopnostech učitelů, 
píli žáků a podpoře města Úvaly.
Další talentové zkoušky pro školní rok 
2011/2012 proběhnou dne 17. 5 od 14.00 – 
17.00 v budově Základní a praktické školy 
v Úvalech, náměstí Arnošta z Pardubic č. 8, 
boční vchod.
Pro příští školní rok otvíráme výuku před-
mětů přípravná hudební výchova, klavír, 
housle, klasická kytara, zobcová flétna, bicí 
souprava pro věk uchazečů od 5 – 7 let a pro 
uchazeče od 10 let s předchozí průpravou 
na přípravné nástroje: trubka, lesní roh, po-
zoun, elektrická kytara, basová kytara.
Další informace o naší škole naleznete na 
následující internetové adrese školy: www.
zusceskybrod.cz. 

Akce školy na květen:
10. 5. - koncert ZUŠ, 18:00, 
 Divadlo Český Brod
květen - výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
  Úvaly
19. 5. - koncert učitelů ZUŠ, 
 19:00, Divadlo Český Brod
16. 5.  - Talentové přijímací zkoušky,  
 14:00 – 17:00, konání v Českém  
 Brodě i pro Úvaly
17. 5.  -  Talentové přijímací zkoušky, 
 14:00 – 17:00, pro Úvaly
24. 5.  -  Talentové přijímací zkoušky, 
 14:00 – 17:00, konání v Českém   
 Brodě i pro Úvaly                                    

Tomáš Charvát, ředitel školy
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Otevřený úklid Úval

V sobotu 2. dubna proběhl již 5. ročník tra-
dičního Otevřeného úklidu Úval, kdy čle-
nové našeho sdružení a další občané, kteří 
nám přišli pomoct, vyčistili prostor kolem 
odpočívadla u Kolínské silnice, lesík za ním 
a přilehlou část Škvorecké obory. Je až s po-
divem, kolik věcí jsou lidé schopní odvézt 
jednoduše do lesa, i když v Úvalech funguje 
již řadu let sběrný dvůr! Na okraji lesíku vy-
rostla regulérní divoká skládka, jejíž úklid 
vyžaduje použití mechanizace, a o její likvi-
daci přislíbilo se postarat město. U někte-
rého odpadu bylo patrné, že se jedná o živ-
nostenský odpad. Rozhodli jsme se proto, 
že se obrátíme na městský úřad a požádáme 
o prověření, zda všichni úvalští živnostníci 
svůj odpad řádně platí a likvidují. 
Letos jsme měli „úlovků“ opravdu požeh-
naně… Nasbírali jsme společně celý dese-
tikubíkový kontejner odpadků! Tradičním 
úklidem jsme se letos navíc připojili k akci 
vyhlášené regionem Pošembeří – Čisté Po-
šembeří. V rámci této akce se uklízelo nejen 
v Úvalech, ale i v dalších okolních obcích. 

Mgr. Jaromíra Borecká, Otevřené Úvaly        

Memoriál L. Báči v Čelákovicích

Jarní soutěžní sezona mladých hasičů se 
pomalu rozbíhá. V sobotu 16. dubna se za 
příjemného počasí konal Memoriál L. Báči 
v Čelákovicích, který je už tradiční první jar-
ní soutěží v požárním útoku. Úvalští svěřen-
ci se zúčastnili ve dvou kategoriích, a to jako 
mladší žáci a dorost. Zmíněné sobotě před-

cházela pečlivá příprava, a tak byla v oče-
kávání přední místa. Své výkony nejprve 
předvedli mladší žáci, v kteréžto kategorii 
se vytvořila nejsilnější konkurence, jelikož 
startovní pole čítalo dvanáct družstev. Ačko-
liv se první útok úvalských mladých hasičů 
nepodařil dle představ, stačil na průběžné 
třetí místo. Ve svém druhém pokusu se až 
na málo výjimek všechna družstva zlepšila, 
a to některá poměrně výrazně. Úvalští hasi-
či však stlačili čas jen v řádu desetin sekun-
dy, což na špičku rozhodně nestačilo, a tak 
obsadili konečné šesté místo. Pro některá 
družstva by to byl výborný výsledek, ale pro 
naše, které mělo ve svých silách i místo prv-
ní, to znamenalo spíše zklamání.
Nevedlo se ani dorostencům, kteří minulý 
rok zvítězili. V jejich kategorii se ukázaly cel-
kem čtyři sbory a družstvo z Velenky z okre-
su Nymburk bylo, jak se zanedlouho ukáza-
lo, nejméně o třídu lepší než ostatní. Úvalští 
hasiči stačili po problému s obsluhou stroje 
tentokrát alespoň na třetí příčku.

