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Babí léto je v plném proudu. Doznívají-
cí dovolené se pomalu stávají minulostí  
a září nás volá ke každoroční změně – pří-
pravě na podzim. Nelze ovšem přehléd-
nout, že se tento měsíc stal významným 
počátkem vzdělávání. 
A tak nelze nevzpomenout na velikého 
myslitele, filosofa, teologa a v neposlední 
řadě též pedagoga Jana Amose Komen-
ského. Jeho dílo přežilo staletí a i dnes 
má co říci soudobým badatelům. Jeho 
„Škola hrou“ není pouze efektivní meto-

dou a návodem, mimochodem mnohými 
vědeckými výzkumy a studiemi na poli 
psychologie a pedagogiky potvrzenými, 
jak co nejlépe vzdělávat naše mladé na-
děje. Toto poselství je možné vnímat také 
v každodenním životě lidském, kdy i po 
ukončení systematického tzv. „školního“ 
vzdělávání, pokud chceme být úspěšní, 
musíme se dále učit a převádět nabyté 
znalosti do života a nabytou teorii zkou-
šet uplatňovat v praxi. Nejednou se mi 
potvrdilo, že pokud učitel, lektor připravil 
pro své žáky učební pomůcky a aktivně je 
zapojil do zkoumání problému a hledání 

řešení, byl výsledek vzdělávání mnohem 
kvalitnější, nežli celodenní memorování 
před tabulí. 
Člověk se učí celý život, neboť v dnešním 
proměnlivém světě se stále musíme při-
způsobovat nově vznikajícím podmín-
kám. Ti šťastnější a aktivnější lidé dokážou 
své vzdělávání uchopit a směrovat. A díky 
tomu se snad, někdy, stávají lepšími lidmi. 
Je jen na nás, jak své znalosti a vzdělání 
použijeme a zda díky tomu vytváříme 
něco dobrého a užitečného i pro jiné lidi. 

Se zářivým pozdravením
Josef Štěpánovský

Úvodní slovo

Ve své kompetenci máte ve městě mimo 
jiné i širokou oblast životního prostředí, ze-
leň a podobně. Jak je to vůbec s městskou 
zelení v Úvalech?
Zřejmě leckdo namítne, že městská zeleň je 
pro Úvaly nepodstatný problém. Vždyť musí-
me řešit neutěšený stav komunikací, kapacitu 
školy, školní jídelnu, padá nám na hlavu dům 
v Riegerově ulici, nemáme městskou policii 
apod. Jistě, že tyto finančně náročné projek-
ty řešíme, ale nesmíme pro les zapomínat na 
stromy. V případě městské zeleně se jedná  
o stromy doslova. Představte si, že prochá-
zíte letními Úvaly po prašné silnici a ná-
městím, kde nejsou žádné stromy. Výheň 
Vás spaluje, teplo sálá, prach se víří a stín 
nikde. Večer, když si chcete sednout na la-
vičku, uklidnit se, zaposloucháte se a nic. 
Maximálně hluk, občas projede auto, ale 
něco tu chybí – je to ptačí zpěv, šumění listí 
a vláha. Tato představa je představou apo-
kalyptickou, takové Úvaly rozhodně nechci. 
Městská zeleň, ač si to připouštíte, či niko-
liv, je důležitá pro pocit pohody, pro welfare 
člověka, prostě zvyšuje jednoznačně kvalitu 
života lidí ve městě. 

Co Vy na to, pane místostarosto?

Třetí etapa souvisí s plánovanou rekonstrukcí 
místních komunikací, které spravuje přímo 
město. Cílem je především zbavit se nezpev-
něných povrchů v našich ulicích. Ale ani  
v uličkách mezi domy nesmíme zapomínat na 
výsadbu dřevin. Ta by měla probíhat tempem 
a v návaznosti na obnovu ulic dle již schvále-
né tzv. prioritizace.

Jakou podporu máte pro takovýto grandi-
ózní záměr?
Radniční koalice v souladu se svým pro-
gramovým prohlášením tento návrh komise DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že vedoucí redaktor 
Života Úval Dr. Vítězslav Pokorný pobý-
vá ve dnech 12. – 30. září t. r. mimo Úva-
ly na nemocničním léčení, tedy i mimo 
e-mailový dosah, upozorňujeme všechny 
dopisovatele Života Úval, kteří připravují 
články do říjnového čísla Života Úval, aby 
využili pro kontakt s redakcí a k zaslání 
příspěvků, včetně obrázků a fotografií, 
výhradně a pouze e-mailovou adresu: 
zivotuval@seznam.cz. 

Redakce

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Za-
stupitelstva města Úvaly, které se koná ve 
čtvrtek 22. 9. 2011 od 18 hodin  v sále 
domu s pečovatelskou službou. 
Program jednání bude oznámen na úřední 
desce městského úřadu.

Jakou roli sehrává komise pro životní pro-
středí rady města v potlačení dosud chao-
tické péče o městskou zeleň?
Komise pro životní prostředí připravila pro 
radu návrh, který má doposud chaotickou péči 
o městské dřeviny poněkud usměrnit. Materiál 
sjednocuje postup veřejně prospěšných služeb 
a orgánů města ve vztahu k péči o zeleň, uvádí, 
za jakých podmínek se mohou stromy kácet  
a nahrazovat jinými, jak se mají ošetřovat, 
kdy a jak je nutné dřeviny zmlazovat a pře-
devším kde a jakými stromy budeme měst-
kou zeleň doplňovat a rozšiřovat. Zde jsme 
s ohledem na disponibilní prostředky a též 
na předpokládané tempo rekonstrukce měst-
ských komunikací zvolili postup v etapách. 
V první etapě by mělo dojít k vysázení hlohů 
do prázdných rabátek na chodnících na ná-
městí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici, 
k obnově parku u hřbitova, zejména k náhra-
dě starých a nebezpečných topolů, k výsad-
bě nových alejí na Hodově a Pod Slovany,  
k dosadbě lip ve svahu nad Pražskou ulicí 
a k úpravě zahrady za čp. 18, která by měla 
spojovat náměstí s obslužnou komunikací  
u Výmoly a lávkou s novým administrativ-
ním a možná i sportovně-kulturním centrem 
v areálu bývalého Multitecu. 
Tato zahrada by zároveň měla být oddy-
chovým místem v bezprostřední návaznosti 
na náměstí, kde si můžete sednout do stínu 
stromů na lavičku nebo s dětmi se zastavit  
a nechat je vyřádit na houpačce či kolo-
toči. Druhá etapa bezprostředně souvisí  
s provedením rekonstrukce silnic III. tříd, 
kterou zřejmě již příští rok provedou spo-
lečně Úvaly a Středočeský kraj (od světelné 
křižovatky, přes náměstí až na křižovatku  
s Jirenskou). Po této rekonstrukci, kdy město 
získá nový vzhled, široký chodník propojují-
cí Slovany s centrem a nové a bezpečné cyk-
lotrasy, bude nutné v tomto novém prostředí 
pamatovat i na stromy, například okrasné. 

➜  ➜  ➜  strana 3
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pro životní prostředí nejenže schválila, ale i 
stanovila podmínky při zajišťování peněž-
ních prostředků na tyto akce. Uložila mně 
a příslušným úředníkům ucházet se o takto 
tematicky zaměřené dotace a přislíbila au-
tomatické 20% kofinancování s jasně daným 
finančním stropem. Pro úspěšnost našich žá-
dostí o dotace je klíčová aktivita a participace 
občanů. Rád bych proto poděkoval žákovské-
mu parlamentu ZŠ Úvaly a samotným žákům  
a učitelům, kteří zorganizovali petici a výzvu 
za městskou zeleň a nabídli městu spolupráci 
při péči o stromy. Stejně tak úzce spolupracu-
jeme s Klubem přátel historie a přírody Úval 

Život Úval zveřejňuje dopis hejtmana 
Středočeského kraje MUDr. Davida Ra-
tha k problematice dopravní obsluž-
nosti Středočeského kraje. Rada měs-
ta se touto záležitostí zabývala již na 
svém jednání dne 13. 7. 2011 na zákla-
dě přípisu vedoucího odboru dopravy 
Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Usnesením č. R – 0184/011 souhlasila 
Rada města Úvaly, aby linky, na kte-
rých se finančně podílí město Úvaly, se 
staly součástí společného výběrového 
řízení zorganizovaného Krajským úřa-
dem Středočeského kraje pro každou 
příslušnou linku součástí jednoho 
jízdního řádu. Dále Rada města Úvaly 
požádala o seznámení o průběhu vý-
běrového řízení a výsledku soutěže na 
dopravce autobusových linek.

MěÚ Úvaly, Ilona Reicheltová,  
vedoucí odboru investic a dopravy

➜  ➜  ➜  ze strany 2 a okolí a ostatními občanskými sdruženími  
v Úvalech. Rádi bychom zapojili i jednotlivé 
domácnosti vyhlášením soutěže o nejkrás-
nější květinovou výzdobu. Za tím účelem 
chceme oslovit úvalská zahradnictví, zda by 
částečně nezasponzorovala truhlíky, závěsné 
květináče či sadbu do nich. Soutěž by měla 
být zakončena i udělením odměn. Protože  
o květiny se starají zejména ženy, ceny by jim 
měly konvenovat – měly by být poskytnuty 
formou masáží, manikúry, kadeřnického zá-
sahu apod. I zde bychom uvítali participaci 
úvalských salónů krásy. Případní zájemci  
o zapojení se do akce z řad úvalských podni-
katelů, nechť se mi ozvou na email mistosta-

rosta@mestouvaly.cz.  Bude to jistě pro ně  
i dobrá reklama.

Co chcete říci na závěr?
Věřím, že se nám společně podaří z Úval uči-
nit město zeleně, krásy a pohody. Úvaly mají 
neobyčejný potenciál být městečkem ideál-
ním pro příměstskou rekreaci nejen Pražanů. 
Jestliže spojíme naši snahu o rekonstrukci ulic  
s láskou k městu a okolí, jestliže nezapome-
neme na městskou zeleň a jestliže se nám po-
daří do péče o ni zainteresovat úvalské spolky  
a občany, pak máme vyhráno.
(Na otázky vedoucího redaktora Dr. Vítězsla-
va Pokorného odpovídal místostarosta města 

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.)

Upozornění občanům – 
odpady 
V průběhu měsíce září t. r. budou roze-
slány složenky na platbu za svoz a likvi-
daci komunálního odpadu za II. pololetí 
2011. 
Platbu prosím proveďte složenkou, ban-
kovním převodem nebo přímo v poklad-
ně MěÚ Úvaly, Pražská 276 v úředních 
hodinách tj.:

pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
středa 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00 

Při bezhotovostní platbě je nutno uvádět 
specifický symbol, aby bylo možno plat-
bu přiřadit příslušnému poplatníkovi. 
Zároveň upozorňujeme, že místní poplat-
ky se staly s účinností od 1. 1. 2011 v sou-
vislosti s platností zákona č. 280/2009 Sb. 
(daňový řád) daní, je bezpodmínečně nut-
né dodržovat termín splatnosti. V případě 
jeho nedodržení nám zákon ukládá nepro-
dleně  vystavit platební výměr a následně 
daň vymáhat spolu se sankčními opatření-
mi, k tomuto kroku bychom neradi přistu-
povali. 

Jana Tesařová, vedoucí úřadu
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Rada města Úvaly se v červenci 2011 sešla dva-
krát. Druhé jednání rady se uskutečnilo 27. čer-
vence. Na tomto zasedání rada města projednala 
nabídku likvidátora Selgen Oseva Praha na od-
kup pozemků. Po prostudování dokumentace se 
rada usnesla, že tyto pozemky nejsou pro město 
využitelné a návrh na jejich odkoupení nedopo-
ručila. Rada města Úvaly schválila uzavření ná-
jemní smlouvy s vlastníky pozemku 3996/1 v k. 
ú. Úvaly u Prahy za účelem provedení terénních 
úprav a vyvážení sedimentů z odbahňovaných 
rybníků do půdy přírodního amfiteátru. Uloži-
la úpravu prvního úseku zanedbané polní cesty 
Hodov.
Dále schválila navrženou koncepci budoucí 
městské zeleně rozložené do tří etap s ohledem 
na finanční možnosti města. Rada města schvá-
lila termín veřejného projednání návrhu „Opat-
ření o asanaci území“ s občany města, a to dne  
7. 9. 2011 od 16.30 v DPS.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření  
č. 2/2011, které bude předloženo k projednání a 
schválení v zastupitelstvu. Rada také rozhodla 
v souladu s doporučením komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Rozšíření kapacity ZŠ 

Úvaly – dodávka a instalace vnitřního vybavení“  
o přidělení zakázky firmě Školičky, s.r.o.
Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na akci: 
Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy (Re-
vitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy – výběr 
dodavatele na stavební práce, Výkon technické-
ho dozoru včetně koordinátora BOZP při reali-
zaci a dokončení výstavby Revitalizace rybníků 
Fabrák, Kalák a Jámy). Dále rozhodla v soula-
du s doporučením komise pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Provozovatel školní jídelny základ-
ní školy v Úvalech – Výběr soutěžitele“ o přidě-
lení zakázky firmě Allowance, s.r.o. Rada města 
souhlasí s objednáním úpravy stávající projek-
tové dokumentace „Přeložka dešťové kanalizace 
v ulici Na Spojce, Úvaly u Prahy“, v souladu se 
závěry jednání se SUDOP, která v rámci akce 
„Rekonstrukce železničního koridoru“ zahr-
ne tuto přeložku do svých investic. Rada měs-
ta Úvaly souhlasila s objednáním zpracování, 
provedení a administrace výběrového řízení na 
akci: „Zpracování PD k ÚR, SP a inženýrské 
činnost k získání ÚR a SP (vč. souvisejících pra-
cí a zaměření) na akci „III/01214 Úvaly u Prahy, 
průtah“. Byla vyhlášena ,,veřejná zakázka ma-

Z jednání rady města lého rozsahu na opravu střechy čp. 181“ včetně 
zadávací dokumentace a podmínek.   
Rada města projednala a schválila sazebník ná-
hrad za umístění inženýrských sítí a jiných pod-
zemních vedení všeho druhu a zřízení věcného 
břemene v pozemcích místních komunikací ve 
vlastnictví města Úvaly, k. ú. Úvaly u Prahy. 
Dále bylo odsouhlaseno navýšení kapacity škol-
ní družiny Základní školy Úvaly, okres Praha-
východ ze stávajících 180 žáků na nejvyšší po-
volený počet 270 žáků. Byly projednány žádosti 
o výjimky z vyhlášky č. 4/2011, o některých 
podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných 
akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejné-
ho pořádku. Rada města Úvaly udělila souhlas  
k bezúplatnému úklidu komunikací v intravilánu 
města po dobu 65 měsíců firmě BlueFort, s.r.o. 
Rada města Úvaly uložila starostovi MUDr. 
Janu Šťastnému, aby prostřednictvím právníka 
města zajistil podání žaloby na plnění podle čl. 
4.1. Smlouvy o spolupráci, kterou město Úvaly 
uzavřelo se společností Čechoslávie, s.r.o., dne 
8. 12. 2004, a aby připravil a realizoval strategii 
města pro případné vyhlášení dražby předmět-
ných komunikací a sítí v rámci exekučního ří-
zení na Čechoslávii, s.r.o. Dále bylo projednáno 
prodloužení nájemních smluv na bytové prosto-
ry a schváleny nájemní smlouvy pro učitele ZŠ. 

