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Co nám vlastně přináší tento měsíc? Dalo 
by se říct, že je to měsíc změny. Po teplém 
létu přichází podzim a životní rytmus se 
mění. Noc se vyrovnala v délce dnu, tep-
loty se méně vychylují do extrému, při-
chází zklidnění a s ním i rozvaha a čas 
přemýšlet. Je to ideální měsíc pro vládu 
vzdušného znamení, vah. Může být horký 
i chladný, vlhký i suchý, ale vždy nestálý 

a nevyzpytatelný ve svých projevech, za-
chovávaje však jistý řád a vyváženost. 
Poselství, které nám přináší, je jednodu-
ché, o to hůře uchopitelné. Představuje 
nám dualitu světa. Dvě stránky jedné 
věci. Celistvost skutečnosti. Probarvením 
podzimu pomíjivost života i hloubku naší 
duše. Poukazuje na souvislosti, příčinu  
a následek, které nás vedou k opravdo-
vosti a hledání pravdy, ale i pochopení a 
laskavosti.

Nabízí každému svoji náruč a poselství  
a trpělivě čeká, dojde-li jeden každý svému 
pochopení. Je pro nás příležitostí objevo-
vat skutečnost, své vlastní nitro, ale také 
svoji rodinu. Poznávat opravdovost, jež se 
skrývá za povrchními pozlátky dnešního 
světa. A tak si přeji, abychom byli nejen 
v říji, ale též v naději na lepší zítřky a aby-
chom dokázali poodhalit trošku tu tajem-
nou bytost v nás, jež zove člověk. 

 Josef Štěpánovský

Úvodní slovo

Rada města se sešla 7. září. Na svém jednání 
projednala velké množství témat, ze kterých 
vybíráme následující:
Rada města projednala se zpracovateli jejich 
návrhy na řešení zóny Cukrovar. Na výzvu 
reagovaly tři subjekty. Bohužel, navrhovaná 
řešení celé lokality nebyla komplexní, resp. 
jejich realizace byla dílčí. Jeden návrh na-
vrhoval vybudování relaxačně-sportovního 
centra s ubytováním na části pozemků města, 
další záměr byl vybudovat na pozemku pro-
dejnu TESCO. 
Asi nejkomplexnější návrh, který řešil nejen 
využití celé lokality, zahrnoval využití všech 
pozemků města, ale také souvisejících po-
zemků, navrhoval vybudovat obchodně-by-
tové centrum, které by přirozeně navazovalo 
na okolní zástavbu. Výhodou tohoto řešení 
byl i návrh financování a finální bilance. 
K rozhodnutí o využití lokality však nedo-
šlo a rada města dále jedná o využití této 
lokality.
Dále byly řešeny veřejné části kanalizačních 
přípojek – Nerudova a Komenského ulice, 
byla vyhlášena podlimitní zakázka na opravu 
střechy č.p. 181, byla řešena havarijní opra-

va propustku v křižovatce ulic Dobročovická  
a Táboritská.
Vyhlášeno bylo výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na nákup slu-
žeb: zpracování a podání žádosti o dotaci  
z OPŽP, poradenskou činnost, zajištění vý-
běrového řízení na TDI a generálního zho-
tovitele stavby a provedení závěrečného vy-
hodnocení stavby na projekt „Zateplení MŠ 
Kollárova Úvaly“.
Byly řešeny otázky kolem ZŠ Úvaly, konkrét-
ně financování instalace interaktivních tabulí, 
která nebyla zahrnuta do žádosti o dotaci, za-
bezpečení a zálohování elektronických systé-
mů školy, servis, údržba a revize výtahových 
zařízení, servisní činnosti na zařízení evaku-
ačního rozhlasu a trvalá servisní pohotovost  
v areálu ZŠ Úvaly.
Dále rada projednala informaci ŽPÚP o pl-
nění úkolů, vyplývajících z jednání pracovní 
skupiny „Sever“ – lokalita U Horoušánek, 
projednala zápis z dopravní komise.
Rada města schválila zpracování žádosti z re-
gionu Pošembeří na akce „Obnova zeleně“  
a „Zlepšení podmínek pro práci policie“.
Dále projednala žádosti o udělení výjimky 

Zprávy z rady

POZVÁNKA

NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé republiky 

ve středu 26. října v 17.00 hodin

u pomníku padlých v I. světové válce 
na náměstí Arnošta z Pardubic.

Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.

V Úvalech bude probíhat 
tazatelský mezinárodní 
výzkum dospělých
Lokalita Úvaly byla vybrána ke sběru dat vý-
znamného projektu „Mezinárodní výzkum 
dospělých - Předpoklady úspěchu v práci  
a v životě (PIAAC)“. V období od října 2011 
do března 2012 budou vyškolení pracovníci 
společnosti SC & C kontaktovat domácnosti, 
které byly do výzkumu vybrány.
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast 
ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je vel-
mi důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, 
výzkumu zúčastnili, neboť každý oslovený za-
stupuje tisíce dalších dospělých po celé repub-
lice a podle mezinárodních pravidel výzkumu 
nemůže být nikým nahrazen.
Podrobnější údaje o projektu naleznete na 
stránkách http://www.piaac.cz a http://www.
scac.cz/piaac.

odbor správní

z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o ně-
kterých podmínkách pro pořádání veřejnosti 
přístupných akcí a o jiných opatřeních k za-
jištění veřejného pořádku. V případě žádosti 
provozovatele  MUSIC BAR HOMOLKA 
nebylo této žádosti vyhověno z důvodů 
častých a opakovaných stížností okolních 
obyvatel na rušení nočního klidu a ničení 
soukromého i obecního majetku a z důvodu 
absence nápravných opatření ze strany pro-
vozovatele. 
Dále rada města projednala žádosti o změnu 
či prodloužení nájemních smluv, schválila 
žádost o příspěvek SDH Úvaly v rámci vý-
ročí 125 let od jeho založení. Dále rada měs-
ta souhlasila s uzavřením smlouvy o půjčce  
s Českým rybářským svazem, místní organi-
zací Úvaly.
Rada města souhlasila s návrhem na posílení 
vodovodního řadu a koordinaci výstavby tra-
sy vodovodního řadu Slovany-Hostín.

Josef Štěpánovský
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S nastupujícím podzimem opětně přichází  
i pravidelný podzimní úklid některých odpadů 
z našich domácností. Úklid se bude konat ob-
dobným způsobem jako na jaře roku 2011.  
Svoz starého železa, jak tomu bylo na jaře, 
již neproběhne. Kovový odpad je možno od-
kládat do sběrného dvora ve Škvorecké ulici 
a zároveň do výkupen železa v ulici Kláno-
vická a Škvorecká. Toto opatření bylo vyvolá-
no zkušenostmi z let minulých, kdy množství 
kovového odpadu bylo minimální, přičemž 
jen náklady na svoz převyšovaly hodnotu sve-
zeného kovového odpadu. Dále vzhledem ke 
skutečnosti, že ve městě funguje sběrný dvůr, 
a tudíž je do něho možno průběžně odkládat 
i velkoobjemové  odpady, které jsou předmě-
tem podzimního svozu, nadále platí stávající 
snížené množství stanovišť, na která budou 
kontejnery přistavovány. Toto řešení bylo vy-
voláno i úspornými opatřeními v rámci ome-
zeného rozpočtu města již v loňském roce. 

Svoz  objemných odpadů  
– termínový kalendář 
Celá akce bude na území města Úval zajišťo-
vána pracovníky a technikou firmy .A.S.A., 
spol. s r.o., a proběhne od druhé poloviny  mě-
síce října 2011 a počátkem měsíce listopadu 
2011. Svoz se týká  maloobjemových, objem-
nějších a velkoobjemových odpadů, které ne-
mohly být umístěny do popelnicových nádob 
nebo kontejnerů na separované odpady. Do 
přistavených kontejnerů nesmí být umisťová-
ny odpady nebezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky 
apod.) a dále odpady, které jsou předmětem 
zpětného odběru elektrozařízení v našem 
sběrném dvoře (např. lednice, televize, počíta-
če a monitory, mobilní telefony a další drobná 
elektrozařízení). 
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny 
přítomných pracovníků svozové firmy, kteří 
jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady 
do přistavených velkoobjemových kontejne-
rů. 

Harmonogram svozu
Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí 17. říjen 18, 26, 47
Úterý 18. říjen  10, 37, 45
Středa 19. říjen 22, 28, 44
Čtvrtek 20. říjen 14, 21, 43 
Pátek 21. říjen 3, 19, 41
Sobota 22. říjen 12, 25, 36
Neděle 23. říjen  29, 33, 46
Pondělí 24. říjen 2, 5, 34
Úterý 25. říjen 15, 35, 40
Středa 26. říjen 9, 16, 32 
Čtvrtek 27. říjen 1, 31, 4
Pátek 28. říjen  6, 7, 13
Sobota 29. říjen 20, 24, 38
Neděle 30. říjen  11, 39, 42  
Pondělí 31. říjen 17, 23, 30
Úterý 1. listopad 8, 27 

Očíslování stanovišť kontejnerů
 1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká

PODZIMNÍ ÚKLID - INFORMACE
33. Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fügnerova, Tyršova
38. Střed náměstí Arnošta z Pardubic
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská (před čp. 142)
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Jiráskova
45. Střed ulice Do Hodova
46. Zahrádkářská kolonie U Obory
47. Ulice Moravská

Čas přistavování kontejnerů: 
Kontejnery budou přistavovány na výše uve-
dená stanoviště v uvedený všední den od 12.00 
hodin a odváženy budou po 18.00 hodině,  
o víkendech budou přistavovány na výše uve-
dená stanoviště od 9.00 hodin a odváženy bu-
dou  týž den po 15.00 hodině (z důvodu kráde-
ží kontejnerů nebudou na stanovišti přes noc). 
V případě naplnění kontejnerů budou průběž-
ně odváženy a přistavovány prázdné.

Odbor životního prostředí  
a územního plánování

Blanka Reinerová 

Spor o dostavbu železničního koridoru, trva-
jící bezmála dvanáct let, se dostal do finální 
fáze. Problémem v tomto případě bylo, že ro-
dina Brzákových, bydlící v Úvalech v blízkos-
ti trati, nechtěla mít před domem pětimetrovou 
protihlukovou stěnu.
Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC) 
přitom odborné posudky i zákon dávaly za po-
vinnost stěnu postavit. Podle nových zjištění 
již nyní velká protihluková opatření nejsou 
zapotřebí.
Podle České televize dostala rodina za pravdu 
podle studie Agentury pro posuzování vlivů 
na životní prostředí (EIA). Stavba stěny bude 
řešena tak, že bude pouze na jedné straně 
traťového koridoru. Sníží se tím šíření hluku  
z projíždějících vlaků. Stavba se bude řídit 
podle tzv. staré hlukové zátěže z roku 2003.

Přípravy na výstavbu budou zahájeny poté, co 
krajský hygienik odsouhlasí rozhodnutí. Plá-
nuje se začít se stavbou do konce roku 2012 
– tím by se mohl stihnout termín, který se váže 
k roku 2013, kdy končí evropské dotace.
Rekonstrukce posledního zbývajícího traťové-
ho úseku mezi Prahou a Pardubicemi by tak 
mohla začít.
Většina členských států v Evropské unii navíc 
ani nemusí striktně dodržovat hlukové limity 
tak, jako je tomu u nás. Záleží na domluvě 
mezi stranou, která vytváří zmíněný hluk nad 
doporučenou hladinu, a samosprávou. Často 
se také stává, že protihlukové bariéry nevyža-
dují ani sami obyvatelé v blízkosti tratí. Stavě-
jí se pouze kvůli tomu, aby se dodržely normy  
v ČR.

Lukáš Kurucz

zprávy z města
SPOR O PROTIHLUKOVOU BARIÉRU V ÚVALECH VYŘEŠEN

 4. Střed ulice Poděbradova
 5. Střed ulice Roháčova
 6. Roh ulic 5. května, Dvořákova
 7. Roh ulic Kladská, Lužická
 8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
 9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice V Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova, Šámalova
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Zatímco pečovatelská služba je českými seni-
ory hojně využívána, osobní asistence je často 
spojována spíše s osobami se zdravotním po-
stižením. Osobní asistence je přitom vítanou 
službou právě pro seniory. 
„Většina pečovatelských služeb má stanovenu 
pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní 
v týdnu. Osobní asistence je 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu připravena zajistit uživatelům 
pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, 
nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb 
osobní asistence je proto nejlepší možností, 
jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez 
zvýšených zdravotních a bezpečnostních ri-
zik,“ vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí stře-
diska osobní asistence občanského sdružení 
Hewer.
V objednaných hodinách vykonává osob-
ní asistent přesně to, co si uživatel přeje 
– může pomáhat, obstarávat, doprovázet, 

nebo jen dělat společnost a „bezpečnostní 
dohled“. Uživatel služby osobní asistence 
si může být jist, že k němu bude docházet 
stejný asistent, případně se u něho bude 
střídat dvojice asistentů, a kdykoliv bude 
potřebovat, může požádat o jejich výměnu 
za někoho jiného.
„V moderní společnosti často neplatí dřívější 
role a funkce rodiny, proto musí být doplněny 
jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potře-
bují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat 
rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní 
asistence, tak pečovatelské služby. Osobní 
asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě  
i během víkendů a svátků.“
Služba osobní asistence je v Praze dostupná 
například na telefonním čísle 274 781 341. 
Více informací najdete na www.pecovatel.cz.