 Za SDH Úvaly Milan Bednář

Pochod k památnému dubu 
a jeho přivítání do rodiny úvalských 
památných stromů

V sobotu 16. 4. proběhl ve spolupráci Klubu 
přátel historie a přírody Úval a okolí, Círk-
ve československé husitské a občanského 
sdružení Otevřené Úvaly pochod k nově 
vyhlášenému památnému dubu za účas-
ti téměř třicítky úvalských občanů. Cesta 
k památnému dubu vedla po stezce pro pěší 

podél Výmoly, kde právě rozkvétaly orseje, 
blatouchy, dymnivky a dále na loukách de-
větsil lékařský a v lesních partiích sasanky.  
Tato stezka byla díky dotaci Středočeského 
kraje, sdružení Otevřené Úvaly a řadě dob-
rovolníků loňské léto po celé délce zbavena 
kopřiv a náletových dřevin a již v letošním 
roce bude vybavena informačními tabulemi 
o historii a přírodních cennostech Králiči-
ny. Takto jsme se prozatím museli spokojit 
pouze s výkladem Petra Urbana, který nás 
průběžně informoval o všech zajímavých 
místech, která jsme míjeli. Asi po 2 kilome-
trech jsme dorazili k památnému dubu, kde 
již na nás čekali Dr. Vítězslav Pokorný, před-
seda Klubu přátel historie a přírody Úval 
a okolí a kronikář města Úvaly, aby nás se-
známil s historií památného dubu, a farářka 
Církve československé husitské v Úvalech 
Mgr. Jitka Pokorná, aby nám všem účastní-
kům, památnému dubu a úvalské přírodě 
vůbec udělila požehnání.
Na závěr této lesní slavnosti pozvalo sdru-
žení Otevřené Úvaly všechny účastníky na 
malé občerstvení na louku k Výmole, kde 
byl připraven ohýnek, vuřty, pivo a limoná-
da. Dub s mariánským obrázkem, pamatu-
jící zakládání Škvorecké obory na počátku 
18. století, byl tak symbolicky přijat do rodi-
ny úvalských památných stromů a zařadil se 
po bok památného dubu v Masarykově háji a 
památné lípy na hrázi rybníku Fabrák. V do-
hledné době by měla být u dubu opravena 
stříška kryjící mariánský obrázek a dub by 
měl být znovu doplněn o klekátko, tak jak 
ho známe z dobových fotografií. 

Mirka Borecká, Otevřené Úvaly
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Stolnětenisové „pinkání“

Na podzim loňského roku oslavil náš oddíl 
40. výročí založení stolního tenisu v Úva-
lech. Znovuzrození tohoto sportovního od-
větví v našem městě se uskutečnilo asi po 
desetileté odmlce, kdy dřívější družstvo, 
trpící nedostatkem hráčů, bylo nuceno 
ukončit svoji činnost. Abychom se vyhnuli 

podobné situaci, uspořádali jsme k tomuto 
významnému jubileu náborový turnaj mužů 
a žen. Akce proběhla v sobotu 26. 3. 2011 ve 
školní tělocvičně a zúčastnilo se jí celkem 
11 hráčů. Vzhledem k narůstajícímu počtu 
obyvatel Úval, zejména mladší generace, 
a celkem slušné propagaci jsme očekávali 
zájem větší. Přesto byl nábor úspěšný, někte-
ří hráči se blýskli velice solidními výkony 
a rozšířili naše řady, čímž naplnili význam 
tohoto sobotního sportovního klání. Turnaj 
překvapivě ozdobilo 6 žen, které se utkaly se 
zbývajícími muži. Účastníci byli rozlosováni 
do dvou skupin, kde hrál každý s každým. 
Do semifinále postoupili první dva soutě-
žící z každé skupiny a utkali se proti sobě 
křížem o finále a o 3. a 4. pořadí. Semifiná-
lové dvojice tvořili Miroslav Květoň – Marti-

na Michalcová a Zdeněk Bartoň – Jiří Žitek. 
Z tohoto čtyřlístku se utvořilo duo pro boj 
o bronzovou medaili, v němž Martina Mi-
chalcová zvítězila po velkém a vyrovnaném 
boji nad Jiřím Žitkem v poměru 3:1.  Pohár 
pro vítěze a zlatou medaili si odnesl Miro-
slav Květoň. Ten v rovněž vyrovnaném utká-
ní udolal 3:1 na sety Zdeňka Bartoně. Hráči, 
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kteří se umístili na předních místech, si na 
závěr zahráli s některými „borci“ našeho 
oddílu, na nichž si prověřili své schopnosti. 
Možná, že řada dřímajících úvalských talen-
tů náš turnaj „prošvihla“. Nemusejí však vě-
šet hlavy a mohou bez obav přijít mezi nás. 
Trénujeme každé úterý a pátek od 19 hodin 
ve školní tělocvičně. Velký dluh má náš od-
díl vůči žákům, kterým se většinu své exis-
tence věnoval. Uspořádat turnaj pro žáky ZŠ 
není jistě žádný problém. Zajistit však další 
pravidelné pokračování s výběrem talentů 
problém je. A nejen úvalský. Chybí čas být 
„včas“ na správném místě a věnovat se mla-
dé generaci. Doufejme, že je to překážka do-
časná a co nejdříve budeme moci toto naše 
minus umazat.

Za oddíl stolního tenisu
Karel Šochman

Z domácí házené

Jarní část Společné regionální ligy Prahy 
a Středočeského kraje byla zahájena z kraje 
dubna. Naše družstvo mužů Sokola Úva-
ly odehrálo první dva zápasy na domácím 
hřišti se střídavými úspěchy. Nejdříve jsme 
přivítali družstvo Loko Vršovice, které se 
krčí na konci tabulky, a po velmi špatném 
začátku a dramatické koncovce jsme zvítě-
zili 24:22. Následující víkend přijel na hřiště 
pod sokolovnou neporažený tým soutěže 
HC Slavia Praha. Na jejich hře bylo znát, že 
trénují pouze v hale a ovládání míče na na-
šem hřišti jim činilo velké problémy. V po-
ločase jsme drželi krok a prohrávali pouze 
o jednu branku, ale v závěru po našich chy-
bách nebylo o vítězi pochyby. Družstvo Sla-
vie zvítězilo 32:20. 