Josef Štěpánovský

zprávy z města

Letošní léto nebylo rozhodně okurkové. Jak v 
celostátních médiích, tak v Životě Úval. Chtěl 
bych se na tomto místě vrátit ke dvěma člán-
kům, a to sice k „Otevřenému dopisu paní 
MUDr. Benešové“, na který odpověděl pan 
starosta v Životě Úval 08/2011 a k článku „Co 
je to revolving?“ od Ing. Petra Jankovského.  
Oba totiž spolu souvisejí.
Asi se všichni shodneme, že chceme žít v Úva-
lech, jejichž podoba odpovídá 21. století. To 
znamená, pomineme-li radnici, slušně vypadající 
náměstí (30 mil. Kč), chodníky ve městě (25 mil. 
Kč), bezprašné ulice (350 mil. Kč) a k tomu sluš-
ně vypadající a vybavenou školu (nyní 45 mil. Kč 
+ cca 10 mil Kč) se školní jídelnou (16 mil. Kč), 
opravené školky (13 mil. Kč) a nádraží. Hotové 
chodníky a ulice jsou ale také podmíněné tím, 
že bude dobudována kanalizace a vodovod (nyní 
450 mil. Kč, bude ale ještě třeba doinvestovat do 
dalších čtvrtí cca 80 mil. Kč), rekonstruována  
a dobudována dešťová kanalizace (140 mil. Kč) 
a získány pozemky v soukromém vlastnictví, na 
kterých jsou nyní veřejné komunikace a chodní-
ky. Suma sumárum 1,16 miliardy Kč. Odečtu-li  
v současnosti z dotací a finanční spoluúčasti města 
(!) budovanou nástavbu školy, vodovod a kanali-
zaci, stále jsme na částce 660 milionů Kč. Vezmu 
– li současné volné investiční prostředky města od 
roku 2014, tj. 26 mil. Kč ročně, vychází nám na 
pokrytí těchto základních investic města doba 25 
let. A to nezbývá ani koruna v rozpočtu volná, na-
tož peníze na údržbu městského majetku. 
Současně víme, že s ohledem na stav státního 
rozpočtu a krizi v Evropě, nelze po roce 2013 
očekávat žádné velké dotace.

Jak toto řešit? 
V principu jsou tyto základní varianty:
1)  Nechat věci být tak, jak jsou, pomalu opravo-

vat a těšit se, že se jednou dožijeme na stará 

kolena slušněji vypadajícího města (já osobně 
bych se toho dočkal tak cca v 65 letech).

2)  Získat na tyto akce peníze a vše v rozumné 
míře urychlit.

Jsem přesvědčen, že jedním z úkolů, pro který 
jsme byli zvoleni, je, abychom se drželi bodu 2. 
Jak tedy postupovat? Předpokládám, že to bude 
ještě otázka velké diskuse na radnici, ale i s obča-
ny během tohoto podzimu, proto níže nastíněné 
berte jako jeden z možných scénářů.

Takže, jak tedy získat ty peníze? 
1)  Úsporami v provozu města. Zde jsme spustili 

od počátku tohoto léta systém elektronických 
aukcí (začali jsme kancelářskými potřebami, 
budeme pokračovat telekomunikačními služ-
bami, energiemi atd.). Zde očekáváme úspory 
kolem 10-15% ročních nákladů, tzn. cca ko-
lem 250 tis. Kč ročně. Mimochodem, všimli 
jste si, že v rámci zprůhlednění správy našeho 
města jsou znění všech smluv, které město le-
tos s dodavateli uzavřelo na městském webu? 

2)  Transformací VPS a současně převzetím ka-
nalizační sítě do vlastní správy města. Práce 
na transformačním projektu a zvážení převze-
tí kanalizace již byly zahájeny. Zde očekává-
me přínos až cca 2,5 mil. Kč ročně, a to jak  
v úsporách, tak v ziscích; rozhodnutí o těchto 
věcech však bude na zastupitelstvu.

3)  Revizí provozování sběrného dvora a svozu 
odpadu (cca 0,5 mil. Kč ročně) – práce na 
tomto projektu byly opět zahájeny.

4)  Prodejem pozemků v majetku města (až 60 
mil. Kč, možná více). Zde je nutné si uvědo-
mit, že se však jedná o jednorázový příjem  
a také je otázka načasování tohoto kroku.

5)  Nepopulárním, avšak v kontextu situace nut-
ným zvýšením daně z nemovitosti (ano, my 
víme, že Úvaly nejsou ve stavu, aby tuto daň 
ospravedlnil) – cca + 5 mil. Kč ročně.

6)  Zadlužením města dlouhodobým úvěrem 15 – 
30letým úvěrem (ať již to bude bankovní úvěr, 
PPP financování, obligace či cokoli jiného) – 
cca 300 mil. Kč.

7)  Přenesením části investic na kraj či soukromé 
investory (tam, kde to jde, se město o to sna-
ží).

Kombinací výše uvedených kroků by město mělo 
být schopno v nejbližších 6 letech vygenerovat 
investiční částku kolem 600 mil. Kč s tím, že  
v příštích 30 letech bude muset na splácení těchto 
investic vydávat kolem 50% - 60% svých každo-
ročních volných „investičních“ peněz. Je jasné, 
že jde o zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv 
přes 7 volebních období a na každého občana. Je 
tedy potřeba dojít všeobecné shody, který z výše 
uvedených šesti kroků realizovat a zda jej vůbec 
realizovat. 
Nicméně jsou to kroky, které nám umožní odvalit 
pomyslný balvan minulosti a postavit Úvaly na 
úroveň, jaká jim náleží.
Budu rád, pokud tento článek zahájí diskusi  
o tom, jak dál v Úvalech s jejich rozvojem a co si 
o tom myslíte.

Petr Borecký 
(navrhl jsem a hlasoval jsem pro koeficient 5)

P. S. 
K revolvingu. Zastupitelstvo schválilo revolving 
80 mil. Kč s ročním úrokem cca 2% p. a. Tento 
revolving je v podstatě něco jako kontokorent 
a pomáhá městu financovat současné budová-
ní vodovodu a kanalizace. Revolving bude plně 
splacen z již přiznaných dotací, vratek DPH  
a rezerv města získaných příspěvkem developera 
MEI Holding a bude plně splacen do konce roku 
2014. Jakékoli budoucí rozpočtové úpravy ze 
strany státu tedy nebudou mít na jeho splacení 
vliv. Město za tento úvěr neručí žádnou zástavou 
majetku.

Daňové koeficienty, revolving a věci související
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Dne 3. 8. 2011 byla slavnostně otevřena 
ČOV v Úvalech. Nebudu se zabývat tech-
nickými parametry. Na akci byly k dis-
pozici velmi dobré a přehledné materiály  
a zástupce provozovatele. Pozitivní byla  
i účast občanů. Tolik Úvaláků jsem na po-
dobné akci dlouho neviděl. Snad se občané 
probouzejí.

Starosta města poděkoval všem zúčastněným 
a po drobném naťuknutí i firmě MEI. Škoda 
jen, že jaksi pozapomněl na své spolupracov-
níky z minulého volebního období. Byla by to 
základní slušnost.
Vynikající byla i prohlídka se zástupcem pro-
vozovatele VaK Mladá Boleslav. Technologie 
skutečně špičková a pozitivní je, že vypouště-

ná voda je čistší než Výmola, do které se vy-
čištěná voda vypouští.
Jen více takto úspěšných akcí a za co nej-
větší účasti občanů, protože občan musí 
soucítit se svým městem a nesmí si myslet, 
že volbami jednou za 4 roky jeho zodpověd-
nost končí.

Ing. Petr Jankovský 

Čistička odpadních vod (ČOV) – slavnostní otevření

Především jde o postupné odstranění chyb, 
které při výstavbě v oblasti Horoušánek 
vznikly, jsou jen těžko odstranitelné a ztrp-
čují tamním občanům život. 
Zejména v devadesátých letech minulého sto-
letí docházelo k nekoordinované a často až 
„divoké“ výstavbě - a typickým příkladem je 
například suburbánní „sídelní kaše“ v Šesta-
jovicích, nebo i výstavba na severu našeho 
města, která nám dodnes dělá více než těžkou 
hlavu. V případě Horoušánek se developer 
dokonce „vysmeknul“ z výstavby komunika-
cí, což se dá považovat za vrchol arogantního 
přístupu investora k městu a nedůsledného po-
stupu stavebního úřadu.
Problematika vydání územního opatření je 
řešena již od samého vzniku zástavby, obytné 
domy byly budovány na „orné půdě“, došlo  
k oddělení „starší“ zástavby květináči v Atla-
sové ulici, a tak dále. 
V minulém volebním období schválilo za-
stupitelstvo města zrušení „územního plánu 
zóny“, aby přibrzdilo další negativní vývoj. 
Tento akt byl místními občany kvitován s po-
vděkem.
Po volbách v roce 2010, zhruba od jarních mě-
síců tohoto roku se začalo hovořit o „asanaci“ 
území další výstavby, a to na základě zaplavo-
vání některých částí zastavěné lokality ,,U Ho-
roušánek“ při déletrvajících deštích.
Byla vytvořena pracovní skupina s názvem 
„Sever“, která se problematikou Horoušánek 
intenzivně zabývá.
V praxi znamená vydání územního opatření  
o asanaci území, že v území dotčeném asanací 
se již nebude dále moci stavět, neboť existuje 
reálná obava, že se vlivem přibývání dalších 
zpevněných ploch může zhoršit již nyní v ně-

kterých částech lokality špatná situace při za-
sakování spodních vod.
V této souvislosti město nechalo vypracovat 
znalecký hydrogeologický posudek, který 
skutečně poukazuje na špatné hydrogeologic-
ké podmínky v dané lokalitě. Existuje obtížné 
zasakování srážkových vod a vysoká hladina 
vod spodních.
Ale pozor: Nikoli v celé oblasti. A tak se ob-
čané zde bydlící rozdělili na „proasanační“ 
a „protiasanační“ skupinu. Situaci, bohužel, 
komplikuje ještě i politika, reprezentovaná 
jednak rozdmýcháváním nesnášenlivosti pro-
ti „neschopnému“ vedení města – jednak pak 
názorem majitelů pozemků ohrožených „asa-
nací“, že je toto opatření vedeno proti nim  
a jejich ekonomickým zájmům. 
Ve vedení města ovšem jednotný názor také 
nepanuje, a proto se bude o nutnosti asanace 
nadále diskutovat.
Existuje technický a právní posudek, ale také 
skutečnost, že město ztratí kontakt s majite-
li dotčených pozemků – a ztráta spolupráce  
s nimi by měla nedozírné následky například 
pro další rozvoj infrastruktury města.
Malá poznámka: Nezastavěných parcel ve stá-
vajícím zastavěném území se návrh opatření 
netýká. 
Rada města uložila svým usnesením zpraco-
vání návrhu tohoto opatření a jeho projednání 
s dotčenými orgány státní správy. 
Nezávislý hydrogeologický posudek, který 
poukazuje na špatné hydrogeologické pod-
mínky a současně navrhuje realizovat násle-
dující opatření: 
● odstranění ornice,
● osazení odvodňovací drenáže,
●  zajištění odvodu dešťové vody do strouhy 

V oblasti Horoušánek nejde jen o „asanaci“
(nelze povolit zasakování dešťových vod) a to 
vzhledem k nízké hladině spodních vod,

● vyspádování terénu,
● zavezení výkopů štěrkem,
●  vybudování dělících zelených pásů zabra-

ňujících zaplavování.
Jsou to jistě práce finančně i technicky velmi 
náročné …
Pokud jde o územní opatření o asanaci úze-
mí, je naplánováno jeho projednání s občany, 
a to na 7. 9. 2011 od 16. 00 hod. v zasedací 
místnosti Domova s pečovatelskou službou  
v Úvalech.
Tímto zveme všechny občany, kteří se chtějí 
k výše uvedené problematice vyjádřit k účasti 
na tomto jednání. 
Na základě výsledku projednání s dotčenými 
orgány státní správy, závěru odborné studie  
a projednání s občany rada města posléze roz-
hodne, zda jako opatření obecné povahy vydá 
toto územní opatření.

Vedení města

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO OPATŘENÍ  
O ASANACI ÚZEMÍ V LOKALITĚ  

„U HOROUŠÁNEK“

TOTO JEDNÁNÍ SE BUDE KONAT 
DNE 7. 9. 2011 V 16 HODIN  

V SÁLE DOMU  
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 
ÚVALY, NÁM. SVOBODY 1570

Vedení města Úvaly
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Preambule:
Aleje ve městě to je zeleň jako vymezená 
funkční zóna rekreace, která má estetickou  
a ekologickou funkci, nejen z hlediska vodo-
půdního procesu, ale v létě dávají i příjemný 
stín. Aleje ve městě jsou vždy urbanistickou 
páteří města, zvýrazňují a kultivují komuni-
kace, které jsou dnes utilitárně deformovány 
jako účelový kapacitní koridor technické in-
frastruktury.
Městská zeleň sceluje a oživuje uliční frontu, 
zvláště v úsecích vzhledově odpudivých či  
v místech pouze fádní zástavby. Městskou ze-
leň v podobě alejí je ve městě možné považovat  
i za biologický koridor, pokud spojuje izo-
lované přírodní lokality. Oživují zvláště pěší 
zónu a poskytují jí zastínění a osvěžení vzdu-
chu. Nové studie zjistily, že poklidné psycho-
logické působení stromů a zeleně vůbec má 
velký vliv na potlačování kriminálních jevů 
mezi lidmi.
Úvaly jako městečko v zeleni, tak se říka-
lo Úvalům ve dvacátých letech dvacátého 
století. Chceme navázat na tradici a dopl-
nit stromové aleje ve městě na místech, kde 
aleje byly a již nejsou, a na zelených pásech  
k tomu určených. Chceme usilovat o rozši-
řování městské zeleně, neboť jde o zkvalit-
ňování prostředí a života našim občanům 
tak, aby se Úvaly staly městem, ve kterém 
se dobře žije. Chápejme Úvaly jako zelenou 
alternativu k jiným městům. V souladu s tím-
to zájmem města a jeho občanů, aby dřeviny  
a aleje byly plně vnímány jako dřeviny ros-
toucí mimo les a důležitý krajinný prvek 
města Úvaly a jako takové byly respektovány, 
chráněny a především udržovány, obnovová-
ny a zachovány, rada města na základě svého 
usnesení č. R - 0200/2011 ze dne 27.07.2011 
vydává tuto Koncepci městské zeleně v intra-
vilánu města Úvaly:

I. Městská zeleň
Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), jsou dřeviny ros-
toucí mimo les chráněny před poškozováním 
a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana 
přísnější nebo ochrana podle zvláštních před-
pisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování 
a udržování, je povinností vlastníků. Podle § 2 
odst. 2 zákona o obcích a v souladu s ust. § 35 
odst. 2 téhož zákona město pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých obča-
nů bez ohledu na pozemkové vlastnictví. Tato 
péče je dle citovaného ustanovení považována 
za veřejný zájem.

Za městskou zeleň pro účely této koncepce 
proto považujeme především aleje kolem ko-
munikací, zeleň v parcích i samostatně stojí-
cí dřeviny v intravilánu města, pokud nejsou 
součástí zahrad, oplocených pozemků jiných 
vlastníků a nerostou na pozemcích, u nichž je 
zřejmé, že je nežádoucí, aby město na nich za-
sahovalo. Protože město Úvaly je vlastníkem 
většiny zeleně v intravilánu města a protože 
již dnes pečuje i o městskou zeleň, která se 
nachází i na pozemcích jiných vlastníků, pro-
hlašujeme, že péči o ni budeme podle této 
koncepce zajišťovat i nadále. Jde-li o měst-
skou zeleň na pozemcích jiných vlastníků, 
budeme přitom plně respektovat vůli a přání 
těchto vlastníků.

II. Kácení dřevin
Při kácení dřevin bude město Úvaly postupo-
vat plně podle § 8 zákona. Správní úkony při 
povolování kácení dřevin jsou výkonem státní 
správy v přenesené působnosti. Při správních 
úkonech se postupuje dle § 83 zákona a dle 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení 
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Kácení dřevin tvořících městkou zeleň musí 
být odůvodněné některým z důvodů uvede-
ných v ustanovení § 8 odst. 2 zákona. Odbor 
životního prostředí a ÚP bude proto dbát o to, 
aby jakékoliv dnes nebo v budoucnu oznáme-
né kácení rozhodnutím povolil jen v těchto 
zákonem daných případech, zejména pokud 
jde o nutné zásahy z důvodu bezprostřední-
ho ohrožení lidského zdraví. Kácení dřevin 
tvořících městskou zeleň zakáže vždy, bude-
li kácení odporovat požadavkům na ochranu 
dřevin. Jsme si vědomi toho, že zákon tímto 
ustanovením umožňuje prosadit zájem na 
ochraně dřevin na úkor jiného zájmu při spl-
nění daných podmínek, a jako takové míníme 
toto pravidlo respektovat.