Mgr. Petra Kocumová, Hewer, o. s.,  
274 781 341, praha@hewer-os.cz

OSOBNÍ ASISTENCE NEBO PEČOVATELSKÁ SLUŽBA? KLIDNĚ OBOJÍ!

Rádi bychom vás pozvali do našeho nově ote-
vřeného rehabilitačního centra FyzioFit v budo-
vě polikliniky v Pražské ulici. Nabídnout vám 
toho můžeme dost – individuální fyzioterapii 
(cvičení, napravování), fyzikální terapii (elek-
troléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk), přístrojo-
vou či manuální lymfodrenáž, skupinové cvi-
čení (zdravotní, kondiční, kompenzační) nebo 
aplikaci kinesitapu a samozřejmě také masáže 
(klasická, reflexní, baňkování). Rádi s vámi 
zkonzultujeme možnosti korekce vašich pohy-
bových aktivit (sedavé zaměstnání, sporty, ko-
níčky) a připravíme pro vás pohybový program 
šitý na míru. Umíme se postarat o kohokoliv od 
dětí až po seniory. Otevřeli jsme o prázdninách 
a zatím budeme mít otevřeno přes den v úterý 
a ve čtvrtek a eventuelně pondělí a pátky večer 
podle zájmu (předem se omlouváme, pokud 
někdy pro ostatní povinnosti či dovolené tomu-
to našemu záměru nedostojíme). 
Získali jsme smlouvy s některými zdravotními 

pojišťovnami, konkrétně uspokojíme klienty 
VZP (111), ZPMV (211) a OZP (207). 
O vaše tělo i mysl se postarají zkušený fyzio-
terapeut či instruktor a odcházet budete určitě 
spokojeni s dosažením vašich předem vytyče-
ných cílů! 
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kontaktuj-
te nás na telefonním čísle 602431343 (Mgr. 
Daniel Sobotka) nebo navštivte naše stránky 
www.fyziofit.cz .

CO VŠECHNO UMÍME?
✘  bolavá záda
✘  rozcvičování po úrazech, sádrách, ortézách 

apod.
✘  pomoci „kancelářským kr…m“, jak přežít 

u počítače
✘  zlepšit sportovcům či fyzicky pracujícím je-

jich pohyby, a tudíž výkonnost
✘  rovnat shrbené děti (ale i rodiče a prarodi-

če…)

✘  zvednout lenochům či starouškům kondič-
ku

JAK TO DĚLÁME?
✘  hlavně cvičíme, protahujeme, posilujeme  

a napravujeme („křupeme“)
✘  dáváme elektriku, magnety, parafin a taky 

třeba pouštíme vířivky
✘  radíme s úpravou pracovního prostředí 
✘  každému uděláme na míru individuální cvi-

čební program nejen rehabilitační, ale podle 
přání taky klidně velmi náročně kondiční

✘  rádi a hodně si povídáme, protože spousta 
problémů je spojena s psychikou (sdělená 
bolest je poloviční bolest)

Ale hlavně…
BAVÍ NÁS TO, A TO BY MĚLO BÝT VI-
DĚT NA PRÁCI I VÝSLEDCÍCH!!!
NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!

Mgr. Daniel Sobotka

VÁŽENÍ ÚVALÁCI A JINÍ PŘESPOLŇÁCI!

V průběhu první světové války v Čechách 
vládla neobyčejně sklíčená atmosféra. Čes-
ká společnost nepřijala rakouský stát za svůj 
ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí 
nabízel jen perspektivu války. Je očividné, že  
k tomuto postoji přispělo také nepřátelské 
chování rakouských úřadů. V zásadě tolerantní 
Rakousko se dosti změnilo. Byl uzavřen parla-
ment, demokratická práva byla omezena a na 
řízení státu získávalo stále větší vliv armádní 
velení. Česká politika se odmlčela. Za těchto 
okolností nabývala na významu česká kultura. 
Jen novináři, herci, spisovatelé se mohli veřej-
ně obracet k národu. Úřady nedokázaly for-
mulovat přitažlivý propagandistický a kulturní 
program, zatajováním a překrucováním zpráv 
z bojiště jen podryly důvěru v jakékoli zpravo-
dajství, a tak jim jako hlavní nástroj kulturní 
politiky zbyla jen cenzura.
Naproti tomu český exil v čele s bývalým 
říšským poslancem Tomášem Garriguem 
Masarykem, francouzským generálem Mila-

nem Rastislavem Štefánikem a diplomatem 
Edvardem Benešem prosazoval během války 
u mocností Dohody osamostatnění českého  
a slovenského národa (Masarykovo a Štefáni-
kovo prohlášení, že Češi jsou Slováci a Slováci 
Češi, jsme jedno) a územní spojení bývalých 
Zemí koruny české a Horních Uher. Tomu také 
napomáhaly různé krajanské sbírky (převážně 
v USA) a československé legie.
Ustavený Český svaz se v roce 1918 přizpů-
sobil měnící se situaci a 30. května vydal pro-
hlášení, žádající, aby habsburská monarchie 
byla upravena ve spolkový stát svobodných 
a rovnoprávných národů. Nepřímo, nicméně 
jasně, se vyslovil i pro budoucí spojení Čechů 
a Slováků v jednom státě. Složitého úkolu se 
ujal zreorganizovaný Národní výbor, který byl 
13.7.1918 sestaven podle výsledků posled-
ních voleb z roku 1911. Jeho představitelé si 
uvědomovali, že nebude problém samostat-
nost vyhlásit, ale udržet, nedopustit násilnosti  
a krveprolití, připravit fungující státní apa-

rát a příslušná opatření, jimiž by se přerušil 
styk s Vídní a Budapeští a vytvořila vlastní 
ekonomická základna státu. 17. října bylo  
T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsono-
vi „Prohlášení nezávislosti československého 
národa“, tedy text později označený jako Wa-
shingtonská deklarace, aby se mohl připravit 
na odpověď Habsburkům. Masaryk o plánech 
Karla I. Habsburského na federalizaci vě-
děl, a proto text připravil se spolupracovníky  
a z části na něm pracoval přímo sám.
18. října Wilson odepsal Masarykovi, že de-
klaraci četl, dojala ho a již dává odpověď Ra-
kousku, se kterou bude Masaryk spokojen.  
V Paříži byla ten den také vyhlášena Washing-
tonská deklarace. Důležitější ale je, že ještě 
téhož dne obdržel švédský velvyslanec, půso-
bící ve Washingtonu, Wilsonovu odpověď pro 
Rakousko. Na počátku Wilsonovy odpovědi, 
kterou tlumočil Robert Lansing, nenechal 
rakouské vládní kruhy na pochybách o tom, 
že pouhá autonomie rakousko-uherských ná-

téma měsíce
93. výročí vzniku Československa

Ilustrační foto
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rodů (požadavek, který zanesl ještě 8. ledna 
do svých čtrnácti bodů) nemůže sloužit jako 
podklad pro mír. Cit.: „Mezi Čechoslováky 
a říší německou i rakousko-uherskou je stav 
válečný a Národní rada je de facto válčící stra-
na… a ony, ne on, mají býti soudci nad tím, 
které akce na straně vlády rakousko-uherské 
uspokojí aspirace a mínění národů o jejich 
právech a o určení jejich jakožto členů rodiny 
národů…“
Vojenskou porážku monarchie a hospodář-
ský chaos násobilo ještě nebezpečí politické 
dezintegrace, k níž valným dílem přispívali 
právě Češi. Česká politika se rozhodla oddě-
lit své země od ostatního středoevropského 
prostoru, hrozícího dalšími zmatky a revo-
lucemi. Císař nekladl českým snahám velký 
odpor. Mohl alespoň doufat, že nově konsti-
tuovaný český stát nepřeruší s Rakouskem 
všechny svazky. Když 27. října odeslal mi-
nistr zahraničí Julius Andrássy nótu Spoje-
ným státům, v níž jeho vláda ve snaze ukon-
čit válku za každou cenu přislíbila i uznání 
práv Čechoslováků a Jihoslovanů, pochopi-
lo úřadující předsednictvo Národního výbo-
ru, že přišel čas. 28. října převzal Národní 

výbor hlavní zásobovací centrálu, Obilní 
ústav, a později i další úřady včetně místo-
držitelství. Odpoledne byla na Václavském 
náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost  
a vznik Československé republiky.
28. 10. 1918 v dopoledních hodinách začaly 
i přes Úvaly projíždět první ozdobené vlaky 
s nápisy „Ať žije ČSR!“. Cestující z Prahy 
přinášeli nadšené zprávy o převzetí Obilního 
ústavu, místodržitelství a dalších hlavních 
úřadů Národním výborem, v jehož čele stá-
li politici Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří 
Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár.  
V Úvalech propuklo radostné nadšení, při 
němž občané vyšli do ulic a začali z úředních 
budov strhávat státní znaky s císařským orlem. 
Starosta František Kaplan však brzy vyjádřil 
obavy, že by revoluční vřava mohla přerůst  
v nekontrolovatelné výtržnosti, a proto spo-
lečně se členy obecního zastupitelstva vyzval 
Tělocvičnou jednotu Sokol o pomoc při dohle-
du na dodržování pořádku. Ale rozjezdu právě 
zrozené Československé republiky již však 
nic nebránilo.
V dalších letech se žádná oslava státního svát-
ku za první republiky neobešla bez účasti legi-

onářů. Tenkrát byli snad v  každé českosloven-
ské obci. Požívali tehdy mimořádné úcty, byli 
považování za spolutvůrce Československé 
republiky, neboť bojovali v 1. světové válce 
ve znepřátelených armádách proti Rakousku-
Uhersku. Připomeňme si, že první české legie 
začaly vznikat již v  roce 1914, a to v  Rusku, 
tzv. Družina, a ve Francii při 1. pluku cizinec-
ké legie vznikla česká rota „Nazdar“. Na ital-
ské frontě bylo možné vytvořit českou a slo-
venskou legii až v  roce 1917. Českoslovenští 
legionáři se vyznamenali především v  bitvě  
u Zborova 2. července 1917 a na dalších evrop-
ských bojištích. Největší počet vojáků zazna-
menaly ruské legie, italských a francouzských 
legionářů bylo podstatně méně. Nedlouho po 
roce 1920 se konal první sjezd všech česko-
slovenských legionářů a bezprostředně po 
něm se ustavila Jednota československé obce 
legionářské, která navázala na Svaz českoslo-
venských legionářů, jehož odbočka existovala 
v Úvalech až do roku 1938. Dokazuje to i legi-
onářské tablo v Úvalech z roku 1936. Úřední 
dokumenty o její existenci v  Úvalech se však 
nedochovaly.

