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V uplynulých týdnech zaznamenala re-
dakční rada Života Úval několik podně-
tů týkajících se obsahové části našeho 
městského měsíčníku. Na jednání zastu-
pitelstva města dne 9. 2. 2012 zaznělo z 
řad občanů i nařčení z cenzury. I v článku 
Obyvatelé Úval doplácejí na propojenost 
časopisu s radnicí zveřejněném v březno-

vém vydání Života Úval je redakční radě 
podsouváno stále něco, co je nepravdivé 
a nemá důkazní podloženost. Redakč-
ní rada Života Úval se důrazně ohrazuje 
proti tomuto nepravdivému nařčení. Za 
poslední dva roky 2010 a 2011nebyly re-
dakční radou odmítnuty žádné články od 
občanů. Život Úval je městským zpravo-

dajem a stávající složení redakční rady 
prakticky vylučuje cenzuru a ovlivňování 
zařazování jednotlivých článků. Členy 
redakční rady jsou totiž zástupci všech 
úvalských uskupení a zájmových skupin. 
Jsme přesvědčeni, že Život Úval velmi 
dobře plní svoji funkci městského zpravo-
daje, zejména po obsahové stránce. 

Redakční rada

PROHLÁŠENÍ REDAKČNÍ RADY ŽIVOTA ÚVAL

Na první březnový den bylo starostou města 
MUDr. Šťastným svoláno mimořádné jednání 
zastupitelstva. Přítomno bylo všech 15 vole-
ných zástupců. Občanů v sále DPS bylo oproti 
minulému řádnému zasedání tradičně velmi 
málo. Dostavilo se pouze 10 občanů. Důvo-
dem pro svolání tohoto jednání byla nutnost 
řešit situaci ve stravovacím zařízení úvalské 
základní školy. Na návrh zastupitelů pana 
Kolaříka a pana Ing. Morávka bylo hlasová-
no o dodatečném zařazení bodů, týkajících se 
zrušení městské vyhlášky, kterou byl schválen 
koeficient 5 pro výpočet daně z nemovitostí 
a zrušení již schválené výpovědi Základní  
a Praktické škole Úvaly z městských prostor k 
30. 6. 2012. Oba tyto návrhy na rozšíření jed-
nání nebyly zastupitelstvem přijaty s tím, že se 
k těmto tématům lze vrátit na podnět kterého-
koli zastupitele na některém z dalších VZZM.  
Prvním bodem jednání tak bylo schválení za-
dávací dokumentace k výběrovému řízení na 
dodavatele stavby na akci „Přístavba a změna 
stavby - stavební úpravy jídelny a varny ZŠ 
Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8“. Mís-
tostarosta Ing. Breda na úvod představil celý 
projekt a jeho časový harmonogram. Předpo-
kládaná hodnota zakázky cca 15 mil Kč bez 
DPH. Odbor investic a dopravy zpracoval 
zadávací dokumentaci a předložil ji ke schvá-
lení radě města. V následné diskusi měl pan  
Ing. Černý několik věcných připomínek  
a námětů k zadávací dokumentaci a k návrhu 
smlouvy s vítězným uchazečem. Na tyto připo-
mínky odpovídal Ing. Breda, paní Reicheltová 
a Ing. Hejl ze společnosti Allowance, s.r.o.
Druhým bodem jednání bylo vyhlášení výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku na výběr 
provozovatele školní jídelny ZŠ Úvaly. Tuto 
VZ pro město organizuje společnost Allowan-
ce s.r.o. V uplynulé době proběhlo několik 
jednání za účasti zástupců vedení města, ře-
ditele ZŠ a vedoucí školní jídelny, Ing. Jandy 
ze společnosti Allowance, s.r.o., a projektan-
ta, na kterých byly upřesňovány podklady 
pro toto výběrové řízení. Poté byla smlouva 
zaslána právníkovi města k připomínkování. 

