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Léto se přehouplo do druhé poloviny  
a dovolené a odpočinek se se vzrůstající 
jistotou stávají minulostí. Letošní léto je 
plné proměn. Nemyslím ale jen počasí, 
ale také naše město, ve kterém se usilov-
ně staví a rekonstruuje, nás, lidi a také 
politickou situaci, která ponejvíce při-
pomíná aprílové počasí. Životní tempo 
se zvyšuje a události, na které bylo dříve 

zapotřebí několik životů, jsou v dnešním 
světě vměstnány do jediného. To s se-
bou nese vysokou zátěž a stres. 
Často se náš život skládá hlavně z prá-
ce, nemnoho chvil v rodinném objetí  
a spánku. Nedostatek odpočinku a vy-
vážení pracovního nasazení se zákeřně 
usazuje v našem těle, a pokud tento 
stres nedostaneme ven, s určitostí se 
dříve či později promění v nemoc, nebo 
problémy psychické, které budou ovliv-

ňovat naše rozhodnutí a kazit nám ži-
vot.
O to více si musíme cenit příležitosti, kte-
ré nám léto poskytuje a nabrat dostatek 
sil a energie na horší časy. Užívejme si 
letní pohodu, chladivou vodu bazénů, 
lenošku na terase a příjemné chvíle strá-
vené ve společnosti přátel či rodiny, tře-
ba při grilování, nebo u řeky, na rybách. 

Krásné léto vám přeje
Josef Štěpánovský

Úvodem

Občané města si jistě povšimli nového pa-
vilonu Mateřské školky Kollárova, nového 
vzhledu zdravotního střediska, nebo že 
se rozjela výstavba splaškové kanalizace  
a nástavba školy. Ne všichni však vědí, co 
se ještě chystá a s jakými problémy se měs-
to musí vypořádat. Mohl byste se k této 
problematice vyjádřit?
Ano, výstavba splaškové kanalizace je v pl-
ném proudu – a v plném proudu jsou i fámy, 
které se kolem této výstavby šíří; například, že 
je příliš drahá a že se nebudují vnější přípojky 
k jednotlivým nemovitostem. Není to, samo-
zřejmě, pravda. Fondy EU jsou přísně stře-
ženy a cena byla složitým způsobem vysou-
těžena. A s každým majitelem nemovitostí je 
projednáno, do kterých míst je potřeba vnější 
přípojku zbudovat. 
Co se týká nástavby základní školy, podařilo 
se dobu této investiční akce zkrátit o jedno celé 
pololetí, což je jistě pro děti i učitele velkým 
přínosem. Přetrvávají však problémy se školní 
jídelnou, neboť úpravy, které byly provedeny 
před několika lety, nejsou dostačující z hledis-
ka kapacity. Proto byla právě v těchto dnech 
vyhlášena výběrová řízení, která povedou  
k rekonstrukci a rozšíření celého stravovacího 
komplexu, dodávám, že ve velmi krátké době. 
Pro děti a mládež, popřípadě pro další soci-
ální potřeby by měl v budoucnu sloužit dnes 
„polozřícený“ objekt čp. 65 v areálu Multitec. 
V současné chvíli se již připravuje projektová 
dokumentace a žádost o dotaci z EU. Všichni 
doufáme, že i tato akce dopadne dobře.
Co už je vidět méně, je rozšíření kapacity 
čističky odpadních vod o 100%; je dokonče-
na, uvádí se do provozu a pro Úvaly se jedná  
o velmi důležitou věc. Vzpomeňme si jen na 
situaci, kdy naše čistička před několika lety 
nemohla díky nízké kapacitě přijímat odpadní 
vody z jímek!
A další kopání nás čeká: již v příštím roce 
začne rekonstrukce vodovodní sítě, vodoje-
mu Rohožník a výstavba vodojemu Jih, což 
přispěje k definitivnímu řešení nedostatečné-
ho tlaku vody. Říkám „přispěje“, neboť další 

důležitou akcí, která se velmi intenzivně při-
pravuje, je „obchvat Jiren“. Káranská voda, 
která k nám nyní teče, totiž protéká vodovodní 
sítí Jiren, která je zastaralá a zúžená; množství 
vody, které se do Úval dostává, je tedy menší, 
nežli se předpokládalo. Tento problém je navíc 
umocněn skutečností, že se zcela zásadně sní-
žil přísun pitné vody z „jihu“, tedy ze Škvor-
ce. Například celé „nové Slovany“, které byly 
dříve zásobeny touto vodou, jsou nyní napoje-
ny na „severní“ vodu z káranských řadů. Ale  
o tom pojednávaly jiné články v Životě Úval.

A co se ještě v dohledné době připravuje?
Samozřejmě se připravuje i oprava komuni-
kací, což je problém velmi viditelný a občany 
vnímaný a kritizovaný. Jedná se ovšem o dva 
„podproblémy“, neboť ne všechny komunika-
ce jsou ve správě města. Se Středočeským kra-
jem jsme uzavřeli smlouvu o spoluúčasti na 
rekonstrukcích silnic, které jsou v jeho správě 
(Pražská, Husova, nám. Arnošta z Pardubic, 
Riegerova, 5. května a Škvorecká); město se 
zavazuje zpracovat projektovou dokumenta-
ci. Co se týká komunikací v majetku města, 
budou opravovány postupně a rada města sta-
novila následující kritéria, podle nichž bude 
postupováno při výběru konkrétních komuni-
kací: v komunikaci musí být uloženy všechny 
inženýrské sítě (výjimkou může být dešťová 
kanalizace), komunikace musí být v majet-
ku města, komunikace je ve svahu a dochází  
k masivnímu splavování, komunikace zajiš-
ťuje provoz k významným objektům ve městě  
z hlediska dopravní obslužnosti. Harmono-
gram postupu, tedy výběr konkrétních ulic 
bude však určovat nikoli rada města, nýbrž 
zastupitelstvo, a to na doporučení výboru za-
stupitelstva pro výstavbu. Samozřejmě zde 
existuje problém finanční, bez nepopulárního 
navýšení rozpočtu města – se neobejdeme.
S komunikacemi částečně souvisí i změny  
v oblasti dopravní obslužnosti. V brzké době 
se musí vyřešit parkování v oblasti nádraží a 
náměstí a řada dalších záležitostí, které obča-
nům sužují život.
Jednou ze zásadních záležitostí je rekonstruk-

Co Vy na to, pane starosto?

ce drážního koridoru. Vedou se intenzivní jed-
nání s investorem této akce, směřující k tomu, 
aby byla tato akce v souladu se zájmy města. 
Jedná se například o rozsah protihlukových 
stěn, průchodnost a průjezdnost mezi jednot-
livými městskými oblastmi, o dostatečnou ka-
pacitu dešťové kanalizace a tak dále.
V pokročilém stadiu je i příprava rekonstrukce 
rybníků a vodotečí; v prvé fázi dojde k zása-
hům v oblasti Kalák – Jámy – Fabrák, což má 
význam i pro ochranu města před povodněmi. 
Připravuje se však již i druhá fáze, která se 
bude týkat rybníků pod Slovany.
Řada akcí bude realizována i v oblasti životní-
ho prostředí; jednou z nejvýznamnějších bude 
například dokončení rekonstrukce mostku  
v Králičině, která by se měla stát přírodní re-
zervací.
Nechci, aby odpovědi na Vaše dotazy zabraly 
více místa, nežli je obvyklé, i když bych se rád 
rozepsal také o dalších, rozsahem menších ak-
cích, které budou uskutečněny. Rád bych však 
ještě konstatoval, že nedílnou součástí čin-
nosti vedení města bude maximální podpora 
kulturních, společenských a sportovních akcí 
– a také akcí v oblasti prevence kriminality.  
O tom snad zase příště.
(Na otázky Dr. Vítězslava Pokorného odpovídal

starosta města Úvaly MUDr. Jan Šťastný)
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Bez vážného zájmu občanů jednalo v pon-
dělí 27. června 2011 mimořádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Úvaly. Za 
jednacími stoly zasedlo 14 zastupitelů a jejich 
jednání přihlíželi pouze čtyři místní občané. 
Hlavním bodem mimořádného zasedání bylo 
přijetí revolvingového úvěru pro město Úvaly 
od Komerční banky, a. s. Zastupitelé byli se-
známeni s průběhem výběrového řízení a po-
drobně projednali podmínky navrhované úvě-
rové smlouvy od banky a museli si odpovědět 
na otázku, zdali bude město v daném období 
let 2011 – 2014 schopno splácet jednotlivé 
splátky. Výhodou je, že město nemusí posky-
tovat bance zajištění úvěru. Úvěr by měl být 
použit zejména na rozšíření kanalizační sítě 
ve městě, rekonstrukci a rozšíření vodovodní 
sítě, rekonstrukci a rozšíření místní čistírny 
odpadních vod, vybudování vodovodního ob-
chvatu obce Jirny, rekonstrukci a revitalizaci 
rybníků v Úvalech, na dostavbu školní jídel-
ny a dostavbu základní školy. K předložené 
problematice revolvingového úvěru zasvě-
ceně diskutovali Ing. Helena Váňová, Mgr. 
Petr Borecký, Ing. Ivan Černý, Ing. Ladislav 

Morávek. Většina diskutujících se shodla  
v tom, že navrhovaná forma úvěru je pro 
město výhodná a že je třeba zpřesnit formu-
lace v předloženém návrhu úvěrové smlouvy, 
které nejsou ideální, jednoznačné a právně 
čisté. V závěru tohoto bodu jednání 13 zastu-
pitelů zvedlo ruku pro přijetí revolvingového 
úvěru ve výši 80 mil. Kč od Komerční banky, 
a. s., a pověřili starostu města MUDr. Jana 
Šťastného podpisem úvěrové smlouvy. 1 za-
stupitel se hlasování zdržel. 
Z přítomných 4 občanů vystoupil Ing. Petr Jan-
kovský. Vznesl některé otázky ke konkrétním 
akcím v revolvingu, za nedostatek považuje 
to, že návrh úvěrové smlouvy nebyl prokon-
zultován s právníkem, odborníkem na obchod-
ní právo, a upozornil na případná rizika.
 V bodě různé přítomní zastupitelé jednali  
o lokalitě „Cukrovar“, zveřejnění záměru 
prodeje nebo pronájmu pozemků. Rada měs-
ta, která doporučila zastupitelstvu se pro-
blematikou zabývat, vycházela z toho, že se  
v současnosti objevují investoři se zájmem 
o lokalitu bývalého cukrovaru a okolí. Jde 
o to zveřejnit záměr prodeje nebo pronájmu 

pozemků v uvedené lokalitě podmíněného 
zpracováním územní plánovací studie pro 
tuto oblast ohraničenou ulicemi Bulharská 
a Škvorecká. V diskusi Ing. Michal Breda 
upřesnil, že bude zpracována územní plá-
novací studie na celou oblast bez ohledu na 
vlastnické vztahy. Ing. Ivan Černý požado-
val upřesnit, co v této lokalitě město chce. 
Uvedl, že jde o prostor, ve kterém by byla 
ideální obchodní zóna. Ing. Helena Váňová 
navrhovala vytvořit podmínky podle územní 
plánovací studie a začít na pozemcích města. 
V závěru jednání zastupitelé schválili zve-
řejnění záměru prodeje nebo pronájmu na 
pozemky KN p.č. 368, 369/1, 369/2, 299/1, 
307/4 v k.ú. Úvaly u Prahy s tím, že tento 
prodej nebo pronájem je ze strany města pod-
míněn zpracováním územní plánovací studie 
pro oblast bývalého cukrovaru ohraničenou 
ulicemi Bulharská a Škvorecká.
Jednání mimořádného zasedání zastupitelstva 
města uzavřel starosta MUDr. Jan Šťastný  
s tím, že řádné veřejné zasedání zastupitelstva 
města se uskuteční po prázdninách, v září t. r.