Dr. Vítězslav Pokorný

názory čtenářů
Názor čtenáře 
Vážený pane starosto! 
Dovolte mi drobnou poznámku k Vaší od-
povědi pí S. Benešové v ŽÚ 8/2011. Jednak  
s pí Benešovou plně souhlasím, jednak mě 
Vaše odpověď přinejmenším udivila. Postrá-
dám totiž konkrétní a objektivní zdůvodnění 
pro tak skokové zvýšení daně z nemovitostí. 
Vaše odskočení ke kritice neosvícenosti za 
socializmu považuji za neobjektivní a nea-
dekvátní. Zvláště když jste nevyužil svedení 
současného stavu na komunisty. Asi ušel Vaší 
pozornosti vtip, který koloval za socializmu, 
a to o závěti Stalina, kterou v obálce přečetl 
Chruščov. Stálo v ní: „ Když budeš mít pro-
blém, sveď to na mě.“ 
Nyní k té, podle Vás, neosvícenosti bývalých 
představitelů města. V době po tzv. sametové 
revoluci mělo město nově vybudováno 12 tříd 
základní školy (dostatečný počet pro potřeby 
města, včetně pronájmu pro zvláštní školu), 
nově vybudovanou 3. mateřskou školku (pro 
stávající potřeby dostatečná kapacita), ob-
jekt I. mateřské školky mohl být přebudován 
na MDDM (dodnes je provozován ke chvále  
a slávě města), zdravotní středisko vybudova-
né svépomocí občanů (nicméně bylo středisko 
nyní pronajato soukromníkovi, kterému za ví-
ceméně vnější úpravy byl odpuštěn nájem na 
několik desítek let (?). 
Město přišlo o Kulturní dům M. Majerové, 
který byl postaven z jejích darů a svépomocí 
občanů generální rekonstrukcí objektu bývalé 
zchátralé hospody „U Komberců“ (přičemž 
majitelům bývalý NV zaplatil 70 000, - Kčs, 
zda to stačilo či ne, není vina tehdejších „ne-
osvícených“). Podstatné je, že město přišlo  
o kino a obřadní síň. Je snad útěchou, že si 
nyní tam občané mohou zakoupit nábytek? 
Nechce se mi uvádět další podrobnosti o býva-
lé obchodní síti, o zavedení vodovodu do horní 
části Úval, o bezplatném převedení bytovek od 
n. p. Masna (kde nyní zvyšujete nájemné) apod.  
Při Vašem VŠ vzdělání pokládám Váš otevře-

Odpověď starosty
Vážená paní Švandová,
Váš dopis je velmi obsáhlý a také velmi „os-
trý“.  No, od toho jsem tady, abych vnímal  
i takové názory, se kterými nemohu souhlasit. 
Nechci ve své odpovědi obhajovat kapitalis-
mus a kritizovat to, co je blízké Vám, tedy so-
cialismus. Podívejme se spíše na některá fak-
ta, která ve svém dopise uvádíte. Kulturní dům 
Marie Majerové byla velká ztráta pro město 
Úvaly; nebylo to však vedení města, které jej 
zlikvidovalo. Byli to Úvaláci sami, konkrétně 
majitelé tohoto objektu, který jim socialistický 
režim prostě ukradl. Zdravotní středisko sice 
vybudovali občané v „akci Z“, ale pokud by 
nebylo rekonstruováno, patrně by se dnes již 
rozpadlo. A podobně to je i s dalšími objekty 
a také s komunikacemi a nám nezbývá, nežli 
využít veškerých možností, jak Úvaly ochránit 
před postupující devastací. V posledních pěti 
letech se podařilo realizovat investiční akce 
za půl miliardy Kč. Nechci je vyjmenovávat, 
sama o nich víte. Za socialismu chátralo vše, 
co nebylo obnovováno. Tedy vlastně vše. Jistě 
bude trvat ještě nejméně dvě volební období, 
aby se věci daly opět do pořádku.

S pozdravem MUDr. Jan Šťastný,  
starosta města

Vážená redakce,
dostávám pravidelně Váš časopis, který si 
vždy se zájmem přečtu. Obracím se na Vás  
se svým názorem a připomínkou. 
Bydlím v Úvalech v ulici V Podhájí. Pra-
videlně chodím třídit odpad do kontejneru  
v Riegerově ulici. Kontejnery bývají většinou 
přeplněné. Přímo za kontejnery je sráz a teče 
tam potok. Když zafouká silnější vítr nebo 
jsou kontejnery přeplněné, padá odpad (PET 
láhve, papír a jiné odpadky) přímo do potoka 
Výmoly a voda jej roznese po okolí a také 
směrem k našim pozemkům. 

Paradox je, že se tyto kontejnery s odpadem 
nacházejí přímo několik metrů naproti úřadu 
životního prostředí pro město Úvaly. Nikoho 
nenapadne umístit za kontejnery plot (stačil 
by ten nejlevnější drátěný), o který by se od-
pad zachytil. Tím by se zabránilo znečišťo-
vání přírody. 
Již jsem na tento problém upozorňoval, 
ovšem marně. 

Napadlo mě Vám o tomto problému napsat. 

S pozdravem Váš čtenář 
Jan Morrison 

ný dopis pí Benešové za ubohost a neférové 
osočování tehdejších představitelů, kteří za 
tehdejší finanční situace města a tehdejšího 
stavu vybavenosti se snažili budovat maxi-
mum možného i s ohledem na známý stav 
vnitřní vybavenosti města. A to i s ohledem 
na to, že rozpočet města v poválečných, v 60. 
a 70. letech byl jen malým zlomkem stávají-
cích rozpočtů města. Mohu také konstatovat, 
že současná vedení města se zmohla v po-
sledních 20 letech jen na nástavby, přístavby 
a rekonstrukce objektů vybudovaných za so-
cializmu. 
Bydlíme v domech vystavěných rodiči nebo  
v bytech družstevních či jiné občanské výstav-
bě. Kromě zvyšování záloh na plyn, elektřinu, 
vodu a odpady -  tzv. inkaso, narůstají nám 
náklady na přežití všeobecně. Nestavíme vily, 
ve kterých nebydlíme, ani byty pro další zisky  
z nájmu, ale nenecháme na sebe plivat, zejmé-
na s ohledem na to, co stávající garnitura ne-
chala „protéci mezi prsty“. 
Máme rádi své město a přejeme si jeho roz-
květ. Tak se starejte, starostujte pro město. 
Nenuťte mne litovat, že jsem podepsala pro 
OS Otevřené Úvaly právo kandidovat ve vol-
bách. 

Za „ex-poslance neosvícené“ 
 „neosvícená“ V. Švandová
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Vážený pane Petržílku,
dovolte mi, abych reagoval na Váš článek ze 
Života Úval č. 9/2011, kde odpovídáte na 
otázky Dr. Vítězslava Pokorného…
Přiznám se, že po přečtení Vašich odpovědí mi 
až zatrnulo, ale nakonec zůstalo jen u shoví-
vavého úsměvu. Kdybychom nežili na začát-
ku třetího milénia, tak by mi Vaše odpovědi 
připomínaly sdružený socialistický závazek 
zaměstnanců Národního výboru v Úvalech: 
„řešíme, bude nutné, zapojíme občany, schvá-
líme, odměníme, vysadíme, prořežeme, v sou-
ladu se svým programovým prohlášením“...
Už po pár větách se mi něco nepozdávalo. Vaše 
objevné tvrzení, že „městská zeleň jednoznač-
ně zvyšuje kvalitu lidí života ve městě“ je vel-
mi pozoruhodná, opravdu objevná myšlenka, 
kdo by to byl řekl. Až teprve Vy jste mi otevřel 
oči, doposud jsem si myslel, že městská zeleň 
je jen součástí Vašeho volebního programu....
Téměř v každém odstavci se to perlí, např. 
sousloví „zbavit se nezpevněných povrchů“. 
To opravdu myslíte vážně? To Vám přece ni-
kdo, koho se to v Úvalech týká, nevěří! Ani 
Vy sám tomu nemůžete věřit! A peníze si na-
tisknete, že ano!

Mohl byste mi rovněž vysvětlit, co to zname-
ná „neobyčejný potenciál být městečkem ide-
álním pro příměstskou rekreaci nejen Praža-
nů“? To máte na mysli chybějící cyklostezky, 
nějaké kulturní centrum, kino, výstavní síň, 
sportovní vyžití pro širokou veřejnost či mlá-
dež, hudební klub, špatnou skladbu obchodů, 
zavírací doby obchodů a já nevím co ještě, to 
je ten neobyčejný potenciál? To si jako myslí-
te, že sem Pražák přijede vlakem na „krásné“ 
nádraží nebo na kole neprosekanou úvozovou 
cestou od Donáta, zaskočí si na dvoudenní vý-
stavu do MDDM, zazpívat si do sboru Christi 
či si zkusí hasičský útok v hasičárně (nic proti 
těmto organizacím, naopak si jejich činnosti 
velmi vážím)? To asi opravdu nevíte nic o poj-
mu „příměstská rekreace“.
Jsem přesvědčen, že městský úřad dělá oprav-
du maximum co je v jeho finančních možnos-
tech, ale Vás bych chtěl požádat, abyste byl, 
slušně řečeno, zdrženlivější ve svých až příliš 
optimistických projevech. Jo, a ten Váš „ka-
deřnický zásah“, to je trefa do černého! To si 
dejte do příštího volebního programu, to je 
opravdu perla.....

Lubomír Krupka

Kam s předškoláky?
Po prázdninách začne školka a s ní i tanečky. 
Tak to brala naše dcerka celkem automaticky  
a byla hodně zklamaná, že už do MDDM cho-
dit nemůže.
Po přečtení článku paní ředitelky Pospíšilové 
v srpnovém vydání Života Úval jsem s napě-
tím očekávala, jak to bude vypadat s kroužky 
pro předškoláky. V článku bylo uvedeno ně-
kolik důvodů, proč Domeček nezvládá zajistit 
umístění všech předškoláků a že jsou zde další 
subjekty, které budou kroužky zajišťovat tak, 
aby nabídka pro předškolní děti zůstala zacho-
vána, a to i v přiměřené ceně kroužků. U člán-
ku měla jediná Kačenčina školička uvedený 
termín zápisu do kroužků i s jejich popisem 
a cenou. Rodinné centrum Úvaly zveřejnilo 
široký seznam kurzů. 
Nelenila jsem, a jelikož preferuji osobní 
jednání (chci vidět prostředí i personál), 
nespokojím se s informacemi po telefonu, 
obešla jsem zmíněné subjekty. V Kačenčině 
školičce byli v den zápisu perfektně připra-
vení. K dispozici byly lektorky i majitelka, 
které se snažily zodpovědět veškeré dotazy. 
V tentýž den odpoledne jsem bohužel nemě-
la štestí na přítomnost personálu ani v Zá-
školákovi, ani v RC Úvaly. Do Mamuta se 
musím vydat, až si zajistím hlídání, proto-
že nejsem ochotna nabízet nějakému nene-
chavci kočár bez dozoru v přízemí, když je 
Mamut v 1. patře. Mé pátrání pokračovalo 
i na webových stránkách Záškoláka a RC 
Úvaly, kde jsem však tehdy aktuální infor-
mace týkající se kroužků pro předškolní děti 
(rozvrh a ceny) nenašla. Mamut se šikovně 
prezentoval letáčky ve školce.
Co se týče přiměřené ceny, bylo lepší nic ve 
článku neslibovat. Pokud totiž žijeme v ko-
merčním prostředí, i ceny tomu odpovídají. 
Když už se školská komise v této věci anga-
žovala, nemohla dohodnout přiměřenou zá-
vaznou cenu alespoň pro předškoláky z Úval? 
Pokud bylo kurzovné v MDDM například 
500,- za 4 měsíce (tj. 1 pololetí), zmiňova-
né komerční subjekty mají cenu o 100 i více 
procent vyšší. A to už je v rodinném rozpočtu  
v době, kdy je většinou jeden z rodičů na ro-
dičovské, znát. Částka se samozřejmě úměr-
ně zvyšuje počtem dětí. Velmi si vážím všech 
těch, kteří se (většinou ve svém volném čase) 
věnují dětem či jiným činnostem pro ostatní 
lidi, ale na schůzce organizované školskou ko-
misí se toho z mého pohledu mnoho pro před-
školáky nevyjednalo.
K tomuto tématu mě napadá ještě pár dal-
ších otázek. Byl školskou komisí osloven 
k jednání i Sokol? Má sokolovna naplně-
nou kapacitu v odpoledních hodinách, právě 
v době kroužků? Pokud ne, proč není mož-
ná spolupráce Domečku se Sokolem? Bylo 
by „kroužkovné“ příliš vysoké, pokud by 
probíhaly kroužky v Domečku bez dotací? 
Byl by v takovém případě možný příspěvek 
od města? Proč nejsou pořádané zájmové 
kroužky ve školce?
Závěrem bych chtěla poděkovat paní ředitelce 
Pospíšilové a všem jejím spolupracovnicím za 
úsilí a práci, kterou dětem věnují. Kéž se jed-
noho dne budou moci předškoláci do Domeč-
ku vrátit (a nejen až jako školáci).