III. Ochrana městské zeleně
Požadavky na ochranu dřevin jsou vyjádře-
ním veřejného zájmu na uchování přírod-
ních a estetických hodnot, které dřeviny po-
skytují prostřednictvím svých funkcí. Jsme 
si vědomi toho, že k posouzení schopností 
dřeviny plnit její funkce je třeba odbor-
ných znalostí, a je tudíž žádoucí si nechat 
posouzení vypracovat odborníkem. Kromě 
ekologických a estetických funkcí dřevin 
samotných mohou dřeviny dále přispívat  
k charakteristice krajinného rázu, být sou-
částí významného krajinného prvku, památ-
ným stromem či zvláště chráněnou rostli-
nou, biotopem zvláště chráněných druhů, 

Koncepce městské zeleně
Rada města na základě návrhu místostarosty JUDr. et Ing. Petra Petržílka, Ph.D. 
a pana Petra Urbana, schválila na svém zasedání dne 27.7.2011 následující usne-
sení č. R – 0200/2011:
Rada města Úvaly schvaluje navrženou koncepci budoucí městské zeleně rozlo-
žené do tří etap s ohledem na finanční možnosti města.

Koncepce městské zeleně v intravilánu 
města Úvaly
Sto stromů do centra města

evropsky významnou lokalitou, případně na 
nich mohou hnízdit ptáci. 
S přihlédnutím na stav společnosti i životní-
ho prostředí v ČR obecně a v Úvalech zvlášť 
ukládáme Veřejně prospěšným službám města 
Úvaly, aby vytvořily a nadále rozvíjely a re-
alizovaly komplexní soubor strategie ochrany 
městské zeleně, která bude vycházet z odbor-
ných doporučení a bude prováděna s náležitou 
péčí dobrého hospodáře. Při jiných činnostech 
a zásazích na majetku města bude dbáno na 
to, aby nebyla městská zeleň poškozována či 
jinak ohrožována, a v případě, že poškození 
městské zeleně nelze zabránit, aby byly mini-
malizovány negativní dopady. Za tímto účelem 
budou vždy předem navržena a po zhodnocení 
odborem životního prostředí a ÚP realizována 
opatření ke zmírnění těchto dopadů vedoucí 
především k obnově a zachování dobrého sta-
vu městské zeleně. 

IV. Obnova a vysazování nové 
městské zeleně
Rada města ukládá příslušnému místostaros-
tovi, odboru majetku a odboru životního pro-
středí a ÚP, aby usilovali v co nejkratším mož-
ném termínu o provedení obnovy a výsadby 
nové městské zeleně tak, aby byly realizovány 
jednotlivé akce podle přílohy č. 1, která je ne-
dílnou součástí této koncepce. Za tímto úče-
lem již rada svým usnesením č. 013A ze dne 
1.6.2011 odsouhlasila podmínky, za kterých 
budou podávány žádosti o dotace na obnovu 
zeleně z příslušných fondů.   
Při obnově a vysazování nové městské ze-
leně bude pečlivě zvažována jejich vhodná 
druhová skladba tak, aby vzrostlé dřeviny ne-
bránily provozu na komunikacích, nepoško-
zovaly budovy, nezakrývaly dopravní či jiné 
značení, nezhoršovaly bezpečnost provozu či 
nežádoucím způsobem nezastiňovaly okolní 
nemovitosti. Zároveň bude upřednostňována, 
není-li taková výsadba v rozporu s předchá-
zející větou, původní či přírodě blízká druho-
vá skladba. Výjimečně z důvodů estetických, 
melioračních či půdo-ochranných bude obno-
va a výsadba zabezpečena nepůvodními druhy 
dřevin.

V. Spolupráce s občany, sdruženími 
a ostatními partnery
Rada města ukládá všem orgánům města zú-
častněným při činnostech podle čl. I až IV této 
koncepce spolupracovat při ochraně, údržbě, 
obnově a nové výsadbě městské zeleně s ob-
čany, sdruženími a dalšími partnery, pokud  
o takovou spolupráci projeví zájem. Město 
bude též aktivně působit na veřejnost tak, aby 
k takové spolupráci povzbuzovalo a aby v du-
chu zásad prevence působilo proti vandalizmu 
nejen na městské zeleni.
V této souvislosti město vyzdvihuje iniciativu 
žáků ZŠ Úvaly, kteří se svými podpisy ve for-
mě PETICE žáků ZŠ Úvaly za výsadbu stro-
mů k podobné spolupráci zavázali zvláště při 
výsadbě městské zeleně na náměstí Arnošta  
z Pardubic. Město proto v souladu s touto pe-
ticí zajištění výsadby okrasných stromků na 
náměstí Arnošta z Pardubic, zejména v prázd-
ných nikách chodníku, který vede od školy, 
kolem restaurace Sokolovna až do ulice Huso-
va, a dále zajištění následné péče o tyto stro-
my ve spolupráci s žáky ZŠ Úvaly považuje za 
svou prioritu. 

Znění schváleného dokumentu:



7

zprávy z městaŽivot Úval 9/2011

Obnova a nová výsadba městské 
zeleně:

I. ETAPA
1. Výsadba na náměstí Arnošta z Pardubic  
a v Husově ulici (v rabátkách chodníku)
2. Obnovení aleje v zeleném pásu ulice Praž-
ská II až po úroveň č. p. 132
3. Založení nové aleje (čtvrť Pod Slovany)
4. Výsadba lokality Hodov – alej
5. Náhrada starých topolů v parku u hřbitova
6. Komplexní zahradní úprava zahrady pod  
č. p. 18 (průchod z náměstí k obslužné komu-
nikaci u Výmoly)

II. ETAPA
Výsadba a obnova městské zeleně podél celého 
nově budovaného průtahu městem (tj. v uli-
cích Pražská, Husova, Riegerova, Dvořákova  
a Škvorecká), pokud možno jako součást pro-
jektu rekonstrukce tohoto průtahu městem, 
nebo v návaznosti na něj.

III. ETAPA
(bez ohledu na uvedené pořadí)
● Obnovení původní lipové aleje v Pražské 
ulici založené a udržované Okrašlovacím 
spolkem od železničního přejezdu podél par-
ku Josefa Nachlingera na Úvaláku až po ozna-
čení konec obce.
● Obnova stromového porostu v parčíku  
u zdravotního střediska v plném rozsahu. Vy-
tvoření okrasného záhonu v prostoru pískov-
cové plastiky před boční stěnou zdravotního 
střediska.
● Obnovení původní hlohové aleje v ulici Vo-
janova a na ni navazující ulici Vítězslava No-
váka až k náměstí Svobody.
● Dosazení lip do předem již připravených 
půlkruhů na náměstí Svobody, které jsou  
v majetku města, a po dohodě s majitelem při-
lehlého parkoviště v zelených pásech oživit 
stromovou a keřovou výsadbou.

● Nová výsadba hlohových stromků v zele-
ném pásu v ulici Wolkerova a na pokračující 
levé straně náměstí Svobody ve směru k ulici 
Rašínově.
● Po dohodě s odborem životního prostředí 
MÚ Úvaly provedení výsadby vhodných dře-
vin po obou stranách ulice Rašínova směrem 
ke Klánovickému lesu.
● Vysazení hlohů v ulici Kožíškova v zeleném 
pásu po levé straně směrem k ulici Jiráskově.
● Dosazení chybějících lip nebo buků v Ro-
senbauerově parku.
● Obnovení původní hlohové aleje po obou 
stranách ulice Klánovická od hasičské zbroj-
nice až po křižovatku s komunikací 101/II.
● Obnovení původní hlohové aleje v ulici 
Grégrově mezi ulicí Klánovickou a ulicí Fo-
ersterovou.
● Rozšíření odpočinkové stínové zóny pro 
matky s dětmi vhodným stromovým porostem 
na nově vybudovaném dětském hřišti v Raší-
nově ulici.
● Doplnění stávající zeleně výsadbou dvou 
hlohových stromů v ulici 28. října před č. p. 
280. Doplnění keřového porostu v téže ulici 
po levé straně ve směru do ulice Štefánikovy 
před č. p. 729 a 1198.
● Dosazení 1 ks lípy na rohu parčíku v ulici 
5. května u úvalského hřbitova.
● Zpevnění břehových porostů potoka Vý-
moly vhodnými dřevinami v úseku od ulice 
Podhájí až k hranici lužního lesa před Mlýn-
ským rybníkem.
● Zpevnění břehových porostů potoka Vý-
moly vhodnými dřevinami v úseku od starého 
koupadla směrem ke Kaberně.
● Obnovení původních hlohových stromů 
v ulicích Ruská a Srbská v zeleném pásu po 
obou stranách a v celé délce.
● Po dohodě s odborem životního prostředí 
MÚ Úvaly provedení výsadby vhodnými dře-
vinami v pravé straně zeleného pásu ulice Pur-
kyňově v celé délce ve směru ke komunikaci 
101/II.

● Výsadba nejméně 3 hlohů na svahu nad po-
tokem Výmola v prostoru schodů mezi ulice-
mi Žižkova a U Výmoly. 
● Po dohodě s odborem životního prostředí 
MÚ Úvaly provedení výsadby vhodnými dře-
vinami v ulici Dobročovická po celé její délce 
směrem k Radlické čtvrti po pravé straně v již 
připraveném zeleném pásu.
● Ozelenění Nových Slovan chybějícími 
stromy a keři.
● Doplnění chybějících listnatých stromů  
v parčíku Josefa Nachlingera.
● Výsadba tří vhodných stromů v ulici Vrch-
lického ve dvou malých parčících u kontejne-
rového stanoviště směsného odpadu.
● Obnovení projektu naučné trasy prof. ing. 
arch. Miroslava Masáka na spojnici Podhájí 
- Bendlova stezka - Mlýnský rybník - Nové 
koupaliště - nová ČOV, která byla vyprojekto-
vána krajinotvornými odborníky z Lednicko-
valtického areálu.
● Nová výsadba hlohů v ulici Bezručově po 
levé straně v zeleném volném pásu směrem  
k ulici Jiráskově.
● Po odklizení navezené skládky a následné 
úpravě v Tyršově ulice po pravé straně sva-
hu přiléhajícího k areálu Sokola tento svah 
osadit a tím zamezit jeho možnému dalšímu 
sesuvu.
● Doplnění obou stávajících zelených pásů 
o výsadbu hlohových stromů v ulici Horova 
ve čtvrti Na Ztraceném korci. Vhodné dru-
hy dřevin pro tuto výsadbu budou konzul-
továny s odborem životního prostředí MÚ 
Úvaly.
● Dosadit lípy na jižní straně rybníka Fabráku 
podél ulice Škvorecké, které byly v minulosti 
nešetrně odstraněny. Tímto dojde ke zpevnění 
hráze zmíněného rybníka.
● Výsadbou listnatých stromů, nejlépe dubů 
v přiměřeném věku zpevnit rozpadající se 
svah mezi ulicemi Kladská a Dobročovická.

Bohuslav Prokůpek,
vedoucí odboru ŽPÚP MěÚ Úvaly

Příloha č. 1 ke Koncepci městské zeleně v intravilánu města Úvaly

Pro zvýšení bezpečnosti dětí bude po doho-
dě s ředitelem základní školy instalována 
před prostorem do hlavního vchodu budovy 
ZŠ mechanická závora, která má zabránit 
vjíždění aut neukázněných rodičů až před 
vchod základní školy. Závora byla objed-
nána u firmy BBZ, spol. s r.o., po jejím do-
dání instalaci provedou Veřejně prospěšné 
služby.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl požá-
dán správce komunikace Krajská správa a 
údržba silnic Středočeského kraje o obno-

vu nástřiku přechodů pro chodce v zatáč-
ce u školy a na dalších frekventovaných 
místech ve městě, tak jako předešlé roky 
bude Agentura Profi, spol. s r.o., zajišťovat 
v ranních hodinách dohled u přechodů pro 
chodce před základní školou a na světelné 
křižovatce. Po dobu výstavby splaškové 
kanalizace v ul. Dobročovická, kdy zde 
nejezdí autobusová doprava, bude dohled 
zajištěn i na křižovatce silnice I/12 a ul. 
Dobročovická.    

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Uzavírka Dobročovické ulice – Radlická čtvrť  
– v důsledku výstavby splaškové kanalizace
V současné době postupují práce na výstavbě splaškové kanalizace v ul. Dobročovická 
dle harmonogramu. Předpokládaný termín ukončení uzavírky a obnovení autobusové 
dopravy je 5. 9. 2011.

Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy

Začátek školního roku – opatření  
k bezpečnosti školáků

Informace o údržbě  
úvalského hřbitova
Během letních měsíců proběhla rekon-
strukce schodů a oprava sesypané zdi 
mezi starým a novým hřbitovem a vý-
sadba tújí na novém hřbitově u kolum-
bária a mezi novými urnovými hroby. 
Dále začala rekonstrukce stávajícího 
drátěného oplocení na novém hřbitově, 
navazující na kolumbárium. V průběhu 
roku bylo provedeno odstranění ně-
kterých nebezpečných stromů, jejichž 
proschlé větve a kořeny ohrožovaly  
a narušovaly hrobová zařízení. Díky 
pracovníkům Veřejně prospěšných slu-
žeb údržba pohřebiště probíhá svépo-
mocí,  jsou plánovány další nutné prá-
ce, např. obnovení WC.   

Jana Tesařová, vedoucí úřadu
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1. Rozšíření kanalizační sítě
Akce byla zahájena, informace k ní jsou dosta-
čující a doložené souhlasem zastupitelstva, je 
nutné pravidelně sledovat a informovat občany 
o průběhu stavby. Dnes se to neděje.

2. Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě
Akce je dobře popsaná, je odsouhlasená zastu-
pitelstvem, není doložen plán postupu prací na 
zajištění realizace, tj. není harmonogram z po-
hledu řízení jednotlivých kroků pro rozběh akce. 

Reakce na odpověď městského úřadu na mé dotazy  
na mimořádném zastupitelstvu města

Je nutné, aby byli pravidelně informováni jak 
zastupitelé, tak i občané. V některých lokalitách 
se totiž bude kopat dvakrát silnice, a to v prů-
běhu 2-3 let. Manažer projektu by měl mít tyto 
vazby připravené předem s termíny vyhlášení 
soutěže až po zahájení stavby, aby nepropadlo 
stavební povolení. 

3. Rekonstrukce a rozšíření ČOV
Popsané je to velmi dobře. Akce už je dokonče-
ná a úvěr se na ni nečerpá.

4. Vodovodní obchvat Jiren
Akce není připravena ani v projektovém řízení 
ani v odsouhlaseném oficiálním zápise Svazku 
obcí Úvalsko. Nejsou uvedené termíny jednání 
a termíny a usnesení schválení. Není ani usne-
sení Zastupitelstva Úval. Není zadání na doku-
mentaci a není odsouhlasená investice města za-
stupitelstvem. Existují tedy zásadní nedostatky 
v plánování akce. 

5. Rekonstrukce a revitalizace rybníků 
Projekt je připravený a schválený až do úrovně 
vyhlášení výběrového řízení. Je tedy už nejvyšší 
čas začít pracovat na výběru dodavatele. Staveb-
ní povolení má omezenou platnost, tak je nutné 
intenzivně pracovat, jinak hrozí městu, které je 
garantem za rybáře, že bude mít problémy. Je 
nutné urychleně pracovat na výběrovém řízení. 
Vzhledem k získání dotace je nutné sledovat jak 
dotační podmínky, tak harmonogram plnění do-
tace, aby nedošlo k porušení podmínek rozhod-
nutí o dotaci. Odpovědná osoba za město nesmí 
být jen formální, ale musí plnit úkoly a termíny 
dotace.

6. Dostavba školní jídelny
16. 6. 2011 zastupitelstvo (po kritice ing. Váňové) 
schvaluje záměr dostavby jídelny ZŠ. Schválení 
této akce bylo až po odsouhlasení vyhlášení re-
volvingového úvěru, který už byl na webu města 
vyvěšen 3. 6. 2011. Zasedání Finančního výboru 
se konalo 6. 6. 2011, takže ten se k vyhlášení za-
kázky a programu projektů nevyjadřoval. Tady 
je velký problém v nedodržování procesních  
a časových náležitostí, které může vést k potížím 
v budoucnosti, pokud by byla přiznána dotace, 
nebo by se jednalo o prošetření transparentnosti 
a kompetencí v daných procesech.
Může se stát, že zvolené postupy v oblasti 
nově naplánovaného projektu povedou ke sku-
tečnosti, že uvedená netransparentnost může 

zhatit možnost ucházet se o jakýkoliv dotační 
titul z pohledu zvolených přístupů vedení města  
a rady města.
Způsob financování celé stavby pro městský 
rozpočet formou čerpání revolvingu je nanejvýš 
pochybný. Způsob zajištění této stavby musí 
nutně být kryt z městských peněz. Domnívám 
se, že se nesmí uskutečnit jakákoliv další akce, 
protože není jasná situace v oblasti vývoje ve-
řejných financí v období, kdy si město nasmlou-
valo revolving.