Dr. Vítězslav Pokorný

Jednalo mimořádné zasedání zastupitelstva města

Do uzávěrky srpnového čísla se konala 
rada města jednou, a to 13. 7. 2011. Zprávy 
z druhé červencové rady, která se konala na 
konci měsíce, přineseme v příštím čísle. Jed-
ním z hlavních bodů programu byly informace 
o rozšíření kapacity ZŠ Úvaly a s tím spojené 
úpravy původního projektu. V důsledku těchto 
úprav došlo sice k navýšení rozpočtu stavby  
o částku 860 tis. Kč, zároveň se ale díky těmto 
úpravám podařilo zásadně snížit dobu reali-
zace. Díky tomu budou moci naše děti využít 
moderních učeben již v druhé polovině nad-
cházejícího školního roku.
Dále rada města vybrala zpracovatele projek-
tové dokumentace, autorský dozor a inženýr-
ské služby na akci „Rekonstrukce a rozšíření 
školní jídelny“. Vybrána byla firma KA Archi-
tekti, s.r.o., Čermákova 9, 120 00 Praha 2. Dále 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku 
malého rozsahu na akci „Provozovatel škol-
ní jídelny základní školy v Úvalech – výběr 
soutěžitele“. Dále rada města řešila pronájem 
pozemků pro parkování u koupaliště. Rada 
města Úvaly souhlasila na základě podepsané 
smlouvy o technické pomoci s vyhotovením 
výkresů a technické pomoci pro zadání nové-
ho územního plánu města Ing. arch. Vavříkem. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedou-
cí odboru správy majetku a referenta stavební-
ho úřadu. Od 1.7.je odbor správy majetku do 
doby jmenování nového vedoucího podřízen 
přímo starostovi města. Od 1.7.2011 je pí Jana 
Tesařová jmenována vedoucí úřadu - tajemni-
cí MěÚ Úvaly. Vedením odboru správního je 
od 1.7. pověřena pí Hamouzová Jitka.
Bylo doplněno složení Komise pro školství 
a vzdělávání o novou členku, paní Ing. Lucii 
Trávníčkovou. Rada města rozhodla o změně 
poskytovatele grafických služeb pro měsíčník 
Život Úval a vybrala nového poskytovatele 
těchto služeb - společnost Tiskárna Úvaly, 
spol. s r.o., která v současné době měsíčník 

Z jednání rady města

Celá záležitost s navýšením daně z nemovitosti má více aspektů a nejedná se pouze o finanční 
zátěž občanů města Úvaly, ať již je koeficient „5“ nebo „3“. Jedná se totiž o věc historicky de-
terminovanou. Za socialismu byla města, jejichž představitelé byli „osvícenější“ – a naopak. 
Mnohá města si tedy z období socialismu, kdy byla pracovní síla levná a materiální zdroje 
měly regulované ceny, odnesla vybudované kanalizace, čističky, rozvody pitné vody, školy, 
školky – a také opravené komunikace. Tento stav se Úval, bohužel, netýkal – a tak vznikl 
„vnitřní dluh na infrastruktuře“ dosahující miliardových částek. Tento dluh se stal dědictvím 
nezodpovědného chování tehdejších představitelů Úval a dopadá na naše hlavy. Osobně bych 
byl velmi nerad, abychom toto dědictví předali našim dětem a vnukům. 
V současné době nejméně jednou týdně musíme řešit pojistnou událost vyplývající z neutě-
šeného stavu našich chodníků a silnic. Roční pojistné města činí 203 tisíce Kč ročně a jistě 
se bude pozvolna navyšovat, pokud bude infrastruktura nadále chátrat. Proto došlo nejen  
k navýšení koeficientu daně z nemovitosti, ale také k vydání vyhlášky o zhodnocení pozem-
ků a nemovitostí možností napojením na kanalizační systém a vodu. Veškeré tyto příjmy 
půjdou do zlepšení stavu sociální a technické infrastruktury města, v žádném případě do 
provozních nákladů. 
Kromě příjmů výše uvedených se podařilo získat cca 380 milionů Kč pro město a 27 mi-
lionů Kč pro Svazek obcí Úvalsko (pitná voda z Káraného), a tak je možné realizovat 
investiční akce za cca 550 milionů Kč. Částka 134 milionů (roční rozpočet města, který 
uvádíte ve svém dopise), je bohužel zavádějící, neboť jsou v ní zahrnuty i dotace, které jsme 
již obdrželi, je to účetní povinnost. Odečteme-li  dotace, které jsme již získali, dospějeme 
k částce 78 milionů, z toho provozní náklady činí 44 milionů, splátky úvěrů z minulosti 
(DPS, čistička další investice) nás zatěžují částkou 8 milionů ročně a na vlastní investice 
zbývá, bohužel, pouhých 26 milionů. 
Za tyto peníze se výše uvedený vnitřní dluh města vyrovnat prostě nedá. Naopak: docháze-
lo by k jeho prohlubování. A právě z tohoto důvodu byla přijata výše uvedená nepopulární 
opatření. Pevně však věřím, že se díky nim vzhled našeho města během relativně krátké 
doby radikálně změní, a to jistě občané ocení. 

MUDr. Jan Šťastný,
starosta města

tiskne. Tímto opatřením dojde ke snížení 
nákladů na grafické služby o cca 50%. Dále 
souhlasila s poskytnutím finančního příspěv-
ku ve výši 49 999,- Kč na dokončení restau-
rátorských prací na soše sv. Jana Nepomuc-
kého.Na základě Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2011, o některých podmínkách pro po-
řádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných 
opatřeních k zajištění veřejného pořádku, 

Odpověď na otevřený dopis paní doktorky Benešové

řešila rada města výjimky z této vyhlášky. 
Rada města ke každé žádosti přistoupila indi-
viduálně. S ohledem na zajištění nočního kli-
du, ale také práva na podnikání udělila rada 
s výhradami souhlas, který je však vydán na 
krátký časový úsek. Pokud však provozovna 
bude zdrojem rušení nočního klidu, nebudou 
jí výjimky udělovány a svoji otvírací dobu 
bude muset regulovat v souladu s vyhláškou, 
tedy do 1 hod. 

Josef Štěpánovský
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Po 10 měsících stavebních prací byla dokončena intenzifikace ČOV Úva-
ly, která byla rozhodnutím Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, OŽP dne 30. 5. 2011 uvedena do ročního zkušebního provozu. 
V jeho průběhu bude ověřena kvalita procesu čištění a event. doladěn pro-
vozní řád a pracovní postupy.
Akce s názvem „Intenzifikace a dovystrojení ČOV Úvaly“ zvýšila kapacitu 
čistírny na dvojnásobek z 3000 na 6000 ekvivalentních obyvatel. Díky včas-
nému dokončení, které završilo hladký průběh výstavby, je tak již v letošním 
roce možné napojovat obyvatele na nově budovanou kanalizaci.
Dobudován byl systém hrubého předčištění, stávající dvě linky biologické-
ho čištění byly drobně upraveny na základě poznatků z dosavadního pro-
vozu a další dvě linky byly osazeny technologií. Dále byly v areálu ČOV 
rozšířeny zpevněné plochy.
Stavba byla dotována z prostředků Ministerstva zemědělství a Středočes-
kého kraje. Celkové investiční náklady činily 16,4 mil. Kč (8,8 mil. Kč 
stavební část, 7,6 mil. Kč technologie). Dotace pokryla z této částky 55% –  
z rozpočtu Středočeského kraje dotace ve výši 1,642 mil. Kč a z Minister-
stva zemědělství ve výši 7,380 mil. Kč. 

Ing. Ivo Kokrment, projektový manažer vodohospodářských investic
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

ČOV Úvaly ve zkušebním provozu

Systém hrubého předčištění ČOV Úvaly

Vandalismus - poškozování  
a scizení dopravního značení
V současné době probíhá výstavba splaškové 
kanalizace v oblastech V Setých, Radlická čtvrť 
a v ulici Pražská. Důležitou podmínkou realiza-
ce výstavby je umístění dočasného dopravního 
značení v souladu s dopravně inženýrským roz-
hodnutím (DIR). Jedná se o dopravní značení, 
které omezuje či zakazuje vjezd do některých 
lokalit, vyznačuje objížďky a rovněž místně 
upravuje rychlost jízdy.
Od počátku umístění dopravního značení jsou 
zaznamenány případy demontáže resp. poško-
zení dopravních značek. Převážně jsou značky 
demontovány, odhozeny, otočeny nebo došlo k 
jejich odcizení.
Zhotovitel výstavby splaškové kanalizace OHL 
ŽS, a.s., zaznamenal již několik případů (během 
června cca 10 případů) a byl nucen podat ozná-
mení na Policii ČR ve věci poškozování a zcize-
ní dopravního značení.
Vandalové, kteří se touto „činností“ zabývají, 
zapomínají, že v důsledku jejich působení mo-
hou vzniknout dopravní nehody nebo je ohro-
žena bezpečnost občanů (řidičů). Odstraněním 
zejména zákazových značek může dojít, přede-
vším v nočních hodinách, k vjetí motorového 
vozidla do výkopů, které jsou zajištěny pouze 
proti pádu osob.
Město Úvaly požádalo Policii ČR o spolupráci 
v této situaci, o provádění namátkových kontrol 
a dodržování dopravního značení, a to hlavně v 
oblastech výstavby splaškové kanalizace.

Odbor investic MěÚ Úvaly (spolupráce s fy 
OHL ŽS, a.s.)

Město Úvaly vyhlašuje
podle zák.č.312/2002 Sb., o úřednících 

územních 
samosprávných celků, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci referent státní správy  
a samosprávy – stavební úřad 

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

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

Přihlášky s veškerými náležitostmi je 
nutno podat nejpozději

do 10.8.2011 do 16 hodin do podatelny 
MěÚ Úvaly.

MUDr. Jan Šťastný
starosta města

Město Úvaly vyhlašuje
podle zák.č.312/2002 Sb., o úřednících 

územních 
samosprávných celků, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci vedoucí odboru správy  

majetku 

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

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

Přihlášky s veškerými náležitostmi je 
nutno podat nejpozději

do 10.8.2011 do 16 hodin do podatelny 
MěÚ Úvaly.

MUDr. Jan Šťastný
starosta města

Upozornění
S účinností od 01.07.2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon 
č. 99/2004 Sb. Změna se týká nejen aproximace práva EU ve vztahu ke kontrolnímu nařízení 
Rady EU ale i vydávání rybářských lístků. 

S účinností od 01.07.2011 vydávají rybářské lístky:
✘  Obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (§ 13 odst. 8 zákona o rybářství) 

(to znamená Městský úřad Úvaly, odbor správní)
✘  Obecní úřady s rozšířenou působností (§ 20 odst. 2 zákona o rybářství) 

(to znamená Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 
1, nám. Republiky 3)

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu
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Usnesení č. Z – 088/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu o činnosti rady města 
a vedení města za období od 28. 4. 2011 do 16. 6. 2011 (příloha č. 1).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 089/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí splnění usnesení Zastupi-
telstva města Úvaly z roku 
a) 2010 – č.042a/2010,
b) 2011- 011, 016, 060, 070, 072, 073, 074, 075, 076, 079, 081, 084, 
085 (příloha č. 2).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 090/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
revolvingový úvěr pro město Úvaly v hodnotě 80mil. Kč (příloha č. 3),
II. bere na vědomí schválení výběrové komise ve složení MUDr. Jan 
Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Mgr. Petr 
Borecký, pí Jitka Hájková.
PRO: 9 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 4 – Ce,Li,Va, Mo
Usnesení č. Z – 091/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje  kronikářský zápis za rok 2010 
(příloha č. 4).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 092/011
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasí s uzavřením  dohody o plnění ve  
splátkách, jejíž součástí je uznání dluhu mezi městem Úvaly a pí Šár-
kou Trojánkovou, bytem Prokopa Velikého 1392, Úvaly (příloha č. 5).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 093/011 – varianta omezení hlučných činností ve 
svátek a o nedělích od 12.00 do 22.00 hod. - nebylo přijato 
Zastupitelstvo města Úvaly vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích,  v platném znění Obecně závaznou vyhlášku o ochraně noč-
ního klidu a regulaci hlučných činností.
PRO: 0 
PROTI: 8 – Pk,Pp,Kr,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
ZDRŽEL SE: 5 – Mh,Po,Mi,Br,St
Usnesení č. Z – 094/011 – varianta omezení hlučných činností ve 
svátek a o nedělích od 06.00 do 22.00 hod. - nebylo přijato 
Zastupitelstvo města Úvaly vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění Obecně závaznou vyhlášku o ochraně noční-
ho klidu a regulaci hlučných činností. 
PRO: 5 – Br,Pk,Sp,Ce,Mo
PROTI: 3 – Pp,Kr,Li, 
ZDRŽEL SE: 5 – Mh, Po, Mi,St,Va
Usnesení č. Z – 095/011 varianta omezení doby pořádání veřejných 
produkcí – nebylo přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném zně-
ní Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o některých podmínkách pro 
pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku,
II. ukládá starostovi zajistit její vyhlášení. 
PRO: 2 – Pp,St
PROTI: 5 – Mh,Pk,Sp,Ce,Li,
ZDRŽEL SE: 6 – Po,Mi,Br,Kr,Va,Mo
Usnesení č. Z – 096/011 varianta omezení doby pořádání veřejných 
produkcí i  provozu pohostinských zařízení 
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. vydává v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném zně-

ní Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o některých podmínkách pro 
pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku (příloha č. 6), 
II. ukládá starostovi zajistit její vyhlášení. 
PRO: 11 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Kr,St,Sp,Ce,Li,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 – Pp,Va
Usnesení č. Z – 097/011
Zastupitelstvo města  Úvaly souhlasí se závěrem výboru pro výstavbu, 
neschvaluje změnu funkčního využití parc.č. 2219/1 k.ú. Úvaly z veřej-
né zeleně na obytné území (příloha 7). 
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 098/011
Zastupitelstvo města  Úvaly ukládá starostovi zajistit , aby advokátní 
kancelář, která se kauzou ,,ČECHOSLÁVIE, spol. s r.o., zabývala, za-
hájila jednání s příslušným exekutorským úřadem a prověřila aktuální 
stav exekuce a navrhla městu možnosti dalšího řešení ve věci převzetí 
komunikací včetně pozemků a sítí. 
PRO:13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,S,pCe,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 099/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí se zárukami v souvislosti s dotací pro sportovní organizaci 
SK Úvaly, které jsou obsahem přílohy č.8 tohoto zápisu za předpokla-
du , že ručitelský závazek bude v souladu s §38 zákona o obcích,
II. souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem 
Úvaly a SK Úvaly (příloha č.9),
III. pověřuje starostu města podpisem  přílohy č. 8 a č. 9.
PRO: 12 – Mh,Po,Mi,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – Br
Usnesení č. Z – 0100/011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá SK ÚVALY předložit výsledky hos-
podaření za poslední 3 roky (a nadále budou předkládat).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0101/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I.na základě doporučení rady města ze dne 1. 6. 2011 schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek parc.č. 3219/13 o výměře 22 m² za kupní cenu ve 
výši 15.030,- Kč pro účely stavby zpevněné plochy u ČOV (příloha č. 10),
II.pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0102/011
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí informaci o odvedení deš-
ťových vod pro I. etapu projektu Hostín.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0103/011
Zastupitelstvo města Úvaly na základě doporučení výboru pro výstav-
bu schvaluje variantu A.LT, týkající se rekonstrukce náměstí, souhlasí  
s pokračováním v tomto řešení a souhlasí s  projektovou dokumentací 
o doplnění prvků doporučených výborem pro výstavbu.
PRO: 11 –  Mh,Po,Mi,Br,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 2 – Pk,Pp 
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. Z – 0104/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje variantu B – jednosměrná ulice 
Kožíškova.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Soubor usnesení z řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Úvaly č. Z – 4/2011 ze dne 16. 6. 2011
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Usnesení č. Z – 0105/011
Zastupitelstvo města Úvaly podporuje Studii dopravní obsluhy rozvo-
jových ploch města Úvaly ve vazbě na řešení trasy přeložky silnice I/12 
zpracovanou Ing. arch. Preiningerem za podmínky, že nebude uskuteč-
něna výstavba dle stávajícího území.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0106/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje změnu architektonického řeše-
ní – I. etapy, Hostín, s podmínkou vybudování pěšího chodníku podél 
silnice ul. Škvorecká ke všem etapám.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0107/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s doporučením výboru, který nesouhlasí s předloženou za-
stavující studií v lokalitě Radlická čtvrť, 
II. doporučuje zahájit jednání se všemi vlastníky pozemků ve věci pro-
deje a řešit celou lokalitu bez ohledu na majetkové hranice.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0108/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje  záměr dostavby školní jídelny na 
stávající budovu školní jídelny.
PRO: 12 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Mo 
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – Va