Pavla Štěpánovská

Úvalské meteorologické léto v číslech
Měsíc Maximální Minimální Průměrná Tropické dny* Tropické noci** Srážky 
 teplota teplota teplota

Červen 29,3 °C 8,2 °C 18,1 °C 0 0  99,4 mm

Červenec 31,1 °C 8,7 °C 17,5 °C 1 0 119,8 mm

Srpen 32,4 °C 6,5 °C 18,9 °C 4 1  42,4 mm

Celkem 32,4 °C 6,5 °C 18,16 °C 5 1 261,6 mm

*Den, kdy maximální teplota přesáhne 30 °C
**Noc, kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C

Robin Duspara, meteo-uvaly.cz

A máme „vyhráno“!

zajímavosti

kultura a volný čas

Páteční večer 9. září se na náměstí Arnošta  
z Pardubic vymykal každodennímu závěru pra-
covního týdne. Před 19. hodinou se před vstu-
pem do areálu úvalské sokolovny tísnily stovky 
lidí. Za několik minut se pak dav dal do pohybu 
a zanedlouho zaplnil celý areál pod sokolov-
nou. Pódium pro kapelu, které bylo na rozdíl 
od Ouvalských bigbítů netradičně orientováno 
směrem ke kostelu, bylo postaveno na místě 
házenkářského hřiště. Kapacita areálu byla ten-
tokrát nižší. Předkapela Koblížci ze Šumperka 
hrála hodinu poměrně slušně, ale všichni sa-
mozřejmě nedočkavě čekali na to, kvůli čemu 
do úvalského ďolíčku přišli – na v pořadí 1000. 
koncert úvalské patriotské skupiny Divokej Bill. 
Počasí tentokrát přálo a hlavy lidí byly ušetřeny 
dešťových kapek. Nad sokolovnou svítil měsíc, 
na nebi běžely drobné mraky a na velkoplošné 
obrazovce, která přenášela detaily dění na pó-
diu, se objevovaly ze záznamu krátké zdravice  

a přání pro „Billáky” od známých či méně zná-
mých interpretů české hudební scény. Krátce 
po 21. hodině to kapela rozjela naplno a během 
dalších 2 a půl hodiny kapela několika tisíci-
hlavému davu zahrála prakticky všechny své 
pecky. Starší songy ze začátků kapely z konce 
minulého století se střídaly s novějšími, jako 
například píseň Unisono. Kapela v průběhu 
koncertu neopomněla na nedávnou tragickou 
událost v ruské Jaroslavli a jednu píseň věno-
vala zemřelým hokejistům. Klukům z kapely 
popřál další úspěchy a poděkoval za příklad-
nou propagaci našeho města i pan starosta. 
1000. koncert se velmi vydařil, atmosféra, po-
časí a občerstvení bylo super. Jedinou kaňkou 
na pátečním dni bohužel zůstane skutečnost, že 
jeden, asi osmnáctiletý, fanoušek při cestě na 
noční pražský vlak při přebíhání kolejí nepřežil 
střet s rychlíkem.

Text a foto Mgr. Marek Mahdal, DiS.

1000. koncert kapely Divokej Bill v Úvalech
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Co spojuje Úvaláky? 
Divokej Bill
Každý z nás má k Úvalům jiný vztah. Někdo 
je bere pouze jako město, které má namísto 
mnoha ulic tankodrom. Někdo jako ideální 
místo k přespání a eventuálně k vycházce do 
lesa během víkendu. Někdo jako více či méně 
příjemné městečko k bydlení i „žití“. A někte-
ří ho považují za (v dobrém slova smyslu) své 
město, jemuž jsou ochotni pomáhat a něco pro 
něj dělat.
A proč to píšu, když to všichni víme? Na 
výročním koncertě skupiny Divokej Bill se 
nás sešlo několik tisíc. Já už jsem sice na 
stránkách Života Úval několikrát chválila 
akci „Ouvalskej bigbít“, ale tenhle koncert 
podle mého názoru svou atmosférou všechny 
bigbíty daleko překonal a překonal i vánoční 
koncert na náměstí, který se uskutečnil před 
pár lety jako oslava zisku Zlatého slavíka. 
Perfektně se na to hodí jejich text: „Byla to 
síla, byl to fakt nářez, bylo to vážně skvělý.“ 
Samozřejmě je jasné, že ne každému se jejich 
písničky líbí, ale jedno je jisté. Že totiž to, 
co tihle kluci pro „své město“ udělali a stále 
ještě dělají, je fantastické a rozhodně to není 
samozřejmost. Stejně jako třeba Jarek Noha-
vica propaguje Ostravu, Divokej Bill propa-
guje Úvaly.
Kdyby každý z nás dělal pro Úvaly alespoň 
polovinu toho, co Divoký Billové, město by 
vypadalo úplně jinak. Uznávám, je to asi klišé, 
ale je to hlavně pravda. 

Jana Horová

Čeká nás další ze zajímavých besed. Do 
Úval znovu zavítá muž mnoha profesí pan 
Oleg Reif (herec, režisér, scénárista, spiso-
vatel,...), ale nepřijede sám. Tentokrát spo-
lu s ním dorazí také jeho přítel, pan režisér 
Zdeněk Troška. První část besedy bude 
vážnější a v rámci ní vám p. Reif promítne 
krátký dokument o Karlu Högerovi, jehož 

je autorem. Druhá část pak bude věnována 
vyprávění p. Trošky. Čas ukončení besedy 
si netroufáme odhadnout, ale pevně věříme, 
že se všichni budeme dobře bavit a strávíme 
spolu s oběma protagonisty besedy velmi 
příjemný páteční večer.

Za kulturní komisi
Jana Horová

Zajímavá beseda v Úvalech
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Dvě zajímavé výstavy Úvaláků
Úvalské umělecké knihařství Miroslavy a Lubo-
míra Krupkových není nutné blíže představovat. 
S jeho činností bylo možné se už v minulosti 
seznámit také na dvou výstavách v našem měs-
tě. Na poslední výstavě, která byla instalová-
na od 2. 9. do 2. 10. v krásném prostředí dvou 
sálů Prácheňského muzea v Písku pod názvem 
Proměny knihy, si mohli návštěvníci prohléd-
nout knižní vazby, autorské knihy, bibliofilie  
a faksimile historických knih. O vysoké řemeslné  

a umělecké úrovni svědčily kromě mnoha dal-
ších exponátů také faksimile knihy starého zem-
ského, městského a jiného práva z let 1413 až 
1419 nebo věrná umělecká kopie Bible kutno-
horské z roku 1489, kterou vydalo nakladatel-
ství Tempus Libri v počtu 199 výtisků. Výstava 
potvrdila, že Krupkovi patří v České republice 
ke špičce ve svém oboru.
Výstava Kouzlo inspirace, která proběhla  
v Galerii Pražské energetiky v Praze 10 od 5. do 

27. září, představila obrazy Václava Josefa An-
drleho a sochy Úvaláka Jiřího Fürsta. Sochař 
Fürst na výstavě ukázal starší i nejnovější díla 
ze své tvorby zaměřené na figurální kompozi-
ce (především muž a žena) a abstrakce. Velkou 
pozornost návštěvníků vernisáže vyvolala ve-
lice zdařilá busta spisovatele Arnošta Lustiga. 
Obrazy a sochy obou autorů společně vytvořily 
velmi pěknou přehlídku moderního umění.

Text a  foto Vladislav Procházka

Miroslava a Lubomír Krupkovi na vernisáži výstavy v Písku
Sochař Jiří Fürst  (vpravo), autor busty Arnošta Lustiga, společně 
s manželkou a synem spisovatele

Vedení města Úvaly a Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve

všechny děti a jejich rodiče 

na představení Karlovarského hudebního divadla

O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů

v neděli 16. 10. 2011 od 15 hodin v kulturním sálku  
v Domě s pečovatelskou službou Úvaly, nám. Svobody 1570, Úvaly

Doma je nejlíp III
V posledních třech letech zahajuje nový škol-
ní rok v MDDM Úvaly krásná výstava malířky 
Ladislavy Pechové. Na vernisáži každoročně 
vystupují hudební skladatel Zdeněk Zdeněk 
a výborná zpěvačka Markéta Zdeňková. Je to 
krásný zážitek, v galerii plné nádherných ob-
rázků, dětských knížek a příjemných tónů je 
tak nějak dobře. Dalším jedinečným zážitkem 
je, když na výstavu přijdou malé děti. Laďka 
Pechová prostě umí nadchnout svou tvorbou 
všechny věkové kategorie, protože každý z nás 
podvědomě touží po kráse, laskavosti a příbě-
zích s dobrým koncem. Je úžasné, že výstavu 
navštívilo značné množství dětí ze ZŠ Úvaly 
a ZŠ Újezd nad Lesy a inspirovány ilustra-
cemi paní Pechové nakreslily opravdu pěkné 
obrázky, z nichž měla paní malířka upřímnou 
radost. Však nás i paní učitelky ve svém tele-
vizním  medailonu velmi pochválila.
V dnešní překotné a upospíchané době bylo 
povzbuzující, když děti o vystavených kníž-
kách nadšeně říkaly: „Tuhle mám, tu mi četla 
mamka.“ „Jé, tyhle Broučky jsem dostal od 
dědy.“ „A tuhle jsme měli ve školce a tuhle 
máme na dramaťáku!“
A teď něco o paní malířce: Ladislava Pechová 
je absolventkou Vyšší odborné školy Václava 
Hollara v Praze. Ve filmovém studiu Bratři  
v triku se podílela na výrobě Večerníčků. Od 
roku 1988 se zabývá pouze volnou tvorbou, 
hlavně ilustrováním knížek pro děti. Svými 

zprávy z MDDM

Ilustrátorka dětských knížek 
Ladislava Pechová
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ilustracemi přispívá do dětských časopisů  
a také spolupracuje s reklamními agenturami. 
Ilustracemi doprovodila více než 33 knižních 
titulů. Nakladatelství Fragment udělilo paní 
Pechové v roce 2008 výroční cenu za význam-
ný přínos nakladatelství za 360 000 prodaných 
knih. Na veletrhu Svět knihy v roce 2011 
získala Ladislava Pechová společně s Janem 
Vodňanským ocenění za dlouhodobě úspěšný 
titul Když jde malý bobr spát.

Jana Pospíšilová

Ilustrace Ladislavy Pechové zaujaly i hudebního skladatele Zdeňka Zdeňka a jeho přátele

První příměstský tábor mažoretek se moc 
vydařil. Celé dopoledne jsme cvičily novou 
sestavu v sokolovně a odpoledne podnikaly 
spousty výletů, například do kina či na zmrz-
linu do Klánovic. Ve čtvrtek jsme dokonce 
přespaly v MDDM a v pátek uspořádaly závě-
rečné vystoupení pro rodiče. Už se těšíme na 
příští rok, až si tábor zopakujeme!

Autor článku a fotografií Míša Zahrádková 
(foto ve spolupráci s rodiči)

Příměstský tábor 
mažoretek
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Příměstské taneční soustředění bylo zamě-
řeno především na zlepšení v disciplínách 
streetu a moderny. Celý srpnový týden jsme 
věnovali důkladné přípravě na blížící se výročí 
20 let TS Rytmus Úvaly. Došlo k výraznému 
zlepšení jak techniky a kondice, tak i vztahů 
mezi tanečníky, a proto máme v plánu příští 
rok toto soustředění zopakovat. 

Vedoucí streetu Lucka a Katka
Foto Katka Nováková

Letos již 18. taneční soustředění TS Rytmus v Lažánkách u Blatné bylo 
po dlouhých letech plné sluníčka a vysoké teploty zaháněly tanečníky 
do stanu a do stínu stromů. Celé soustředění bylo věnováno přípravě na 
slavnostní vystoupení v Salesiánském divadle ke 20 letům vzniku TS 
Rytmus a byly obnoveny a znovu naučeny choreografie od roku 1993 
až do současnosti. 

Alena Navrátilová, foto Radek Navrátil

Taneční soustředění Lažánky

Trénink Street Dance dětí 

Majitel táborové základny nám vyšel vstříc  
a umožnil nám tréninky i ve druhém rekreačním 
areálu Ostrý, který je vzdálený jen 10 minut 
chůze – trénink Street Dance Rytmus Elitte

V naší jídelně se trénovalo dopoledne, odpoled-
ne a večer často až do 23.00 hodin – RI a RII 
zkouší choreografii „Září“ z roku 2003

Juniorky z RIII A se během týdne nau-
čily ukázky z 9 choreografií z let 2000 
– 2010 a „Fontánu“ z roku 1994
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Disko Show „Veselá plavba“ stejně jako před lety děti opravdu 
bavila

Trenérky ve dne připravovaly děti, po večerech nazkoušely 4 cho-
reografie z minulých let a pro děti byly velkou autoritou a taneč-
ním vzorem

Občanské sdružení Klub přátel historie a pří-
rody Úval a okolí patří mezi nejmladší v Úva-
lech. Oficiálně bylo založeno 18. února 2006 
přípravným výborem, který tvořili Dr. Vítěz-
slav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jiří 
Štork, Jan Psota ml. a Mgr. Jitka Pokorná. 
Klub vznikl především proto, aby sdružoval 
aktivní lidi, kteří mají zájem o regionální his-
torii a o péči o místní památky kulturního i pří-
rodního charakteru. Jeho činnost se projevuje 
zejména pořádáním různých kulturních akcí  
a realizací projektů, které mají za úkol zvýšit 
povědomost široké veřejnosti o kulturním dě-
dictví našich předků a o významných přírodních 
lokalitách v Úvalech a okolí. Nezůstává však 
jen při propagaci, ale snaží se předměty svého 
zájmu chránit a často při těchto projektech spo-
lupracuje s ostatními občanskými sdruženími 
a jinými organizacemi. Nelze na tomto místě 
představit kompletní bohatou činnost klubu, 
natož pak jeho členů, kteří jsou zpravidla velmi 
aktivní i mimo toto občanské sdružení. Proto se 
zastavíme jen u nejdůležitějších počinů.
Jen za první rok své činnosti uspořádal klub 
tři vlastivědné komentované vycházky, které 
se staly velice oblíbenými a navštěvovanými 
i v dalších letech. Bohužel se v poslední době 
četnost vycházek poněkud snížila.
Mezi úspěchy klubu při ochraně památek patří 
zejména dosažení zapsání devítiobloukového 
železničního viaduktu a klasicistního mostku 
u Škvorecké obory mezi státem chráněné kul-
turní památky. V roce 2009 se dosáhlo prohlá-

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
úvalské portréty

šení Škvorecké obory – Králičiny za přírodní 
park.
Mezi významné počiny členů klubu patří jistě 
publikační činnost. Dosud byly pod hlavičkou 
klubu vydány dvě velice úspěšné dnes už vy-
prodané publikace – Drobné památky v Úva-
lech a okolí a Přírodní park Škvorecká obora 
– Králičina.
Členové občanského sdružení se podíleli  
i na projektech oprav místních drobných pa-
mátek – Hanušova kříže a v současnoti so-
chy sv. Jana Nepomuckého.