7. Dostavba ZŠ – Rozšíření kapacity ZŠ v Úva-
lech
Zde problém není. Nevidím rozpor v tom, že 
v případě nutnosti na překlenutí uvolnění peněz 
z krajských dotací se dočasně využije revolving 
(mohlo se to ale řešit prodloužení splatnosti fak-
tur). 
V případě předčasného ukončení projektu (zdá 
se to být velice reálné) je nutno dát na vědomí 
správci dotace, že čerpání bude v letošním roce 
na celou akci a bude směřováno do prosince 
nebo případně ledna. Důvodem je plánování 
prostředků na účtech poskytovatele.

Závěr:
Zásadní připomínka k odpovědi paní Tesa-
řové, vedoucí úřadu, je, že odpověď byla vy-
tvořena 28. 7. 2011, což je minimálně jeden 
den po uplynutí 30 denní lhůty k odpovědi. 
Odpověď byla doručena 29. 7. 2011, co je dva 
dny po termínu. Není dobré nechávat dojít ter-
míny na jejich úplnou hranici. Je to neetické  
a také nespolečenské. Nejsem byrokrat a ni-
kdy nebudu, ale za maličkostmi se někdy skrý-
vají velké průšvihy. Jako specialista na popis  
a řízení procesů přispěji radou. Vše je v plnění 
termínů, kontrolních mechanismech a píli.

Ing. Petr Jankovský

Vyjádření městského úřadu
Dotazy Ing. P. Jankovského byly předány dne 27. 
6. 2011 ve večerních hodinách na veřejném za-
sedání zastupitelstva města, dne 28. 6. 2011 byly 
převzaty podatelnou MěÚ. Vzhledem k rozsahu 
a odbornosti jednotlivých dotazů se k nim vyjad-
řovaly 4 odbory našeho úřadu. Mou snahou bylo 
podat Ing. P. Jankovskému vyčerpávající odpo-
vědi a proto jsem využila celou dobu lhůty.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu

Napsali nám
Vážená redakce,
zasílám příspěvek, ve kterém reaguji na 
dopis paní doktorky Benešové a na odpo-
věď pana starosty.

Vážený pane starosto,
Dovolte, abych stručně reagovala na Vaši 
odpověď, kterou jste uvedl na dopis paní 
doktorky Benešové. To, že finance všude 
chybí, to víme pravděpodobně všichni. 
Paní doktorka Vás ale chtěla upozornit, 
že pro lidi, pro které důchod je jediným 
zdrojem příjmu, je koeficient 5 opravdu 
velkou zátěží. To, že myslíte na potřeby 
obce, je hezké, ale na spoluobčany by 
zastupitelstvo nemělo také zapomínat.  
K napsání tohoto dopisu mě vedlo odvy-
sílání zpráv (7. 8.) v TV, kde uváděli, že 
ke koeficientu 5 přistoupilo 11 obcí v celé 
ČR. Přes 90% obcí nepřistoupilo k žádné-
mu navýšení. Nečekám žádnou Vaši od-
pověď, ale myslím, že by zastupitelstvo, 
které jsme si zvolili, mělo koeficient ještě 
přehodnotit.

Marie Podlešáková

Vážený pane starosto,
děkuji Vám za odpověď na můj dopis. 
26 milionů na investice je určitě hodně 
málo, ale trvám na tom, že cca 2 miliony 
od obyvatel při rozdílu mezi koeficienty 3 
a 5 městu výrazně nepomohou a mnohé 
obyvatele zatíží. Trvám na koeficientu 3. 
Velmi oceňuji, jak se Vám daří získávat 
dotace apod. Vím, že je to obtížné, ale ve 
firmách se točí jiné peníze než v domác-
nostech, a protože se v Úvalech snad bude 
dále stavět, myslím, že tudy spíše vede 
cesta. 
Poslední poznámka: Myslím, že hlasová-
ní o koeficientech neproběhlo lege artis. 
Teprve dodatečně jsem si všimla, že při 
hlasování o koeficientu číslo 3 paní za-
stupitelka Poláková hlasovala 2 x a pan 
zastupitel Pokorný vůbec. Jestli se mýlím, 
omlouvám se, je to na úkor malého a ne-
přehledného písma. Nemám již příslušnou 
přílohu ŽÚ k dispozici, abych si to ověři-
la, ale je-li tomu tak, mělo by zastupitel-
stvo hlasovat znovu, aby zejména v takto 
„nepopulární „ záležitosti vše proběhlo  
i formálně správně. 

S pozdravem 
MUDr. Sylva Benešová

Paní Hejsková, nejprve mi dovolte poděkovat 
za Váš názor, který přinesl hodně opačný ná-
zor na věc. V následujících řádcích bych proto 
rád podrobněji rozvedl alespoň některé důvo-
dy, které mě vedly k rozpoutání této diskuse.:

1. Přítomnost zvířete v přírodě: Je přece oči-
vidné, že jde o jejich majitele. Proč přenášíte 
problém bezohledných jezdců na jejich koně? 
Vysvětlete mi, proč dnes uklízení exkrementů 
po psech je de facto normou slušného chová-
ní, a u koní, jejichž exkrementy jsou min. 20x 
větší, je to tak divné. Jaký je v tom rozdíl? To 
se vracíme zpátky do socialismu, kde všichni 

Zákaz jízdy koní na území obce Úvaly II 
– odpověď na článek Lenky Hejskové

mohli všechno. Po dvaceti letech od revoluce 
to už není úplně běžný názor. Všichni bychom 
měli být odpovědní za své činy, a to včetně ná-
sledků v podobě koblihů, které po sobě ukli-
dím, aby si i ostatní mohli užít čistý les. Zkuste 
si ale představit, že by ten les byl Váš. Jak by 
se Vám líbilo, že Vám někdo ničí a špiní cesty 
a ještě Vám sprostě nadává? I to byly pravdě-
podobné důvody, které vedly k zákazu pohybu 
koní v druhé polovině Klánovického lesa smě-
rem na Běchovice. Pohyb cyklistů, turistů a ji-
ných přátel lesa omezen nijak nebyl.

➜  ➜  ➜  strana 10
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➜  ➜  ➜  ze strany 8
2. Ohledně zvířete v přírodě se zeptám ještě na 
následující: Je také běžné, že se s koňmi běhá 
po osetém poli a ničí se majiteli budoucí úroda? 
Předpokládám, že asi ne, ale bohužel děje se to 
pravidelně a od zemědělců obhospodařujících 
pole přilehlá ke Klánovickému lesu vím, že 
škody jsou velice patrné a rovněž snadno roz-
poznatelné například od divokých prasat. Nic-
méně pokud ničitele=majitele/jezdce nechytí 
přímo při činu, je to těžko dokazatelné. Co vám 
brání jezdit po veřejné komunikaci a neničit 
cizí majetek? Že by bezohlednost a pocit „já 
jedu na koni a kdo je víc“?

3. Nepořádek v lese: Ano, máte pravdu, mohl 
bych se ohradit i proti jinému nepořádku  
v lese (a souhlasím s Vámi, že je ho tam víc než 
dost), ale to nebylo meritem věci. Samozřejmě, 
že pokud vidím jezdit do lesů neomalené řidi-
če na čtyřkolkách, ničící náš les podobně jako 
koně, okamžitě zasáhnu a můžu prohlásit, že se 
tady už znovu neobjevují na rozdíl od jezdců 
na koních. Totéž platí i pro vyvážení odpadků 
do lesa (pokud je to nutné, neváhal bych využít 
i obranných mechanismů, jako je přestupková 
komise města), ale obvykle najdeme společnou 
řeč, což se u koňáků nestalo, a proto jsem vo-
lil veřejnou diskusi k tomuto problému. Moje 
zkušenost je, že generalizace problému je vel-
mi úspěšný způsob, jak se vyhnout jeho řešení. 
Je to asi jako bych řekl: „S naším státním dlu-
hem není potřeba nic dělat, 
podívejte se na Řecko nebo Ameriku, to jsou 
teprve problémy, ty se musí řešit!....“ A nako-
nec se neřeší vůbec nic. 

4. Nepříjemné a hluboké stopy: Povězte mi, 
co udělá 500kg zvíře prudce běhající pravi-
delně po stejné cestě několikrát za den? Ce-
lých 500kg je koncentrováno do čtyř kopyt. 
Běžte se podívat do lesa např. k Mukařovu, 
Žernovce, kde jsou větší stáje, jak vypada-
jí cesty v lese. Lidé po nich v podstatě cho-
dit již nemohou. Takže to chcete mít i u nás  
v Úvalech? A mohu Vám říci, že chodím do lesa 
pravidelně běhat, takže vidím, jak se situace 
postupně zhoršuje. Vymlouvat se na těžkou les-
ní techniku a svalovat na ni ještě „hlubší“ stopy, 
mi připadá laciné, navíc když les je jejich  ma-

jetkem a z podstaty se v něm musí pohybovat 
právě v měsících, kdy je sice povrch cest ještě 
měkčí než obvykle, ale odpočívající přírodě to 
nevadí. A na rozdíl od jiných se alespoň snaží 
dát všechno do původního stavu, neboť by jim 
nesjízdné cesty při příští těžbě znemožňovaly 
práci, a to si žádný hospodář nemůže dovolit.
5. Koblížky: Tak zde jste mě zaskočila. Bo-
hužel, jako mnoho ostatních Vaši lásku pro 
cizí koblihy opravdu nesdílím. Nechápu, proč 
bych se na ně měl dívat, když by stačilo, aby 
alespoň majitel koně vystrčil zvíře zadkem  
z cesty, a alespoň se snažil následky minima-
lizovat. Přišlo by mi to jako základní sluš-
nost. Ale pokud majitelé koní odmítají udělat  
i takovou maličkost, tak pak je to smutné. Na 
druhou stranu, hodně z nás máme malé děti a 
spíše bychom to měli vnímat jako potenciální 
zdroj hygienických problémů.
6. Protivný soused: Majitelé koní se mi radši 
odmítli představit, takže ani nevím, jestli psa 
mají.
7. Bezpečnost chodců: Osobně se domnívám, 

že cválající kůň nepatří na hlavní frekventova-
né cesty, kde se velmi často nacházejí i malé 
děti. Minimálně na té straně lesa, kde bydlím 
já, jezdci prakticky pokaždé cválají a mohu Vás 
ubezpečit, pokud jdete s malými dětmi proti 
nim, tak to není příjemná zkušenost. I to pova-
žujete za normální?
8. Pokud jste takovou milovnicí koní, že si mů-
žete dovolit jich pár vlastnit, v průběhu dne si 
jít několikrát zajezdit, kupte si někde v ústraní 
2ha lesa, oploťte si ho, aby vám tam nechodili 
pejskaři, nejezdili cyklisté a nikdo vám tam ne-
vyvážel žádný nepořádek, a jezděte si, cválejte 
nebo klusejte do libosti, ale neobtěžujte svým 
VIP koníčkem nás ostatní.
Vám i mně jde zcela jistě o stejnou pozitivní 
věc -  „náš“ Klánovický les, a proto bychom 
měli vždy hledat rozumný kompromis, který 
bude přijatelný pro všechny. Nicméně se obá-
vám, že současný trend s koňmi nás v blízké 
budoucnosti přivede do stavu zmiňované Žer-
novky a dalších, kde se lesní stezky změnily na 
koňské stezky.

Tomáš Kadlec  

MOBILIZACE
za vydání další vyhlášky regulující život všech občanů Úval
Pro: všem lidem, kteří chtějí, aby byl jejich svobodný život omezován maximem zákonů, 
vyhlášek a nařízení 

Nástroje: sekačky, křovinořezy, motorové pily, cirkulárky, hoblovky, brusky…

Kdy: sobota v 8 hod. ráno nebo ideálně neděle od 8 hod. až do večera 

Důležité: hlučné činnosti provozujte v těchto termínech pravidelně, v odpoledních hodinách 
počkejte se spuštěním stroje, až si váš soused půjde na zahradu vypít svůj šálek kávy

Cíl: maximum stížností na podatelně MÚ od obyvatel, které svým hlukem budete obtěžovat. 
Tímto bezohledným chováním vůči sousedům zajistíte, aby byla vyhláška o redukci hluku  
v Úvalech na nejbližším zastupitelstvu opět předložena a přijata.

Vysvětlení pro méně chápavé spoluobčany: V normální společnosti je samozřejmostí, že ví-
kendové dny slouží k odpočinku a regeneraci. Proto je slušnost omezit v sobotu ráno 
a v neděli hlučné činnosti. Tráva se zkrátka nemusí sekat při východu slunce ani s plným 
břichem po obědě. 

Jan Němec

kultura a volný čas

Ve dnech 10. a 11. srpna t. r. se uskutečnilo 
avízované soustředění zájemců o zpěv Ry-
bovy České mše vánoční v prosinci v Úva-
lech a ve Škvorci. Ukázky nácviku jednot-
livých částí skladby vedl posluchač Pražské 
konzervatoře Martin Vydra, který také po-
vede jednotlivé zkoušky. Cílem je utvoření 
jednorázového pěveckého tělesa pro uvede-
ný účel – spojeného pěveckého sboru.
Do projektu se dosud zapojili sólisté - po-
sluchači Pražské konzervatoře, komorní sbor 
Christi Úvaly a někteří zájemci z řad úval-
ských občanů i doprovodný komorní orchestr 
v obsazení flétna, horna, 1. a 2. housle, violon-
cello, varhany.
Pěvecké zkoušky se budou konat vždy v pon-
dělí od 18 hodin do 20 hodin v prostorách fary 
Církve československé husitské v Úvalech, 
Pražská 180.

ZAČALI JSME, PŘIJĎTE I VY
Zahajovací zkouška se 
koná v pondělí 5. září.
Nábor dalších zájem-
ců – zpěváků uzavřen 
ještě není. Máte-li 
zájem i vy, čtenáři, si 
zazpívat v prosinci v 
Úvalech a ve Škvorci 
v „Rybovce“, přijď-
te přímo na zkoušku 
nebo se ozvěte na 
níže uvedený tele-
fonní kontakt. Rádi 
vás mezi sebou uví-
táme. Nic není pod-
mínkou.

Za realizační tým
Dr. Vítězslav Pokorný, 

tel. 607120386 
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Drazí přátelé, již je tomu 14 let, co jsme se dali 
dohromady a založili naši kapelu. První roky 
jsme jezdili od čerta k ďáblu a hráli, kde se dalo, 
bylo to tenkrát až 150 koncertů do roka. Časem 
jsme to museli trošku zredukovat, v současné 
době hrajeme něco okolo 70 koncertů ročně,  
a tak se stalo, že jsme se prokousali až k 1000. 
koncertu naší existence. Bude to jistě význam-
ný milník v naší historii. Rozhodli jsme se to 
pořádně oslavit a uspořádat akci, na kterou, jak 
doufáme, se dlouho nezapomene, sezvat muzi-
kanty, kteří s námi kdy hráli i nehráli a pobavit 
sebe a hlavně vás, naše ctěné publikum! Datum 
byl stanoven na pátek 9. září, kdy se v 19 ho-
din otevřou dveře úvalského kulturního stánku, 
házenkářského hřiště pod sokolovnou, aby od 
20 hodin vystoupila námi vytipovaná předska-
kující kapela Koblížci ze Šumperku a po té od 
21 hodin již započala produkce nás Divokejch 
Billů a sezvaných hostů, která potrvá nadstan-
dardně něco kolem dvou hodin, tedy zhruba do 
23 hodin. Ani potom ale zábava nekončí, roz-
točíme hvězdná kola a zatančíme v rytmech DJ 
D. Billa a popijeme něco ohnivé vody. Tímto 
vás všechny srdečně zveme na náš 1000. kon-
cert. Všechny potřebné informace naleznete na 
www.divokejbill.cz, těšíme se moc!!! 

Za DB Vašek Bláha

Divokej Bill 1000. koncert

zprávy z MDDM

Na letním táboře MDDM  
v Jindrově se 22 dětí se svými 
vedoucími a instruktory vyda-
lo v táborové hře po Hedváb-
né stezce z Benátek do Číny. 
Karavany obchodníků navští-
vily řadu zemí a měst, kde za-
žily spoustu dobrodružství při 
hledání zlata, drahých kame-
nů, lovu, práci v „továrně“, na 
poli i v lese. Celou dobu děti 
obchodovaly s nejrůznějším 
zbožím, zvířaty a snažily se 
vyřídit objednávku bohatého 
benátského kupce, dobře na-
koupit a prodat a tím získat co 
nejvíce bohatství a zboží.