O čem jednalo mimořádné Zastupitelstvo města Úvaly 
dne 1. března 2012 (komentář)

Byl zapracován jak požadavek na souhlas 
hygieny s formou náhradního stravování, tak 
i mechanismus úprav projektů na popud vy-
braného uchazeče. Na jednání rady města dne 
22. 2. 2012 bylo přijato usnesení, kterým rada 
doporučila zastupitelstvu zadávací dokumen-
taci schválit. Na tomto mimořádném VZZM 
byli jmenováni členové komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek a schváleno znění 
zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
Následně místostarosta JUDr. Petržílek před-
nesl informaci o stavu projektu rekonstrukce 
úvalských rybníků Kalák, Jámy a Fabrák. Do-
šlo k situaci, kdy vítěz této veřejné zakázky 
na revitalizaci těchto vodních ploch odstoupil 
od smlouvy, a podle § 84 zákona o zadávání 
veřejných zakázek tak zastupitelstvo bylo nu-
ceno schválit nabídku, která se umístila jako 
druhá v pořadí.
Ing. Černý informoval zastupitele, že termín 
pro případné schválení změny koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti pro následující 
rok je nejpozději do 1. 10. 2012.  
V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor 
pro své dotazy i přítomní občané. Přestože je 
nepsaným zvykem, že na jednání zastupitel-
stva je dán prostor pro připomínky a náměty 
občanů zhruba v polovině projednávaných 
bodů, dva přítomní občané rozhořčeně odešli 
ze sálu hned v průběhu projednávání prvního 
bodu, a to asi po 15 minutách od zahájení jed-
nání. Další občané se dotazovali zejména na 
několik měsíců trvající uzavírku 2 mostů na 
silnici II/101 – „Jirenská“. Tuto rekonstrukci 
plně zajišťuje a financuje Krajský úřad Stře-
dočeského kraje a o rozsahu a harmonogramu 
uzavírek budou občané včas informováni pro-
střednictvím ŽÚ.
V 19:30 hodin bylo jednání zastupitelstva 
ukončeno. Další řádné jednání zastupitelstva 
se konalo ve čtvrtek 29. března 2012. Infor-
mace z tohoto jednání přineseme s ohledem 
na termíny uzávěrky až v květnovém vydání 
Života Úval. 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.,  
zastupitel města Úvaly

Úvodní slovo
Letošní rok nám přináší plno změn v našich ži-
votech. V předjaří letošního roku zaskoči-
la, myslím, všechny slušné obyvatele Úval 
nemístná medializace našeho starosty  
a skrývání skutečných autorů článku pod 
různá vymyšlená jména. Přesto, že jsem 
na ledasco zvyklý z našich médií, neubrá-
nil jsem se zklamání nad tím, že někteří 
lidé žijící v našem městě jsou schopni tyto 
pokleslé móresy zatahovat i k nám. Zkla-
mání nad tím, že jim to za to stojí. Naštestí 
má celá kauza i pozitivní dopad. Dokáza-
la totiž stmelit slušné lidi v našem městě 
a ukázala, co je podstatné a co zbytečné 
a malicherné. A tak se i v tomto případě 
naplnil charakter českého národa, který 
v dobách ohrožení čelí jako jeden hrozící-
mu nebezpečí a v dobách míru a klidu se 
mezi sebou více či méně půvabným způso-
bem hašteří. 
Ale naštestí nejen bulvárem živa jest duše 
lidská. Mezi dozajista dobré a potěšující 
zprávy lze zařadit pokračující rekonstruk-
ce a budování vodovodních a kanalizač-
ních přípojek a úplná novinka z oblasti 
dotací. Naše město získalo dotaci cca 
15 milionů Kč na rekonstrukci objektu  
čp. 65. Ano, jde o tu hrůzu na konci ná-
městí, vedle stavebního úřadu, na břehu 
potoka. Rekonstrukcí tohoto objektu měs-
to získá další prostory pro poskytování 
služeb svým obyvatelům. Na dobré cestě 
jsou i jednání o rozšíření výuky v hudební 
škole, blíží se rekonstrukce Kožíškovy uli-
ce i průtah městem od Pražské ulice přes 
náměstí. 
A tak k těmto, doufám, dobrým zprávám 
zbývá snad již jen doplnit výhled na hezké 
jaro a slunečné velikonoční svátky, které 
jsou letos plánovány od pátku 6. 4. do 
pondělí 9. 4. 2012. 