Předsedou klubu je už od jeho založení  
Dr. Vítězslav Pokorný. Členská základna se  
v průběhu let přirozeně měnila a nikdy ne-
byla příliš široká. Dnes má klub jen 12 členů 
jakožto fyzických osob, avšak zajímavostí je, 
že má za členy také některé místní organizace 
– Základní školu Úvaly, Junáka a Církev čes-
koslovenskou husitskou. Ukazuje se tím, že 
klub není uzavřenou organizací, ale dokáže 
čile spolupracovat, aby naplňoval své zásluž-
né cíle.

Mgr. Milan Bednář

Snímek z jedné z prvních vycházek klubu v dubnu 2006
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Český Brod – V sobotu 10. září byla slavnost-
ně otevřena nová naučná stezka z Českého 
Brodu do nedalekých Dolánek „Údolím Šem-
bery“. 
Poté, co starosta Českého Brodu Jakub Nekol-
ný slavnostně odhalil první informační tabuli 
stezky před českobrodským pivovarem, pro-
hlédli si návštěvníci areál pivovaru s výkla-
dem. 
Neobvyklý zážitek čekal na více než 100 
účastníků akce, kteří se do Dolánek svez-
li vyhlídkovým autobusem Škoda 706 RTO  
s odkrytou střechou. Tam na malé i velké če-
kaly na trase naučné stezky vědomostní úkoly 
v režii Ekocentra Koniklec a další jedinečná 
možnost – vzlet upoutaným horkovzdušným 
balonem vždy s několika zájemci „v koši“. 
Na závěr celé akce si úspěšní poutníci vy-
brali pěkné odměny s ekologickou tematikou  

a opekli si špekáčky. Při loučení organizátoři 
s potěšením vyslechli slova jako „děkujeme 
za krásně strávený den“, „bylo to moc hezké“, 
„autobus neměl chybu, doufáme, že nejezdil 
naposledy“ apod.
Nová naučná stezka začíná u pivovaru v 
Českém Brodě a končí okruhem kolem hra-
du Šember. Sedmikilometrová trasa kopíruje 
říčku Šemberu a je lemována 12 informační-
mi tabulemi. Jejich grafická podoba navazuje 
na naučnou stezku Zahrady otevřenou v této 
lokalitě před třemi lety. Tentokrát jsou však  
u panelů novinkou interaktivní prvky – na-
příklad ukázka půdního profilu nebo různých 
druhů ptačích budek, které si mohou návštěv-
níci nejen prohlédnout, ale i osahat.
Jednotlivá zastavení informují například o his-
torii českobrodského pivovaru, hradu Šember  
a trampingu v jeho okolí. Nechybí údaje o funk-

Údolím Šembery vede nová naučná stezka

ci lesa, o myslivosti a sokolnictví, o přirozené 
skladbě lesa, o hospodaření v lese apod.
Naučná stezka Údolím Šembery vznikla  
v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za 
finanční pomoci Revolvingového fondu Minis-
terstva životního prostředí ČR. Na jejím vzniku 
se podílela nejen místní samospráva, ale také 
veřejnost a neziskové organizace. Jmenovitě 
to byly: město Český Brod, obec Doubravči-
ce, Ekocentrum Koniklec, PEFC CR, Skautské 
středisko Český Brod, 05/04, Z0 ČSOP Český 
Brod a Region Pošembeří, o.p.s. 
Všichni zúčastnění pevně věří, že nová nauč-
ná stezka pozve do okolní přírody Českého 
Brodu zvídavé turisty z blízka i z daleka, kteří 
se sem budou rádi vracet. Přejeme příjemné 
putování!

Štěpánka Šoupalová

školství

Prázdniny a příprava na nový  
školní rok
„Velké“ prázdniny, které zpravidla většina 
školáků a pedagogických pracovníků využívá 
k odpočinku a nabírání nových sil, jsou spojo-
vány i s představou opuštěné a uzamčené ško-
ly, která v červenci a srpnu zcela zeje prázdno-
tou a kde se o prázdninách nic neděje.  
Realita je však zcela opačná a i v letních mě-
sících bývá v posledních letech v budově naší 
školy velmi rušno. Ani letošní prázdniny ne-
byly v tomto směru výjimkou a příprava na 
nadcházející školní rok byla v těchto měsících 
velmi důkladná a intenzivní v mnoha smě-
rech. 
Kromě odstraňování mnoha drobných i větších 
šrámů na budovách školy i vnitřním vybavení, 
nastřádaných během školního roku, probíha-
lo i rozsáhlé malování vnitřních prostor školy  
a jídelny. 
V celém 1. patře budovy č. 8 byly instalovány 
nově zakoupené nástěnky.
Ve sportovním areálu školy byla zrealizová-
na dostavba doskočiště i stavba „učebny pod 
modrou oblohou“ v podobě velké zastřešené 
pergoly o rozměrech 10 x 7 metrů. Stavba 
pergoly byla financována převážně ze spon-
zorských darů rodičů (vánoční jarmarky)  

a firmy Stavebniny Krutský, s.r.o. Moc všem 
děkujeme.
Současně probíhala i nástavba školy, v jejímž 
důsledku můžeme již v rámci dokončení první 
etapy od 1. září využívat zcela nové dívčí WC 
v prvním nadzemním podlaží. Druhá etapa ná-
stavby s novými učebnami má být dokončena 
v prosinci 2011, ale už v červenci probíhalo 
výběrové řízení na jejich vybavení nábytkem.
Díky intenzivní spolupráci se zřizovatelem se 
nám podařilo navýšit kapacitu školní družiny 
ve zkráceném termínu ze 180 na 240 žáků.
Proti červnovému rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje o výši úvazků pedagogic-
kých asistentů jsme podali odvolání a dosáhli 
jsme jejich navýšení u dvou žáků celkem o 6 
hodin týdně. Současně jsme získali z KÚ fi-
nance na 12 hodin pro pedagogického asisten-
ta u dalšího žáka.
Během prázdnin jsme také pracovali na pří-
pravě našich zcela nových webových stránek 
www.zsuvaly.cz, které jsou již od začátku 
školního roku plně v provozu.

Projekt EU
V 2. pololetí minulého školního roku se nám 
podařilo v rámci projektu EU peníze školám 
získat 2 831 918 Kč na inovace a zkvalitnění 

výuky prostřednictvím ICT. Cílem je zkvalit-
nění vlastní výuky prostřednictvím digitálních 
technologií. Díky získaným financím chceme 
podpořit takové aktivity, které zvyšují dyna-
miku, originalitu, názornost, interakci mezi 
pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení 
motivace žáků a ke zlepšení studijních výsled-
ků. V rámci projektu podpoříme i aktivity, 
které umožňují následné zveřejnění a sdílení 
s pedagogickou veřejností, protože realizací 
klíčových aktivit budeme vytvářet digitální 
učební materiály, kterých musíme vytvořit  
v rámci projektu minimálně 1 200 ks. 
V rámci naplňování klíčové aktivity při zkva-
litňování vyučovacího procesu můžeme z těch-
to prostředků zajistit i technické podmínky 
pro tvorbu a praktické využití digitálně zpra-
covaných materiálů při výuce. Naše škola se 
rozhodla zajistit tyto podmínky nákupem in-
teraktivních tabulí s dataprojektory. Na začát-
ku července bylo osloveno 5 dodavatelských 
firem a 20. července proběhlo výběrové říze-
ní. Bylo vysoutěženo 15 takovýchto zařízení, 
jejichž instalace do jednotlivých tříd proběhla 
na začátku září. O průběhu realizace projektu, 
který končí v červnu 2013, budeme pravidelně 
informovat na našich internetových stránkách 
i v ŽÚ. 

Zahájení školního roku 2011/2012

Naučná stezka „Údolím Šembery”
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Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků
Většina pedagogických pracovníků zahájila 
přípravu tříd na letošní školní rok již 23. 8. Ve 
dnech 25. – 26. 8. se 44 pedagogických pra-
covníků zúčastnilo školení v rámci projektu 
Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedago-
gické práce. které bylo tentokráte rozděleno 
tematicky zvlášť pro učitele 1. a 2. stupně. 
Na prvním stupni se učitelé seznamovali  
s konkrétními postupy, jak mohou ve své tří-
dě upravit nebo vytvořit prostředí, které bude 
umožňovat individuální přístup ke každému 
žákovi.  Zaměřili se na systematické vytvá-
ření podmínek pro spolupráci žáků, rozvíjení 
kooperativní dovednosti žáků a podporová-
ní soudržnost třídy založené na vzájemném 
respektu, ohleduplnosti, toleranci k různosti 
a učení se od sebe navzájem. Seznámili se  
s vytvářením center aktivit, jejich vybaveností 
a plánováním práce.
Na druhém stupni si učitelé vyzkoušeli růz-
né výukové metody a formy práce s textem, 
které napomáhají k diferenciaci ve výuce  
a k rozvoji klíčových kompetencí. Vyzkouše-
né metody analyzovali s ohledem na rozvíje-
né dovednosti v oblasti klíčových kompeten-
cí. V rámci modelové hodiny si vyzkoušeli 
třífázový model učení. V oborových skupi-
nách si vytvořili aplikaci tohoto modelu do 
konkrétních předmětů. 

Počty žáků a personální změny
Školní rok zahájilo k 1. 9. 2011 605 žáků, na 
1. stupni  405 žáků v 17 třídách a na druhém 
200 žáků v 9 třídách. Do čtyř prvních tříd jsme 
přivítali 92 žáků.  Školní družina zahájila čin-
nost v 7 odděleních, kam byli přijímáni žáci  
z 1. - 5. ročníku.
Pedagogický sbor se také částečně obměnil. 
Tři učitelky, vychovatelka a psycholožka ode-
šly v průběhu 2. pololetí na mateřskou dovo-
lenou, jeden učitel do důchodu a tři učitelé 
ukončili pracovní poměr. Z mateřské dovolené 
se  vracejí dvě učitelky. Na prvním stupni nám 
přibyla jedna třída a navýšil se i počet odděle-
ní ve školní družině.   
Od září nás posílily na 1. stupni Mgr. Dagmar 
Barnetová, Mgr. Jana Formandlová,  Mgr. Iva 
Landgráfová a Zorka Marečková,  na druhém 
stupni Mgr. Alice Javůrková,  Mgr. Zuzana Fied-

lerová a Mgr. Stanislava Daňková, ve školní dru-
žině Mgr. Patrycja  Vachek a Pavla Heliová.   
Pan Mgr. Josef Král bude na naší škole praco-
vat díky projektu VIP II, z něhož je financován 
jako školní psycholog a speciální pedagog. 
Tento projekt však běží jen do konce září, ale 
věříme, že se nám během podzimu podaří za-
pojit do nového projektu VIP III a získat tak 
možnost jeho financování minimálně do kon-
ce školního roku.
Statutárním zástupcem ředitele byla od 1. září 
2011 pověřena ZŘŠ pro II. stupeň Mgr. Irena 
Nováková a do funkce ZŘŠ pro I. stupeň byla 
nově jmenována Mgr. Lenka Foučková. 

První týden
Prvňáčky ve škole i letos přivítal pan starosta  
MUDr. Jan Šťastný, který dětem předal drobné 
dárky a pamětní listy.
Letošní školní rok byl na naší škole již tradič-
ně zahájen týdnem zaměřeným na osobnostní 
a sociální výchovu. Výuka byla zaměřena  na 
důležité mezilidské dovednosti a  jejich roz-
voj. Žáci se učili zvládat konflikty, rozvíjet 
svou sebedůvěru, zabývali se svými konkrét-

ními mezilidskými vztahy i dovednostmi vy-
cházet se spolužáky i ostatními lidmi.  Velký 
prostor byl věnován dovednosti komunikovat, 
spolupracovat,  tvorbě  pravidel ve třídě i škol-
nímu řádu. 