Alena Navrátilová

Z letního tábora v Jindrově

Vítejte v Turecku, nasvačit a šup 
do továrny na koberce

Boj o vodu a získání stáda 
velbloudů v Arábii

Orientální tanečnice na 
dvoře perského šáha Nastal čas zasít rýži
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Máme diamanty, stříbro, zlato…
copak koupíme si za to?

Plachty na stožár, dál jedeme lodí

Autoři fotek vedoucí LT a Radek Navrátil

8.-12.8.  jsme si užívali na příměstském táboře 
lidové tvorby malbu na sklo, pečení a zdobe-
ní perníčků, vytvářeli jsme pavouky ze sena, 
přáníčka z lisovaných květin, tašky na dár-
ky a úžasné bylo vázání květinových  vazeb 
s Danou Kobrlovou. Také jsme byli na zámku 
v Loučeni , prolézali jsme  labyrinty v zámec-
kém parku  a v restauraci Vtipná kaše jsme si 
dali opravdu dobrý oběd. Prostě se zadařilo.

Jana Pospíšilová a Jana Kubešová 

Choltice 2011
Dramaticko-hudební tábor v Cholticích nabízí  
dětem, které baví divadlo, vymýšlení příběhů, 
výtvarná a hudební činnost, mnoho příleži-
tostí, jak uplatnit svůj talent. Kromě toho si 
užíváme různé hry a sportovní klání. I letos se 
zadařilo . Choltice jsou prostě Choltice.

Jana, Hanka, Petr a Pavel
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Letos už pátým rokem pořádáme v Cholticích 
cyklisticko-turistický tábor. Je tam krásně a par-
ta, která jezdí skoro stejná, je úžasná. Tak co si 
přát? Aby nám to ještě dlouho vydrželo.

Příměstské tábory MDDM
Na příměstských výtvarných táborech s téma-
ty „Pod hladinou“ a Putování s
dinosaury“ se malým autorům velmi dařilo. 
Užili jsme si malování, kašírování,
tvoření, hry, výlety do Prahy do Podmořského 
světa a Dinoparku a i mlsání zmrzlinových po-
hárů. Na závěrečných výstavách se děti mohly 
pochlubit svými výtvory, ze kterých měli ra-
dost nejen rodiče a děti, ale i my vedoucí.

Jana Krejsová, Hanka Novosádová  
a Iva Pospíšilová
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ZÁPIS DO KROUŽKŮ

MDDM ÚVALY

JE 13.-15.9. 

OD 8 DO 18 HODIN

Přišel nám domů dopis. Předposlední den, kdy 
už jsme ani nedoufali. Stálo tam: 
„Ahoj, mami a tati, máme se tu dobře.
Šli jsme z Benátek do Asie, pak jsme šli do Tu-
recka, tam jsme dělali koberce. Z Turecka jsme 
šli do Arábie a z Arábie jsme šli do Persie.  
Z Persie jsme šli do Mongolska, z Mongolska 
jsme šli do Ruska. Tam jsme sbírali nefrit.  
Z Ruska jsme šli do Japonska a pozítří jedeme 
domů, to je škoda. Ahoj…“

Co k tomu dodat? Myslím, že to mluví samo 
za sebe. Děti se z tábora vrátily nadšené, 
přivezly si spoustu nových poznatků, vese-
lých zážitků, poznaly nové kamarády. Chtěla 
bych tímto poděkovat celé partě, která tábor 
MDDM „Po hedvábné stezce“ připravovala, 
za výbornou organizaci a velmi zajímavý pro-
gram. Tak zase za rok…

Máma dvou táborníků, 
Mirka Borecká

Pochvala táboru v Jindrově

okénko knihovny
Nemůžete v knihovně 
něco najít – my také ne! 
Tak co s tím?
A už je to tady. Ať děláme, co děláme, na-
stala doba, kdy již opravdu není kam knížky 
ukládat. Regály až do stropu, sklad praská 
ve švech, bez štafliček se neobejdeme. Co 
je nám platné, že máme knížky přehledně 
uspořádané, když jsou pro čtenáře i pro nás 
obtížně přístupné. Je důležité, aby se čtenáři 
rychle orientovali, kde co najdou. Nemůžeme 
přece po těch starších chtít, aby šplhali právě 
pro tu svou detektivku až ke stropu. Tak co 
s tím?
Díky revizi, kterou jsme letos v létě děla-
ly, víme, že máme ve skladu soubory nád-
herných encyklopedií a naučných knížek 
z různých oblastí, které si nikdo nepůjčuje, 
protože co není na očích…. Také není možné 
přestat nakupovat nové tituly, jak by k tomu 
naši čtenáři přišli. Co čtenář, to jiný požada-
vek, někteří chtějí jen to nové, jiní se rádi vra-
cejí ke starším titulům, důležité je vyvážení 
všech žánrů, aby si každý přišel na své. Tak 
co s tím?
A přitom smyslem moderní knihovny není 
pouze přijmout a vydat čtenáři knížky. Kni-
hy nejsou housky a všechno se neodbude  
u výpůjčního pultu. Lidé potřebují místo, 
kde je možné s knížkami pobýt, přečíst si 
v klidu noviny, časopisy, popovídat si na-
vzájem. Mít možnost prostoru ke studiu, 
protože ne všechno je možné půjčit domů. 
Správná knihovna je místo, kam přijdu, 
když něco nevím. Kde mi poradí, jak to na-
jít a kde. Je to místo pro setkávání lidí bez 
rozdílu věku.
Faktem je, že knihovna je v našem městě 
jedinou stálou kulturní institucí. Logicky 
by se tedy měla stát základnou pro ostatní 
kulturní dění v našem městě. Tak co s tím?  
Učíme své děti, že knihy si zaslouží důstojné 
zacházení, a zrovna tak si ho zaslouží čtenáři 
našeho města a my knihovníci taky. Tak co 
s tím?
A tak se obracíme na vás, čtenáře naší 
knihovny. Jak si myslíte, že by měla knihov-
na v našem městě vypadat? Chcete-li se s 
ostatními podělit o své názory, nápady nebo 
připomínky týkající se naší knihovny, nevá-
hejte a napište je!
Přejeme všem pěkný začátek školního roku  
a my se na vás těšíme opět v pondělí a ve 
čtvrtek v 9.00 -11.00, 12.00 – 18.30 a v so-
botu 8.00 – 11.30 hodin.

Knihovnice MěK Úvaly

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám v tomto čísle Života 
Úval představila občanské sdružení, jehož tra-
dice je sice zatím poměrně mladá, ale rozhod-
ně zastává významné místo v životě našeho 
města.
Sdružení vzniklo na jaře roku 2007. Jeho 
původní celý název tenkrát zněl „Za rozvoj 
Úval – Nová šance“, později členové užíva-
li pouze zkrácené označení „Nová šance“. 
Zakládajícími členy byli (abecedně): Mar-
tina Bedrnová, Petr Frýdman, Jana Horo-
vá, Eva Kiššová, Miloslav Kolařík, Helena 
Novosádová, Pavel Polák, Ivana Prchalová, 
Vladislav Procházka, Petr Rytina, Jaromír 
Stemberg. Někteří členové později ze sdru-
žení vystoupili, ať už z osobních či časových 
důvodů. Naopak se do činnosti sdružení ak-
tivně zapojila většina rodinných příslušníků 
zbývajících členů.
Sdružení je spjato zejména se dvěma již tra-
dičními akcemi, a to „Čarodějnickým bě-
hem“, který se koná vždy na jaře, a „Úval-

ským jabkobraním“, s nímž se setkáváme  
v podzimním období.
Protože organizace těchto akcí je velmi nároč-
ná, pomáhají při nich členům sdružení nejen 
rodinní příslušníci, ale i kamarádi. Jen díky 
nim se pak mohou ostatní Úvaláci zúčastnit 
různých kulturních a sportovních soutěží, kte-
ré jsou určeny jak pro dospělé, tak pro děti.
Členové sdružení se zároveň podílejí na roz-
voji kulturního, sportovního a společenského 
života v našem městě.
V dubnu 2011 se sdružení přejmenovalo na 
„Spolek Jonatán“. V současné době se na 
činnosti spolku podílejí: Martina Bedrnová, 
Pavlína a Petr Frýdmanovi, Jana a Jiří Horovi, 
Miloslav Kolařík, Helena Novosádová, Jarka 
Čadová a Pavel Polák, Ivana Prchalová, Blan-
ka a Petr Rytinovi, Atka a Jaromír Stember-
govi.
Jim všem děkujeme za čas a ochotu, které své-
mu sdružení věnují, a za úžasné zážitky, které 
si z jejich akcí odnášíme.

Mgr.Romana Vorlíčková

úvalské portréty 

napsali o nás

Občanské sdružení Za rozvoj Úval – Nová šance
(od dubna 2011 Spolek Jonatán)

Lidé z Prahy, ale i z jiných regionů stále láká 
bydlení ve Středočeském kraji, v těsné blíz-
kosti metropole. Při rozhodování, kde si koupí 
dům či byt, rozhoduje, zda je v obci plyn, ka-
nalizace i místa ve školce či ve škole. 
PRAHA VÝCHOD. Ceny pozemků v Úva-
lech, Šestajovicích, Horoušánkách, Jirnách či 
v Tuklatech by měly v nadcházejícím období 
mírně růst. Vyplývá to z průzkumu realitní 
kanceláře Century 21 Elán. Naopak ceny ro-
dinných domů a bytů budou stagnovat nebo 
nepatrně klesat. 

Jeden metr, rozdíl tři stovky 
Trend přesunování se lidí do obcí a měst za Pra-
hou pořád trvá. „Není to nijak zvlášť dramatic-
ké, města se nevylidňují, ale někteří lidé stále 
chtějí bydlet v rodinném domě se zahrádkou 
mimo velké město,“ říká sociolog Tomáš Kos-
telecký. „Nicméně do příměstských oblastí se 
nestěhují jen lidé z Prahy, ale i ti, kteří přijdou 
z jiného regionu,“ doplňuje. Podle průzkumu, 
který na konci loňského roku provedla agen-
tura Dema, by téměř polovina Pražanů, kteří 
uvažují o stěhování, volila právě obec v okolí 
Prahy. Hlavním kritériem při výběru nemovi-
tosti nicméně už není její cena, nýbrž lokalita 

a občanská vybavenost. To, jak je obec i město 
vyhledávané, pak odráží i cenu. Zatímco metr 
čtvereční pozemku v Tuklatech se prodává za 
1490 korun, v Přišimasech to je o 300 korun 
méně. „Tuklaty mohou nabídnout veškerou 
občanskou vybavenost, hezké okolí a přede-
vším výborné dopravní spojení s Prahou,“ říká 
Markéta Klapková, ředitelka realitní kanceláře 
Century 21 Elán. Proto tu očekává zvýšenou 
poptávku po pozemcích, které jsou vhodné 
pro stavbu rodinných domů. Tuklaty měly pů-
vodně okolo 650 obyvatel, nový územní plán 
počítá s dvojnásobkem. „Ale nesnažíme se být 
satelitem,“ upozorňuje Petr Jenšovský, staros-
ta obce. Naopak ve čtyři kilometry vzdále-
ných Přišimasech by měly ceny stagnovat. 
„Chybí tu plyn i kanalizace. Není dost míst 
ve školce, základní školu obec vůbec nemá.“  
Oblíbenost určitých obcí potvrzuje i realitka 
Remax. Podle makléře Petra Mazla je největší 
poptávka po bydlení v Jirnách, Šestajovicích, 
Klánovicích a Úvalech. Důvod? Blízkost Klá-
novického lesa. „Nárůsty cen však nečekáme. 
Stále je na deset nemovitostí jeden zájemce,“ 
říká Mazel. 

Eva Fryšarová, zdroj MFDNES

Je obec atraktivní? Ceny pozemků tu mohou růst
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V každém školním roce je v naší škole po-
řádáno mnoho pěkných akcí, při kterých 
vzniká spolupráce nejen mezi našimi dětmi 
a učiteli, ale i s dětmi z jiných škol v oko-
lí, s různými organizacemi, s rodiči. Velmi 
důležité jsou první dny v září, kdy se děti 
vracejí po dvou měsících, prvňáčci začínají 
v novém prostředí. 
Proto se v naší škole nezačíná hned „naostro“, 
ale probíhají dny osobnostní výchovy. Co to 
znamená? Ještě než zasednou žáci do lavic, 
prožijí se svým kolektivem a třídním učite-
lem několik dnů při různých hrách, sdělování 
si dojmů z prázdnin a společných výletech. 
Mají možnost se sblížit, popovídat si, navázat 
stará i nová přátelství se svými spolužáky. Je 
to čas opravdu smysluplně 
využitý. Každý ročník má 
dané téma, na které si třídní 
učitel připraví program pro 
děti ze své třídy na tři až pět 
dní. 

1. ročník téma „Seznáme-
ní“, které přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vzta-
hů ve třídě, rozvíjí základní 
dovednosti komunikace a 
pomáhá utvářet pozitivní 
postoje k sobě samému.

2. ročník téma „Rozvoj 
vztahů ve třídě“, které vede 
k porozumění sobě samému 
i druhým, rozvíjí dovednosti 
dobré komunikace a spolu-
práce. Rozvíjí mezilidské 
vztahy a rozvíjí dovednosti, 
které vedou k řešení problé-
mů všedního dne.

3. ročník téma „Já a moje 
práva a povinnosti“. Kurz 
vede k pochopení řádu, pra-
videl pro fungování třídy, 
společnosti, k respektování 

Vítání prvňáčků
Startem do nového školního roku, který 
proběhl tentokráte ve čtvrtek dne 1. 9. 
2011, nastanou po dvouměsíčních prázd-
ninách starosti a další povinnosti nejen 
dětem, ale i rodičům. Především rodičům 
prvňáčků, kteří tak jako každý rok nastu-
pují do naší základní školy v hojném po-
čtu. Je to pro ně velký den, neboť se stávají 
„školáky“. Naučí se spoustu zajímavých  
a důležitých věcí, letos především číst, 
psát a počítat. Potkají a poznají mnoho 
lidí, kamarádů a učitelů. Mnohé zážitky 
spojené se školní docházkou si budou pa-
matovat celý život, a proto jim přejeme 
hodně štestí a „ vítejte ve škole“.  Úvalské 
prvňáčky přivítali v lavicích v první škol-
ní den nejen učitelé, ale také starosta měs-
ta Úvaly MUDr. Jan Šťastný, který všem 
prvňáčkům předal malé překvapení.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu 

Co nás čeká v září?
etnických a jiných odlišností. Žáci si uvědo-
mují svá práva a povinnosti a důležitost jejich 
dodržování. Motivuje k ohleduplnosti a ocho-
tě pomáhat zejména slabším.

4. ročník téma „Já a společnost“ pomáhá ke 
zvládnutí vlastního chování. Umožňuje získat 
sociální dovednosti pro řešení různých kon-
fliktů. Vede k uvědomování si různosti lidí, 
názorů, přístupů k problému.

5. ročník téma „Já a svět“ učí přijmout dru-
hého jedince se stejnými právy, komunikovat 
a žít ve skupině s příslušníky odlišných soci-
okulturních skupin, uplatňovat práva druhých. 
Učí žáky si uvědomit možné dopady svých 

verbálních a neverbálních projevů, napomáhá 
žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám 
sebou.

V 6. ročníku většinou vyjíždějí děti se svý-
mi třídní učiteli na adaptační kurz. Ten 
pomáhá k porozumění a k utváření pozitiv-
ního postoje k sobě samému i k druhým. 
Přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů ve třídě. Rozvíjí základní dovednosti 
komunikace, napomáhá ke zvládnutí vlast-
ního chování. Prohlubuje empatii, schopnost 
aktivního naslouchání a spravedlivého posu-
zování. 
Protože v této době děti vstupují na druhý 
stupeň základní školy, mění učitele a někdy  
i spolužáky, je výjezd na několik dnů s novým 
kolektivem a třídním učitelem důležitý a pro-
spěšný. 

7. ročník téma „Rozvoj vztahů ve třídě“ 
rozvíjí dovednosti asertivní komunikace, 
utváří a rozvíjí dovednosti při spolupráci, děti 
se učí řešit konfliktní situace, volit přijatelný 

kompromis. Rozvíjí mezilidské vztahy v ko-
lektivu i mimo něj.