Usnesení č. Z – 0109/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.242/2007 ze dne 21.11.2007 
na pronájem budovy č.p. 1144 na poz.parc.č.1825/1 k.ú. Úvaly u Prahy 
uzavřené mezi městem Úvaly jako vlastníkem a MUDr. Jiřím Marešem 
– jednatelem firmy Jiří Mareš, s.r.o. (příloha č.11),
II. pověřuje starostu podpisem dodatku ve smyslu tohoto usnesení.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0110/011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi zajistit plnění doporučení 
kontrolního výboru, vyplývající z kontrolní zprávy dle usnesení KV-
1/11 - Kontrola plnění  usnesení  rady města za rok 2010, kterou za-
stupitelstvo vzalo na vědomí dne 28. 4. 2011 usnesením č. Z-074/011. 
(příloha č. 12).
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0111/011
Zastupitelstvo města Úvaly vyslechlo stanovisko člena kontrolního 
výboru Ing. Morávka k provedené kontrole dle usnesení ZM 010/011 - 
prověření, zda bylo zastupitelstvem řádně schváleno podepsání smlou-
vy o spolupráci mezi městem Úvaly a firmou Čechoslávie, s.r.o., ze dne 
8.12.2004 a dodatku č. 1 ze dne 8.12.2004 k této smlouvě, s kterým se 
ztotožňuje (příloha č. 13).
Zastupitelé souhlasili, aby zpráva, která byla přečtena Ing. Morávkem, 
byla doložena k zápisu dodatečně.
PRO: 10 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,St,Sp,Li,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 3 – Kr,Ce,Va

Usnesení č. Z – 0113/011
Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje  výpověď  smlouvy  o přenechání 
veřejného osvětlení na území města Úvaly do nájmu, o jeho provozová-
ní a správě č.3/0281/2004/S ze dne 31. 5. 2004, uzavřenou  se společ-
ností ELTODO – CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 
Praha 4 ke dni 30. 6. 2011.
PRO: 12 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 – Va

Usnesení č. Z – 0113/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 6. 6. 2011 (příloha 
č. 14),
II. pověřuje starostu města, na základě předloženého návrhu finančního 
výboru o ocenění věcného břemene, vypracovat a předložit ke schvá-
lení dokument, na základě kterého lze procedurálně řešit problematiku 
uzavíraní věcného břemene ve městě.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0114/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP osy 4.1.bod: Systém pro 
separaci a svoz převážně biologicky rozložitelných odpadů, 
II. pověřuje starostu města zajištěním zpracování žádosti.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 0115/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s realizací stavby rekonstrukce vodovodu v Janáčkově uli-
ci fy OHL ŽS v časové návaznosti na stavbu splaškové kanalizace ve 
čtvrti V Setých,
II. schvaluje financování akce z rozpočtu města z položky 2310-6121 
ve výši 1.323.588,40 Kč bez DPH – 1.588.306,- vč. DPH.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Li,Va,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0

Soubor usnesení z mimořádného  
veřejného zasedání

Zastupitelstva města Úvaly  č.  Z – 5/2011 ze dne 27. 6. 2011

Usnesení č. Z – 0116/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu na pozemky 
KN p.č. 369/1, 369/2, 368, 307/4 KN p.č. 299/1 v k.ú. Úvaly u Prahy  
s tím, že tento prodej nebo pronájem je ze strany města podmíněn zpra-
cováním územně plánovací studie v souladu s platným Strategickým 
rozvojovým plánem města Úvaly  pro celou oblast bývalého „cukrova-
ru“ ohraničenou ulicemi Bulharsá a Škvorecká, kterou předloží zájem-
ce (příloha č. 1),
II. pověřuje starostu města zajištěním zveřejnění záměru prodeje nebo 
pronájmu.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ko,Va,,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0, Ing. Černý nebyl přítomen u hlasování.

Usnesení č. Z – 0117/011
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí v souladu se závěrem hodnotící komise s přijetím revolvin-
gového úvěru ve výši 80.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s., se síd-
lem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ:45317054 (příloha č. 
2 – návrh smlouvy o revolvingovém úvěru),
II. podmiňuje podpis jakéhokoliv svolení k vykonatelnosti vyplývající 
z této uvedené smlouvy před každým souhlasem zastupitelstva,
III. pověřuje starostu města Úvaly MUDr. Jana Šťastného k podpisu 
smlouvy o úvěru.
PRO: 13 – Mh,Po,Mi,Bo,Br,Pk,Pp,Kr,St,Sp,Ce,Ko,Mo 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 – Va

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.
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Dne 27. 6. 2011 schválilo zastupitelstvo 
města poskytnutí revolvingového úvěru 
městu Úvaly a pověřilo starostu města pod-
pisem smlouvy s jediným účastníkem výbě-
rového řízení, Komerční bankou, a. s., (dále 
jen KB). Rozhodl jsem se proto, že nebudu 
zveřejňovat teorii o revolvingu, ale popíši 
několik praktických důsledků tohoto pod-
pisu.
Na zasedání zastupitelstva jsem v bodě „připo-
mínky občanů“ přečetl a písemně k vyjádření 
předal městskému úřadu své dotazy. Protože 
zákonná lhůta k vyjádření je 30 dnů, očeká-
vám odpovědi kolem 26. 7. 2011. Jakmile je 
budu mít, opět s nimi občany seznámím.

Moje názory a připomínky jsou tyto:
✘  Nejsem zásadně proti poskytnutí úvěru, ale 

pouze za podmínek zaručení jeho splácení 
a vůbec na to nemá vliv poměrně rozumná 
smlouva s KB.

✘  Rizikové vlivy ekonomického vývoje:

Na straně příjmů:
✘  Vliv zvyšování DPH způsobí snížení kou-

pěschopné poptávky a tím zákonitě silné in-
flační tlaky (celková průměrná roční inflace 
v roce 2012 by se mohla pohybovat okolo 
5 až 5,5%). Lidé budou méně ochotní platit 
přímé daně všeho druhu. Rozpočtové určení 
daní bude postiženo menším výběrem a sní-
ží tak příjmy měst a obcí. Budou se opožďo-
vat platby od kraje na financování akcí. Stá-
le více lidí bude pouze státními pojištěnci 
(nezaměstnaní, důchodci, vězni, děti, ženy 
na rodičovské dovolené), a nebo se budou 
snažit uniknout k práci jako osoba samostat-
ně výdělečně činná.

Na straně výdajů:
✘  potraviny (s výjimkou chleba, brambor, čer-

stvé zeleniny, nezpracovaných ryb, dětské 
mléčné výživy, potravin pro lidi s metabo-
lickými problémy), voda, zvířata a rostliny, 
léky a léčiva, knihy, noviny, časopisy a jiné 
tiskoviny, zdravotnické prostředky, zbo-
ží pro osobní užívání nemocnými, hnojiva  
a prostředky proti škůdcům, dětské sedačky, 
dětské pleny

✘  zemědělské a chovatelské práce, práce sou-

visející s provozem lesních školek, práce 
související s rybolovem a chovem ryb, úpra-
va a rozvod vody, dodávky tepla, bytová 
výstavba, služby ubytovací a stravovací, po-
zemní doprava (osobní železniční a silniční 
doprava), vodní a letecká doprava, zdravot-
ní péče (pokud není osvobozena)

✘  sociální péče (pokud není osvobozena), 
vstupné na kulturní a sportovní akce, umě-
lecké a ostatní zábavní služby (činnosti 
spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, 
herců, činnosti knihoven – půjčování knih 
veřejnosti), pohřebnictví a související služ-
by

✘  Výše uvedené vlivy ještě více, než jsem 
předpokládal, naruší výši příjmů a zvýší 
výdaje, a proto je třeba přehodnotit zásadně 
priority akcí ve městě.

Osobně bych doporučoval prověření smlouvy 
s KB nezávislým externím právníkem, specia-
listou na obchodní právo a bankovnictví, pře-
hodnocení priorit a zpracování realistického 
scénáře investičních akcí.

Ing. Petr Jankovský

Revolvingový úvěr byl schválen Zastupitelstvem města Úvaly

Již druhý měsíc probíhá sezona letních dovo-
lených. Přesto, že se na ni lidé celý rok těší, 
aby si odpočinuli od práce, výzkumy ukazují, 
že nejsou schopni odbourat stres a řádně si na 
dovolené odpočinout. Lidé se z dovolené vrací 
stejně unaveni, jako když na ni odjížděli.
„Výzkumy ukazují, že stále více lidí neumí 
odpočívat. Projevuje se to zejména na dovole-
né. Špatné spaní, zažívací potíže a bolest hla-
vy jsou časté příznaky, které vedou k návštěvě 
lékaře. Ten však nic závažného nezjistí,“ popi-
suje Tomáš Zdechovský z agentury Commser-
vis.com a dodává, že neschopnost odpočívat 
se neobjevuje pouze u manažerů, ale i u ostat-
ních povolání. 
Přehlížení těchto příznaků nebo nesprávná 
diagnóza vede k vážným zdravotním kompli-

kacím a často také vede ke zhroucení vztahů 
v rodině. „Zdravá životospráva nespočívá pou-
ze v kvalitní a pravidelné stravě, ale důleži-
tý je také time management. Neustálé napětí  
a stres se projevuje vyčerpaností organismu  
a vede až ke kolapsu,“ zdůrazňuje lékař Jaro-
mír Matějek.
Vyčerpaný organismus nefunguje, stejně jako 
rozbité auto. Mnohá povolání nejsou vázána 
na pevnou pracovní dobu. Nepravidelný re-
žim způsobuje, že člověk přestane rozlišovat 
mezi dobou na práci a na odpočinek. „Re-
generace organismu je důležitá pro každého 
zaměstnance. Při pracovním výkonu dochází 
totiž k mnohým stresovým situacím, které or-
ganismus vyčerpávají. Ten pak potřebuje svou 
sílu obnovit právě skrze odpočinek. Když se 

mu ho nedostane, zareaguje únavou, malát-
ností, vyčerpaností či například intenzivními 
bolestmi hlavy. Odtud pak pramení men-
ší výkonnost a negativní vnímání své práce  
i života,“ vysvětluje lektorka Mindballu Eva 
Fruhwirtová. Právě Mindball je speciální pří-
stroj na trénink koncentrace, který nastavuje 
hráčům zpětné zrcadlo a dokáže poodhalit 
schopnost relaxace. Mindball je v zahraničí 
běžně využíván k tréninku koncentrace a od-
bourávání stresu, v České republice je stále 
novinkou. „V dnešní uspěchané době si mu-
síme udělat chvíli čas na sebe. Stejně jako 
opravujeme své rozbité auto, aby zase fungo-
valo, musíme regenerovat náš organismus,“ 
uzavírá Eva Fruhwirtová.

Redakce

Češi neumí na dovolené odpočívat, do práce se vracejí stejně unaveni

téma měsíce

Léta plynou a přímí pamětníci historických 
událostí stárnou. Dochází i k pozvolnému 
opomíjení některých skutečností. Cílem au-
tora těchto řádků je připomenutí hlavních 
skutečností tzv. Pražského jara 1968 a jeho 
násilného ukončení. V noci 21. srpna 1968 
došlo k vojenskému vpádu sovětských vojsk 
a armád dalších států Varšavské smlouvy do 
Československa. 
Můžeme si klást otázky: Proč k tomu vůbec 
došlo, když náš stát byl nejbližším satelitem 
a spolupracovníkem sovětské totalitní moci, 
co všechno této skutečnosti předcházelo, nebo 
lépe, co ji vyvolalo? A tak se vraťme ve vzpo-
mínkách o nějaký ten den a týden před konec 
roku 1967. V prosinci 1967 zasedal ústřední 
výbor KSČ a na něm vystoupila většina členů 
s kritikou metod práce a způsobu řízení tehdej-
šího prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta 
republiky Antonína Novotného. Pod tíhou této 
silné kritiky Antonín Novotný rezignoval na 
funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. V led-

nu 1968 potom ústřední výbor KSČ rozhodl  
o rozdělení nejvyšších funkcí v zemi a prvním 
tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen proreformní 
Alexander Dubček. Antonín Novotný proza-
tím prezidentem republiky zůstal. Pražským 
jarem nazýváme období od konce roku 1967 
až do okupace Československa v srpnu 1968. 
V těchto měsících docházelo postupně k uvol-
ňování politické a společenské situace a atmo-
sféry v tehdejším Československu, k demokra-
tizaci společnosti, ale stále pod vedením KSČ, 
a k pokusu o opatrnou reformu socialistického 
politického systému. Větší prostor byl dán ak-
tivitě nekomunistických politických stran, ob-
novovala se činnost Sociální demokracie, byla 
obnovena skautská organizace, vytvořena 
samostatná organizace vysokoškoláků, Unie 
středoškoláků a učňů, Svaz pracující mládeže, 
Svaz vojenské mládeže, funkcionáři jednotné 
tělovýchovné organizace provedli její pře-
stavbu na národním a odvětvovém principu, 
obnovovalo se sokolské hnutí, vznikaly různé 