Výuka
V tomto školním roce se už všechny ročníky 
budou učit podle našeho školního vzdělávací-
ho programu „ARNOŠT“. 
V současné době se potýkáme s akutním 
nedostatkem výukových prostor, podobné 
problémy máme i ve školní družině a školní 
jídelně. Díky probíhající nástavbě se situace 
kolem výukových prostor i prostor školní dru-
žiny částečně vylepší již od ledna tohoto škol-
ního roku. Více trpělivosti budeme asi muset 
prokázat v souvislosti s rozšířením kapacity 
školní jídelny, ale věřím, že reálné řešení je 
již na dobré cestě a možná se již na jaře 2012 
dočkáme prvních konkrétních výsledků. 
Přeji všem žákům, rodičům,  zaměstnancům 
i příznivcům školy pevné zdraví, hodně opti-
mismu i chuti ke spolupráci.

Mgr. Jaroslav Březka 

Nové doskočiště pro skok daleký Zastřešená pergola na školním hřišti

Vyučování pod pergolou



14

školství Život Úval 10/2011

Organizace školního roku 2011/2012
Zahájení vyučování:  01. 09. 2011
Ukončení 1. pololetí:  31. 01. 2012
Ukončení školního roku:  28. 06. 2012
Prázdniny:  
 podzimní  26. - 27. 10. 2011
 vánoční  23. 12. 2011 – 02. 01. 2012
  vyučování začne 03. 01. 2012
 pololetní  03. 02. 2012
 jarní  20. – 26. 02. 2012
 velikonoční  05. – 06. 04. 2012
  
Dny ředitelského volna  27. 09. 2011
  03. – 04. 11. 2011
  20. 04. 2012
  29. 06. 2012
  
Zápis do 1. ročníku:  20. 01. 2012,  
  náhradní zápis 10. 02. 2012
  
Pedagogické rady:  21. 11. 2011
  23. 01. 2012
  23. 04. 2012
  18. 06. 2012
  
Třídní schůzky:  I. stupeň 22. 11. 2011
  24. 04. 2012
 II. stupeň 24. 11. 2011
  26. 04. 2012
 
Dny otevřených dveří: 09. 11. 2011, 13. 03. 2012
(v těchto dnech můžete navštívit výuku bez předchozí dohody)
 
Provoz školní družiny: 6.30 – 17 hodin

La Ngonpo aneb 
„Vítejte v Modrém 
průsmyku“
Na konci minulého školního roku nám bylo 
nabídnuto zúčastnit se projektu ,,La Ngonpo“. 
Jedná se o šestiměsíční spolupráci s indickou 
školou. Hlavní pointou je zdokonalení anglič-
tiny a rozšíření informací o Indii a její kultuře. 
Budeme v kontaktu se školou v oblasti La-
daku, která se nachází 3 000 m n. m. 
Po celých 6 měsíců budeme plnit ty samé 
úkoly jako škola v Ladaku. Tato zadání bu-
deme vypracovávat v hodinách Mgr. Marcely 
Havelkové (Čj, Osv), Jany Sigmundové (Aj) 
a Mgr. Petry Štípalové (Gv). Tato organizace 
vytvořila speciální internetové stránky (www.
la-ngonpo.org), které nám umožňují kontakt 
s indickými žáky a zveřejňují výsledky na-
šich prací.
Jsme rádi, že jsme dostali možnost zúčastnit 
se této akce, a moc se těšíme na výsledky naší 
snahy.

Veronika Nováková, Klára Mandová, 9.B

Prvňáčci se během prvních dnů ve škole se-
znamovali nejen se školou, s novým prostře-
dím třídy a s paní učitelkou, ale především 
si v rámci osobnostní a sociální výchovy 
hledali své kamarády a vytvářeli si místo 
v novém kolektivu.  A jak jinak se poznávat 
než hrou?  Paměť si procvičovali u pexesa, 
povídali si v kroužku, kde se učili respekto-
vat jeden druhého. Tvůrčí tvořivost si pro-
cvičovali mimo jiné i malováním obrázku ze 

svých razítek (foto Ing. Blanka Morávková). 
Největší úspěch sklidily chvíle strávené na 
úvalském kopci. Vůbec nevadilo, že se někdo 
neschoval nejblíže u paní učitelky. Hlavně že 
ho nebylo vidět. A co hra ,,Nechte na hlavě“? 
Že nevíte, o co se jedná? Nechte si vyprávět 
pravidla od některého z žáků 1. D. Anebo ra-
ději přijďte rovnou do školy.  

Mgr. Dagmar Barnetová,  
třídní učitelka 1.D

Koláč
Je až k neuvěření, jak šikovné děti se někdy 
sejdou už v první třídě. Posuďte sami, není 
úžasné, když už 13. září na samém začátku 
školní docházky pečou se svojí paní učitelkou 
Hanou Šintlerovou meruňkový koláč? A že 
byl opravdu výborný, mohou určitě potvrdit 
jejich rodiče. Děti pekly totiž koláč pro své 
rodiče na odpolední třídní schůzku.

První dny ve škole



15

školstvíŽivot Úval 10/2011

Seznámili jsme se s lidskými rasami, s men-
šinami žijícími na našem území. Také jsme 
si vytvořili nová pravidla pro práci ve škole, 
připomněli jsme si naše práva a povinnosti, 
mluvili jsme o přátelství, kreativitě, učili se 
zvládat stresové situace.
Zahráli jsme si různé hry a hlavně jsme tvořili.
Máme krásné koláže s lidmi z celého světa, 
dveře ozdobené jmény a znameními zvěro-
kruhu. Každý z nás si odnesl domů kytičku 
pozitivních vzkazů a přání, vytvořili jsme si 
„vzpomínkovou konzervu“.
Také jsme vytvořili básně o lidech.

Děti z Indie
Jsou to děti z ulice, nečesané palice.
Jeden krade, druhý tančí,
třetí na hřebíkách jančí.
Toho, koho bolí záda,
toho další napraví ráda.
Já vyrábím podivnosti 
pro radost i proti zlosti.
Devět dětí z Indie
jen tak tak, že přežije.
Devět dětí z Indie
jen tak tak, že přežije.

Jsme
První člověk
Druhý člověk
Třetí člověk
Čtvrtý člověk
Pátý člověk
Šestý člověk
Sedmý člověk
Osmý člověk.
Nezáleží na tom, jak vypadáme,
jestli jsme bílí, černí, žlutí, hnědí, 
hlavně, že se rádi máme.

Lidi 
Lidi jsou všude,
žijí v Africe i v České republice.
Mají hodně sil,
ujdou hodně mil.
Umí se radovat,
umí se smát,
tak proč se prát?

Převlékli jsme se za lidi z různých částí světa, 
a tak nás vidíte jako Indiány (ti nás pozdravili 
indiánským pozdravem a předvedli lov zvěře), 
Japonce (děvčata předvedla celou scénku v ja-

Týden OSV v naší třídě 5.C probíhal ve znamení multikulturní výchovy
ponštině, přinesla rýži, saké, čaj...), Eskymáky 
(ti nás pozdravili třením nosu o nos) a na závěr 
Čechy (kteří nám přiblížili některé zajímavos-
ti z České republiky).

Přejeme všem hezký školní rok.
Arnoštka Březková

Foto v rubrice: Ing. Blanka Morávková

P O D Ě K O V Á N Í 
Děkujeme zaměstnancům Veřejně prospěš-
ných služeb města Úvaly za účinnou pomoc 
při stěhování a demontáži nábytku před re-
konstrukcí školní budovy, ale i za zpětné 
uvedení interiéru do původního stavu. Bez 
jejich plného nasazení a ochoty bychom 
nemohli nový školní rok zahájit včas. Náš 
dík patří samozřejmě i panu vedoucímu Pe-
tru Prchalovi za jeho ochotu a vstřícnost, se 
kterou nám pomoc zaměstnanců umožnil. 

Pedagogický sbor Základní školy  
a Praktické školy Úvaly
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Dne 29. června 2011 se úvalští senioři zúčast-
nili poznávacího zájezdu do zámku Vrchotovy 
Janovice a zámku Berchtold. Zájezd pořádal 
Klub důchodců Úvaly, o.s. Počasí se vydařilo, 
byl krásný slunečný den. Dopoledne účastníci 
zájezdu navštívili zámek Vrchotovy Janovice. 
Prošli se po rozsáhlém zámeckém parku, na-
vštívili výstavu České zvonařství ve sklepení 
zámku a poslechli si krásné zvuky jednotlivých 
zvonů. Na zámku si prohlédli expozici nábyt-
ku, obrazů a soch z 19. století z rozsáhlé sbírky 
Národního muzea v Praze. Po dobrém obědě 
v zámecké restauraci se senioři rozjeli na zá-
mek Berchtold u Říčan. Vysoce atraktivní areál 
leží v překrásné přírodě, obklopen nádherným 

parkem. První zmínky o tomto panském sídle 
se objevují už ve 14. století. Dlouhá léta zá-
mek chátral. Nová etapa života zámku začala 
v dubnu 2005, kdy se majitelem zámku stala 
rodina JUDr. Václava Růžičky z Kunic - Vido-
vic. Rodina dala zámku jméno podle posled-
ního dochovaného erbu BERCHTOLD. Noví 
majitelé zámek včetně jeho okolí kompletně 
zrekonstruovali a otevřeli jej široké veřejnos-
ti. K zámku patří také rozsáhlý sportovní areál 
pro děti a dospělé. V nádherném zámeckém 
parku je umístěna mini ZOO a miniatury hradů 
a zámků, o kterých paní průvodkyně zajímavě 
vyprávěla. Expozice regionálního muzea, která 
je na zámku umístěna, je zaměřena na historii 

vesnice a širokého okolí. Najdeme zde napří-
klad sklářské výrobky, sbírku zbraní, mincí, 
mysliveckých trofejí, papírových platidel atd. 
Dokonale zrenovovaným interiérem zámku, 
restaurací, muzeem provedl úvalskou výpra-
vu osobně  p. JUDr. Vác1av Růžička, který 
poutavě vyprávěl nejen o interiéru zámku  
a vystavovaných exponátech muzea, ale hlavně  
o nadšení, elánu a obětavosti pracovníků zám-
ku při dokončovacích pracích před letošním 
otevřením zámku veřejnosti. 
Vý1et se vydařil, krásné počasí vydrželo po 
celý den a všichni se vrátili domů bohatší  
o nové zážitky a poznatky o krásách naší vlasti. 
Text a foto Eva Havlíková, Klub důchodců Úvaly

Senioři na výletě

Skupina úvalských seniorů v zámeckém 
parku u zámku Vrchotovy Janovice...

...a před zámkem Berchtold

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly opět zvítězil 
ve dvou hlavních kategoriích okrskové úrovně 
požárního sportu. Klání se uskutečnilo tentokrát 
na vyšehořovickém fotbalovém hřišti v sobotu 

10. září. V kategoriích mladších žen poněkud 
zklamala účast, jelikož se zúčastnilo pouze jed-
no družstvo, a to úvalské. Vítězství tudíž nemoh-
lo uniknout. Mladším mužům se však postavilo 

Výstava králíků,  
holubů  

a drůbeže
ZO ČSCH Úvaly pořádá ve dnech  
29. – 30. 10. 2011 podzimní výstavu 
králíků, holubů a drůbeže spojenou  
s okresní soutěží holubů a soutěží  
o Pohár města Úval.
Otevřeno je v sobotu 29. 10. od 8 ho-
din do 15 hodin a v neděli 30. 10. od   
8 do 11 hodin. K návštěvě srdečně zvou 
členové ZO.

Za ZO ČSCH Úvaly
jednatelka Jitka Kotusová

Okrskovou soutěž požárního sportu opět ovládly Úvaly
dalších šest družstev, z toho jedno mimo soutěž. 
Ačkoliv oba pokusy nepatřily mezi ty nejlepší 
výkony, stačil už ten první na pohodlné vítěz-
ství. Dvě úvalská družstva tímto získala možnost 
reprezentovat okrsek na okresní úrovni soutěže, 
která proběhne na jaře příštího roku.

Za SDH Úvaly Milan Bednář

Momentka z požárního útoku mužského družstva 
SDH Úvaly Foto Robert Brajer
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Prázdniny jsou už dávno za námi a s nimi  
i tábor a letní dobrodružství. Ale začal školní 
rok a s ním i spousta akcí. O víkendu 10. až 
11. září jsme měli tradiční zahajovací výpra-
vu. Všichni členové úvalského střediska se 
po dvou měsících volna zase sešli dohromady  
a vydali jsme se na výpravu do lomu u Vyše-
hořovic. Cestou nás kromě radostného setká-
ní s kamarády a obdivování skoro podzimní 
přírody čekala spousta her, povídání o tom, 

jak bylo o prázdninách a plánování toho, co 
budeme dělat v následujícím školním roce. 
Večer potom dívčí část střediska pokračovala 
přespáváním v klubovnách.
Zahájení je úspěšně za námi a nyní už jen 
vstříc novým zážitkům, přátelům a výzvám.
Pokud byste chtěli svoje dítě přidat do našich 
řad, všechny informace najdete na našich we-
bových stránkách uvaly.skauting.cz.