Slunečné jarní zážitky vám přeje  
Josef Štěpánovský
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Na konci února a v polovině března se ko-
nala jednání rady města. Zabývala se revi-
talizací rybníků Fabrák, Kalák a Jámy, kde 
došlo k neplánovanému odstoupení firmy 
Less & Forest, s.r.o., která vyhrála výběrové 
řízení. Rada města tak byla nucena oslovit 
uchazeče, který se umístil jako druhý v po-
řadí a jehož nabídka byla podstatně vyšší. 
Ze zákonných důvodů totiž výběrové řízení 
zrušit nešlo. Dále byl projednán návrh sta-
vebních úprav objektu C areálu úvalských 
škol a schváleno zadání zpracování projekto-
vé dokumentace v rámci JŘBÚ firmě A.L.T 
architekti. Byla projednána studie adaptace 
bytového domu pro potřeby hudební školy a 
rozhodnuto o projednání všech variant sta-
vebních úprav s ředitelem ZUŠ a se staveb-
ním úřadem. Rada města Úvaly souhlasila 
se zřízením nové autobusové zastávky v uli-
ci Smetanova naproti rybníku s pracovním 
názvem „Úvaly, U mlýna“. Byla projednána 
plánovaná rekonstrukce mostů a silnic Stře-
dočeského kraje a varianty objízdných tras. 

Dále byla přijata zpráva o stavu úpravny 
vody na úvalském koupališti a rozhodnuto  
o nutné rekonstrukci elektroinstalace tak, 
aby bylo možné v nadcházející sezoně kou-
paliště otevřít.
Rada města souhlasila se záměrem terénních 
úprav pro realizaci přírodního amfiteátru na 
pozemcích 3996/1, 3996/2 k. ú. Úvaly. Dále 
rada města projednala Analýzu systému odpa-
dového hospodářství města Úvaly zpracova-
nou společností EKO-KOM, a.s. V návaznosti 
na to bylo rozhodnuto o zpracování koncepce 
odpadového hospodářství města Úvaly s cílem 
zefektivnit nakládání s odpadem. Bylo vyhlá-
šené výběrové řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na dodavatele na akci: „Zlepšení 
veřejného prostředí v Úvalech. Obnova zeleně 
v Úvalech“. Dále rada města projednala zá-
pisy a doporučení komisí rady města. Rada 
města schválila kompenzaci a návrh smlouvy 
o narovnání ve věci dořešení situace na budo-
vě a technice po zatékání do budovy přístavby 
praktické školy.

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Na-
dace Partnerství na realizaci zeleného pásu 
v lokalitě Horoušánky.Rada města vzala  
na vědomí nové jízdní řády linek PID 304, 
344, 484 a 405 v období výluky v termínu od 
23. 3. 2012 do 15. 7. 2012.
Dále rozhodla o dodavateli na stavbu „Vý-
měna oken čp. 1346 a 1347 v ulici Prokopa 
Velikého. Bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce 
komunikace v Kožíškově ulici“. Rada města 
odmítla z kapacitních důvodů návrh dohody  
o vytvoření společného školského obvodu 
podle § 178, odst. 2, písm. c) zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) mezi městem Úvaly a obcí Květnice.
Dále bylo rozhodnuto o navýšení kapacity ZŠ 
Úvaly a školní družiny na nejvyšší povolený 
počet žáků. Byla projednána organizace měst-
ského úřadu a přijaty změny vedoucí k posíle-
ní a zefektivnění práce úřadu. 