Vojenská intervence v roce 1968 kluby, např. KAN – Klub angažovaných ne-
straníků, K 231, Klub nezávislých spisova-
telů apod. Byly konány rehabilitační soudy 
nad nespravedlivě odsouzenými v 50. letech. 
V březnu 1968 potom abdikoval na funkci 
prezidenta republiky Antonín Novotný a 30. 
března 1968 zvolilo Národní shromáždění na 
návrh Alexandra Dubčeka prezidentem repub-
liky generála a válečného veterána Ludvíka 
Svobodu.  V dubnu ústřední výbor KSČ přijal 
Akční program KSČ, který měl navodit soci-
alismus s lidskou tváří. Obsahoval demokra-
tické změny, které hodlala KSČ jako vedoucí 
síla společnosti uskutečnit v oblasti politické 
(příprava federativního uspořádání státu, ze-
jména dále v oblasti občanských práv), eko-
nomické (byl dán prostor pro ekonomické 
reformy připravené Otou Šikem), kulturní  
a zahraniční politice. V červnu 1968 byla zru-
šena cenzura tisku. 27. června zveřejnily ně-
které celostátní deníky výzvu Dva tisíce slov, 
kterou vypracoval Ludvík Vaculík, a provolání 
vedle kritického pohledu na minulost vyzníva-

➜  ➜  ➜  strana 8
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lo jako výzva všem občanům k nápravě spo-
lečnosti; provolání rozbouřilo a zdramatizova-
lo politický život v zemi.
I Úvaly prožívaly bouřlivé dny naplněné mno-
hými diskusemi. Bouřlivé veřejné schůze se ko-
naly za mimořádné pozornosti občanů zejména 
7. června a 9. července v plně obsazeném Kul-
turním domě Marie Majerové. Při nich se však 
svoboda slova doslova zvrhla až ve vyřizová-
ní osobních účtů konkrétních jednotlivců. Po 
těchto schůzích rezignoval na funkci předsedy 
MNV v Úvalech Oldřich Hanuš a funkci mís-
topředsedy MNV Stanislav Ráž.
Reformy tzv. Pražského jara byly pokusem 
ústředního výboru KSČ v čele s Alexandrem 
Dubčekem o vlastní reformu KSČ, pokusem 
uvolnit politický režim v zemi a spustit pro-
ces částečné demokratizace celé společnosti. 
Tento čin se však nesetkal ani s náznakem po-
chopení na brežněvovské sovětské straně. Byl 
to právě Sovětský svaz, který vedle silového 
přesvědčování a politického nátlaku na naše 
státní představitele nakonec zvolil za účasti 
dalších států Varšavské smlouvy přípravu vo-
jenské intervence v Československu se sna-
hou jednoznačně zastavit a likvidovat demo-
kratizační změny Pražského jara, neboť právě 
Sovětský svaz se nejvíce obával oslabení vý-
chodního bloku v průběhu studené války. Tato 
intervence započala v noci z 20. na 21. srpna 
1968. První útočná vlna proběhla v ranních 
hodinách, kdy byla obsazována letiště, na kte-
rá následně začala přistávat dopravní letadla 
s vojenskými jednotkami. Hluk přistávajících 
motorů varoval mnoho občanů u okolí letišť, 
že začala invaze. Zprávy o útoku jednotek 
Varšavské smlouvy započaly šířit soukromé 

➜  ➜  ➜  ze strany 7 osoby. V dopoledních hodinách byly přená-
šeny rozhlasem i televizí dramatické scény se 
střelbou, rozhlas následně přešel do ilegality, 
ale vysílání zpravodajství o situaci v zemi 
pokračovalo. V průběhu intervence vojsk 
Varšavské smlouvy bylo v československých 
ulicích měst a obcí nasazeno přibližně 5 tis. 
až 7 tisíc tanků, které byly následovány vel-
kým počtem pozemních jednotek v odhadova-
ném počtu 200 až 500 tisíc mužů. V průběhu 
této intervence bylo 72 Čechoslováků zabito  
a stovky zraněny. Vpád vojsk vesměs naši 
obyvatelé odmítali.
To se projevilo i v Úvalech. V ranních hodi-
nách 21. srpna 1968 se začaly objevovat na 
zdech domů nápisy projevující oddanost ve-
dení státu a zásadní nesouhlas s intervencí 
vojsk Varšavské smlouvy. V Úvalech se so-
větská vojska rozložila na Hodově od Úval až 
k Horoušánkám. Byla tam vojenská nemocni-
ce, stan vedle stanu, tanky, vojenská vozidla 
helikoptéry, pekárna. Bylo jich celkem kolem  
5 000. Dalším místem dislokace vojsk byl les 
od Úval až do Klánovic. Místní mládež odstra-
nila všechny orientační nápisy, tabule, domov-
ní čísla, pojmenování ulic a nádraží tak, aby 
vojenské složky dezorientovaly a znemožnily 
jim rychlý postup. Občané si okupačních vo-
jáků nevšímali. Pod heslem „Za Dubčekem!“ 
a „Za Svobodou!“ vyšlo v sobotu 24. srpna  
a v pondělí 26. srpna 1968 zvláštní vydání Ži-
vota Úval. Vyšla zde výzva občanům stát pev-
ně za vládními představiteli, zachovávat klid, 
nepodporovat místní kolaboranty, semknout 
se k usilovné práci za osvobození vlasti, zády 
k okupantům.
Intervencí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 
do Československa 1968 skončil definitivně 
demokratizační proces v zemi, kterému se říká 

názory čtenářů
Reakce na článek p. Kadlece 
v Životě Úval 7/11
Vážený pane Kadleci, Váš komentář „O koňá-
cích“, kde si stěžujete na hluboké stopy v lese 
a koňské koblihy, jsem četla s hořkým úsměvem 
a nejdřív jsem myslela, že to asi nemůžete mys-
let vážně. Nechápu, jak si někdo může stěžovat 
na přítomnost zvířat v přírodě, nebo na to, že si 
dovolují také vylučovat. Pochopila bych článek 
o nepořádku v lese, každým dnem přibývajících 
pytlích s odpadky, sutě a nepořádek ze staveb či 
vyklízených rekonstruovaných domů, použité 
prezervativy, láhve od alkoholu a v neposlední 
řade také spousty lidských výkalů s poházený-
mi toaletními papíry tak, že kraj lesa je podob-
ný minovému poli a člověk skáče štestím, když 
projde bez úhony, to Vám nevadí???? Já zapo-
mněla, my můžeme, my jsme přece lidé! Zapo-
mínáte na to, že tato oblast byla ještě před pár 
lety klidný venkov a koně k venkovu patří, to 
stále přibývající obyvatelé naopak vytlačují ten 
původní venkovský způsob života. A to, že jsou 
po koních hluboké stopy? No, to už tak bývá na 
nezpevněném povrchu, když často prší, ovšem 
pokud jste obyvatelem Úval, měl byste být na 
nerovný až nebezpečný povrch zvyklý ze zdej-
ších ulic. Cyklistům je také často vyčítáno pře-
jíždění kořenů stromů a ničení terénu, ale to by 
do lesa mohli opravdu pouze pěší turisté. Oprav-
du nepříjemné a hluboké stopy zde zanechává 
težká technika, kterou pracovníci lesů používají 
při práci v lese, ale i to k dnešnímu životu pat-
ří a všichni musíme pochopit, že s ruční pilkou  
a dvoukolákem les nikdo neobhospodaří. Ne-
chtěl byste snad, aby byly v lese cesty vyasfalto-
vané, aby se nám po nich dobře chodilo? 
A koňské koblížky? Ty poslouží jako potrava 
či líheň pro hmyz a brouky, pokud si tedy dob-
ře pamatuji z výuky základní školy. 
Proto se prosím při procházkách v lese dobře 
rozhlédněte a zamyslete se nad tím, zda jsou 
to opravdu koně, kdo lesu tak škodí, či zda se 
nejedná spíš o nějaké neshody s majiteli koní. 
Znáte to, mám protivného souseda, tak i jeho 
pes mi vadí. Chápu, že každému tak nějak 
vadí něco jiného, každý má jiné potřeby a zá-
jmy, ale koně jsou s námi lidmi od nepaměti  
a bylo by jistě horší, pokud by se lesem prohá-
něli lidé v autech.

Lenka Hejsková

Názor
Chtěl bych touto cestou podpořit názor a vyjá-
dřit svůj souhlas s otevřeným dopisem MUDr. 
Sylvy Benešové panu starostovi z minulého 
čísla ŽÚ. Myslím, že Úvaly nejsou zatím na 
takové úrovni, aby měly koeficient 5 daně  
z nemovitosti. 

Stanislav Hanuš

Pražské jaro. Na dlouhých 20 let byla zahájena 
okupace Československa sovětskými vojsky. 
Následovalo období, ve kterém se postupně do-
stali k moci politici, kteří poté zahájili tzv. nor-
malizaci. Tím byly jakékoliv pokusy o změnu 
politického systému v republice na dobu 20 let 
potlačeny. Okupace Československa měla za 
následek emigraci přibližně 300 000 lidí z re-
publiky, 70 000 okamžitě v srpnu 1968.

Dr. Vítězslav Pokorný

ze zápisníku policie

Starší lidé se často stávají terčem zájmu kap-
sářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zrani-
telnější jsou i v silničním provozu. Policie ČR 
v rámci preventivního působení seznamuje 
občany dříve narozené s některými preven-
tivními projekty a programy. Jedním z nich 
je i preventivní projekt „(Ne)Bezpečný věk“, 
který je právě určen seniorům. Budeme vám 
postupně z něj předávat základní rady a do-
poručení, jak předcházet rizikovým situacím  
a možnému nebezpečí. 
Když víte, co vás může ohrozit, máte větší 
šanci se nebezpečí bránit.

Jak se vyhnout podvodu
✘  Podvodníci využívají různé záminky a lsti, 

aby se dostali k vašim penězům. Chtějí 
vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás ne-
vylákají peníze přímo, ovládají řadu způso-
bů, jak vás okrást. 

✘  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 prohlédnout. 
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 jakýchko-
liv pochybností trvejte na tom, že o nabíze-
nou službu nestojíte.

✘  Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbo-
hatnutí. Podomní nabídky výher v loterii 
nebo výhodných koupí odmítejte – v napro-
sté většině jde o podvod.

✘  Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě  
a ve vašem okolí. Napište si jejich telefonní 
čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc 
nejrychlejší.

✘  Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasi-
či aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abys-
te mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

✘  Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných 
příslušníků, natož cizích lidí k podpisu zá-
važných dokumentů, např. k převedení bytu, 
domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních 
půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

✘  Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzul-
tujte s právníkem, nechte si poradit od dalších 
věrohodných osob. Většina institucí a nevlád-
ních organizací, která poskytuje pomoc senio-
rům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

nprap. Zdeněk Chalupa,
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Doporučení seniorům 2
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Dne 25. 6. 2011 se uskutečnil v DPS vynika-
jící koncert k 10. výročí trvání komorního 
pěveckého souboru Christi Úvaly. Úvodem 
seznámil vedoucí dr. Pokorný s historií sou-
boru. Milou událostí bylo předání grafické-
ho loga sboru Christi od žačky Elišky Čížko-
vé, členky kroužku MDDM Úvaly výtvarné 
techniky, vedené Ivou Pospíšilovou. Škoda, 
že přítomný pan starosta MUDr. Šťastný 
alespoň krátce tomuto souboru za bohuli-
bou činnost  nepoděkoval. Také by asi bylo 
vhodné předat děkovný diplom souboru.

Účinkující:
Tereza Machačová, Marta Ženatá, Martin 
Vydra, Marek Nádeníček - zpěv;
Michal Greco - hra na violoncello;
Milan Procházka - hra na kytaru;
Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly - hra na 
klávesy Eva Nádeníčková, řídil Vítězslav Po-
korný.

Program:
Kerényi György – DONA NOBIS PACEM
Michael Praetorius – PARVULUS NOBIS 
NASCITUR
Zoltán Kodaly – Věta ze sonáty pro sólové 
cello – Michal Greco, violoncello
Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek – Klobouk ve 
křoví – zpěv Marek Nádeníček
Johann Sebastian Bach – MOTETO č. 3 – 
úvod
Jaques Arcadelt – AVE MARIA
Franz Schubert – Ave Maria – zpěv Martin 
Vydra
Giuseppe de Marzi – SIGNORE DELLE 
CIME
Wolfgang Amadeus Mozart – AVE VERUM 
CORPUS
Antonín Dvořák – Při řekách babylonských – 
biblická píseň č. 7,
zpěv Tereza Machačová

Koncert k 10. výročí Christi Úvaly

Anonym – SVATÉ LÁSKY LABIRYNTH
Francisco Tárrega – Arabské capriccio – Mi-
lan Procházka kytara
Leoš Janáček – UKVALSKÉ PÍSNĚ
Antonín Dvořák – Zpívejte Hospodinu píseň 
novou – biblická píseň č. 10, 
zpěv Martin Vydra
Wolfgang Amadeus Mozart – La ci darem la 
mano, duet z opery Don Giovanni, 
zpěv Tereza Machačová a Martin Vydra
Ludwig van Beethoven – SVĚT JE TAK 
KRÁSNÝ
Jiří Pavlica, Jan Skácel – Naděje s bukovými 
křídly; Mrtví – zpěv Marta Ženatá
Jiří Pavlica na biblický text – Pozdraveno 
budiž světlo – zpěv Marta Ženatá a sbor 
CHRISTI Úvaly.
Koncert měl velmi dobře zvolenou návaznost 
jednotlivých vystoupení. Sborová vystoupení 
se střídala s vystoupením sólistů. Nikdo ne-
zklamal a na mne osobně nejvíce zapůsobil 
duet Dona Giovanniho. Martin Vydra se neu-
stále zlepšuje a jeho partnerka Tereza Macha-
čová ho vhodně doplňovala.
Sál byl zcela zaplněn a všichni nadšeně aplau-
dovali jednotlivým vystoupením. Chtěl bych 
upřímně poděkovat všem účinkujícím a dr. 