Za úvalské skauty Tereza Glocová

Postavme školu v Africe
Junák a Člověk v tísni pořádají již 8. ročník 
sbírky Postavme školu v Africe. Přidejte se 
i vy! Neodkládejte své rozhodnutí na poz-
ději. Přispět můžete 8.10.2011 od 8:00 do 
10:30 na náměstí Arnošta z Pardubic. 
Téměř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do 
školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žád-
ná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších 
zemí světa a míra negramotnosti je tady až 
60 %. Budováním škol a vzděláváním míst-
ních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat 
se ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud 
jsme v Etiopii vybudovali 12 škol pro více než 
3000 dětí. Tyto děti mají velkou šanci se ve 
společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak 
její celkovou úroveň. Více informací naleznete 
na www.skolavafrice.cz.

Za úvalské skauty Tereza Glocová

Začátek skautského roku

sport
Zveme všechny ženy a dívky  
k posílení našeho fotbalového 
družstva. 

Tréninky:

Pondělí 18.30 – 20.00 hodin

Čtvrtek 18.30 – 20.00 hodin

Trenéři:

Magda  Zachová  721 717 620

Honza  Hádek  777 086 331

Jednatelka:

Veronika  Krutská  606 348 823

Přijďte si zasportovat!!!

V sobotu 8. října
se od 13.00 hodin
na hřišti v parku Nachlingera
uskuteční již 3. ročník turnaje

v PÉTANQUE
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Družstvo mužů „A“ – krajský přebor
 2. 10. NE Čáslav „B“ 16:00 doma
 8. 10. SO Dobřichovice 16:00 venku
15. 10. SO SK Rakovník 15:30 venku
23. 10. NE Sedlčany 15:30 doma
30. 10. NE Benátky 14:30 venku

Družstvo mužů „B“ – okresní přebor
 1. 10. SO V. Popovice 16:00 venku
 8. 10. SO Kostelec nad  Č. L.  „A“ 16:00 doma
15. 10. SO Nehvizdy 15:30 doma
22. 10. SO Stříbrná Skalice „A“ 15:30 venku
29. 10. SO Dobřejovice 14:30 doma 

Dorost – I. A třída 
 1. 10. SO Poděbrady 10:15 venku
 9. 10. NE Březno 10:15 doma
16. 10. NE Bezno 10:15 doma
22. 10. SO Benátky 10:15 venku
30. 10. NE Semice 10:15 doma

Žáci – I. A třída
 1. 10. SO Votice 10:00 doma
 8. 10. SO Čerčany 10:00 venku
15. 10. SO Mnichovice 10:00 venku
22. 10. SO Mukařov 10:00 doma
29. 10. SO Kostelec n. Č.L. -UTM 10:00 venku

Přípravka – okresní přebor
 1. 10. SO Veltěž „A“ 10:30 venku
 9. 10. NE Zeleneč 13:00 venku
16. 10. NE Hovorčovice 15:00 venku
23. 10. NE Klecany 10:15 doma
30. 10. NE Čelákovice venku */

Minikopaná – okresní přebor
 1. 10. SO Říčany venku */
 8. 10. SO Jirny 10:15 doma
22. 10. SO Světice 13:00 doma
30. 10. NE Velké Popovice 13:00 venku
*/ termín bude oznámen hlášenkou Ing. Petr Jankovský

Rozpis zápasů sezony 2011-2012 SK Úvaly říjen – všechna družstva

Na poslední prázdninovou sobotu organizátoři 
z občanského sdružení Tři pro zdraví a Cyklis-
tického klubu Úvaly naplánovali termín pátého 
ročníku závodů horských kol v cross country 
v prostoru Vinice. Akce byla zrealizována za 
podpory města Úvaly, záštitu nad závody pře-
vzal pan starosta MUDr. Jan Šťastný. Trať zá-
vodu je více než osvědčená – vždyť se na velké 
části současné trati jezdil do roku 2001 závod 
v rámci pražské Ligy horských kol. Velká cena 
města Úval se stala v průběhu pěti let velmi 
populární mezi špičkovými jezdci, ale i mezi 
„hobíky“, kterým je umožněno porovnávat se  
s těmi nejlepšími. 
Jako první se na start v dopoledních hodinách 
postavily děti, které změřily síly v prostoru 
škvárového hřiště v kategoriích do 6 let, do 10 
let a do 14 let. Zpestřením pro diváky při čeká-
ní na kategorie dospělých byl atraktivní závod 
v dirt jumpu, exhibice v cyklotrialu, lanové 
překážky, ukázky kaitingu a dětský doprovod-
ný program.
V 11.30 se na start závodu postavili junioři, ženy 
a veteráni, v 13.30 pak byla odstartována nej-
početnější kategorie mužů. Zaváděcí okruh byl 
letos veden z důvodu nárůstu startujících a jejich 
bezpečnosti kolem školy a dolní částí náměstí, 
následně již závodníci najížděli ulicí V Podhájí 
do technicky náročného lesního okruhu v prosto-
ru Vinice. Délka jednoho okruhu byla 4,75 km  
a trasa byla zpestřena vloženou dvojicí dřevě-
ných lávek přes potok Výmolu. Cena v podobě 

dresu za koupajícího se jezdce při pádu z lávky 
do potoka se letos udělovala pouze jedna. 
Součástí závodů byla i vložená kategorie ne-
slyšících, kteří úvalský závod zahrnuli do sé-
rie závodů MČR MTB neslyšících. Úvalské 
závody byly vyvrcholením Újezd.net „Seriálu 
tří závodů pro zdraví“ (duatlon v Klánovicích, 
MTBO v Újezdě a cross country v Úvalech). 
Vítězové jednotlivých kategorií i celého seriálu 
si odnesli hodnotné ceny, které jim slavnostně 
předával pan starosta. Na závěr vyhlašování vý-
sledků byl z rukou ředitele závodu pana Ondry 
Broučka „Brouka“ předán šek ve výši 13 037 
Kč na podporu hendikepovaných sportovců 
ze sdružení Černí koně, kteří svými aktivitami 
podporují občany s handicapem při volnočaso-
vých aktivitách, zejména propojení cyklistiky  
s paracyklistikou.     
Vyvrcholením sportovního dne byla připravená 
kulturní vložka v podobě koncertu úvalských 
kapel Medvěd 009 a Zpětná vazba. Bohužel 
černá mračna, která se nad městem stahovala 
po celý den, spustila déšť s prvními akordy 
Medvědů. S velkým vypětím organizátorů se 
odehrál pouze koncert Medvědů, promočená 
Zpětná vazba se nám na podiu již nepředvedla. 
Na závěr chci poděkovat všem dobrovolníkům 
za pomoc při organizaci závodů a všem spon-
zorům, bez kterých by se tato akce nemohla 
realizovat. Tak zase za rok, „Brouku“. 

Ing. Radek Netušil
Cyklistický klub Úvaly, o.s.

Velká cena města Úval již popáté

Dirt jump

Předání šeku Černým koním

Dětské závody Start kategorie mužů
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Učení o prázdninách?
Už jedenáctým rokem probíhá v Úvalech týden-
ní letní příměstský English Camp. Jak ale učit  
o prázdninách angličtinu tak, aby to nebyla 
nuda? Inu, chce to trochu vynalézavosti, zvlášť 
když máte na starosti skoro osmdesát dětí od 
čtyř do šestnácti let. Každý den sice byla nor-
mální lekce angličtiny, ale i tu jsme naplnili 
hrami a zábavou. Skvělý způsob, jak se učit an-
glicky, byl překlad a opakování frází z animova-
ného filmu v angličtině. Přidejte k tomu zpívání 
anglických písniček, čas strávený s americkým 
týmem třeba nad mísou čipsů, nacvičování ang-
lického divadelního megapředstavení a výtvarné 
dílny a máte výbušný výsledek – angličtinu, na 
kterou se děti těší. Jako bonus pak k tomu získá-
te divadelní soubor se 70 herci! 

Odpolední zákusek
Každé odpoledne čekalo děti něco trochu výji-
mečného – takový „táborový zákusek“. V pon-
dělí John Mullen oznámil založení úvalského 
baseballového týmu pro děti, který se bude 
scházet i během roku, a pěkně nás prohnal po 
metách. Úterý se neslo ve znamení velkoploš-
ného promítání filmu a ve středu jsme promě-
nili parkoviště před Penny Marketem v jedno 
velké umělecké dílo – proud bublin, z nichž 
každá zobrazovala sen jednoho z dětí. Téma 
bylo „Než umřu, chtěl bych…“ a objevilo se 
tam všechno od vlastní charity až po prolézání 
úvalských kanálů. Jestli jste i vy bubliny za-
hlédli, alespoň už víte, co byly zač. K tomu 
všemu se do středy vešel „vodní den“, kdy 
jsme odložili výuku a zuby lovili jablka, há-

zeli po sobě vodní balónky a doslova „ujíždě-
li“ na snad dvacetimetrové klouzačce, kterou 
jsme pořádně namočili a namydlili. Čtvrteční 
odpoledne jsme strávili karnevalovou prome-
nádou přes Úvaly až do Domova seniorů, kde 
děti v kostýmech zazpívaly několik písniček 
z připravovaného muzikálu. Poslední den, 
v pátek, nás čekala závěrečná párty s tombo-
lou pro rodiče, pořádnou kapelou a oním dlou-
ho připravovaným muzikálem. 

Úvaly drží spolu
S táborem pomáhalo přes 20 dobrovolníků 
z Úval a okolí, včetně učitelů angličtiny, podni-
katelů, ředitelky muzea, lingvistky, několika lidí 
s doktorátem a kazatele. Jen americký tým byl 
ze vzdálenějšího okolí, až z Texasu – „Howdy, 
y’all!“ Bylo úžasné vidět, jak se místní lidé spo-
jují a pomáhají tomu, aby se tady „u nás“ tábor 
opravdu povedl – výuka dospělých probíhala na 
nejlepším možném místě (v cukrárně), vedení 
Penny Marketu poskytlo parkoviště, pizzerie na-
bídla všem dobrovolníkům na konci týdne gra-
tis večeři a mnoho podnikatelů i několik církví 
přispělo do tomboly. Těšíme se, kdo se k nám 
připojí příští rok!

Dotek z nebe
My, kteří pořádáme English Camp Úvaly, jsme 
křesťané a děláme to vše proto, že kolem sebe 
chceme šířit stejnou lásku, kterou jsme viděli 
na příkladu Ježíše. Je pro nás obrovské privi-
legium, že některé děti s námi sdílely svou du-
šičku – každý den byla příležitost čechoan-
glicky mluvit i o některém z hlubších témat, 

English Camp Úvaly

ať už  to bylo soupeření mezi sourozenci, boj 
s vlastní pýchou, síla odpuštění nebo vědomí, 
že život každého z nich může mít smysl a cíl. 
Nestihli jste to letos?
Nevadí, nemusíte smutnit ani čekat do příští-
ho léta. Během roku se každý týden v Úvalech 
schází dětský „English Club“, kde zdarma vy-
učujeme angličtinu při překládání zábavných 
animovaných filmů, hrajeme (nejen) deskové 
hry a bavíme se i o hlubších tématech. Fungují 
i akce křesťanské mládeže, ať už to jsou barbe-
cue, diskuse nad filmy nebo setkání nad Biblí. 
A konečně nejen rodiče dětí z English Campu 
jsou zváni na zářijový Bleskokurz výchovy 
dětí podle Bible, také úplně zadarmo. Jak jsme 
psali – Úvaly nám leží na srdci a jsme rádi, že 
můžeme žít zrovna tady!
Další fotografie a zážitky z tábora, informace 
o aktivitách během roku i kontakty najdete na 
www.ec-uvaly.info nebo 608 832 906.

Ing. Jakub Guttner, Ph.D.

Dvacetimetrová vodní klouzačka

Faraon s ovívačem v divadelním představení
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V Úvalech 1. 10. 1959 vyšlo první číslo míst-
ního měsíčníku ŽIVOT ÚVAL.

Po 18 letech v Úvalech obnovilo 1. 10. 2005 
činnost obvodní oddělení Policie ČR.

2. 10. 1726 nařídil krajský úřad, aby na žá-
dost královské apelace šenkýř z velké ouval-
ské hospody Josef Vydra se dostavil do Brodu  
k výslechu a vypověděl o rok a půl starém spo-
ru týkajícího se formanské truhlice s penězi  
a kořením – co truhlice obsahovala, komu byla 
ukradena a jaká je ztráta na penězích.