8. ročník téma „Škola jako místo setkává-
ní“ přispívá k uvědomování mravních hodnot 
různých způsobů chování. Učí žáky komu-
nikovat a žít ve skupině s příslušníky odliš-
ných sociokulturních skupin, učí se uplatňo-
vat svoje práva a respektovat práva druhých. 
Rozvíjí dovednosti rozpoznat projevy rasové 
nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku 
xenofobie. Pomáhá žákům uvědomit si vlastní 
identitu ve skupině.

9. ročník téma „Já a svět kolem mě“ vede k 
uvažování o problémech v širších souvislos-

tech, ke kritickému myšlení a k otevřenému, 
aktivnímu postoji v životě. Rozvíjí a podpo-
ruje schopnost zaujetí vlastního stanoviska. 
Vede k aktivnímu rozvíjení a ochraně zdraví 
v propojení jeho složek – sociální, psychické 
a fyzické. 

Není zcela jednoduché pro učitele vytvořit pro 
děti několikadenní program, který naplní cíle 
daného tématu, vytvoří příjemnou atmosféru 
a hlavně děti zaujme a pobaví. Proto vedení 
školy každý rok připravuje pro své učitele 
různá školení a semináře, kde mohou čerpat 
inspiraci. 
Ve všech ročnících si v těchto dnech děti spo-
lečně se svými učiteli opakují a utváří pravidla 
chování ve své třídě.  Protože to jsou pravidla, 
která si pod vedením učitele stanovují děti 
samy a potom si je ve třídě vyvěsí, mají pro 
ně velký význam.
Už se na děti moc těšíme a doufáme, že takto 
zahájený nový školní rok přispěje k tomu, aby 
se děti cítily ve škole dobře.

Mgr. Lenka Foučková
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Záměr postupné obnovy Králičiny a rozvoje 
jejího rekreačního potenciálu uzrál v našem 
sdružení někdy koncem roku 2008. V následu-
jících letech jsme se zaměřili na úklid divokých 
skládek na území dnešního přírodního parku. 
Dalším logickým krokem k obnově nivy Vý-
moly bylo opět začít s pravidelným kosením 
nivních luk, protože ty bez údržby zarůstaly 
náletovými křovinami a kopřivami. „Havarijní 
stav“ desetiletí nekosených luk se nám podaři-
lo zvládnout díky penězům z grantu z Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje. Díky 

této dotaci a díky dobrovolné pomoci řady ob-
čanů Úval se loni povedlo dostat louky do ta-
kového stavu, že letos již bylo možné pokosit 
je pomocí zemědělské techniky, tedy s daleko 
menšími náklady než loni.  Finance na letoš-
ní kosení šly z rozpočtu o. s. Otevřené Úvaly. 
Kosení proběhlo v červenci a následně ve dvou 
víkendech za sebou dobrovolníci opět pomáha-
li s hrabáním a úklidem sena.  Ráda bych po-
děkovala všem, kdo letos přišli a přiložili ruku 
k dílu, a to i přesto, že počasí si s námi trochu 
zahrávalo. Příští rok počítáme s kosením opět.

Kosení luk v Králičině 2011

Kdo se vydá do Králičiny v září, měl by mít 
šanci vidět louky v plné parádě -  myslím tím 
plné rozkvetlých ocúnů.  Díky pravidelnému 
kosení se populace ocúnů totiž na loukách ná-
sobně zvětšila. 
A letos na podzim se dočkáme také dalšího 
krůčku v obnově Králičiny – instalace tabu-
lí naučné stezky, která tudy povede. S jejím 
otevřením se předběžně počítá na jaře příštího 
roku. 

Mirka Borecká,
Otevřené Úvaly, o. s.

Píše se rok 1701, v kalendáři máme 3. srp-
na a na úvalském, slavnostně vyzdobeném, 
náměstí se před jednou z usedlostí místního 
rychtáře Jiřího Doubravy tísní hloučky zvě-
davců dychtící spatřit novou sochu svého 
oblíbence Jana Nepomuckého. Všichni se 
chtějí poklonit památce umučeného gene-
rálního vikáře arcibiskupa Jana z Jenštejna, 
kterého – ač ještě nebyl svatořečen – uctí-
vají jako patrona zpovědního tajemství. 
Jsou jistě pyšní na krásnou pískovcovou 
sochu pořízenou nákladem místního rych-
táře. Jeden z přítomných nakonec trochu 
neskromně pronese: „Naše socha Johán-
ka z Pomuku je ještě mnohem krásnější, 

než jakou mají v Praze na Karlově mostě.  
A hlavně je naše!“
Opusťme však historickou fabulaci a přenes-
me se do budoucnosti. Nikdo ze zúčastněných 
barokní slavnosti nemohl tušit, jak pohnutý 
osud jejich sochu čeká. Těžko si mohl člověk 
na začátku 18. století představit vznik Česko-
slovenské republiky a vzedmutou vlnu seku-
larizace doprovázenou kácením památek svět-
ců, zejména sv. Jana Nepomuckého. Úvalská 
socha však měla štestí a díky autoritě místního 
faráře P. Aloise Dostála byla pouze přesunuta 
na méně exponované místo ke kostelu. Patr-
ně aby tolik „neprovokovala“, byla podstatně 
snížena a část podstavce byla našimi předky 

Úvalská socha důstojně slaví 310 let své existence
prozřetelně zakopána pod zem. Tento čin nám 
umožnil v červnu 2010 na začátku restaurá-
torských prací, navracejících soše zašlý lesk, 
učinit unikátní nález. Po přehodnocení kon-
cepce restaurátorského zásahu bylo jasné, že 
se nám v Úvalech podaří obnovit kompletní 
sochu sv. Jana Nepomuckého, která je nejen 
nejstarší drobnou památkou regionu, ale která 
patří vůbec k těm nejstarším v Čechách.
Aby však mohla socha letos v září důstojně 
oslavit 310. výročí své existence, bylo tře-
ba nastřádat více než 250 000 Kč. Sdružení 
Otevřené Úvaly se za tímto účelem podařilo 
získat granty od Nadace VIA a Nadace OF, 
dále se na obnově podíleli sponzoři, mezi 
které se během dokončovacích prací vý-
znamnou měrou zařadilo i Město Úvaly. Vy-
účtování projektu proběhne k 31. 10. 2011, 
proto se na něm stále můžete finančně podílet 
(434261339/0800, VS 777). Všem přispěva-
telům patří upřímné poděkování. Ve sdruže-
ní Otevřené Úvaly pevně věříme, že se vám 
všem památka, zrestaurovaná Mgr. Alexan-
drem Kozlovem, ak. soch., líbí a budete na 
ni stejně pyšní jako naši předci před 310 lety 
a podaří se nám uchovat jejich odkaz dalším 
generacím. Srdečně vás také zveme na akce 
konané u příležitosti dokončení restaurátor-
ských prací ve středu 14. září 2011, které tvo-
ří součást tzv. Dnů evropského dědictví.

Petra Kyselová,
Otevřené Úvaly
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Pozvání na zájezd
Klub důchodců Úvaly, o. s., pořádá 
výlet do kláštera Sázava a zámku Jem-
niště, který se koná ve čtvrtek 29. září 
2011. Odjezd je od nádraží ČD Úvaly 
v 8.00 hodin s možností nastoupení 
také na autobusové zastávce Slovany 
u nákupního centra PENNY v Úvalech 
v 7.45 hodin. Zájemci se mohou při-
hlásit u paní Havlíkové nebo Sedlma-
jerové každou středu od 14.00 do 15.00 
hodin v sálku Domu s pečovatelskou 
službou Úvaly, nebo u pana Loskota 
na Slovanech. Srdečně všechny zveme  
k poznávání krás naší vlasti! 

Havlíková Eva, 
Klub důchodců Úvaly, o. s.

Ve Stříbrné Skalici se koncem července konal 
tradiční letní devítidenní hasičský tábor. Letoš-
ního třináctého tábora se zúčastnili opět mladí 
hasiči z Úval a Nových Jiren a další děti z okol-
ních obcí. Vedoucími a jinými organizátory, kte-
ří zajišťovali bezproblémový chod tábora, byli 
jako obvykle výhradně členové SDH Úvaly.
Letos se v nevelkém městečku v Posázaví zje-
vili dávní bohové z Olympu, kterým byl za 
přítomnosti táborníků ukraden posvátný oheň.  
A protože mohli do podsvětí vstoupit, kromě 
boha Háda, který oheň uzmul, pouze lidé, sta-
tečně se zhostili záchrany posvátného ohně 
právě mladí táborníci. Čekala je celá řada ne-
lehkých úkolů, které museli dennodenně plnit 
při hledání cesty do podsvětí. Seznámili se  
s několika mytologickými postavami a čeli-
li nejobávanějším nestvůrám ze starověkého 
Řecka. Z každého souboje a z každého úkolu 
vyšlo alespoň jedno družstvo vítězně, a tak se 
podařilo shromáždit potřebný počet artefaktů, 
které dětem umožnily vstup do podsvětí. O pá-
teční noci se brána k posvátnému ohni otevřela. 
Noční cesta podsvětím byla strastiplná a složi-
tá, nejeden se chtěl vrátit zpět, ale nakonec se 
všichni ocitli v cíli cesty před bohem podsvětí 

Letní hasičský tábor

I přesto, že počasí příliš nepřálo a od řec-
kých veder bylo na míle vzdáleno, nenechali 
si táborníci ujít výpravy do okolí. Navštívili 
například nedaleký sázavský klášter a ba-
rokní zámek Jemniště, kde zhlédli i nástěn-
né malby zobrazující výjevy z řecké myto-
logie. Nelze přirozeně vylíčit vše, co jsme 
na táboře zažili. Tábor byl svým programem 
opravdu nabitý a zanechal plno zážitků  
a snad na něj děti i všichni dospělí, podíle-
jící se na jeho organizaci, budou vzpomínat 
s radostí.
Za SDH Úvaly Milan Bednář, foto Alena Tesa-

řová a Klára Dolejší

Smutná zpráva
Jako blesk z čistého nebe nás těžce za-
sáhla zpráva o úmrtí našeho kamaráda  
a kolegy Ing. Josefa Beneše. Zemřel ná-
hle dne 13. srpna 2011 ve věku 71 let. 
Přestože pro město, sdružení a bytové 
družstvo vykonal mnoho, pro nás bude 
navždy spojen s vodou a vodním hospo-
dářstvím v Úvalech a okolí.
Budeme vzpomínat.

Členové sdružení Otevřené Úvaly

Hádem, který za prokázanou statečnost a obě-
tavost slíbil vrátit posvátný oheň na Olymp.
Cestou nezískávaly děti jen artefakty, ale také 
poctivě vydělané peníze, totiž Skaličáky, za kte-
ré si při sobotní pouti mohly zakoupit různé zbo-
ží. A že bylo z čeho vybírat. A i poslední večer 
patřil zábavě, když se uskutečnila diskotéka.
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Během letních prázdnin proběhl na tenisových kurtech TC Úvaly 
prázdninový tenisový kemp, kterého se zúčastnilo celkem 19 dětí. 
I přes letošní deštivé léto nám přálo počasí (pršelo jeden jediný 
den!), a tak jsme se mohli naplno věnovat tréninku.
Tenis je náročný sport, k jehož zvládnutí je zapotřebí využívat všestran-
né pohybové aktivity. Účastníci kempu proto nehráli „jen“ tenis. Na-
cvičovali ovládání rakety a míče při různých koordinačních cvičeních, 
trénovali fyzičku, díky možnosti využít víceúčelové hřiště fotbalového 
klubu si vyzkoušeli i další míčové sporty, zahráli si různé hry, při kte-
rých rozhodovala rychlost, obratnost a postřeh. Neméně důležitou náplní 
kempu byl nácvik herních situací a vzájemné zápasy. Děti si vyzkoušely 
zahrát i čtyřhru. Pro všechny bylo překvapením, jakou oblibu si získa-
la cvičení u odrazové zdi. Doufáme, že nyní zde budeme potkávat více 
a více mladých tenistů a tenistek, protože odrazová zeď je výborným 
partnerem při tréninku, a ten, kdo ji využívá, má na kurtech před ostat-
ními obrovský náskok. Všichni účastníci obdrželi na závěr vyznamenání 
a medaile za vynikající výkony, které podávali během celého kempu. 
Všichni, jak děti, tak trenéři, jsme si nejen dobře zasportovali, ale i užili 
spoustu zábavy a už dnes se těšíme na příští tenisové léto!

Trenéři Tenisové školičky TC Úvaly

Tenisový kemp v Úvalech

Letos již pátý ročník 
Úvalského  
jabkobraní
Zveme všechny na další ročník akce Úval-
ské jabkobraní. Připomeňme, že při zatím 
posledním ročníku (tj. 2010) přibyly nově 
ukázky dravců, stan šermířů a malování per-
níčků. 
Všechny tyto věci uvidíte i v rámci nadchá-
zejícího jabkobraní, ovšem novinky máme  
i letos. Připravili jsme pro vás možnost ma-
lování henou, ale hlavně – pro lepší náladu 
bude živá hudba. Bude vám (i nám) hrát vý-
borná kapela Kolegové, která již pravidelně 
zpříjemňuje čarodějnický večer na hřišti pod 
sokolovnou.
Takže - začněte včas malovat, vyrábět, vařit  
a péct, abyste mohli svá díla přinést do tří 
hlavních soutěží. 

Jménem Spolku Jonatán
Jana Horová

sport

Začíná sezona všech družstev SK Úvaly. 
Protože uzávěrka Života Úval je 15. 8. 2011, 
seznámím vás i se zápasy, které se odehrají 
v srpnu, a to až do konce září.

Družstvo mužů „A“ – krajský přebor
14. 8. NE Mnichovo Hradiště 17:00 venku

21. 8. NE Beroun 17:00 doma

27. 8. SO Tatran Rakovník 17:00 venku

4. 9.  NE Kutná Hora 17:00 doma

11. 9. NE Nymburk 17:00 venku

18. 9. NE Nové Strašecí 16:30 doma

24. 9. SO Dobrovice 16:30 venku

Družstvo mužů „B“ – okresní přebor
27. 8. SO Mochov „A“ 17:00 doma

3. 9.   SO Pacov „A“ 17:00 venku

10. 9. SO Měšice „A“ 17:00 doma
17. 9. SO Mukařov „A“ 16:30 venku
24. 9. SO Sibřina „A“ 16:30 doma

Dorost – I. A. třída
28. 8. NE Milovice 10:15 doma
4. 9.   NE Bakov nad Jizerou 10:30 venku
11. 9. NE Jirny 10:15 doma
18. 9. NE Zeleneč 10:15 venku
25. 9. NE Dlouhá Lhota 10:15 doma

Žáci – I. A. třída
3. 9.  SO Zruč nad Sázavou 10:00 doma
11. 9. NE Týnec nad Sázavou 10:00 venku
17. 9. SO Sedlčany „B“ 10:00 doma
24. 9. SO Český Brod 10:00 venku
28. 9. ST Mezno 16:30 venku

Přípravka – okresní přebor
27. 8. SO Jirny 10:15 doma

4. 9.   NE Odolena Voda 17:00 venku

10. 9. SO Brandýs „A“ 10:15 doma

17. 9. SO Veltěž „B“   9:00 venku

25. 9. NE Brandýs „B“ 13:00 doma

Minikopaná – okresní přebor
10. 9, SO Radošovice 14:00 venku

24. 9. SO Stránčice 10:15 doma

Přeji všem družstvům hodně úspěchů, divá-
kům příjemnou zábavu, trenérům pevné nervy 
a hráčům příjemnou zábavu, vždyť o tu jde 
především.

Ing. Petr Jankovský

Rozpis zápasů sezony 2011-2012 SK Úvaly srpen až září – všechna družstva
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HÁZENÁ 
Informace o nadcházející sezoně 
2010–2011. 

Muži: 
Družstvo mužů je přihlášeno ve SRL (Spo-
lečná regionální liga), kde se postupně utká 
se Slavií Praha, Lokomotivou Vršovice, Kut-
nou Horou, Mělníkem, Mladou Boleslaví, 
Zručí nad Sázavou a Libčicemi. První utká-
ní na domácí půdě odehraje 26. 9. od 17.00 
proti Kutné Hoře. Velké cíle si družstvo mužů 
nemůže dávat. Vše bude záležet na snaze  
a ochotě obětovat házené a především trénin-
kům více času, než většina hráčů obětovala  
v poslední době. 