Hracím dnem našeho týmu je neděle od 
17.00, rozpis domácích zápasů a tabulka sou-
těže k 18. 4. je uvedena níže.
22. 5. Zruč n/S
29. 5. Ml. Boleslav „B“
Naše žákovská družstva se zúčastňují soutě-
ží středočeského přeboru, které probíhají 
turnajovým způsobem. 
Termíny jejich turnajů v Úvalech jsou násle-
dující:
Minižáci/přípravka 28.5.
Mladší žáci  21.5.
Starší žáci  14.5.
Začátek turnajů vždy v 8.30. Přijďte povzbu-
dit naše žákovská družstva, občerstvení na 
hřišti je zajištěno.                                     -Saidl-

Přehled zápasů SK Úvaly 
– fotbal v květnu 2011
A-mužstvo - Krajský přebor
Ne 08. 05. 17:00 - Úvaly - Dobrovice
Ne 15. 05. 17:00 - Štěchovice - Úvaly
Ne 22. 05. 17:00 - Úvaly - ČLU Beroun
Ne 29. 05. 17:00 - Úvaly - Neratovice-Byškovice
Rozlosování B-mužstva - okresní přebor
Ne 01. 05. 17:00 - Úvaly B - Mukařov
So 07. 05. 17:00 - Viktoria Sibřina - Úvaly B
Ne 15. 05. 17:00 - Úvaly B - V. Popovice
So 21. 05. 17:00 - Kostelec n. Č. l. - Úvaly B
Ne 29. 05. 17:00 - Úvaly B - Brázdim
Rozlosování Dorostu - I. A tříd
Ne 01. 05. 10:15 - Velim - Úvaly
So 07. 05. 10:15 - Úvaly - Uhlířské Janovice
Ne 15. 05. 10:15 - Český Brod - Úvaly
So 21. 05. 10:15 - Úvaly - Polepy
Ne 29. 05. 10:15 - Malešov - Úvaly                                                      
Rozlosování Žáků- okresní přebor žáků
Ne 1.05 10:15 Úvaly – Zeleneč
So 7.05 10:15 Předboj – Úvaly
Ne 15.05 10:15 Úvaly – Měšice
SO 21.05 10:15 Klecany – Úvaly
Ne 29.05 10:15 Úvaly – Veltěž
Rozlosování Přípravky - okresní soutěž 
odd.“C“
Ne 8.05 10:15 Úvaly – Odolena Voda
So 14.05 10:15 Úvaly – Zeleneč
Ne 22.05 14:00 Vyšehořovice – Úvaly
So 28.05 10:15 Úvaly – Hovorčovice 
Rozlosování Minikopané- okresní soutěž
So 7.05 10:15 Stránčice – Úvaly
So 15.05 14:30 Úvaly – Senohraby
Ne 22. 05. 13:30 Kostelec u Křížků – Úvaly
Rozlosování Staré gardy 
Viz  :  http://sk-uvaly.xf.cz/
Výsledky oddílů kopané SK Úvaly 
do 17. 04. 2011 
Muži „A“ 
13. 03. 2011 Úvaly – Nové Strašecí 2:1 (0:1)
27. 03. 2011 Úvaly – Benátky nad Jizerou 2:1 (1:0)
03.04 2011 Kutná Hora – Úvaly 0:2 (0:1)
10. 04. 2011 Úvaly – Libiš 2:0 (1:0)
16.04 2011 SK Rakovník – Úvaly 2:1 (1:0)
Muži „B“ 
26. 03. 2011 Měšice – Úvaly B 0:2
03. 04. 2011 Úvaly B – Vyšehořovice 4:0 (3:0)
10. 04. 2011 Mochov – Úvaly B 0:3 (0:0)
Dorost 
27. 03. 2011 Červené Pečky - Úvaly 0:0 (0:0)
03. 04. 2011 Říčany - Úvaly 3:0 (1:0)
09. 04. 2011  Úvaly - Kolín B 2:2
Žáci 
09. 04. 2011 Veleň – Úvaly 0:1 (0:0)
17. 04. 2011 Úvaly – Toušeň 3:1 (2:0)
Přípravka 
10. 04. 2011 Úvaly – Čelákovice 1:5 (1:2)
Minikopaná 
10. 04. 2011 Ŕíčany – Úvaly 7:0 (2:0)

Ing. Petr Jankovský
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Církev  československá  
husitská  v  Úvalech  
Husova kaple v květnu     
1. 5.    neděle Liturgická bohoslužba, 9 h
7. 5.     sobota Slavnostní liturgická bohoslužba za 

účasti biskupa pražského 
           doc. ThDr. Davida Tonzara, Ph.D., k 90.
           výročí založení náboženské obce, 15.30 h 
15. 5. neděle Liturgická bohoslužba, 9 h     
22. 5. neděle Bohoslužba v Domově seniorů, 16 h
29. 5. neděle Songová bohoslužba, 5 h
  4. 5.  středa Májová pobožnost, 16 h
           Křesťanský klub, 16.30 h 

Kroužek křesťanské výchovy pro děti, pátek dle 
domluvy 
 
Zkouška pěveckého sboru Christi, pondělí, 18 h

Duchovní správa CČSH v Úvalech přijímá brýle 
pro sbírku v rámci projektu „AFRIKA AFRICE“  
ve všední den po 16. h.