Josef Štěpánovský, člen rady města

Zprávy z rady

Vážení občané
Vzhledem k tomu, že je stále diskutová-
no téma mého poklesku, které již bylo 
projednáno na veřejném zasedání Zastu-
pitelstva města Úvaly dne  09. 02. 2012 
a na který byl vznesen dotaz i na dalším 
zasedání zastupitelstva dne 01. 03. 2012, 
rád bych touto cestou opakovaně uvedl, že 
můj prohřešek jsem oznámil zastupitelům, 
a zda mne odvolají či nikoliv, jsem nechal 
na jejich rozhodnutí. Řízení motorového 
vozidla pod vlivem alkoholu není nic, na 
co bych mohl být hrdý. Bohužel se tak sta-
lo a byl jsem za to po zásluze potrestán. 
Nyní bych chtěl všem dokázat, že se 
jednalo skutečně o ojedinělé vybočení  
z mého jinak naprosto řádného a spořáda-
ného života, a svou další prací ve prospěch 
města Úvaly vše odčinit. Jsem rád, že za-
stupitelé tuto situaci pochopili  a dali mi  
k tomu příležitost.
Nechci se již k celé záležitosti vracet  
a považuji ji za uzavřenou. Hledím do-
předu a snažím se svou usilovnou prací ze 
sebe svou vinu smýt. Nechci již tedy dis-
kutovat o tom, co je a není pravda, nehod-
lám rozebírat, na kolik jsou opakované 
útoky proti mé osobě motivovány čistými 
a nezištnými úmysly, či zda v jejich poza-
dí není něco jiného.
Děkuji za pochopení

MUDr. Jan Šťastný,
starosta města

Vážení občané, uplynulé týdny a měsíce byly 
pro nás cenným poučením, jak je důležité  
s vámi komunikovat, abyste měli maximum 
informací o tom, co město dělá, proč to dělá 
a co má být výsledkem. Informovaností se dá 
předejít mnohým nedorozuměním a přiznává-
me, že ne vždy jsme v tomto obstáli. 
Chceme proto udělat další kroky pro to, abys-
te lépe a snadněji našli informace, které vás 
zajímají. A něco již funguje:
✘  Zastupitelstvo: Na oficiálních webových 

stránkách našeho města - http://www.
mestouvaly.cz nyní naleznete materiály, 
které projednávají vaši zastupitelé, a to 
cca 1 týden před konáním zastupitelstva. 
Ke každému bodu jednání tak naleznete 
důvodovou zprávu, která popisuje podsta-
tu projednávané věci, případný dopad na 
rozpočet města a v neposlední řadě i návrh 
usnesení, které bude zastupitelům předlo-
ženo ke schválení. Součástí jsou i odkazy 
na případné přílohy k materiálům (např. 
výkresy, fotodokumentace apod.), které 
jsou z důvodu velkého datového objemu 
k dispozici v podatelně městského úřadu  
v ulici Pražská 276. A jdeme ještě dál. Jak 

bylo uvedeno v Programovém prohláše-
ní Rady města Úvaly pro volební období 
2010 – 2014, jsou nyní zjišťovány mož-
nosti (zejména legislativního charakteru) 
k pořizování a archivaci audiovizuálního 
záznamu z veřejných zasedání vašich za-
stupitelů. V případě, že bude tento záměr 
zastupitelstvem schválen, budou si moci 
občané nakouknout na zasedání svých za-
stupitelů přímo z pohodlí svých domovů.

✘  Rozpočet města a jeho čerpání: Pro zá-
jemce o asi nejdůležitější „městský doku-
ment“ – rozpočet města, je připravena sekce 
http://www.mestouvaly.cz/rozpocet-mesta, 
případně doporučujeme i zajímavý externí 
web http://www.rozpocetobce.cz/seznam-
obci/538957-uvaly, kde jsou přehledně za-
znamenány rozpočty města zpětně, a to až 
do roku 2000.

✘  Smlouvy města: Je pravidelně aktualizo-
vána oblast (http://www.mestouvaly.cz/
smlouvy-mesta), kde jsou umístěny smlou-
vy, které má město uzavřeno. Nyní se při-
pravuje ke zveřejnění první várka smluv, 
uzavřených v letošním roce.

✘  Zápisy z komisí: V sekci „Rada města“ 

Podnikáme kroky ke zlepšení informovanosti občanů
(http://www.mestouvaly.cz/rada-mesta) 
jsou nově zveřejňovány zápisy z jednání 
komisí rady města, a to zpětně od 1.1.2012.  