VÝZVA
Milí Úvaláci, milovníci hudby a sborového 
zpěvu, i občané okolních obcí!
Pro období letošního adventu a Vánoc při-
pravujeme nastudování a provedení České 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Tato sklad-
ba se v Úvalech naposledy veřejně zpívala 
na počátku 90. let. Realizace našeho zámě-
ru nezbytně vyžaduje posílení jednotlivých 
sborových hlasových sekcí (soprán, alt, 
tenor, bas) a utvoření spojeného smíšeného 
pěveckého sboru.
Proto se obracíme na vás všechny, kdo máte 
rádi sborový zpěv a chcete si při dnešním 
pracovním shonu v prosinci t. r. v Úvalech  
i v okolí zazpívat v České mši vánoční. 
Přihlaste se co nejdříve na níže uvedené 
kontakty.
Pro všechny pěvecké účastníky jsme při-
pravili dvoudenní letní soustředění, a to 
10. a 11. srpna 2011, které bude zahájeno 
ve středu 10. srpna od 14 hodin na faře 
Církve československé husitské v Úva-
lech, Pražská 180. Srdečně vás zveme.
Přijďte mezi nás. Těšíme se. Nic není pod-
mínkou.

Za realizační tým
Martin Vydra, tel. 602 319 356,  

e-mail: vydrma@seznam.cz
Dr. Vítězslav Pokorný, tel. 607 120 386, 

e-mail: drpokorny@iol.cz

Pokornému zvlášť za práci se sborem a vůbec 
veškerou organizátorskou a personální práci 
kolem sboru.
Napadá mne, co vše by se dalo ještě v Úva-
lech dělat. Co například obnovení ochotnic-
kého souboru? Výmluva, že není kde hrát ani 
zkoušet, neobstojí.
Mnoho úspěchů do dalších let.

Ing. Petr Jankovský
foto Mgr. Alena Janurová
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FOTOZPRÁVY MDDM ÚVALY

Taneční akademie
Akademie tanečního oddělení MDDM 
se konala 4. 6. 2011 v Salesiánském di-
vadle. Ve třiceti vystoupeních se před-
stavily děti ze všech kroužků a TS Ryt-
mus. Fotografie Radka Navrátila z této 
akce najdete na stránkách MDDM. Vý-
běrem několika z nich chceme potěšit 
všechny čtenáře Života Úval. 

Alena Navrátilová

Vedoucí tanečních kroužků MDDM

Čertíci Míši Zahrádkové Disko začátečníci Aleny Navrátilové

Nejmladší tanečníci z kroužku Magdy Burdové Nesoutěžní moderní tanec Sarah Kubaričové

Tanec princezen Aleny Navrátilové Disko Rytmus juniorky Katky Opálkové
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Ukolébavka RI A Aleny Navrátilové Break Dance Honzy Ťoupalíka

Street Elitte Rytmus junioři Katky Novákové  
a Lucky Hofmannové

Indiáni Aleny Navrátilové

Mažoretky začátečnice Míši Zahrádkové Nesoutěžní tanec Aleny Navrátilové

Disko Rytmus děti Karolíny Zahrádkové Street Katky Novákové
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Orientální tanec Hanky Hainzové

Sen o kuličkách R III B Máši Marouškové

Rusalky Aleny Navrátilové Empathy RIII A Lucky Hofmannové

Street Elitte Rytmus dospělí Katky Novákové  
a Lucky Hofmannové

Ve dnech 1. - 3. 7. 2011 se konalo v Dánsku 
Mistrovství Evropy ve streetových disciplí-
nách. Je již tradicí, že se do reprezentace ČR 
nominují také tanečníci TS Rytmus Úvaly 
v disciplíně Electric Boogie. Letos nás re-
prezentovali v sólech a duu dospělých Honza 
s Marcelem.
Mezi velkou evropskou konkurencí se naši ta-
nečníci rozhodně neztratili. Honza Ťoupalík si 
vytančil v kategorii dospělých 12. místo, Mar-
cel Havrda 8. místo. V duu se probojovali až 
do finále, kde skončili na 4. místě. Je to dosud 
historicky nejlepší umístění tanečníků z TS 

Rytmus v kategorii dospělých na mezinárodní 
soutěži. Medaile a pohár z finále budou krás-
nou památkou na tento dánský šampionát. 
Před naše kluky se dostala pouze jedna česká 
dvojice, kterou možná znáte z finále televizní 
soutěže Talentmánie pod názvem – Hybrids 
crew, která pro Českou republiku získala titul 
Mistrů Evropy. Již teď se všichni těší na pod-
zimní mistrovství světa v Rakousku. Děkuje-
me a přejeme další úspěchy. 

Za MDDM 
Alena Navrátilová, vedoucí tanečního oddě-

lení a TS Rytmus Úvaly

Dánský úspěch tanečníků TS Rytmus Úvaly
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OSLAVY 20. VÝROČÍ VZNIKU TS RYTMUS 
SE KONAJÍ VE DNECH 23. - 24. 9. 2011

Slavnostní představení z historie i současnosti TS Rytmus 
bude v pátek 23. 9. od 18 hodin v Salesiánském divadle.

Setkání bývalých a současných členů TS Rytmus a slavnostní zahájení výstavy v MDDM 
bude v 15 hodin v sobotu 24. 9. 2011.

Promítání filmů, vystoupení mažoretek, streetu, EB a hostů na náměstí 
(při nepřízni počasí v sokolovně) bude od 18 hodin v sobotu 24.9. 2011.

Výstavu kronik, pohárů, medailí, diplomů a kostýmů s promítáním historických záznamů  
a fotografií našich vystoupení budete mít možnost zhlédnout v odpoledních hodinách až do 

1.10. 2011.

Těšíme se na vás!
Za všechny zve Alena Navrátilová /Sismilichová/

11. 5. 2011 jsme my z dramaťáčků MDDM hráli v Úvalech na hřišti pod sokolov-
nou divadelní představení Pět pohádek. Moc nás potěšilo, kolik přišlo diváků, 
a tak se nám hrálo lépe a radostněji, obzvlášť když se malí i velcí návštěvníci  
bavili, smáli a tleskali. Příště s námi budou hrát i dospěláci.  

Dramaťáčci MDDM Úvaly

Dětské divadlo
Co jsme pro vás  
v poslední době  
nakoupily
Mnozí z vás se jistě těší, že si v době dovole-
né najdou chvíli a konečně přečtou vše, co se 
přes rok z nedostatku času navršilo na nočním 
stolku. 
Také knihovna vám nabízí množství zajíma-
vých a čtivých titulů.
Bohužel letošní rozpočet pro knihovnu byl 
značně snížen, a to se samozřejmě projeví  
i v nákupu nových knih. Ovšem díky dobré 
orientaci na trhu, v rabatech a slevách jsme od 
začátku roku nakoupily 440 nových titulů. 
Tak tedy, pro ty z vás, kteří hledají zajímavé 
a čtivé knihy, nabízíme malý výběr z toho, co 
jsme v posledním půl roce nakoupily. Další 
nové tituly najdete na našich webových strán-
kách v záložce Knižní novinky nebo v on-line 
katalogu v odkazu seznamy a novinky.  Vy-
užijte možnosti čtenářského fóra na našich 
webových stránkách a podělte se s ostatními 
čtenáři o své názory a postřehy na knížky, kte-
ré se vám líbily nebo naopak nelíbily, či chce-
te-li doporučit knížku, kterou v naší knihovně 
nemáme, ale podle vás stojí za to. Vaše postře-
hy a názory nám pomůžou při výběru nových 
knih pro vás.

Beletrie pro dospělé:
Cartland, Barbara  Fantom v Monte Carlu
Collins, Jackie  Hollywoodské rozvody
Fry, Stephen  Hroch
Gabaldon, Diana  Cizinka
Howard, Linda  Líbej mě, když spím
Hlaváčková, Iva  Sčítání zla
Ingólfsson, Viktor Arnar   
Záhada ostrova Flatey
Lukjaněnko, Sergej  Spektrum
Neomillnerová, Petra  Žár krve
Pawlowská, Halina  Ó, jak ti závidím!
Petráková, Monika  Malináda
Rečková, Jana  Věčný čas zubů
Reece, Gordon  Myši
Sheldon, Sidney  Bojíš se tmy?
Vaňková, Ludmila  Dítě z Apulie
Vondruška, Vlastimil  Klášterní Madrigal
Viewegh Michal,  Další báječný rok

Dětská literatura:
Baxter, Nikola  Dobrou noc děti 
Fleming, Ian  Kouzelné autíčko
McMullan, Kate  Drakobijecká akademie 
Kubátová, Marie  Vodnické pohádky
Kukal, Zdeněk  Geologická abeceda
Steidlová, Dagmar  Zajíček Ouško jde do 
školy

Přejeme všem čtenářům pěknou druhou půlku 
léta a těšíme se na setkání v knihovně.

Knihovnice MěK Úvaly

okénko knihovny



14

napsali o nás Život Úval 8/2011

Bývalý ombudsman Českých drah Petr 
Fejk stihl ve své funkci pomoci lidem z Úval 
u Prahy. Několik desítek rodin si stěžovalo 
na hlučný vlak, který v Úvalech hučel od-
stavený půl dne. Fejk ho nechal přesměro-
vat na jiné nádraží. Dopravce ale pomoc 
lidem stojí 200 tisíc korun měsíčně. 
Nová linka z Berouna do Prahy přijíždí do 
Úval v půl deváté ráno. V pohotovostním re-
žimu pak v Úvalech vlak stál a hučel až do půl 
třetí odpoledne, kdy se souprava vracela zpět 
do Berouna. Po celou dobu obtěžoval místní 
hluk z větráků vlaku.
„Stěžovali jsme si, ale dráhy nám řekly, že je 
vše v pořádku. Tak jsme se obrátili na pana 
Fejka a ten to začal řešit,“ uvedl pro Hospo-
dářské noviny jeden z obyvatel Úval Josef Zá-
branský. „Museli jsme přestěhovat ložnici na 
druhou stranu domu,“ doplnil.
Vlaky jsou v Úvalech slyšet téměř nonstop, 
protože tam vede hlavní koridor z Prahy na 
Kolín. „Na to jsme si zvykli. Projedou a za 
minutu je klid. Tohle bylo neustále. Kravál byl 

k nevydržení, žena úplně přestala vycházet na 
zahradu,“ popsal útrapy jiný stěžovatel Petr 
Bartoš.
Zábranský doplnil, že Fejk byl na rozdíl od 
ostatních zaměstnanců drah po celou dobu 
jednání vstřícný. „Dlouho si stěžovali a dlou-
ho jsme se jim smáli,“ přiznává výpravčí, je-
hož jméno deník nezveřejnil.
Bývalý ombudsman lidem v Úvalech nakonec 
pomohl. Dráhy vlak nejprve odstavily na dru-
hou stranu nádraží. Jenže na hlučnost si stě-
žovali i lidé v této lokalitě. Proto vlak už po 
ranní špičce nečeká na odstavné koleji, až zase 
odpoledne pojede zpět, ale jezdí prázdný 27 
kilometrů na odstavné nádraží do Vršovic a po 
poledni se vrací zase zpět.
Úvalským se tedy ulevilo, jenže dráhy to stojí 
200 tisíc korun měsíčně. Jeden kilometr jíz-
dy pantografu totiž stojí asi 200 korun. „Je 
to zvýšení komfortu cestujících,“ hájí v HN 
stěhování prázdné soupravy mluvčí Českých 
drah Petr Šťáhlavský.
Levnější řešení prý neexistuje, vlak údajně 

vypnout nemohou. Navíc v soupravě nezůstá-
vá nikdo, kdo by větráky po příjezdu vypínal  
a před odjezdem zapínal.
„Přes den, kdy je souprava odstavena na pl-
ném slunci, může dosáhnout teplota uvnitř až 
60 stupňů. S ohledem na to, že nemá otevírací 
okna, je tato teplota doslova vražedná a vy-
chlazení prostoru na komfortní úroveň násled-
ně trvá několik hodin,“ vzkázal Šťáhlavský  
s tím, že naopak v zimě se musí ve vlaku topit, 
aby v silných mrazech nezamrzla voda.
Fejk se k případu vyjadřovat nechtěl, vzkázal 
jen, že nyní už mu nepřísluší situaci komen-
tovat.
Další případy, ve kterých Fejk uspěl, nechtě-
ly dráhy zveřejnit. Podle dopravce měl Fejk 
za krátkou dobu svého působení na stole asi 
tisícovku podnětů, přání klientů ale nestihl 
za tu dobu vyslyšet. „Stížnosti a podněty, 
které nebyly zodpovězené k ukončení jeho 
pracovního poměru, přešly k dořešení do 
úseku provozu osobní dopravy,“ uzavřel 
Šťáhlavský. zdroj iDNES

Fejk pomohl lidem v Úvalech, dráhy to stojí 200 tisíc měsíčně

Dotek anděla
Zaslechl jsem ten hudby skřek, 
v koutě jsem stál. 
Pak do mě vstoupil ohromný vztek, 
a já se bál. 
Nešťastný, malý, v rozpuku života, 
uprostřed cizí jsem dál. 
A jen věrná má samota 
je pro mě svatý grál. 

Jen letmý dotek anděla 
dává mi sílu k žití. 
Do svobodného kostela 
jíti zas v davu lidí.  
Pozdravit, říci lidem, 
já jsem tu taky s vámi. 
Říci to s božským klidem, 
to jen tak mezi námi. 

Nad hlavou vidím slunce zář, 
a to mi vadí. 
V hladině vodní neznámou tvář, 
cosi mi radí. 
Jak mám to chápat, ústa ta němá, 
naposled dívám se sám. 
Pozbývám smyslu života, 
jsem pozůstalý vám.