5. 10. 1560 Albrecht Smiřický ze Smiřic a na 
Náchodě přikoupením Hostína a tou dobou 
pustého Hodova ke Škvoreckému panství opět 
sjednotil dosud rozdělené Úvaly pod jednu 
správu Škvoreckého panství.

8. 10. 1919 projížděl Úvaly na koni prezident 
republiky T. G. Masaryk a u železničních zá-
vor v Husově ulici se setkal i s místními ob-
čany.

10. 10. 1856 byla v Úvalech otevřena katolic-
ká fara a ustavena samostatná úvalská farnost 
u kostela Zvěstování Páně. 

15. 10. 1871 byl v Úvalech vysvěcen a ote-
vřen cukrovar. Hned druhý den se v něm za-
čalo pracovat.

V předvečer výročí vzniku Československé 
republiky byl 27. 10. 1947 na místním hřbi-
tově slavnostně odhalen pomník sovětskému 
vojínovi.

28. 10. 1874 byla do Úval dodána první ruční 
stříkačka v ceně 725 zlatých. V krátké době se 
sestavila kolem Františka Bilanského a Fran-
tiška Fialy skupina lidí, která byla v případě 
požáru schopna stříkačku obsluhovat.

28. 10. 1918 v dopoledních hodinách začaly 
Úvaly projíždět první ozdobené vlaky s nápi-
sy „Ať žije ČSR!“ Cestující z Prahy přinášeli 
nadšené zprávy o převzetí Obilního ústavu, 
místodržitelství a dalších hlavních úřadů Ná-

Některé říjnové historické střípky do mozaiky města
rodním výborem, v jehož čele stáli politici 
Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, 
František Soukup a Vavro Šrobár. V Úvalech 
propuklo radostné nadšení, při němž občané 
vyšli do ulic a začali z úředních budov strhá-
vat státní znaky s císařským orlem. Starosta 
František Kaplan však brzy vyjádřil obavy, že 
by revoluční vřava mohla přerůst v nekontro-
lovatelné výtržnosti, a proto společně se členy 
obecního zastupitelstva vyzval Tělocvičnou 
jednotu Sokol o pomoc při dohledu na dodr-
žování pořádku. 

28. 10. 1936 úvalští představitelé a občané 
uvítali v Úvalech při cestě do Prahy rumun-
ského krále Carola II.

Na přelomu září a října 1970 pět mladých 
sportovců nadšenců – Karel Šochman, Vla-
dimír Minařík, Václav Pilát, Jaroslav Moucha 
a Petr Černý – oslovilo tehdejšího předsedu 

Slavoje Úvaly Václava Vosátku s tím, zda by 
bylo možné v našem městě založit oddíl stol-
ního tenisu. Pan Vosátka ochotně podal veške-
ré informace s tím související a první sezona 
v okresním přeboru tak mohla započít. Tento 
sport byl v Úvalech provozován již od roku 
1945 do začátku 60. let. Tehdy, pro nedostatek 
hráčů, byl oddíl nucen ukončit svou činnost.  
V roce 1970 se začalo hrát v prostorách správ-
ní budovy fotbalistů na SK Úvaly.

V říjnu 1996 bylo uskutečněno přenesení so-
chy prvního pražského arcibiskupa Arnošta  
z Pardubic z původní lokality u trati a Škvorec-
ké ulice na místo v prostoru náměstí Arnošta  
z Pardubic před domem čp. 95. Tento záměr se 
podařilo naplnit u příležitosti 140. výročí zalo-
žení katolické fary v Úvalech. Během následu-
jícího roku byla arcibiskupova socha podrobe-
na zevrubnému restaurátorskému zásahu.

Dr. Vítězslav Pokorný 

zahrajte si šachy
V dnešní úloze je na tahu černý a dá 3. tahem 
mat. Najdete správné tahy, které vedou k cíli? 
Řešení se, jako obvykle, dozvíte v příštím čísle 
Života Úval.
Znáte řešení diagramu z předchozího čísla 
Života Úval? Zde si je můžete zkontrolovat: 
1.Jxh7+ Vxh7 2.Dh6+ Vg7 (kdyby Vxh6, tak 
následuje Sxh6 mat) 3. Dxg7+ Kxg7 4.f8D+ 
Kh7 5.Dxe7+ Kg6 6.Df7 mat.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ 
HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple v říjnu
2. 10. Liturgická bohoslužba se svátostí  9 h
9. 10. Liturgická bohoslužba se svátostí  9 h
16. 10. Bohoslužba slova v Domově seniorů
23. 10. Songová bohoslužba  15 h
30. 10. Bohoslužba k Památce zesnulých  9 h
Křesťanská výchova pro děti  - dle domluvy
Zkouška pěveckého sboru CHRISTI v rámci 
městského spojeného pěveckého sboru v Úva-
lech - pondělí v 18 h

Kontakt na Duchovní správu: 
Pražská 180, Úvaly, 

tel.: 605 920 773
farářka Mgr. Jitka Pokorná

historie

úvalská vařečka na poslední chvíli
HOUBOVÉ LASAGNE
INGREDIENCE:
9 ks lasagní
0,75 mléka
300 g čerstvých hub
100 g tvrdého sýra
100 g másla
50 g hladké mouky
1 menší cibule
sůl, pepř, kmín

POSTUP:
V hlubší pánvi rozpustíme polovinu másla  
a zpěníme drobně nakrájenou cibuli. Přidáme 
pokrájené houby, sůl, pepř, kmín a dusíme 
doměkka. Z druhé poloviny másla a mouky 
uděláme světlou jíšku, přilijeme mléko a za 
stálého šlehání metličkou uvaříme bešamel.
Do vymazaného pekáčku vrstvíme bešamel, 
lasagne, houbovou směs a strouhaný sýr.
Poslední vrstvu tvoří bešamel a sýr. Pečeme 
při teplotě 200 °C asi 45 minut.

Dobrou chuť přeje Mgr. Romana Vorlíčková

Pozvánka 

Zveme srdečně všechny seniory  

na akci s programem a malým  

pohoštěním, která se bude konat 

ve středu 5. 10. 2011 od 13 hodin  

v sálku domu s pečovatelskou  

službou za přítomnosti vedení 

města a pečovatelek Pečovatelské 

služby města Úvaly.

Jana Tesařová, vedoucí úřadu  

Pojďte si zahrát šachy! 
V sobotu 15.10.2011 od 10 hodin se v MDDM 
Úvaly koná šachový turnaj v rapid šachu (2x15 
minut na partii). Jsou zváni šachisté všech vý-
konností! Startovné je zdarma, přihlášky posí-
lejte na email petr.slavik@volny.cz (je možné 
se přihlásit i na místě). 
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Říjen 2011
Vítáme nové spoluobčánky
Zdeněk Kosztolányi
Tereza Čejchanová
Lukáš Váňa
Valerie Černíková
Robert Vojtěch
Richard Svoboda
Tereza Zagorová
Stella Mikulecká
Marek Šumera
Jan Kříž
Matyáš Netušil
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé  
a šťastné občany našeho města.

Říjnová životní jubilea
70 let – Věra Nováková
 Milan Bříza
75 let – Danuše Štrosová
 Renata Němcová
 Josef Žebro
80 let – Miroslava Horáková
 Miloslava Mrkvičková
 Josef Koting
 Hedvika Sokolová
81 let – Alexander Ostrodický
  Štefan Mazur
 Jiřina Kýnová
 Paulina Šťovíčková
 Vlasta Koželuhová
 Miroslava Kuncová
82 let – Jitka Březinová
 Jarmila Pernicová
 František Horn
83 let – Zdeněk Kučera
84 let – Miluše Procházková 
 Antonín Paul
 Oldřich Jarý
86 let – Miloslava Rytinová
 Emilie Lacinová
88 let – Karel Zámostný
89 let – Antonín Květoň
 Miluše Lerchová
90 let – Růžena Červená
 Karel Šochman
93 let – Marie Matějková
97 let – Marie Slavíková
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Vladimír Kettner
Ivana Kazdová
Lubomír Veselý
Miloslava Rejhonová
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 Dlouhodobě pronajmu byt v Úvalech na Ho-
molce, 3 + 1, od 1. 1. 2012, 80 m2 s lodžií ve 3. 
patře. Cena 10.000,- Kč + poplatky. 
Tel.: 606 527 974

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

„U Sylvy” servis obuvi
Havlíčkova 262, Úvaly
úterý  – 18 – 20.00
čtvrtek – 18 - 20.00
✘ opravy obuvi 
✘ zakázková výroba 
✘ pásky ✘ kožené obaly na knížky 
✘ kožené výrobky

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v říjnu a listopadu kurs na osobní 
automobil, platba na splátky, 
tel.: 607 761 383, 281 982 803

Opravy oděvů a šití bytového textilu v Úva-
lech, tel.: 605 178 848, www.romanova-fashi-
on.com

ANGLIČTINA V ÚVALECH
Standardní metoda Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
Psychologický přístup
Te.: 774 106 514

Hledám studentku či důchodkyni na od-
polední hlídání dětí, nejlépe z Úval. Jedná se  
o cca 2 -3 dny v týdnu (vyzvednutí syna ze 
školky, dcera chodí ze školy domů sama) a ná-
sledné hlídání do odpoledních hodin. V přípa-
dě zájmu volejte kdykoliv na tel.: 733584797.
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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

MASÁŽE až k Vám domů 
✘  baňková 
✘  klasická 
✘  sportovní 
✘  trakční a uvolňovací techniky 
✘  reflexní 
✘  cílená anatomická 

Zbyšek Kubias  60 min: 400,- 

tel. 773 630 926 30 min: 300,- 

e-mail: kubiaszbysek@seznam.cz

Pražský travesti soubor 
,,HVĚZDY Z PRAHY”

si Vás dovoluje pozvat na naši velkolepou travesti show, 
ve které se objeví ty nejznámější zpěvačky z české  
a světové scény. Čeká na Vás nová show, nová čísla, nové 
tváře. Startujeme 4. 11. 2011 od 21 hod. v místním sále  
v Úvalech.

Předprodej v kosmetickém salónu DOLCE VITA  
ul. Pražská 172. Info: 775/087274

Těšíme se na Vás. Vaše Hvězdy

CVIČENÍ S LENKOU
Od 7.10.2011 každý pátek v tělocvičně ZŠ Úvaly nová hodina

BODY TONING
Jedná se o zdravotně funkční cvičení s nízkou intenzitou vhod-
né pro střední a starší věkovou kategorii. Hodina je sestavena  
z méně náročných posilovacích cviků zaměřených především na 
zpevnění svalového korzetu včetně hlubokých svalů zad a břicha, 
které napomáhá ke správnému držení těla a tím předchází běžným 
bolestem zad. Značnou část hodiny věnuji také důkladnému a pří-
jemnému protažení celého těla.

ROZVRH HODIN:
PONDĚLÍ: 19.30 – 20.30  AEROBIK

STŘEDA: 19.30 – 20.30  BODY STYLING
PÁTEK: 17.30 – 18.30  BODY TONING

Lenka Krutská, profi instruktor aerobiku ČŠA HJ, www.krutska.cz  

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

Tel.: 281 931 419, 
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488

HG partner s.r.o. - projekční a 
inženýrská společnost z Úval, 
zaměřená především na hyd-
rotechnické a geotechnické 
stavby. 

Přípojky kanalizace - zajistíme pro Vás územní sou-
hlas pro realizaci kanalizačních přípojek. V případě do-
tazu nás kontaktujte.

V oblasti projektové činnosti jinak nabízíme zpracování studií, 
projektů pro územní rozhodnutí, projektů pro stavební povolení, 
vyřízení územního a stavebního povolení, zpracování realizačních 
dokumentací stavby, technologických postupů, rozpočtů, povod-
ňových plánů a další.

Hlavní náplň činnosti:

Vodní hospodářství
protipovodňové opatření, přehrady, jezy, vodní díla, rybníky, vod-
ní cesty – objekty, dalbová stání, údržba vodních cest, úprava toků 
a bystřin, štěrkové přehrážky, malé vodní elektrárny, kanalizace  
a další

Geotechnické stavby
pažení stavebních jam – podz. stěny, larseny, zápory, zemní kot-
vy, zakládání staveb - plošné základy, piloty, mikropilot, injektáže 
včetně tryskové, opěrné konstrukce a další

Sídlo společnosti:
Husova 78, 250 82 Úvaly tel: +420777 161 233
e-mail: hgp@hgpartner.cz, www.hgpartner.cz

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

Rozměry inzerce šířka x výška v mm
1/1	celá	stránka	 194	x	273
1/2	polovina	strany	 194	x	133
	 93	x	273
1/3	třetina	strany	 194	x	86
	 60	x	273
1/4	čtvrtina	strany	 93	x	133
1/8	osmina	strany	 93	x	63

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

tučný	nadpis	 +	30%

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

Ceny inzerce:
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