Mladší dorost:
Po dlouhých 25 letech se do Úval vrací do-
rostenecká ligová házená. Soupeři pro naše 
hráče jsou: Sokol Vršovice, Zruč n. S., Jab-
lonec n. N., Třeboň, Ledeč n. S., Dvůr Králo-
vé, Košutka, Ústí n. L., Chrudim. Cílem pro 
letošní rok je seznámení se s kvalitou soutěže 
a předvádění kvalitních výkonů. Chlapci celý 
srpen trénovali, prvních 14 dní dvoufázově 
na domácím hřišti, pak absolvovali 10 den-
ní soustředění a nyní dolaďují herní prvky, 
aby byli dostatečně připraveni. I když je nám 
všem jasné, že první rok bude těžký, těšíme 
se na každé utkání. Máme totiž v družstvu jen 
2 věkově srovnatelné hráče se soupeři, dal-
ší 4 jsou o rok mladší, a většina je dokonce  
z kategorie starších žáků. Bude to pro ně ale 
cenná zkušenost a v budoucnu se jim to určitě 
vrátí.

Starší žáci:
Pro kategorii starších žáků nastává asi nejtěžší 
rok. Budou hrát své dvě soutěže, Středočes-
ký přebor a Pražský přebor. Navíc budou na-
stupovat za dorost, a tak pro ně bude velice 
náročné zvládat fyzicky tak náročný program.  
V srpnu se ale připravovali společně s doros-
tenci, a tak by to měli zvládnout. 

Mladší žáci:
Mladší žáci se společně s ostatními připravo-
vali na novou sezonu na Letním sportovním 
soustředění v Žeravicích. Většina hráčů přišla 
z loňských minižáků, a tak si budou teprve 
zvykat na „velkou“ házenou.

Minižáci:
Teprve tento týden se začali scházet naši nejmen-
ší. Během měsíce září bude probíhat nábor no-
vých chlapců ročníku narození 2000 a 2001. Vě-
říme, že opět přijdou v hojném počtu a navážou 
na úspěchy svých předchůdců. 

Informace:
Veškeré informace o dění v oddíle, začátky 
jednotlivých zápasů, soupisky, tréninky, fo-
tografie atd. můžete sledovat na našich webo-
vých stránkách www.hazena-uvaly.cz.
Na závěr chci poděkovat všem našim spon-
zorům a podporovatelům, bez jejichž pomoci 
bychom nemohli s mládeží pracovat tak, jak 
pracujeme.

Za TJ Sokol Úvaly – oddíl házené 
Jiří Dráb

TJ Sokol Úvaly pořádá cvičení pro děti roční-
ků 2003 až 2006 v sokolovně na nám. Arnošta 
z Pardubic v Úvalech. Cvičení je zaměřeno 
na rozvoj všeobecné pohybové všestrannosti 
dětí, na které není při hodinách tělesné vý-
chovy ve škole příliš času. Začínáme rozhý-
báním se a zahřátím organismu formou nějaké 
jednoduché soutěže. Pak následuje rozcvička  
s protažením všech svalů s podporou správ-
ného držení těla. Většina nově příchozích 
dětí nedokáže udělat „svíčku“ či se dotknout 
čelem svého kolena. Procvičujeme obratnost 
dětí, děláme kotrmelce, učíme je stojku, cvičí-
me na kruzích, žebřinách či trénujeme šplh na 
provaze. Děti se vydovádí při poznání nástrah 
opičí dráhy a procvičí se v skákání přes šviha-
dlo. Na závěr výukové dvouhodiny si vezme-
me míče a zlepšujeme dovednost dětí v jejich 
chytání a házení. Naučíme děti driblovat, há-
zet na branku či na koš a občas si i zahrajeme 

házenou se zjednodušenými pravidly, a tím 
nutíme děti spolupracovat při kolektivních 
míčových hrách.
Ti nejstarší pak mohou každý rok přejít do 
úvalského družstva miniházené a hrát soutěžní 
turnaje ve Středočeském kraji a Praze. Každý 
rok potom oddíl házené pořádá zájezd pro žá-
kovská družstva na mezinárodní turnaj do za-
hraničí. Letos naši žáci uspěli na turnaji v ital-
ském Teramu, jak bylo zmíněno v předchozím 
čísle Života Úval. Podrobnosti o dění v oddílu 
házené a výsledky soutěžních utkání všech 
kategorií jsou také na našem webu www.haze-
na-uvaly.cz. Proto nenechte sedět děti jenom 
doma u počítače a přiveďte je každý čtvrtek od 
16.30 do 18.00 hodin do úvalské sokolovny.  
Začínáme 8. 9. a vítáme každého, kdo se chce 
hýbat a zlepšit svou tělesnou dovednost.

trenér Richard Saidl 
tel. 724 160 687

Míčové hry pro děti ročníku 2003 - 2006

Trialová sezona 2011 je v pl-
ném proudu a sportovní Klub 
Trial Úvaly má za sebou již 
10 závodů MČR v moto-trialu  
a 3 závody MČR v cyklo-tria-
lu, 3 trialové exhibice a účast 
na 2 trialových soustředěních. 
Nejlepší výsledky za klub  
Trial Úvaly získal Radek Steh-
no ml., který se umístil 5x na 
prvním místě a 5x na druhém 
místě v Mistrovství České re-
publiky kategorie dětí do 12 
let v moto-trialu.
Exhibice, které Klub Trial Úva-
ly pořádal ve spolupráci s elit-
ními biketrialovými jezdci, se 
vydařily. Na exhibici v Újezdě 
nad Lesy si společně s námi 
zasoutěžil i starosta městské 
části Újezd nad Lesy. Přiložená 
fotografie je z  cyklo-trialové 
exhibice u klánovické školy. 

Moto-Trial a Cyklo-Trial

➜  ➜  ➜  strana 22
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1. 9. 1948
Došlo k přeměně měšťanské školy na Osmile-
tou střední školu v Úvalech. 

1. 9. 1960
Název Osmiletá střední škola byl změněn na 
Základní devítiletou školu v Úvalech. 

1. 9. 1971
Byla otevřena nová přístavba Základní školy 
v Úvalech, přestože nebyly ještě dokončeny 
WC, cvičná kuchyň a tělocvična.

1. 9. 1973
V Úvalech byla založena Zvláštní škola pro 
žáky s mentálním, zdravotním či jiným posti-
žením, kteří se nemohou vzdělávat na základ-
ní škole.

1. 9. 1993
Dosavadní Základní devítiletá škola Úvaly je 
přejmenována na Základní školu  Úvaly.

8. 9. 1942 
Gestapo popravilo úvalského občana Otakara 
Šámala, účastníka protifašistického odboje.

9. 9. 2006 
Na náměstí Arnošta z Pardubic před budovou 
Základní školy Úvaly se konala Slavnost roz-
vinutí vlajky města. Město získalo poprvé ve 
své dlouhé historii vlastní vlajku. 

11. 9. 1489
Jindřich ze Stěžova v Úvalech postavil se 

Některé zářijové historické střípky do mozaiky města
souhlasem krále Vladislava II. Jagellonského 
most přes Výmolu, v dnešní Riegerově ulici, 
k němuž mu královským majestátem panov-
ník udělil dědičné právo vybírat mýto. V ma-
jestátu krále Vladislava II. Jagellonského Jin-
dřichovi ze Stěžova a na Hostýně byly Úvaly 
poprvé písemně zmíněny jako městečko.

20. 9. 1951 
V Úvalech bylo založeno JZD jako družstvo 
I. typu. Předsednictví přijal Jindřich Richter. 
Členy byli František Adamec (obchodník), 
Jiří Kadeřábek (student), Antonie Kazdová 
(v domácnosti) a Pavla Kvízová (dělnice). 
Karel Manda druhý den odvolal své členství 
a funkci místopředsedy převzal na ustavující 
schůzi František Strejc (tesař). Členy se stali 
ještě manželé Novákovi a jiní, ale nebyl mezi 
nimi žádný zemědělec. JZD tak mělo 114,5 ha 
orné půdy, 5,5 ha luk, 44 ks hovězího dobytka,  
6 prasnic, 7 koní, 90 slepic a 4 ovce.

20. 9. 1953
V Úvalech došlo k založení Svazu českosloven-
ských invalidů, dnes Svazu tělesně postižených.

20. 9. 2009
Zástupci občanského sdružení Klubu přátel 
historie a přírody Úval a okolí, místní organi-
zace ČSSD a další úvalští občané se sešli na ná-
městí Arnošta z Pardubic v Úvalech a na pod-
poru velké části Klánovických říci v místním 
referendu ano celistvosti Klánovického lesa,  

a ne budování golfového areálu vysadili „Lípu 
podpory“. Po krátkém projevu předsedy Klu-
bu bylo lípě požehnáno místní farářkou Církve 
československé husitské Mgr. Jitkou Pokornou. 
Na závěr občany pozdravil úvalský starosta 
MUDr. Jan Šťastný. Organizátoři navíc věnova-
li městskému úřadu jako dar dalších 6 lip. 

26. 9. 1508
Jedním z nejkrutějších zločinců, kteří hledali 
útočiště v lese Vidrholci, byl rytíř Jiří Kopi-
dlanský. Ten se mstil za popravu svého bratra 
Jana na Starém Městě pražském vražděním 
pražských měšťanů a pleněním okolních ves-
nic a městeček. Dokonce se svými kumpány 
vypálil Úvaly jako výsměch pražským žoldné-
řům, kteří po něm v městečku pátrali. 

29. 9. 1462
Úvaly jako součást škvoreckého panství mají 
nového pána. Přichází Jan Čeněk z Klinštej-
na, který za 3 tisíce kop grošů kupuje: Škvo-
rec, zámek, dvůr poplužní, ves a kmetcí dvory  
s platem, v Křimíně ves a dvory kmetcí, v Hor-
kách ves celú i v Křivani, v Úvalech dvory kmet-
cí s dědinami, luhy, lesy, potoky, rybníky - hory 
i doly, povinnosti robotní, poplatky v kurech i 
vejcích, podací v Radešíně a Horkách, s výjim-
kou platu 20 kop grošů jeptiškám u sv. Kateřiny 
v Praze.

29. 9. 1867 
V Úvalech na nádraží byl obyvateli městečka  

církevzahrajte si šachy
Tentokrát pro vás máme připravenou jedno-
dušší úlohu. Bílý táhne a partii vyhraje hezkou 
kombinací. Řešení se dozvíte v příštím čísle 
Života Úval.

Našli jste alespoň jedno správné řešení úlohy 
z minulého čísla Života Úval? 
Tady jsou:
1.Ke6 Jc7 2.Vxc7 mat; 1.Ke6 axb4 2.Sxb4 
mat; 1.Ke6 Vxd3 2.Dxd3 mat; 1.Ke6 Jf6 
2.Sxf6 mat; 1.Jg5 Vxd3+ 2.Dxd3 mat; 1.Jg5 
axb4 2.Sxb4 mat; 1.Jg5 f3 2.Je4 mat; 1.Jg5 
Sd1 2.Je4 mat; 1.Jg5 Vb2 2.Je4 mat; 1.Jg5 
Vd1 2.Je4 mat; 1.Jg5 Sc2 2.Je4 mat. 

Petr Slavík

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ 
HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple v měsíci září
4. 9. neděle Liturgická bohoslužba 9 h
11. 9.  neděle Liturgická bohoslužba 9 h
18. 9. neděle Bohoslužba  
  v domově seniorů 14   h 
25. 9. neděle Songová bohoslužba 15 h
7. 9. středa  Křesťanský klub 15 h

Kontakt: Duchovní správa CČSH,  
Pražská 180, 250 82 Úvaly

Mgr. Jitka Pokorná – farářka – mobil 
605920773

➜  ➜  ➜  ze strany 21
Začátkem prázdnin se 5 dětí z našeho klubu 
zúčastnilo trialového soustředění v krásném 
prostředí tanvaldského kempu.   
Klub Trial Úvaly se zabývá rozvojem a podpo-
rou sportu zvaného Trial. Věnujeme se rozvoji 
jak Moto-Trialu (Trial na motorkách, starší 
český název byl Šlapačky), tak i BikeTrialu 
resp., cyklo-trial).
Organizujeme tréninky na biketrialových ko-
lech a zároveň se účastníme závodů mistrov-
ství republiky v trialu (motorky) i biketrialu 
(kola). Pokud má vaše dítě zájem si vyzkoušet 
trialové kolo a jízdu přes překážky, můžete 
nás kontaktovat, případně navštívit trénink, 
kde si děti mohou vyzkoušet klubové trialové 
kolo. E-mail: info@trial-uvaly.cz, www.tri-
al-uvaly.cz, tel.: 721 313 501

historie
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Od poloviny 19. století, kdy zaniká pan-
ství Škvorec, se tedy oborní zeď neudržuje  
a vystavěné věže pomalu chátrají a jen těž-
ce odolávají zubu času. Čím dál, tím silnější 
důraz dávají Lichtenštejnové na komerční 
využití lesa.

Ohlédnutí za historií Škvorecké obory – závěr

a jeho představiteli přivítán vlak, který vezl 
české korunovační klenoty z Vídně do Prahy 
po rakousko-pruské válce v roce 1866. Kle-
noty doprovázel Dr. K. Sladkovský a rytíř Ko-
pec. 

29. 9. 1912 
V Úvalech byla slavnostně vysvěcena a ote-
vřena nová škola (čp. 8). Neorenesanční budo-
va tvoří dominantu dnešního náměstí Arnošta 
z Pardubic.

září 1787
Při své druhé cestě z Vídně do Prahy k nastu-
dování a provedení opery Don Giovanni ve 
Stavovském divadle věhlasný hudební skla-
datel Wolfgang Amadeus Mozart projížděl 
Úvaly.

září 1836
Obyvatelé Úval měli historicky poslední mož-

nost spatřit příjezd celého císařského dvora. 
Na pražskou korunovaci tudy v té době pro-
jížděl Ferdinand V. se svou manželkou Marií 
Annou Savojskou. 

září 1939
Pro potřeby wehrmachtu byla zabrána budova 
měšťanské školy. Obyčejní vojáci prováděli 
výcvik např. na louce podél Výmoly, kde vy-
kopávali malé pevnostní valy a cvičili jejich 
dobývání. Úvalští žáci se museli při vyučování 
střídat ve stísněných prostorách obecné školy. 

září 1940
Byla zahájena stavba nového koupaliště pod 
Holou Hostýní.

září 1960
13 úvalských občanů založilo místní organi-
zaci Československého rybářského svazu. Or-
ganizace rybářů se stala součástí Městského 

výboru Praha zmíněného svazu. Po federali-
zaci státu v roce 1969 byl svaz přejmenován 
na Český rybářský svaz. U této organizační 
jednotky svazu pod názvem Územní svaz ČRS 
města Prahy je místní organizace dodnes. 
V době založení měla organizace 13 členů, 
v současné době osciluje počet členů kolem 
číslice 400. Složení členské základny pokrývá 
všechny věkové skupiny od 6 do 90 let. 

září 1972
Z iniciativy Jana Kučery je v Úvalech zalo-
žen leteckomodelářský klub. Vzniku klubu 
předcházela modelářská ukázka činnosti mo-
delářů z Klánovic. Ti létali se svými modely 
na poli u Hodova. A tak se úvalští zájemci 
o tuto činnost sešli poprvé v domě čp. 1190, 
kde ustavili svůj klub a jednali o počátcích 
své činnosti.