Kontakt: Duchovní správa 
– Pražská 180, 250 82 Úvaly, 
Mgr. Jitka Pokorná  - farářka 

                                 

Sport

SPONZOŘI ENGLISH CAMPU:
PRAGUE CHRISTIAN FELLOWSHIP
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRAHA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚVALY
MUDr. JAN ŠŤASTNÝ, starosta města
RISTORANTE TRINCEA
OHL ŽS, a.s. – dodavatel výstavby kanalizace v Úvalech

Církev



Ještě na konec
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Společenská kronika
Vítáme nové spoluobčánky
Christian Karl Schleps 
Vít Škorpil
Čeněk Pánek
Viola Davidová
Filip Mikula
Kateřina Novotná
Kateřina Zahradníková
Klára Horová
Magdalena Špatná

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

Květnová životní jubilea
70 let Anna Němcová
 Anton Gergišák
 Marcela Sokolová
 Zdeněk Gebhart
75 let Vlastimila Myslivečková
 Zdeněk Litera
80 let Ludvík Haužvic
 Jaroslav Potěšil
 Miloslav Macán
82 let Roman Bubák  
 Božena Petráňková  
 Marie Ludvíková  
83 let Jiřina Daňková  
84 let Miloslava Brodská  
85 let Eliška Čumrdová  
 Miroslav Daněk   
 Jaroslava Mouchová  
 Růžena Hromasová  
 Jaroslava Homolková 
86 let Zdeňka Váňová
  Jarmila Weisová  
 Jaroslav Moucha  
 Miloslav Musil  
87 let  Růžena Vondráčková 
 Karel Hlaváček  
88 let Helena Kramářová  
 Zdeněk Kaňka  
89 let Josef Žák   
 Milena Pražáková    
91 let Růžena Kociánová  
92 let Veronika Bohatová    

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

Navždy jsme se rozloučili
Karel Bittner
Miroslava Veleková
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

Vážení spolužáci!
V letošním roce uplyne rovných 60 roků, kdy náš ročník 1936 na 
škole v Úvalech ukončil základní školní docházku, a to závěreč-
nou zkouškou, která byla v tomto roce novinkou ve školství.
Tak jako každý rok sejdeme se poslední sobotu v květnu v restau-
raci Na Homolce dne 29. května 2011 v 16 hodin. Nezapomenout 
doma dobrou náladu a fotky na vzpomínání!!                            Míla

Osobní

Úvalský spolek akvaristů, člen Unie akvaristů 
České republiky AKVA CZ,

pořádá
XIII. ročník prodejně presentačního akvatrhu

AKVA ÚVALY 2011
akce se koná v sobotu 21. května 2011

v areálu sokolovny na náměstí Arnošta z Pardubic
od 8.00 do 12.00 hodin.

Jednotné vstupné 40,- Kč za osobu. Těšíme se na vaši účast.

V sobotu dne 7. května 2011 pořádá Český cichlid klub 
ve spolupráci s Úvalským spolkem akvaristů

IV. ČCK kongres Úvaly

Program dne:
10.00-12.00 členský sněm Českého cichlid klubu – pro členy ČCK 

a zájemce o členství
13.30-17.00 přednáškové odpoledne na téma cichlid

Michal Pešek – Mikrogephagus ramirezi (zkušenosti s chovem 
a odchovem a povídání o barevných formách tohoto druhu)

Doc. Ing. Roman Rak, Csc. Povídání o rodu Laetacara a Ivanacara 
(zkušenosti s odchovem, etc.)

Oldřich Zelený – Krmení sladkovodní žábronožkou
V průběhu celé akce možnost výměnné burzy (nejen) rybek v pytlíkách 

a možnost získání monografie Dobrodružství s amazonskými anděly 
i s autogramem autora

Po ukončení přednáškového odpoledne možnost návštěvy pěstírny 
pokladníka ČCK M. Kolaříka a odpolední posezení v altánku na rybníce.

Akce se koná v přednáškovém sále Domu s pečovatelskou 
službou na náměstí Svobody čp. 1570 v Úvalech u Prahy
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OPRAVY PRAČEK
automatických a vířivých
Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

PŘEPRAVA DODÁVKOU LT 
Volkswagen, 
kontakt 602 316 085.

POSEKÁM, NATŘU, 
OPRAVÍM, uklidím, odvezu 
a přivezu, cokoliv. Pomůžu 
s čímkoliv levně, rychle, 
spolehlivě.
Hájek  775 190 391

FIRMA PRASÁK - uklidím váš 
bordel
Čištění koberců a čalouněného 
nábytku
721 330 280

Ú V A L Á Č E K
hlídání dětí (od 42,- Kč/h),
kurzy (fusing, ...), doučování,
animace oslav, bazárek
tel.: 606 444 208
www.uvalacek.estranky.cz.

Inzerce
ELEKTRONIK SERVIS: 
PETR ČADIL
Opravy – zapojení – nastavení 
– prodej
TV   
Antény                
Satelit   
DVD   
HiFi
Rádio
Barákova 1795
250 82 Úvaly 
volejte: 606 550 808
petr.cadil@volny.cz  
www.cadil.cz
Herní konzole a další 
elektronika
Posouzení a odhad ceny 
opravy zdarma 

PRODÁM HROB (pomník 
+ rám ze žuly) na hřbitově 
v Úvalech zn. levně
Mob.:  721 387 621

AUTOŠKOLA ÚVALY 
MARTÍNEK
zahajuje v květnu a červnu  
kurs na osobní automobil, 
platba na splátky, tel.: 
607 761 383, 281 982 803

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







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

PRAŽSKÁ TRAVESTI SKUPINA 

si Vás dovoluje pozvat na večerní zábavnou show, 
kterou zahájí v pátek 17. ČERVNA  2011 ve 20 hod 

v místní sokolovně v Úvalech.  