Jen letmý dotek anděla 
dává mi sílu k žití. 
Do svobodného kostela 
jíti zas v davu lidí.  
Pozdravit, říci lidem, 
já sem tu taky s vámi. 
Říci to s božským klidem, 
to jen tak mezi námi. 

Josef Štěpánovský
Tento text vznikl na podporu informovanosti 
o autismu (www.ztracenapisnicka.cz) a je 
jakousi introspektální cestou do hlubin autis-
tické duše. Více o autismu na www.apla.cz.

úvalský literární  
koutek

školství
Projektové dny v naší 
třídě
Spolupráce s paní Coufalíkovou, maminkou 
Kubíka z naší třídy a jejími kolegy byla pro 
mne i pro děti úžasným zážitkem. Byli dobře 
připraveni i vybaveni, takže šlo všechno „jako 
po drátku“. Na prvním setkání byly děti tro-
chu nejisté, zvláště se záznamy pokusů. S kaž-
dým dalším setkáním jejich sebedůvěra rostla, 
už věděly „jak na to“. Přínosem této práce 
z mého pohledu bylo to, že děti pracovaly ji-
nými formami práce než při běžném vyučo-
vání, pozorování zkusily v delším časovém 
úseku, pokoušely se odhad výsledků a hlavně 
se naučily vše zaznamenávat. 
Myslím, že i to, že pozorování vedla jiná sku-
pina lidí než učitel, bylo pro děti výjimečným 
zážitkem. 
Činnosti se střídaly, což je u menších dětí důle-
žité. Lektoři měli připraveny různé hravé pra-
covní listy na vyplnění času, kdy je na konec 
pokusu třeba počkat (např. při odpařování).

Moc děkuji za zážitek a spolupráci,  
Lenka Foučková

Věda není žádná věda
Od dubna 2011 proběhlo ve třídě 2. B pilot-
ní zkoušení k projektu Věda není žádná věda, 
který je financován z fondů EU. 
První kapitola je zaměřena na vodu. Nejdří-
ve jsme si povídali o vodě, prošli se po okolí 
a prohlédli si, jaká voda teče v potoce a jaká 
je v rybníce. Zkoušeli jsme pomocí jednodu-
chého filtru vyčistit špinavou vodu, také jsme 
sestrojili „složité“ složené filtry a porovnáva-
li jsme, který materiál filtruje lépe. V červnu 
jsme měli již „čirou“ slanou vodu, přesvědči-
li jsme se, že filtr sůl neodstraní, a při jejím 
odpařování jsme si všimli, že v jednotlivých 
kádinkách jsou různé krystalky….
V čem je projekt jiný?  Tento projekt staví po-
kus do popředí, bere ho jako východisko pro 
výuku.  Žáci si sami vyzkouší, co a jak fungu-
je. Třída byla prostě skvělá, práce děti bavila 
a vždy se ptaly, zda budeme pokračovat, což 
byla pro nás největší pochvala.
Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. V projektu 
budeme pokračovat i příští rok, kdy se do pi-
lotního zkoušení zapojí i další třídy.

Šárka Coufalíková
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Vážení rodiče předškolních dětí, 
tentokrát mám pro vás jednu zásadní infor-
maci. MDDM  již nezvládá zajistit umístě-
ní všech zájemců z řad předškolních dětí do 
kroužků v takovém rozsahu jako doposud  
z těchto důvodů: 
1.  V současné době tvořily předškolní děti již 

jednu čtvrtinu všech zapsaných klientů.  
2.  Dotace na mzdy v zařízení našeho typu jsou 

již několik let poskytovány dle školského 
zákona pouze na děti školní a použití pro-
středků ze státního rozpočtu na mzdy pro 
vedoucí  kroužků  předškolních dětí je od 
r. 2010 striktně kvalifikováno jako poruše-
ní rozpočtové kázně. /V této oblasti jsme  
v uplynulém školním roce měli v rámci pří-
spěvku od obce vyčleněnou částku 50 000 
právě pro lektory těchto kroužků. 

3.  Skutečnost, že v odpoledních hodinách není 
možné z prostorových kapacit uspokojit jak 
zájemce z řad dětí školních, tak zájemce  
z řad dětí předškolních. 

4.  Domy dětí a mládeže jsou určeny především 
pro školní děti a mládež do 18 let a počet 
školních dětí v Úvalech neustále stoupá. 

A tak jsme museli tuto problematiku začít 
řešit.  V červnu na školské komisi bylo při-
jato usnesení, že na schůzce  21. 6. 2011 za 
přítomnosti předsedy školské komise Mgr. 
P. Boreckého, paní radní Mgr. D. Poláko-
vé, vedoucí správního odboru pí. J. Tesa-
řové, ředitelky MDDM  pí. J. Pospíšilové 
a představitelek podnikatelských subjektů 
v našem městě zaměřených na práci s dět-
mi předškolního věku / Kačenčina školička, 
MAMUT, Záškolák, zařízení manželů Po-

MDDM – Nabídka pro předškoláky ledníkových) bude projednáno další rozšíře-
ní nabídky těchto podnikatelských subjektů, 
aby nabídka pro předškolní děti zůstala za-
chována, a to i v přiměřené ceně  kroužků.  
Již při přípravě této schůzky MDDM poskytl  
kontakty na osvědčené lektorky, na schůzce 
byly projednány možnosti rozšíření  čin-
nosti jednotlivých zařízení, což se odrazilo  
i v následující nabídce  jednotlivých zaříze-
ní, která je  v tomto Životě Úval zveřejněna 
a bude zveřejněna i na webových stránkách  
města Úvaly a MDDM . Doufám, že si z této  
pestré nabídky vyberete a věřte, že jsme se 
všichni snažili, aby byla pro vás a vaše děti 
co nejpřijatelnější. 
Důležitá informace pro maminky z MK Ou-
valáček - ten V MDDM Úvaly zůstává v do-
poledních hodinách  a je zařazen jako klubová 
činnost rodičů a dětí. 

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly

Kroužky pro děti od 3 do 7 let

Tanečky pro předškolní děti 60,-Kč/lekce

Lektorka Magda Burdová a Kateřina Nováková

Při tanečkách rozvíjíme hrubou motoriku (koordinaci a rozsah pohybu,dýchání…), rytmic-
ké cítění,rozvoj kooperativních dovedností a získávání nových sociálních dovedností.

Zdravotní cvičení  pro předškolní děti 60,-Kč/lekce

Lektorka Magda Burdová

Cvičení rozvíjející jemnou i hrubou motoriku, ovládání pohybového aparátu, dýchání, 
rozvíjení fyzické zdatnosti, koordinace pohybu a kooperativních dovedností.

Hudebně dramatický kroužek pro předškolní děti 60,-Kč/lekce

Lektorka Mgr. Zuzana Velebová

Dramatická výchova ve spojení s rytmickými a muzikantskými dovednostmi. Seznámení  
s loutkami, básničkami, říkankami a divadélkem.

Keramika hrou 110,- Kč/lekce

Lektorka Jana Šveňhová

Cílem je zajímavým a hravým způsobem pomoci rozvíjet u dětí jemnou motoriku, este-
tické cítění, manuální zručnost, fantazii a v neposlední řadě získat nové sociální doved-
nosti.

Cena zahrnuje lektorné, materiál, výpal… 

Děti si po vypálení odnášejí výrobky domů.

Šikovné ručičky 90,-Kč/lekce

Lektorka Kateřina Macková

Zaměříme se na rozvoj fantazie a tvořivosti, estetického cítění, rozvoj jemné motoriky  
a manuální zručnosti, posilování přirozených poznávacích citů… Čeká nás i několik te-
maticky zaměřených výstav.

Cena zahrnuje lektorné, materiál.

Děti si odnášejí výrobky a obrázky domů.

Angličtina 90,-Kč/lekce

Lektorka Martina Nováková, MSc.

Cílem je zajímavým a hravým způsobem děti seznámit se základy anglického jazyka. An-
glické říkanky, básničky, písničky. Lekce probíhá v anglickém jazyce.

Cena zahrnuje lektorné, kopírování, materiál.

ZÁPIS NA KROUŽKY
 7.9. 2011 

13:00 – 15:00 
KAČENČINA ŠKOLIČKA 
Nám. A. z Pardubic 16, 

Úvaly 
U zápisu budou lektoři,  

kteří zodpoví vaše dotazy  
k jednotlivým kroužkům. 

VÍCE INFORMACÍ NA
605 706 882

info@skolka-uvaly.cz
www.skolka-uvaly.cz

Rodinné centrum Úvaly
Pravidelné kurzy:
Dětská jóga (2-4r./ 4-7r.)
Moderní tanec (mladší cca 2,5-4r./ starší 
5-7r.)
Rytmika (jen starší)
Hip hop (jen starší)
Dětský aerobic (mladší cca 2,5-4r./ starší 
5-7r.)
Cvičeníčko na míčích (miminka 1-2r., mladší 
2-4r., starší 4-7r.)
Mimi šikulka – rukodělné práce (mladší 2-4r./ 
starší 4-6r.)
Pohybová říkadla pro nejmenší (mimi 0,5 – 
1r., 1-2r.)
Angličtina ((mladší 2-4r./ starší 5-7r.)
Cvičení pro nejmenší (3-6 měsíců, 6-12 mě-
síců)
Keramika (mladší cca 2,5-4r./ starší 5-7r.)
Výtvarná výchova (mladší cca 2,5-4r./ starší 
5-7r.)
Zpívánky pro nejmenší (1-3 roky)
Zpívání s kytarou (cca 3-6 let)
Literárně-dramatický kroužek (+ dětské diva-
délko)- (mladší 3-5 let, starší 6-8 let, školáci 
9-12 let)

➜  ➜  ➜  strana 16
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Divadélko by bylo super, páč pak můžeme 
různě jezdit s nacvičeným představením...
Anglická družina (pro děti ze školky/ školy)
Yamaha
Cvičení pro těhotné (max. hodina týdně)
Koťátka – setkání maminek (0-1r. – max. ho-
dina týdně)
Broučkové - setkání maminek (1-2r. – max. 
hodina týdně)
Angličtina pro školáky
Angličtina pro dospělé

Přiležitostné:
Kurzy hubnutí (vždy na 3 měsíce)
Povídání o bříšku (kurzy pro nastávající ma-
minky)
Masáže dětí a kojenců (od října)
Aromaterapie v těhotenství (od října/ listopa-
du)
Znakování s miminky

Služby:
Logopedka
Laktační poradkyně (od listopadu)
Nutriční terapeut
Dula
Bližší informace na www.rcuvaly.cz 

Poděkování
Děkujeme pracovníkům VPS města Úvaly 
za pořezání náletů a rozšíření přístupové 
cesty do údolí Králičiny pro zemědělskou 
techniku. Díky jejich pomoci bylo možné 
pokračovat v projektu sekání nivních luk  
u Výmoly, který za podpory Středočeského 
kraje realizovalo sdružení Otevřené Úvaly 
minulý rok. 

Petr Urban 
a Mirka Borecká

➜  ➜  ➜  ze strany 15

Na začátku letních prázdnin se úvalská 
házená vydala reprezentovat naše město  
a vlast do italského Terama na 39. ročník 
mezinárodního házenkářského turnaje In-
teramnia Word cup 2011. Turnaje se zú-
častnilo více než 170 družstev ze 4 kontinen-
tů. Úroveň družstev byla rozdílná, zatímco 
domácí italské týmy hrají spíše pro radost 
a bez ohledu na výsledek, tak jiné země vy-
sílají své národní reprezentace, jako napří-
klad Jižní Korea. 
V sobotu 2. července po obědě se na cestu 
vydala i naše tři družstva v následujícím slo-
žení. 
Mladší žáci: Bossanyi Daniel, Březina Mar-
tin, Eliáš Jakub, Kosina Vojtěch, Kotýnek Jiří, 
Kuzmyk Denis, Kuzmyk Vadim, Parma Pa-
trik, Paul David, Petrosjan Zoro, Stehlík Ond-
řej, Vytiska Tadeáš.
Starší žáci: Bouček Adam, Daniel Jan, Ditz 
Michal, Hájek Břetislav, Jirát Matyáš, Oktábec 
Jan, Pírko Tomáš, Pokorný Ladislav, Tvardík 
Josef, Valenta David, Vítek David.
Mladší dorostenci: Bedrna Jan, Benešovský 
Michal, Dráb Jiří, Francl Pavel, Hnízdil Pavel, 
Chabr Marcel, Machalický Vít, Turek Josef, 
Vítek Ondřej, Zelenka František.
Vedoucí a trenéři: Černý Jan, Daniš Roman, 
Dráb Jiří, Dráb Pavel, Plášek Josef, Prchal Pa-
vel.
Tisíc tři sta kilometrů jsme urazili bez větších 
problémů a po ubytování ve školní tělocvičně 
a po prohlídce města jsme se začali aklimati-
zovat na místní podnebí. Bylo opravdu teplo. 
I místní obyvatelé si stěžovali na horko a vlh-
ko, které na úpatí Apenin panovalo. Brzo se 
dusné počasí začalo projevovat na zdravotním 
stavu hráčů. Dehydratace, úpal, úžeh. Ve třech 
případech jsme museli navštívit nemocnici  
a v jednom případě jsme strávili dvě noci na 
kapačkách.
Tyto problémy ale vyvážil samotný turnaj.  