Uvítáme podněty na další zlepšení informova-
nosti jak na webu města, tak v Životě Úval. 
Děkujeme a přejeme vám, abyste měli vždy 
dostatek informací o tom, co se v našem městě 
děje.

Vedení města

Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy
Na stavbu Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy, jak jsme vás prostřednictvím 
Života Úval v loňském roce informovali, byla schválena v Operačním programu životní 
prostředí dotace ve výši zhruba 9,5 mil. Kč. V návaznosti na to bylo realizováno výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Vybraným uchazečem je firma ROCKNET, s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva o 
dílo. Administrátoru dotace – Státnímu fondu životního prostředí ČR byly poskytnuty 
doklady k výběrovému řízení a další podklady nezbytné pro vystavení finálního rozhod-
nutí a uzavření smlouvy na dotaci. V současnosti probíhá na Státním fondu životního 
prostředí kontrola předložených dokladů.
Předpokládá se, že práce na stavbě budou zahájeny na začátku května. Přednostně budou 
realizovány technické stavební objekty (bezpečnostní přelivy a výpusti rybníků). Odvoz 
sedimentu ze zdrží rybníků se plánuje zahájit na podzim letošního roku.
Časově je nutné tuto činnost koordinovat s výstavbou splaškové kanalizace v oblasti 
ulice Dobročovická a Slovany 1.

Odbor investic MěÚ Úvaly a Ing. Jan Neuwirth, 
zpracovatel žádosti o dotaci z OPŽP
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Město Úvaly podalo v červenci 2011 žádost o dotaci v rámci Operač-
ního programu ROP NUTS II Střední Čechy. Projekt se zabývá rekon-
strukcí objektu čp. 65,  budovy, která bude nabízet volnočasové akti-
vity zaměřené na děti ze základní školy, děti ze ZUŠ, matky s dětmi, 
veřejnost města Úvaly a občany z okolí města. V třípodlažním objektu 
je počítáno s činnostmi, jako jsou výtvarné kroužky, dramatické krouž-
ky, setkávání seniorů, setkávání místních organizací, spolků a sdružení, 
besedy základní školy, pořádání výstav organizovaných základní ško-
lou a hudební kroužky. V neposlední řadě dojde rekonstrukcí objektu  
k celkovému zlepšení estetického dojmu při výjezdu z náměstí Arnošta 
z Pardubic.
Město Úvaly obdrželo během měsíce března 2012 oznámení o schvále-
ní projektu k financování. V současné době se připravují veškeré pod-
klady k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Dalším krokem bude 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Odbor investic MěÚ Úvaly, Adriana Bednarčíková

Rekonstrukce objektu čp. 65 Riegerova ulice, Úvaly – schválení 
projektu k financování

Jaký je zájem o e-aukci  
na dodavatele energií?
Jak již bylo dříve psáno, město Úvaly zahá-
jilo projekt na dodavatele nižší ceny energií 
v oblasti elektřiny a plynu. A jaký je zájem? 
Z okolních obcí regionu Úval projevilo zájem 
pět, další dvě o připojení k projektu rozhodují. 
Také podnikatelé uvažují o nižších nákladech 
a zájem projevili čtyři. Příspěvkové organizace 
města mají zájem všechny také v počtu čtyř.
Nyní bude projekt pokračovat přípravou e-auk-
ce, budou koordinovány kroky k jejímu zahá-
jení. O výsledku budeme informovat v dalších 
vydáních Života Úval. Informace lze také zís-
kat na emailu majetek@mestouvaly.cz, případ-
ně na tel.: 291 091 502.

Vedení města

Daň z nemovitosti - Informace 
Dle informace správce daně z nemovitosti 
pro Úvaly, tj. Finančního úřadu Brandýs nad 
Labem, pracoviště Praha východ, je možné si 
v jednotlivých případech požádat o splátkový 
kalendář pro úhradu daně z nemovitosti.  Žá-
dost je nutno doložit kolkem v hodnotě 300,- 
Kč s tím, že každá žádost bude individuelně 
posuzována bez záruky kladně uzavřené do-
hody splátkového kalendáře. Bližší informace 
podá FÚ Praha východ, Thámova 27, Praha 8, 
tel. 225332111, odbor daně z nemovitosti. 