Čeká na Vás večer plný  kostýmů, tance, šperků, vtipu a pod. 
Během večera se Vám představí zpěvačky českého i světového 

showbyznysu jako např. Hanka Zagorová, Helena Vondráčková, 
Eva Pilarová, Tina Turner, Lady Gaga, Madonna  a pod. 

Občerstvení zajištěno. 
Rezervace míst a předprodej 775/087274







Usnesení č. Z – 01/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
• bere na vědomí jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města 

Úvaly (příloha č. 4), 
• bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města 

Úvaly o činnosti Finančního výboru do zasedání Zastupitelstva města 
(příloha č. 5),

• bere na vědomí doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města 
Úvaly k vyhlášení koeficientu daně z nemovitosti (příloha č. 6),

• bere na vědomí doporučení Finančního výboru zastupitelstva města 
Úvaly k výstavbě a spolufinancování haly Sokol (příloha č. 7).

PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 02/011  
Zastupitelstvo města Úvaly:
• schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o úplatný převod 

pozemku KN p.č. 3088/2, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 
201 m² a pozemku KN p.č. 3868/3 druh pozemku orná půda o výměře 
215 m², oba pozemky v k.ú. Úvaly u Prahy z důvodu vybudování čerpacích 
stanic  v rámci investiční akce města „ Splašková kanalizace II. etapa“ a 
pověřuje starostu k podpisu žádosti (příloha č. 8),

• pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy na pozemek KN p.č. 3088/3 
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 201 m² a pozemku KN p.č. 
3868/3 druh pozemku orná půda o výměře 215 m² oba pozemky v k.ú. 
Úvaly u Prahy od Pozemkového fondu ČR,

• ukládá starostovi zajištění finančních prostředků na výkup těchto 
pozemků.

PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 025/011  
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje  vytvořit v účetnictví města 
samostatný účet, na kterém budou vedeny veškeré finanční prostředky 
získané z daně z nemovitosti.
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,p,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 026/011 – Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se stanovením výše místního 
koeficientu 3, kterým se bude násobit daň z nemovitosti.
PRO: 3 St,Sp,Va PROTI: 7 Bo,Po,Pp,Kr,Ce,Ko,Mo ZDRŽEL SE: 4 Mh,Po,Mi,Br

Usnesení č. Z – 027/011  
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se stanovením výše místního 
koeficientu 5, kterým se bude násobit daň z nemovitosti.
PRO: 10 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,Ce,Ko PROTI: 4 St,Sp, Va, Mo ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 028/011  
Zastupitelstvo města Úvaly:            
• vydává v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Obecně závaznou vyhlášku  č. 2/2011 o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti (příloha č. 9),

• ukládá starostovi města její vyhlášení.
PRO: 10 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,Ce,Ko PROTI: 4 St,Sp, Va, Mo ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 029/011 
Zastupitelstvo města Úvaly:
• preferuje trasu vedení přeložky silnice II/101, která vede dál od Úval 

(příloha č. 10 - modrá varianta),
• souhlasí s vedením nadregionálního biokoridoru K 67 v prostoru severní 

hranice katastru města Úvaly, jak vyplývá z návrhu  ZÚR Středočeského 
kraje,

• ukládá Radě města Úvaly, aby v rámci řízení o vydání návrhu zásad 
územního rozvoje uplatnila v souladu s § 6 odst. 6d stavebního zákona 
v platném znění námitky, které reflektují usnesení ad I. a II..

PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 030/011 
Zastupitelstvo města Úvaly:
• souhlasí s rozhodnutím Rady města Úvaly R - 068/011 ze dne 2. 3. 2011 

ve věci přepracování žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje pro 
rok 2011 v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství 
na akci „Vodohospodářské investice města Úvaly – splašková kanalizace 
v Radlické čtvrti“ na výši dotace 3,9 mil. Kč,

• pověřuje starostu města podpisem podkladů k žádosti.
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 031/011 
Zastupitelstvo města Úvaly:
• souhlasí s pořízením územně plánovací dokumentace, zejména územní 

studie pro oblast ,,Vinice“ v rozsahu dle přiloženého zákresu a stávajících 
zastavitelných ploch (příloha č. 11),

• pověřuje starostu města organizací činností souvisejících se zpracování 
dokumentace.

PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 033/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 1 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 034/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 2 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 035/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 3 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 036/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 4 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 4 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 037/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 5 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 038/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 6 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 039/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 7 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 040/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 8 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 041/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 9 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 042/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č.10  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 043/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 11  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 8 Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 5 Mh,Po,Mi,Bo,Br ZDRŽEL SE: 1Pk

Usnesení č. Z – 044/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 15  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 8 Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 5 Mh,Po,Mi,Bo,Br ZDRŽEL SE: 1Pk

Usnesení č. Z – 045/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 12  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1Ce

Usnesení č. Z – 046/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 13  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Soubor usnesení z mimořádného veřejného zasedání
 Zastupitelstva města Úvaly  č.  Z – 2/2011 ze dne 24. 3. 2011



Usnesení č. Z – 047/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 14  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 048/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 16  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo PROTI: 1Va ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 049/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu, 
který doporučil zastupitelstvu zařadit Hájenku jako nezastavitelné území 
ve Škvorecké oboře, a to kromě současně zastavěného území.
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1Va

Usnesení č. Z – 050/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Komise pro 
životní prostředí a odpadové hospodářství zařadit podnět č. 19  do 
připravovaného nového územního plánu města Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 9 Mh,Po,Mi,Bo,Pk,Pp,St,Ko,Mo PROTI: 3 Kr,Ce,Va ZDRŽEL SE: 2 Br,Sp

Usnesení č. Z – 051/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 20  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 052/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Komise pro životní 
prostředí a odpadového hospodářství  zařadit podnět č. 21  do 
připravovaného nového územního plánu města Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 10 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,St,Ko,Mo PROTI: 2 Kr,Ce ZDRŽEL SE:  2 Sp,Va

Usnesení č. Z – 053/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s návrhem Mgr. Boreckého zařadit 
podnět č. 22 jako ,,čistě obytné území“ do připravovaného nového 
územního plánu města Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 12 Mh,Po,Mi,Bo,Pk,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Br,Pp

Usnesení č. Z – 054/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 23  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1Va

Usnesení č. Z – 055/011 
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 24  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Ing. Milerová nebyla přítomna u hlasování.

Usnesení č. Z – 056/011- Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s návrhem změny, která spočívá ve 
zrušení přístupové komunikace u podnětu č. 25  do připravovaného 
nového územního plánu města Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 1 Ko PROTI: 1 Pp ZDRŽEL SE: 12 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Kr,St,Sp,Ce,Va,Mo

Usnesení č. Z – 057/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 25  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 10 Mh,Po,Mi,Bo,Po,Pp,Kr,St,Sp,Va, PROTI: 1 Ko ZDRŽEL SE: 3 Br, Ce,Mo

Usnesení č. Z – 058/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí požadavek občanů z ulice 
Podhájí – podnět č. 26 (příloha č. 12) a zohlední tento požadavek jako 
účastník územního řízení.
PRO: 12 Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Bo,Va

Usnesení č. Z – 059/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 27  do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 060/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 27B do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 Pp

Usnesení č. Z – 061/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
nezařadit podnět č. 28 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 12 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,St,Sp,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Kr,Ce

Usnesení č. Z – 062/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
zařadit podnět č. 29 do připravovaného nového územního plánu města 
Úvaly (příloha č. 12).
PRO: 13 Mh,Po,Mi,bo,Br,Pk,pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo PROTI: 1 Va ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 063/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí se závěrem Výboru pro výstavbu 
podnět č. 30 - změna celého území na všeobecně smíšené území, a to 
včetně lokalit 1530 a 19 číslováno dle stávajícího územního plánu.
PRO: 12 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Pk,Pp

Usnesení č. Z – 064/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s tím, že podmínkou tohoto využití je 
zpracování a schválení územní studie na celé území ,,cukrovaru“. 
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va, Mo PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 1Ko

Usnesení č. Z – 065/011
Zastupitelstvo města Úvaly pověřuje radu města a investiční komisi 
jednáním s navrhovatelem a developerem o záměru a podmínkách 
výstavby  na základě podnětu č. 32 (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 066/011
Zastupitelstvo města Úvaly ruší územní rezervu výstavby MŠ v lokalitě č. 
19 (číslované dle stávajícího územního plánu).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 067/011
Zastupitelstvo města Úvaly zamítá návrh změny – podnět č. 33.
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 068/011
Zastupitelstvo města Úvaly požaduje zpracování územně plánovací studie 
včetně podnětu č. 15 a podnětu č. 19  (příloha č. 12).
PRO: 14 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 032/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
• vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 3/2007 a 1/2011 o místním poplatku za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a 
kanalizace  (příloha č. 14), 

• ukládá starostovi zajistit její vyhlášení. 
PRO: 13 Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Va,Ko,Mo PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Ing. Černý nebyl přítomen u hlasování.

Zapsala: Monika Šimáňová

MUDr. Jan Šťastný starosta
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.  1. místostarosta                                                                          
Ing. Michal Breda  2 .místostarosta        

Vysvětlivky zkratek: Mo – Morávek, Kr – Krutský, St – Šťastný, 
Ko – Kolařík, Va – Váňová, Sp – Štěpánovský, Ce – Černý,
Li – Linhart, Br – Breda, Bo – Borecký, Po – Poláková, Mi – Milerová, 
Mh – Mahdal, Pp – Petržílek, Pk – Pokorný.



Zastupitelstvo města Úvaly schválilo a vydalo dne 21. 6. 
2007 usnesením č. Z – 073/07  ve smyslu ustanovení § 10 d), 
§ 35 a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích 
v platném znění a ust. § 10c a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 
sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
obecně závaznou vyhlášku 3/2007 (ve znění změn dle 
obecně závazné vyhlášky č.1/2011 vydané dne 24. 2. 2011
usnesením zastupitelstva č. Z – 08/011 a dle obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2011 vydané dne 24. 3. 2011
usnesením zastupitelstva č. Z – 032/011)

část první
Základní ustanovení

čl. 1
Město Úvaly vybírá jednorázový místní poplatek za zhodnocení 
stavebního pozemku (§ 9, odst. 1, písm. a zákona č. 151/1997 Sb., 
zákon o oceňování majetku, v platném znění a prováděcí vyhláška 
č. 540/2002 Sb., v platném znění) možností jeho připojení na 
stavbu vodovodu a kanalizace (dále jen „poplatek“).