I přes nepříznivé podmínky chlapci bojovali 
a brzo jsme si u pořadatelů a soupeřů získali 
svými výkony respekt.
Mladší žáci se probojovali do čtvrtfinále  
z druhého místa ve skupině se 4 vítězstvími,  
1 porážkou a 1 remízou. Ve čtvrtfinále porazili 
své belgické soupeře a probojovali se tak mezi 
nejlepší 4 týmy. V semifinále prohráli a v boji 
o třetí místo nestačili na tým Obudai Kezilab-
da z Maďarska. Celkové 4. místo je vynikající 
výsledek a povzbuzení pro další turnaje a zá-
pasy.
Starší žáci odehráli jeden z nejtěžších, ale  
i nejhezčích turnajů ve své kariéře. Jistými vý-
kony na začátku turnaje se zařadili k adeptům 
na příčky nejvyšší. V předposledním zápase ve 
skupině ale prohráli s SPE Strovolos z Kypru, 
a tak postupovali z druhého místa se 6 vítěz-
stvími a 1 porážkou. Ve čtvrtfinále zvítězili 
nad Virum Songerfri z Dánska a v semifinále 
se utkali s polským týmem Zaglebie Lubin. 
Porážka o dva góly je určila k boji o bronz. 
Zde narazili opět na kyperský SPE Strovolos. 
Utkání provázely velké emoce. Nejprve doha-
dy o hrací míč, poté konfrontace věku hráčů  
a hádky mezi trenéry vedly k posunutí začátku 
zápasu o 40 minut. Když utkání začalo, blížilo 
se již poledne. Kypr začal lépe, získal vedení 
4:0 a zdálo se, že utkání je ztracené. Poločas 
skončil porážkou 6:12. Do druhého poločasu, 
jsme ale nastoupili s úplně jiným odhodláním, 
a tak začal jeden z největších obratů v ději-
nách úvalské házené. Trpělivou hrou jsme za-
čali soupeře přehrávat a gól po gólu snižovali 
jeho náskok. Druhý poločas jsme vyhráli 7:0  
a celkově 13:12 a získali 3. místo.
Mladší dorostenci byli nejvíce postiženi zdra-
votními problémy, ale i tak do poslední chvíle 
bojovali o postup do čtvrtfinále. Ze sedmi zá-
pasů dokázali 5x zvítězit, ale v utkání s Argen-
tinou neměli štestí a těsná porážka je odsoudi-
la k celkovému 9. místu z 32 družstev.

Nebe a peklo v Teramu

Mladší žáci slaví 
4. místo

spolky 
a organizace
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Celkové hodnocení turnaje je více než pozi-
tivní. V malém městě uprostřed Itálie, které se 
stalo na pár dní centrem házenkářského světa, 
jsme zanechali velice dobrý dojem. Repre-

zentace Úval a České republiky byla úspěšná. 
Naše poděkování patří městu Úvaly a všem 
našim sponzorům a podporovatelům. Zvláštní 
poděkování patří rodičům. Díky jejich pomo-

ci a podpoře mladí házenkáři z Úval dobývají 
svět.

Jiří Dráb
www.hazena-uvaly.cz

Slavnostnímu nástupu přihlíželo 
10 tisíc diváků.

Dorost po vítězném utkání  
s Lucemburskem

Poslední foto před návratem

Starší žáci právě převzali cenu za 
3. místo

Muži „A“ :
Ne 19. 6. 17:00 Český Brod - Úvaly 3:3 (1:0)

6. Úvaly 30 13 7 10 53: 44 46 (1)

Muži „B“:
Ne 19. 6. 17:00 Úvaly B - Stříbrná Skalice 1:5

6. Úvaly B 26 11 5 10 52: 53 38 (-1)

Dorost:
So 18. 6. 10:15 - Úvaly - Radim 4:5

12. Úvaly 26 5 5 16 38: 73 20 (-19)

Žáci:
Žáci již svou soutěž dohráli.

2. Úvaly 20 16 1 3 118: 25 49 (19)

Přípravka:
So 11. 6. 10:15 Úvaly - Veltěž  8:4

Ne 19. 6. 13:00 Jirny - Úvaly 5:4

3. Úvaly 22 16 1 5 183: 53 49 (16)

Minikopaná:
Soutěž již byla dohrána
7. Úvaly 14 3 2 9 32: 57 11 (-10)

Vážení, chtěl bych vás znovu upozornit na webové stránky družstva 
žáků na adrese http://www.zaci-uvaly.estranky.cz/, webové stránky pří-
pravky http://www.pripravkauvaly.estranky.cz/ a web minižáků http://
sk-uvaly.xf.cz/. V dalším čísle vás seznámím s konečnými tabulkami 
soutěží.
Protože v mládeži je budoucí síla úvalské kopané, organizuje SK Úvaly 
dne 

7. 9. 2011 od 17:00 hodin  
nábor nových hráčů.

Náboru se mohou zúčastnit chlapci narození v ročnících 1997 - 2007.
Přijďte posílit úvalskou kopanou a zajistit tak svým dětem celoživotní 
zábavu.
Ing. Petr Jankovský

Výsledky zápasů SK Úvaly – fotbal do konce sezony 2010-2011
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Na poslední srpnovou sobotu je naplánován 
závěrečný závod Újezd.net „Seriálu tří závodů 
pro zdraví“, který prověří závodníky v technic-
kém cross-country na horských kolech. Přijďte 
se zúčastnit 5. ročníku Velké ceny města Úval 
v sobotu 27. 8. O kulturní tečku se postará 
kapela Medvěd 009, která vystoupí při odpo-
ledním koncertu. Záštitu nad závodem převzal 
starosta Úval MUDr. Jan Šťastný.
Již tradičně se na technickém lesním okruhu 
v prostoru Na Vinici utkají špičkoví cyklisté 
s hobby sportovci. Závodu se totiž může zú-
častnit každý, kdo se přihlásí na internetové 
stránce www.triprozdravi.cz. Když to stihnete 

do 25. 8. zaplatíte zlevněné startovné, jinak 
bude možnost přihlášení také přímo na místě. 
Na speciálním, kratším a jednodušším, okru-
hu si mohou zasoutěžit děti do 14 let a pro 
ty nejmenší bude připraven dětský program. 
V rámci akce proběhne cyklotrialová exhibi-
ce, závod v dirt jumpu a další zajímavý do-
provodný program. Po slavnostním vyhlášení 
proběhne bohatá tombola a pak již atraktivní 
vystoupení úvalské kapely Medvěd 009.
Přijďte si užít konec prázdnin spolu s dětmi  
a nudit se rozhodně nebudete.

Radek Netušil 
Tři pro zdraví

Velká cena města Úval a koncert kapely Medvěd 009

Cvičební hodiny TJ SOKOL Úvaly
Začínáme cvičit od čtvrtka 1. 9. 2011.

Ve čtvrtek začneme 1.9.2011 - cvičí ženy od 18.30 hodin kondiční cvičení do 19.30 hodin 
(vede Martina).

Další hodina je od 19.30 do 20.30 hodin (vede Veronika a cvičíme na velkých balonech).

Cvičení pro rodiče a děti začne od  5. 9. 2011 vždy v pondělí od  16 hodin, cvičíme  
do 17 hodin (vede Hanka).

V pondělí  5. 9. 2011 začnou ženy od 19 hodin cvičení pro starší 50 let a více, cvičíme  
do 20 hodin (vede Hanka).

Další cvičení v pondělí je aerobní pro ženy od 20 do 21 hodin (cvičí Veronika).  

Za TJ Sokol Hana Dudová 

zahrajte si šachy
Bílý táhne a dá druhým tahem mat. Nalezne-
te správné řešení? Zkontrolovat si ho můžete 
v zářijovém čísle Života Úval. V něm se také 
dozvíte podrobnosti o šachovém turnaji chys-
taném ve spolupráci s MDDM Úvaly.

Petr Slavík

Některé srpnové historické střípky do mozaiky města
historie

2. 8. 1420 opustil král Zikmund pražské okolí 
a táhl se svým ozbrojeným doprovodem krá-
lovskou cestou přes Úvaly do Kutné Hory.

Úvalsko – tuklatský vrchní rychtář Jiří Doub-
rava nechal 3. 8. 1701 vztyčit na náměstí před 
svou chalupou sochu Jana Nepomuckého. Jan 
Nepomucký byl prohlášen za svatého až roku 

1724. Po přestěhování v roce 1919 stojí socha 
u kostela.

Za velké účasti veřejnosti, sborů dobrovol-
ných hasičů a dalších spolků se konalo 8. 8. 
1886 v Ouvalech první veřejné cvičení Spolku 
dobrovolných hasičů městyse Ouval.

9. 8. 1925 byl v Úvalech založen tenisový od-
bor SK Úvaly.

Slavnostní valnou hromadou byla 14. 8. 1923 
otevřena nová tělocvična TJ Sokol. Nádvorní 
budova byla přestavěna z hospodářských bu-
dov, které Sokol zakoupil i s hostincem Fran-
tiška Mašína.

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

V rámci pruské okupace se 16. 8. 1866 ubyto-
vali na úvalské faře vedle pruských důstojníků 
také katolický a evangelický kazatel.

Po smrti MUDr. Františka Lemingera se stal 
16. 8. 1919 novým obecním lékařem MUDr. 
Josef Horák, který se do Ouval přistěhoval.

20. 8. 1845 byl v Ouvalech uvítán první vlak 
na nově zbudované trati z Olomouce do Pra-
hy. Pravidelná doprava na 252 km dlouhé trati 
Olomouc – Praha byla zahájena 1. září 1845.

21. srpna 1968 se také v Úvalech objevily pro-
tisovětské nápisy na zdech a mládež ve snaze 
dezorientovat skupiny cizích okupačních vojsk 
odstranila veškeré směrovky ve městě i v oko-

lí. První den okupace neprojela silnicemi ani 
sanitka. Kontroly SNB a okupantů zabavovaly 
denní tisk, přesto se do Úval dostávala zvláštní 
vydání, pravidelný tisk i letáky. Naštestí zůstaly 
Úvaly ušetřeny domovních prohlídek a zatýká-
ní, nikdo nebyl zastřelen ani nepřišel o život pod 
pásy tanků. Okupantská armáda se na tři měsíce 
rozložila mezi Hodovem a Jirny a obsadila les 
Vidrholec podél železniční trati do Klánovic. 

24. a 26. 8. 1968 vyšla dvě mimořádná čísla 
Života Úval s hlavičkou „Za Dubčekem! Za 
Svobodou!“. 

30. 8. 1884 byla v Ouvalech slavnostně vysvě-
cena Obecná škola (čp. 7).

V srpnu 1813 Úvaly projížděl sám ruský car 
Alexandr I.

Úvalské veřejnosti byl v srpnu 1946 předsta-
ven kanceláří ing. arch. Kabeš - ing. Nedoma 
z Prahy Směrný dlouholetý plán Úval (zpraco-
vávaný v rámci urbanistického průzkumu již za 
války pozdějším vedoucím katedry urbanizmu 
ČVUT prof. ing. arch. Krisem), který měl být 
vodítkem a směrnicí pro další budování obce. 
Je pozoruhodné, že již v tomto dokumentu se 
mimo jiné setkáváme se závěrem, že „nynější 
stav odporuje správným zásadám v několika 
směrech. V prvé řadě je zde otázka komuni-
kační, kdy státní silnice probíhá obcí a tvoří 
úrovňovou křižovatku se železnicí…. Proto 
musí dojít k jejímu přeložení, nikoliv však do 
již vytýčené trasy, ale až za čtvrť Slovany, aby 
nebyla obec rozdělena.”

Dr. Vítězslav Pokorný
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40 let  V lednu 1961 byla v Úvalech otevřena 
první samoobsluha – drogerie, papír-
nictví a hračky. Prvním vedoucím pro-
dejny se stal Jan Kletečka.

40 let  V červnu 1961 byla v Úvalech založe-
na organizace Československého mys-
liveckého svazu.

40 let  V červnu 1961 – bylo uvedeno do 
provozu další zabezpečovací zaříze-
ní v Úvalech – první automatizované 
uzavírání závor na hlavním městském 
přejezdu na konci Husovy ulice.

40 let  1. 9. 1971 byla otevřena nová přístav-
ba Základní školy v Úvalech, přestože 
nebyly ještě dokončeny WC, cvičná 
kuchyň a tělocvična.

35 let  13. 2. 1966 byl v Úvalech založen 
Klub filatelistů.

25 let  5. 5. 1986 byla vybudována srážko-
měrná stanice v Úvalech, v Kloster-
mannově ulici. Původně ji vedl pan 
Antonín Šťovíček, nyní jeho zeť Ing. 
Jiří Veselý.

15 let  V říjnu 1996 bylo realizováno přene-
sení sochy prvního pražského arci-
biskupa Arnošta z Pardubic z původ-
ní lokality u trati a Škvorecké ulice 
na místo v prostoru náměstí Arnošta 
z Pardubic před domem čp. 95. Tento 
záměr se podařilo uskutečnit u příle-

žitosti 140. výročí založení katolické 
fary v Úvalech. Během následujícího 
roku byla arcibiskupova socha podro-
bena zevrubnému restaurátorskému 
zásahu. 

10 let  V červnu 2001 byl v Úvalech založen 
komorní pěvecký sbor CHRISTI, jako 
zájmové sdružení občanů, které se za-
měřilo na zpívání duchovních skladeb 
a písní zejména z období středověku  
a baroka. 

5 let  18. 2. 2006 bylo v Úvalech založeno 
občanské sdružení Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí. Klub podporuje 
poznávání regionální historie a přírod-
ních památek, propaguje, identifikuje 
a podílí se na péči a ochraně historic-
kých a přírodních památek ve městě  
a v okolí, vyvíjí činnost k připomínání 
historických událostí a osobností ve 
městě a regionu.

5 let  25. 5. 2006 představitelé města Ing. 
Ivan Černý a Ing. Jana Horová převzali 
v Praze z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra 
Zaorálka dekret o udělení vlajky městu 
Úvaly. List vlajky tvoří červený žer-
ďový pruh široký jednu čtvrtinu délky 
listu a tři vodorovné pruhy, modrý, bílý 
a modrý, v poměru 1 : 2 : 1. V ose prv-
ní čtvrtiny délky listu je umístěn znak 
města Úvaly. Poměr šířky k délce listu 
je 2 : 3.

5 let  V červnu 2006 bylo v Úvalech založe-
no občanské sdružení Otevřené Úvaly. 
Impulsem byla nespokojenost členů 
s tím, jak byly Úvaly řízeny, a existen-
cí výrazné propasti mezi možnostmi 
města a jeho skutečným stavem.