Dr. Vítězslav Pokorný

Vrcholící průmyslová revoluce si žádá značné 
množství kvalitního stavebního dřeva, což se 
odrazí na významných změnách ve struktuře 
oborního lesa v 70. a 80. letech 19. století. 
Tehdy se v oboře vytyčují další cesty a kopa-
jí se odvodňovací kanály. Původní porost se 
poměrně rychle nahrazuje smrkem a borovicí 
s osmdesátiletým těžebním cyklem a nikdo  
v té době netuší, že vysazené stromy už lich-
tenštejnští zaměstnanci kácet nebudou. Spo-
lu s výsadbou jehličnatých stromů se mění  
i územní rozdělení obory, která se nově dělí na 
jedenáct pojmenovaných oddílů, což dosvěd-
čuje mapa z roku 1925. Tak vzniká i název 
Králičina na levém břehu Výmoly v úrovni 
pozůstatků hrádku. Když psal úvalský farář 
Alois Dostál v roce 1914 o městečku, kterému 
věnoval svůj život, zmiňoval už jen zhrouce-
né věže a pobořené zdi. Kámen z obory se za 
jeho časů nově upotřebil pro dodnes patrné 
štěrkování hlavních lesních cest. Svou svět-
lou dobu však prožívala hájovna, která těžila 

z dobré přístupnosti díky blízké silnici. Hlav-
ní budova byla přestavěna a nastěhovali se do 
ní úředníci. Snad za jejich časů byla na blíz-
kém statném dubu umístěna dřevěná výklen-
ková kaplička, která se poprvé připomíná v 
roce 1925, v níž byl dříve obraz Ježíše a dnes  

z ní vyhlíží Panna Marie s Jezulátkem. Hájov-
na tehdy počala sloužit jako Lichtenštejnský 
lesní úřad Škvorec a ovládaly se z ní lesy na 
desítky kilometrů vzdálené. Svůj provoz úřad 
ukončil až po poválečné konfiskaci.
Po vzniku Československé republiky se rych-
le schylují nad šlechtou mračna. Tituly jsou 
zrušeny, ale hlavní rána přichází v pozemkové 
reformě. Státní pozemkový úřad jednal s bý-
valou šlechtou velmi nekompromisně. Jan II. 
z Lichtenštejna se snažil bránit především své 
lesy, ze kterých také plynuly nejvyšší zisky, a 
vedl si úspěšně. Ze Škvorecké obory musel 
vynuceně prodat jen dva oddíly z jedenácti. 
Oddíl s názvem „Na zabité“ připadl Květnici  
a lokalita „U studánky“ přišla do majetku 
Dobročovic. Obětovat však musel zeměděl-
skou půdu ze svých zbytkových statků, kte-
rou stát vyplácel hluboko pod reálnou cenou. 
Většina Škvorecké obory i ostatních lesů zů-
stává ve vlastnictví Lichtenštejnů po celou 
dobu trvání republiky a je jim konfiskována 

až na základě poválečných dekretů preziden-
ta republiky. 
Dvacáté století se ukázalo být pro zachová-
ní Škvorecké obory nebezpečným. Ještě za 
první republiky byla u pozůstatků hrádku za-
ložena nevelká trampská osada. V roce 1954 
byla dokončena stavba silničního obchvatu 
Úval, kvůli kterému ustoupila část obory ve 
svém severovýchodním cípu a v 60. letech 
20. stol. se Škvorecká obora dostala do hle-
dáčku podnikavých funkcionářů jediné strany. 
V plánu, který se naštestí nerealizoval, bylo 
vytvořit z bývalé obory rekreační centrum  
s jezerem, které by zaplavilo významnou 
část lesa. Naproti tomu vznikla při východní 
i západní hranici obory pro tuto dobu typic-
ká zahrádkářská kolonie. Oborní zeď, která 
je v jižní a západní části přes zjevné poničení 
dosud nepřehlédnutelná, bude chátrat i nadá-
le a bývalá lichtenštejnská hájovna nejspíše 
také přetrvá jen v literatuře a mapách. Zájem  
o Škvoreckou oboru se v současnosti obrací 
především k ochraně přírodního dědictví, které 
je poškozováno vlivem rozšiřující se zástavby 
ze všech směrů. Cílem je zabránit tomu, aby 
se příští generace s úžasem v očích dozvídaly 
o tom, že tu před časy býval les, který v sobě 
skrýval obdivuhodnou krásu přírody a boha-
tou historii.

Mgr. Milan Bednář
Vybráno z publikace Přírodní park Škvorecká 

obora – Králičina.
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Paní Milada Plačková roz. Procházková 
se dožívá 23.9.2011 krásných 80 let. Na-
rodila se v obci Tlustovousy a ráda na tuto 
obec vzpomíná. Pevné zdraví a pohodu pře-
je dcera Marie a přátelé.

Jaromír Tesař, soudní znalec
ceny a odhady motorových vozidel

analýzy dopravních nehod
strojírenství

tel. 723 561 803

Ve starších číslech ŽÚ jsem se dočetl, že  
30. 11. 1844 byl do klenby viaduktu vložen 
závěrný kámen, který uzavřel komoru, do níž 
byla uložena zaletovaná schránka s historic-
kými dokumenty. Když jsem procházel pod 
viaduktem ulicí Hálkovou, hledal jsem onen 

Úvaly pohledem  
webových kamer
Chcete se podívat na náměstí Arnošta z Pardu-
bic nebo na úvalské nádraží? Chcete vidět, co se 
právě děje na fotbalovém hřišti, a nejste zrovna 
v Úvalech? Nevadí! Podívejte se na interneto-
vou stránku www.uvalyzive.cz a jste tam. Na 
zobrazené fotomapě Úval stačí pouze kliknout 
na příslušnou ikonu kamery, kterou chcete zob-
razit. Webové kamery, které provozuje jedna 
úvalská firma dále v reálném čase po celých 24 
hodin denně sledují i dění v ulicích Grégrova 
a Rašínova. Kdykoliv a kdekoliv na světě tak 
zjistíte, jaké je třeba v Úvalech počasí.  

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

Legendární úvalský viadukt  
a otázky kolem něho

Září 2011
Vítáme nové spoluobčánky
Patrik Gabriss
Richard Slavík
Antonie Kostlivá
Michal Novotný
Tereza Košková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a 
šťastné občany našeho města.

Zářijová životní jubilea
70 let – Jana Benáková
 Sylvia Gilbertová
75 let – Miroslav Balek
 Jiřina Pavlíčková
 Alena Telenská
 Eva Kohoutková
80 let – Jiří Svinka
 Jiří Hásek
 Václav Bartůněk
 Jitka Malinová
81 let – Jarmila Mandová
 Jarmila Vorlíčková
82 let – Karel Skorkovský
83 let – Marie Kovářová
 Zdeňka  Pokorná 
 Josef Černý
 Jarmila Kohoutová
85 let – Božena Kubcová
86 let – Jiří Kašpar
 Jiřina Líbalová
89 let – Jarmila Herrmannová
90 let – Marie Moižischová
91 let – Josef Vyskočil
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Václav Vančura
Leokadie Lampartová
Josef Beneš
Věra Válová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

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

památný závěrný kámen. Našel jsem ho, jak 
jsem očekával, ve vrcholu klenby. Následo-
valo 1. překvapení: Na kameni je letopočet 
1935. Následovalo 2. překvapení: Stejný zá-
věrný kámen nesou i další oblouky. Naskýta-
jí se tedy otázky: - Byl v roce 1935 závěrný 
kámen vyjmut, a kde je uložen? - Proč on  
a další byly nahrazeny novými? - Co se stalo 
se schránkou? Byla otevřena a zdokumentová-
na, a kde je? - Byla v roce 1935 vložena nová 
historická schránka?

Ing. Jiří Hásek, červenec 2011

úvalská vařečka

osobní inzerce

ŠTAFETKY
INGREDIENCE:
Těsto:
10 dkg mletých lískových oříšků
10 bílků
21 dkg krupicového cukru
10 dkg hladké mouky
Náplň:
300 ml mléka
8 dkg krupicového cukru
1 vanilkový pudinkový prášek
20 dkg másla
2 lžíce instantní kávy
4 lžíce horké vody
Dohotovení:
15 dkg čokoládové polevy

POSTUP:
Bílky vyšleháme s cukrem na pevný sníh  
a zlehka vmícháme prosátou mouku a oříšky. 
Těsto rozetřeme na 2 plechy vyložené peči-
cím papírem. Pečeme v předehřáté troubě při 
200°C asi 10 minut. Po upečení povrch lehce 
poprášíme hladkou moukou a otočíme na čistý 
pečicí papír. Necháme vychladnout a poté pa-
pír z korpusu opatrně stáhneme.
Z mléka, cukru a vanilkového pudinku uvaříme 
hustý krém, který po vychladnutí vyšleháme 

spolu s máslem. Kávu spaříme horkou vodou 
a vychlazenou ji vmícháme do krému. Ten 
potom rozdělíme na 2 díly a každým potře-
me jeden korpus. Rozkrojíme je vodorovně na  
2 díly a každý stočíme do roládky. Pevně je stáh-
neme, zabalíme do papíru a necháme v chlad-
ničce ztuhnout. Poté roládky vybalíme z papíru  
a rozkrájíme je na kousky dlouhé asi 6 cm. Čo-
koládovou polevu rozehřejeme ve vodní lázni  
a štafetky v ní z obou stran namočíme.
Opět necháme vychladnout, aby poleva ztuh-
la. Takto připravíme 20 vynikajících zákusků, 
které určitě stojí za ochutnání.

Dobrou chuť přeje Mgr.Romana Vorlíčková

V září vzpomeneme 
úmrtí naší starostlivé 
maminky T. Jandour-
kové, spoluzakladatel-
ky spolku „Ochrany 
matek a dětí“ s pí ře-
ditelkou Brožovou, Ří-
hovou, lékařem MUDr. 
Fidlerem, obětavé ob-
čanky města Úval.
Dcera Míla Zapletalová s manželem, synovec 
Ing. Zapletal s manželkou dr. Eliškou Zapleta-
lovou, praneteř dr. Zapletalová s dcerou Hed-
vičkou, prasynovec Bc. M. Zapletal.

TJ Sokol Úvaly
nabízí k dlohodobému pronájmu
restauraci a vinárnu Sokol
náměstí Arnošta z Pardubic
od.1.1.2012
zájemci mohou zaslat své nabídky do 
15.9.2011 na email: tjsokoluvaly@seznam.
cz(mailto:tjsokoluvaly@seznam.cz)
info 777 690 814

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v září a říjnu  kurs na osobní automo-
bil, platba na splátky, 
tel.: 607 761 383, 281 982 803



25

inzerceŽivot Úval 9/2011

Angličtina individuálně pro malé, velké, 
doma i ve firmě, jednotlivci  i skupinky dle 

vašeho přání.
Tel.: 775 950 098

Hledám spolehlivou paní na pravidelný 
úklid rodinného domku + žehlení - 1x týdně 
6 hodin, v Přišimasech - Skřivanech. 
Přednost dám paní s písemným doporuče-
ním od stávajícího klienta. Chci dlouhodo-
bou spolupráci. 
Odměna dohodou, dopravu nezajišťuji. 
Volejte mezi 18.-20.00 hod. tel. 605 231 
880 

Prodej mezonetových bytů 
důraz na kvalitu provedení 

Újezd n/ Lesy,  P - 9 
v blízkosti Klánovického lesa
2 k.k.  -  5 k.k.  od 2 780 000,-  

 –  4 498 000,- Kč   
tel.: 734 766 029

V září bude kominická firma CHLUD pro-
vádět v obci kominické práce dle nař. vlády 
91/2010.

Váš kominík 733 190 915
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Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:

Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 
let.
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle vašeho přání, kdekoli, 
za ceny nejlevnější v našem oboru. Můžete se nezávazně 
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

Taneční Studio Style
pořádá od září 2011
v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy, Staroújezdská 2300, Praha 9
KURZY PRO DOSPĚLÉ
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
NEDĚLE od 25.9.2011 od 18:30-20:00 hod. Velmi Mírně Pokročilí II
NEDĚLE od 20:15-21:45 hod. Mírně Pokročilí I
PONDĚLÍ od 26.9.2011 od 20:15-21:45 hod. Začátečníci
Úterý od 27.9.2011 od 20:15-21:45 hod. Pokročilí
STŘEDA od 28.9.2011 od  20:15 hod. Mírně Pokročilí 1
ČTVRTEK od 29.9.2011 od 20:15 hod. Začátečníci
Kurzy obsahují 11lekcí + prodlouženou (Začátečníci 3500Kč/pár
Mírně pokročilí 3700Kč/pár, Pokročilí 3800Kč/pár)

KURZY ORIENTÁLNÍHO (břišního) TANCE PRO ŽENY A SLEČNY
PONDĚLÍ OD 19.9.2011 od 18-19 h. mírně pokročílí
PONDĚLÍ OD 19.9.2011 od 19-20 h. začátečníci
Cena 2300Kč/pololetí/ studenti 1900Kč
SINGLE LADIES DANCING (naučíte se variace, kroky, budeme
vytvářet choreografie - latinsko-americké tance i standardní)
Cena 2300Kč/pololetí/ studenti 1900Kč

PRAVIDELNÁ TANČÍRNA „Taneční Čaje“ 
NEDĚLE od 15:30-17:30 od  26.9.2011 100Kč-120/osoba, 60Kč/studenti
ZUMBA 
Pondělky od 17-18 hod. od 19.9.2011 Cena pololetí 2300Kč dospělí/studenti 1900Kč
Úterky od 17“15-18:15 hod. od 20.9.2011 2300Kč dospělí/studenti 1900Kč
Středy od 18-19 hod. a 19-20 hod. od 21.9.20112300Kč dospělí/studenti 1900Kč
Čtvrtky od 18-19 hod. a 19-20 hod. od 21.9.20112300Kč dospělí/studenti 1900Kč
Soboty dopoledne od 9-10 hod. a 10-11 hod. (dle rozpisu, předem nutné ověřit na 
www.stránkách či telefonicky, vstupné 100Kč.)
Náhrada hodin možná v kterémkoli kurzu po dohodě.

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
ÚTERÝ od 4.10.2011 od 18:30 - 20:00 hod.
Cena: Slečna 3700Kč včetně gardenky, pán 1700Kč včetně gardenky 1x, celý přihlá-
šený pár 4900Kč, gardenka 100Kč
(18lekcí + 2xprodloužená)
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - KLUB (pro ty, kteří absolvovali taneční 20lekcí+) 1900Kč 
(pololetí) 
ČTVRTEK 17-18 hod. nebo ÚTERÝ 20:00-21:00 hod. dle zájmu Cena 1900Kč na 
pololetí 
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO ZAČÁTEČNÍKY “Společenský tanec“
ÚTERÝ od 13-14 hod. Taneční přípravka 0 - Taneční pohybovka pro děti od 4-6let 
ÚTERÝ od 14-15 hod. Taneční přípravka 1 - příprava pro závodní tancování st+la pro 
děti od 7let Začátečníci
ÚTERÝ + ČTVRTEK od 15-16 hod. Taneční přípravka 2 - příprava pro závodní tan-
cování st+la pro děti od 8let
ÚTERÝ + ČTVRTEK od 16-17 hod. Taneční přípravka 3 - příprava pro závodní tanco-
vání st+la pro děti od 10let
Cena 1900Kč/pololetí/1xkurz
ORIENTÁLNÍ (břišní) TANEC pro slečny od 9let
PONDĚLÍ od 19.9.2011 Cena 1900Kč na pololetí
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop I PONDĚLÍ + STŘEDA od 13-14 hod.  
Děti 7, 8let, Cena 1900Kč/kurz/pololetí
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop II PONDĚLÍ+ STŘEDA od 14-15 hod.  
Děti od 8let, Cena 1900Kč/kurz/pololetí
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop III PONDĚLÍ + STŘEDA od 15-16 hod.   
Děti od 10let, Cena 1900Kč/kurz/pololetí
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop IV PONDĚLÍ od 16-17 hod. Pokročilejší od 
11let, Cena 1900Kč/kurz/pololetí
ROZTLESKÁVAČKY Středa 16:00-16:55 (děti 4-6let) 17:00-17:45(děti od 7let).  
Cena 1700Kč/pololetí
Při objednání kterýchkoli 2kurzů pro jednu osobu sleva 10%, 3kurzů 15%. Sou-
rozenci sleva 5%. 

Více informací získáte na:
tel.: 603493667, www.tanecni-ujezd.cz, nebo e-mailu tanecni-ujezd@seznam.cz
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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 služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda Cambridge University
Učebnice Headway, důraz na komunikaci, psychologický přístup
Te.: 774 106 514

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

Elektronik servis: Petr Čadil
Opravy – zapojení – nastavení – prodej

TV 
Antény Barákova 1795
Satelit 250 82 Úvaly
DVD volejte: 606 550 808
HiFi petr.cadil@volny.cz
Rádio www.cadil.cz
Herní konzole a další elektronika
Posouzení a odhad ceny opravy zdarma.

PRODEJ SLEPIČEK 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáš-
kových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, 
žlutý a bílý. Slepičky z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale sle-
pičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů, cena 138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-
155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: v neděli 25.září 2011
Úvaly - naproti drogerii  v 16 hodin.
Bližší informace: 728605840, 728165166, 415740719
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