čl. 2
Pro město Úvaly vykonává řízení o poplatku Městský úřad 
v Úvalech (dále jen „správce“).

část druhá
předmět poplatku 

čl. 3
Poplatek se platí ze stavebního pozemku (pozemky zastavěné 
hlavní stavbou, vedlejšími stavbami a pozemky tvořící s těmito 
stavbami jeden funkční celek - §9 odst. 1 písm. a zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění) na území 
města Úval zhodnoceného možností připojení na městem Úvaly 
vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „stavební 
pozemek“), pokud k tomuto zhodnocení došlo po 1. 1. 2002. 
Dnem vybudování příslušného vodovodního nebo kanalizačního 
řadu je den nabytí právní moci kolaudace tohoto řadu. 

čl. 4
Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku v městě Úvaly, který 
podléhá poplatku dle čl. 3. Má-li k stavebnímu pozemku vlastnické 
právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně.

část třetí
sazba poplatku

čl. 5
Sazba poplatku je stanovena tak, aby tento poplatek nepřesáhl 
rozdíl ceny stavebního pozemku s  možností a  bez možnosti 
připojení na vodovod nebo kanalizaci v roce nabytí právní moci 
kolaudace příslušné stavby vodovodu nebo kanalizace. 

čl. 6
Poplatek za zhodnocení pozemků možností připojení na vodovod 
a kanalizaci je tvořen dvěma nezávislými dílčími poplatky.
Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení 
na vodovod je dána jako součin výměry stavebního pozemku 
a jednotkového poplatku za tuto možnost v Kč/m2 (čl. 7) 
v závislosti na druhu pozemku, účelu zástavby (účel zástavby 
pozemků tvořících jeden funkční celek je dán účelem hlavní 
stavby na těchto pozemcích tak, jak je uveden v platné kolaudaci 
této stavby) a roku, v kterém byl pozemek zhodnocen možností 
připojení na vodovod. Poplatek za všechny stavební pozemky 
tvořící jeden funkční celek ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění se stanovuje 
jako součet poplatků za jednotlivé pozemky. 
Výše dílčího poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení 
na kanalizaci se stanoví obdobně.
Pozemky s možností připojení na vodovod nebo kanalizaci leží 
v polohově výhodnějších částech města. Dále se poloha v městě 
nerozlišuje.

čl. 7
jednotkový poplatek v Kč/m2 je uveden v tabulce č. 1.  
Ve sloupci A je uveden jednotkový poplatek za zastavěné stavební 
pozemky. Pro účely této vyhlášky se zastavěnými stavebními 
pozemky rozumí:
• pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha 

a nádvoří, 
• pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném 

druhu, které jsou skutečně zastavěné budovami podléhajícími 
evidenci v katastru nemovitostí ve smyslu § 2 odst. 1 
katastrálního zákona č. 344/1992 Sb.,

• pozemky nebo jejich části evidované v katastru v libovolném 
druhu, které jsou regulačním plánem, rozhodnutím stavebního 
úřadu, souhlasem stavebního úřadu nebo veřejnoprávní 
smlouvou o změně využití území v přesně dané ploše určené 

ÚplnÉ  ZnĚní  obeCnĚ  ZÁVaZnÉ  VyHlÁŠKy
města Úvaly 3/2007

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a 3/2011

tabulka č. 1  jednotkové ceny v Kč/m2

Účel stavby
vodovod v Kč/m2 kanalizace v Kč/m2

A B C A B C
jedno – tříbytové rodinné domy, 
rekreační chalupy a domky 46.21.11.1,2,3 - 11 108 43 86 151 60 121

rekreační a zahradní chaty 46.21.11.4 - 12 142 57 113 199 79 159
vícebytové domy 46.21.12 - 7 66 26 53 92 37 74
budovy průmyslové výroby 46.2.13.1 – 1 42 17 33 58 23 47
budovy skladování a manipulace 46.2.13.2 – 8 48 19 38 67 27 53
budovy vodního hospodářství 46.2.13.3 – 6 18 7 15 26 10 20
ubytování stravování 46.21.19 – 2 52 21 42 73 29 58
budovy pro obchod, služby, hygienu 46.21.14.2,3,6-2 55 22 44 76 31 61
budovy pro dopravu a spoje 46.21.14.4 – 3 74 29 59 103 41 83
garáže 46.21.14.5 – 10 87 35 70 122 47 97
budovy pro zemědělství 46.21.15 – 6 19 8 15 27 11 21
budovy pro školu, kulturu, vědu  46.21.16 + 46.21.17 – 4 66 26 52 92 37 73
budovy pro sport 46.21.61 + 46.21.63 - 4 65 26 52 90 36 72
budovy pro zdravotnictví a sociální péči 46.21.18 - 5 50 20 40 70 28 56
ostatní budovy a jiná inženýrská díla 46.21.64.9 - 9 82 33 66 115 46 92

Pokud je v místě, kde má být použita jednotková cena podle sloupce C, závazně omezen rozsah zastavěnosti procentní hodnotou „n“, 
stanoví se jednotková cena „C“ dle vzorce:
C = A * n / 100 + B * (100 - n) / 100 kde „A“ a „B“ jsou příslušné jednotkové ceny dle tab. č. 1.



k zastavění budovami podléhajícími evidenci v katastru 
nemovitostí ve smyslu § 2 odst. 1 katastrálního zákona č.344/1992 
Sb..  