5 let  21. 11. 2006 vznikl na území Česko-
brodska, Úvalska, Škvorecka a částeč-
ně i Nymburska tzv. Region Pošembeří. 
V budově Městského úřadu v Českém 
Brodě se uskutečnilo další z pracov-
ních jednání partnerů Pošembeří. Part-
nery – zakladateli je také město Úvaly  
a občanské sdružení Klub přátel histo-
rie a přírody Úval a okolí. Kromě jiné-
ho zde bylo schváleno obsazení správní  
a dozorčí rady jako orgánů nezbytných 
k založení obecně prospěšné společnos-
ti - Region Pošembeří, o.p.s. Založení 
obecně prospěšné společnosti je totiž 
nezbytnou podmínkou možnosti čer-
pání finančních prostředků z dotačních 
zdrojů kraje, státu a výhledově i EU. 
Region Pošembeří se připravoval na 
tvorbu integrované strategie uceleného 
území, která by měla jasně definovat 
hlavní cíle a priority rozvoje. Strategie 
území bude vycházet a čerpat z podně-
tů, zkušeností, informací na úrovni jed-
notlivých obcí. To znamená, že každý 
z občanů, bude-li mít zájem účastnit se 
místních setkání, bude moci navrhnout 
své představy a požadavky týkající se 
rozvoje obce, v níž žije.

Dr. Vítězslav Pokorný

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

Třicetiletá válka nepřinesla zdejšímu kraji 
jen smrt a zkázu, ale také novou vrchnost. 
Karel z Lichtenštejna, který se v roce 1622 
ujal škvoreckého panství, postavil na ob-
ratné politice za války celou slávu svého 
rodu a shromáždil do svých rukou obrov-
ský majetek. Nucená rekatolizace a zvýšené 
robotní a finanční požadavky na poddané se 
nijak nevymykaly tehdejšímu trendu, ale jas-
nou výhodou pro poválečnou obnovu panství 
byly ekonomické možnosti lichtenštejnských 
pánů. Už Karel Eusebius po konci válečných 
operací počal obnovovat poplužní dvory, mlý-
ny a zakládat panské hostince. Jeho syn Jan 
Adam Ondřej z Lichtenštejna, vládnoucí v le-
tech 1684 - 1712, byl proslulým hospodářem, 
který dokončil poválečnou obnovu svých dr-
žav a nadto další přikoupil. Právě do jeho ob-
dobí spadá nejvíce změn v organizaci dominia 
a zakládání nových vrchnostenských podniků 
na škvoreckém panství, mezi něž můžeme po-
čítat i oboru.
Na počátku 18. století nalézáme na pan-
ství ohrazené ovocné sady, vinici nad Úvaly, 
chmelnici a několik bažantnic. Škvorecká ob-
ora je poprvé s určitostí zmíněna v pozemko-
vých knihách panství z roku 1706. Tehdy totiž 
pole některých škvoreckých hospodářů sahala 
až téměř k oborní zdi. V přiznání z roku 1713, 
na jehož základě byl vytvořen tereziánský ka-

tastr, se ale obora nezmiňuje. Je však nadmíru 
jisté, že existovala a hejtman panství ji nepo-
chybně zatajil a přiznal pouze část lesa zvané-
ho „Pod kostelíkem“. Škvorecká obora byla 
tedy nepochybně zřízena na konci 17. století 
nebo nejpozději na samém počátku století ná-
sledujícího. Spolu s ní musela vzniknout i há-
jovna, bez které by se provoz obory jen stěží 
obešel. Rozloha obory však neodpovídala dnes 
známému stavu. Kamenná oborní zeď zdaleka 
nezasahovala až k pozůstatkům hrádku a neob-
jímala tak celé zalesněné území pod císařskou 
silnicí. Od dnešního zborceného pilíře mostu, 
který se vyjímá ve Výmole asi v půli lesa, po-
kračovala po levém břehu potoka asi 100 met-
rů východně a pak se stáčela na sever. Severní  
i západní hranice byly totožné s dnešními a na-
příč oborou byly zřízeny dvě hlavní cesty, kte-
ré se vzájemně křižovaly. Prvá protínala oboru 
od západu k východu a určovala tak dva ze tří 
hlavních vstupů. Druhá cesta vedla od hájov-
ny, která představovala třetí ze vstupů, směrem  
k jihu. Není zřejmé, zda byl rybník, který je za-
kreslen v mapě škvoreckého panství ze 70. let 
18. století, založen přímo s oborou, jelikož se  
o něm prameny z první čtvrtiny 18. století 
nezmiňují. Jeho hráz přetínala Výmolu prá-
vě v místě zmíněného zborceného mostu a je 
možné, že byl zřízen až později ve spojení se 
specializací obory na chov divokých prasat, 

Ohlédnutí za historií Škvorecké obory – pokračování
jak o tom jasně vypovídá pojmenování „Sau 
Garthen“, uvedené v nejstarší dochované mapě 
škvoreckého panství. Ke specializaci obory 
mohla dát pokyn Marie Terezie Savojská, vlád-
noucí v letech 1713 - 1772, která se jako žena 
lovu nemohla účastnit a oboru by pravděpo-
dobně sama nezakládala. Mapa také dokazuje, 
že ohrazení bylo kamenné a upotřebila se na 
něj zřícenina hrádku, jelikož v jeho místě je za-
kreslena pastvina, která by byla při zachování 
zdí nemyslitelná. Samotná ruina však k posta-
vení zdi nemohla ani zdaleka postačovat a při-
stoupilo se k těžbě místní břidlice při pravém  
i levém břehu Výmoly. 
Druhá etapa výstavby obory byla zahájena 
asi sto let po jejím založení a je ji třeba dávat 
do souvislostí se stavbou nového zámku ve 
Škvorci v počátku 90. let 18. století. Evropou 
se tehdy ve spojení s ideály francouzské re-
voluce šířil i romantismus, který si žádal ote-
vřenější a přirozenější krajinu a důraz na její 
historický vzhled. Ačkoliv nový zámek nese 
barokní rysy, obora byla přestavěna v duchu 
romantismu, podobně jako se tehdy horlivě 
budoval lednicko-valtický areál u sídla pánů 
z Lichtenštejna. Zámek byl postaven pro pří-
ležitostné návštěvy panstva a obora upravena 
pro jeho zábavu. Škvorecká obora byla rozší-
řena na pravý břeh Výmoly a nově obsahova-

➜  ➜  ➜  strana 20



20

historie Život Úval 8/2011

la i celý areál, ve kterém se kdysi nacházela 
výrazná zřícenina středověkého hrádku. Na 
levém břehu Výmoly byla obora posunuta 
taktéž značně na východ a dosáhla hranic lesa 
a polí úvalských poddaných, kteří si při stav-
bě nepochybně užili své. Nepotřebná zeď byla 
rozebrána pro stavbu nové a i tehdy se muse-
lo přistoupit k lomu kamene na příkrém pra-
vém, ale i levém pozvolnějším břehu Výmoly. 
Mělký rybník byl vypuštěn a místo hráze byl 
postaven dřevěný most s kamenným pilířem 
a další lávky pro snadné překonávání potoka. 
Asi v půli cesty mezi novým mostem a pozů-
statky hrádku byly postaveny nad břidlicový-
mi lomy dvě starobyle vyhlížející věže a zeď 
upravena do nedokonalého cimbuří tak, aby 
to evokovalo zříceninu hradu, což tak zauja-
lo Karla Hynka Máchu a Františka Alexandra 
Hebera, kteří si romantickou scenérii neváhali 
zakreslit. Místní začali posléze nazývat blízké 
pole „Na šanci“. Dvě věže však nebyly posta-
veny na památku zříceniny hrádku, jak se do-
mníval Heber, ale právě pro tuto dobu módní 
romantické ztvárnění krajiny, které však ne-
zůstalo jen u imitace zříceniny. Stráň pod vě-
žemi byla osázena stromy a podél klikatící se 
Výmoly upoutávaly oko návštěvníka kvetoucí 
keře. Údolní niva podél „bublajícího potůčku“ 
zůstala nezalesněná. Přestavěna byla i hájovna 
na severní hranici obory, ze kteréžto přestavby 
se zachovala pouze brána s rodovým erbem 
lichtenštejnských knížat.
V roce 1823 došlo snad již k poslední větší 
opravě oborní zdi a mostu a lávek nad Vý-
molou. Ve 30. letech, kdy krajem procházel 
Mácha i Heber, byla obora nejspíše plně vy-
užívána, ale po roce 1848 se její funkce pře-
sunula převážně na lesnictví. V tomto revo-
lučním roce byla za náhradu zrušena robota a 
nedostávalo se bezplatné pomoci poddaných, 

➜  ➜  ➜  ze strany 19 kteří by zeď průběžně opravovali anebo přislu-
hovali při lovu. Z roku 1841 jsou dochovány 
nejstarší knihy evidující lesní těžbu i ve Škvo-
recké oboře. Tehdy se celý Vidrholec dělil do 
geometricky přesných částí. Obora byla podle 
hlavní cesty rozdělena na dvě sekce. Severní 
část se nazývala „beim Quartier“ (u obydlí), 
kteréžto pojmenování odkazuje budovu na há-
jovnu anebo na v té době ještě patrné stopy po 
zaniklé osadě Fidrholec. Jižní sekce byla po-
jmenována „beim Wildschopfen“ (u divoce se 
tvořícího), což snad ukazuje na skutečnost, že 
v této části neprobíhala intenzivní kultivace. 
Tyto dvě hlavní části v sobě skrývaly po dvou 

číslovaných podsekcích a každá podsekce se 
dělila do dalších pěti dílů, aby bylo možné 
stav lesa dokonale evidovat. Na přísné děle-
ní dodnes upozorňují nízké žulové sloupky. 
Oborní les byl v té době listnatý a ani zdaleka 
nepodléhal monokulturním tendencím kulti-
vace. Nejčastěji se vyskytoval habr následo-
vaný dubem. V menší míře se uplatňovala bří-
za, lípa, olše, osika a vrba. Velmi zřídka bylo 
možné narazit na jediného zástupce jehlična-
tých stromů, a to na borovici.

Mgr. Milan Bednář
Vybráno z publikace Přírodní park Škvorecká 

obora – Králičina. Pokračování příště.

LETNÍ GRILOVÁNÍ II. – KUŘECÍ ŠPÍZY V PÁLI-
VÉ MARINÁDĚ

INGREDIENCE : (pro 4 osoby)

4 kuřecí prsa
1 malá cibule
1 stroužek česneku 
1 chilli paprička (feferonka)
150 ml oleje
3 lžíce červeného vinného octa (balsamico)
sůl, pepř

POSTUP:
Kuřecí maso omyjeme, osušíme a nakrájíme 
na dlouhé proužky.
Cibuli, česnek a papričku nadrobno naseká-
me, promícháme s olejem a octem a dochutí-
me solí a pepřem. Kuřecí kousky vložíme do 
mísy, přelijeme marinádou, dobře promíchá-
me a necháme v chladničce odležet nejlépe do 
druhého dne.
Poté si připravíme grilovací jehly, a pokud je 
nemáme, hodinu před grilováním si namočí-
me dřevěné špejle do vody, aby se nepálily.
Proužky kuřete pak napícháme na jehly (špej-
le) a grilujeme asi 20 minut. Podáváme s růz-
nými grilovacími omáčkami a zeleninou.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

úvalská vařečka

Srpen 2011
Vítáme nové spoluobčánky
Vojtěch Císař
Veronika Černá
Karel Semrád
Nikola Košťáková
Vanesa Krafnettrová
Alžběta Skřivanová
Tomáš Hrušovský
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé 
a šťastné občany našeho města.

Srpnová životní jubilea
70 let – Jana Havlíková
 Jana Dvořáková
75 let – Frank Melichar
 Marie Marklová
80 let – Jarmila Kašparová
 Emma Strusková
81 let – Věra Jandusová
82 let – Miluše Nesvadbová
 Josef Dědourek
  Marie Zámostná  
83 let – Hanička Drexlerová

85 let – Jan Petráněk 
 Zdenka Čapková 
 František Machytka
 Irena Milcová
88 let – Růžena Petrová
89 let – Dobromila Truksová
90 let – Václav Vícovský
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Martina Šrámková
Vlasta Roubíčková
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve spole-
čenské 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 nesouhlas, budou tato výročí v Živo-
tě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika
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VÝUKA ANGLIČTINY
- pro všechny věkové kategorie i stupně pokročilosti
- kurzy intenzivní, konverzační, přípravné, doplňovací aj.

VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET
- pomoc při řešení partnerských, rodinných, zdravotních, finančních 
a dalších problémů

INFORMACE na tel. 773 152 022

Nabízím pronájem garáže v Úvalech  
Na Homolce, Raisova ulice.  

Zájemci volejte tel. 725541744.

ZŠ Úvaly 
přijme 

od září 2011 kvalifikovanou učitelku 1. stupně a vychovatelku do 
školní družiny. Možnost ubytování. Zájemci se mohou hlásit na 

tel. 777629619 nebo jardabr@seznam.cz.

Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488
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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, 
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 
let.
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli, 
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně 
informovat telefonicky nebo e-mailem. Komu svěříte dů-
stojný 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

Ceny inzerce:

Plošná inzerce
Formát
A4	 3.900,-	Kč
A4	v	textové	části	 7.800,-Kč
1/2	A4	 1.950,-	Kč
1/3	A4	 1.500,-	Kč
1/4	A4	 1.100,-	Kč
1/8	A4	 830,-	Kč
III.	strana	obálky	 4.200,-	Kč
IV.	strana	obálky	 5.500,-	Kč

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

10%	sleva	na	opakovanou	inzerci	pro	formáty	
½	A4	a	A4	při	objednání	minimálně	na	půl	
roku	s	platností	od	1.1.2011
Uvedené	ceny	jsou	bez	20%	DPH
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