Ve sloupci B je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky 
užívané jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný 
funkční celek se stavbou a se stavebním pozemkem oceněným dle 
sloupce A a za zastavěné pozemky, které nebyly zpoplatněny podle 
sloupce A.
Ve sloupci C je uveden jednotkový poplatek za stavební pozemky 
dosud nezastavěné a určené k zastavění regulačním plánem, 
rozhodnutím stavebního úřadu, souhlasem stavebního úřadu nebo 
veřejnoprávní smlouvou o změně využití území, není-li z tohoto 
povolení zřejmá budoucí skutečná zastavěná část pozemku.

čl. 8
• Pro výpočet poplatku je rozhodující stav ke dni, kdy vlastník 

nemovitosti se stal poplatníkem.
• Pro určení výměr pozemků je rozhodující stav katastru, u staveb 

nezapsaných v katastru jejich skutečné zaměření v souladu 
s vyhláškou č. 540/2002 Sb. resp. jejich rozsah stanovený 
příslušným dokumentem.

• Výše poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
• Dojde-li k rozdělení jednoho funkčního celku na více 

samostatných funkčních celků, stanoví se výše poplatku pro 
každý funkční celek zvlášť. O případný přeplatek vzniklý na 
původním funkčním celku se sníží výše poplatku nově vzniklého 
funkčního celku. Je-li celkový poplatek z nově vzniklých 
funkčních celků nižší než poplatek z původního funkčního 
celku, přeplatek se nevrací.

Při snížení zastavěnosti stavebního pozemku se přeplatek nevrací, 
při zvýšení zastavěnosti nebo zvýšení celkové výměry pozemků 
tvořících jeden funkční celek se poplatek nedoměřuje.
Je-li více poplatníků jednoho funkčního celku, rozdělí se poplatek 
mezi poplatníky v poměru jejich vlastnických podílů.

část čtvrtá
osvobození od poplatku

čl. 9
• Od poplatku a přihlašovací povinnosti je osvobozeno Město 

Úvaly.
• Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na 

vodovod jsou osvobozeni poplatníci, kteří zároveň splní všechny 
následující podmínky:

• hlavní stavba na stavebních pozemcích, které jsou předmětem 
poplatku, byla kolaudována v době, kdy nebylo možno stavbu na 
vodovod napojit,

• stavby na tomto stavebním pozemku budou funkčně napojeny 
na vodovod do 1 roku od data, kdy poplatník se stal plátcem 
poplatku.

• Od poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na 
kanalizaci jsou osvobozeni poplatníci, kteří zároveň splní 
všechny následující podmínky:

• hlavní stavba na stavebních pozemcích, které jsou předmětem 
poplatku, byla kolaudována v době, kdy nebylo možno stavbu 
na kanalizaci napojit, kolaudačním rozhodnutím byl určen jiný 
způsob likvidace odpadních vod a vlastník zároveň prokáže, že 
odpadní vody dosud likvidoval v souladu s tímto kolaudačním 
rozhodnutím a s platnými zákony,

• stavby na tomto stavebním pozemku, které jsou zdrojem 
odpadních vod, budou funkčně napojeny na kanalizaci a k 
ukončení jiného způsobu likvidace odpadních vod dojde do 1 
roku od data, kdy poplatník se stal plátcem poplatku.

část pátá
přihlašovací povinnost a splatnost poplatku

čl. 10
Ustanovení k ohlašovací povinnosti
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
• 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 
oprávněny 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 nebo plátce,

• parcelní čísla a výměry pozemků tvořících jeden funkční 
celek, účel hlavní stavby, celkovou výši poplatku a skutečnosti 
zakládající nárok na úlevu nebo případné osvobození od 
poplatkové povinnosti.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je 
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.

čl. 11
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 30 dnů od ohlášení poplatkové povinnosti.

čl. 12
Navýšení poplatku 

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné 
výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku. 

část šestá
Ustanovení společná a závěrečná

čl. 13
Osoby, které se staly poplatníky poplatku před datem účinnosti 
této vyhlášky, uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky 
města Úval č. 7/2005. Osoby osvobozené podle čl. 44 obecně 
závazné vyhlášky města Úval č. 7/2005 od poplatku za zhodnocení 
pozemku možností připojení na kanalizaci zůstávají osvobozeni i 
podle této vyhlášky.

přechodná ustanovení
Poplatníci, kterým vznikla poplatková povinnost před 31.12.2010, 
splní podmínku pro osvobození stanovenou v čl. 9 odst. 2 písm. b, 
jestliže stavby na stavebním pozemku budou funkčně napojeny na 
vodovod do 31.12.2011.
Poplatníci, kterým vznikla poplatková povinnost před 31.12.2010, 
splní podmínku pro osvobození stanovenou v čl. 9 odst. 3 písm. 
b, jestliže stavby na stavebním pozemku, které jsou zdrojem 
odpadních vod, budou funkčně napojeny na kanalizaci 
a k ukončení jiného způsobu likvidace odpadních vod dojde do 
31.12.2011.

Vyhláška č. 3/2007 nabyla účinnosti  19. 7. 2007 (ve znění změn dle 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 s účinností od  12.3.2011 a č. 
3/2011 s účinností od 14.4.2011. 

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