Odbor ekonomický

Po letošní nekonečně dlouhé zimě a pomalu  
nastupujícím jaru opět přichází i pravidelný 
jarní úklid některých odpadů z našich domác-
ností. Jarní úklid bude probíhat v době, kdy 
došlo v Úvalech v souvislosti s investicemi 
Středočeského kraje – rekonstrukce mostů  
a silnice II/101 směr Jirny, k uzavírce této sil-
nice. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit 
k menším úpravám odvozu ze stanovišť. Po-
čet stanovišť zůstává nezměněn vzhledem ke 
skutečnosti, že ve městě funguje sběrný dvůr, 
a tudíž je do něho možno průběžně odkládat 
velkoobjemové odpady, které jsou předmětem 
jarního svozu.

Svoz objemných odpadů  
– termínový kalendář  
Celá akce bude na území města Úval zajiš-
ťována pracovníky a technikou firmy A.S.A.,  
spol. s r.o., a proběhne od druhé poloviny mě-
síce dubna 2012 a počátkem měsíce května 
2012. 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 umis-
ťovány 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, tele-

JARNÍ ÚKLID VE MĚSTĚ
vize, počítače a monitory, mobilní telefony  
a další drobná elektrozařízení). 
Při odkládání odpadů je nutno se řídit po-
kyny přítomných pracovníků svozové firmy, 
kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné 
odpady do přistavených velkoobjemových 
kontejnerů. 

Harmonogram svozu

Termín: Číslo stanoviště
Pondělí  16. duben 6, 18, 26
Úterý  17. duben 10, 37, 45
Středa  18. duben 22, 28, 44
Čtvrtek  19. duben 14, 21, 34 
Pátek  20. duben 31, 32, 41
Sobota  21. duben 12, 25, 36
Neděle  22. duben 29, 30, 43                                    
Pondělí  23. duben  4, 5, 46                                       
Úterý 24. duben  15, 35, 40                                   
Středa 25. duben  9, 16, 19                                           
Čtvrtek  26. duben 1, 2, 3                                                                    
Pátek 27. duben  7, 13, 47                                                             
Sobota  28. duben 20, 24, 38                                                               
Neděle  29. duben 8, 11, 27  
Pondělí  30. duben 17, 23, 33
Úterý  1. květen  39, 42 
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Očíslování stanovišť kontejnerů
 1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
 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
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 uvede-
ná stanoviště v uvedený všední den od 12.00 
hod. a odváženy budou po18.00 hod., o ví-
kendech budou přistavovány na výše uvede-
ná stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou 
tentýž den po15.00 hod. (z důvodu krádeží 
kontejnerů nebudou na stanovišti přes noc). 
Naplněné kontejnery budou průběžně odvá-
ženy a následně přistavovány nové prázdné!

Odbor životního prostředí  
a územního plánování,

Blanka Reinerová 

Preambule:
Polní cesty se vytratily a neustále vytrácejí  
v zájmu zemědělské velkovýroby tak jako pěši-
ny, které naštestí každoročně obnovuje v polích 
zvěř. Katastrální mapy jsou tak jediné obrazy 
minulosti, protože paměť opustila duši krajiny. 
Ladovy obrázky s malebnou českou krajinou 
zná asi každý. Remízky a aleje byly vždy její 
součástí, ale postupem času se téměř vytratily. 
Remízky a meze, pěšiny a aleje byly rozorány  
a pokáceny ve jménu vysokých a ještě vyšších 
výnosů. Přitom aleje a remízky dokáží v přípa-
dě stále častějších extrémů počasí (povodních  
i sucha) zadržet velké množství vody, a díky tomu 
neskončí životadárný humus na dně potoků  
a řek. Navíc zajistí životní prostor pro spoustu 
živočichů, díky absenci remízků a polních cest 
už ani nevíme, jak vypadá křepelka či koroptev. 
Aleje též poskytují cestám stín, zajišťují i funkci 
větrolamu a přispívají ke zlepšení ovzduší.
Rada města proto na základě svého usnese-
ní č. 071/012 ze dne 29. 2. 2012 vydává tuto 
Koncepci obnovy polních cest, pěšin a alejí na 
nich v extravilánu města Úvaly:

I. Úvalsko – ideální místo pro pěší turistiku 
a cykloturistiku
Občané preferují růst kvality života, nikoliv 
jako jediný ekonomický ukazatel hospodářské 
produkce, ale komplex řady ukazatelů, jako je 
zlepšování životního prostředí, rozvoj šetrného 
cestovního ruchu, rozvoj drobného a středního 
podnikání, vzdělání, fungující občanskou vy-
bavenost, tradice, spolkový život, pospolitost, 
spolupráci apod. Cílem nás všech je, aby Úval-
sko nabízelo nepřeberné možnosti sportovního, 

kulturního a společenského vyžití. Aby bylo 
ideálním místem pro pěší turistiku a cyklo-
turistiku. Regionem vede několik značených 
turistických tras a cyklistických stezek, které 
jsou napojeny na sousední pražskou aglome-
raci. Jedná se tedy o region s velkým poten-
ciálem pro oblast cestovního ruchu. Tento fakt 
si město velmi významně uvědomuje a klade 
si za cíl využít tento potenciál pro všeobecný 
hospodářský a společenský rozvoj regionu,  
a to především podporou šetrného příměstského 
cestovního ruchu. V tomto smyslu navazujeme 
na Koncepci rozvoje městské zeleně v intravi-
lánu Úval, kterou doplňujeme o projekt obnovy 
a rozvoje cest a pěšin ve volné krajině, ke které 
nepochybně náleží i výsadba stromořadí.

II. Pěšiny
Pěšinou pro účely této koncepce rozumíme 
buď úzkou vyšlapanou cestičku v přírodním 
terénu, určenou převážně pro pěší provoz, nebo 
polní cestu na zemědělské půdě, určenou mj.  
i k přesunu zemědělské techniky. Za pěšinu 
nepovažujeme cestu, která vznikla cílenou 
stavební činností. To však nevylučuje, aby na 
pěšině mohly být provedeny dodatečné drobné 
terénní úpravy. Povrch pěšiny je zhutněn sešla-
páním, popř. zemědělskou technikou, a proto 
zpravidla na rozdíl od okolní plochy není po-
rostlý vegetací nebo je jeho vegetační skladba 
pozměněna. Jako pěšiny se označují i cestičky 
vyjeté jízdními koly. Pěšina je místní komuni-
kací IV. třídy (§ 6 zákona č. 13/1997 Sb.), jejímž 
vlastníkem je podle zákona obec, nebo veřejně 
přístupná účelová komunikace (§ 7 zákona  
č. 13/1997 Sb.), která je zpravidla ve vlastnictví 

Koncepce obnovy pěšin a alejí
Tisíc stromů rostoucích mimo les do okolí Úval

soukromé osoby. V zákoně o ochraně přírody 
a krajiny jsou pěšiny jmenovány jako součást 
výčtu „veřejně přístupné účelové komunikace, 
stezky a pěšiny“ (v jiné formulaci nahrazeném 
společným slovem cesty), které podléhají evi-
denci MěÚ a mimo zastavěné území obce je 
zakázáno je zřizovat nebo rušit bez souhlasu 
pověřeného obecního úřadu.
V ČSN 73 6108 (3/1996) je v požadavcích na 
projektování stanoveno, že lesní pěšiny se zři-
zují tak, aby podchytávaly turisticky zajímavá 
místa (kardinální body), a že jejich povrch je 
výhradně přírodní (přirozené podloží, kámen, 
dřevo).

III. Aleje
Alejí se pro účely této koncepce rozumí řado-
vá výsadba stromů jako doprovodného prvku 
pěšin. Jde o skupiny stromů vysazené v linii 
pěšiny po její jedné straně nebo i po obou stra-
nách, obvykle v pravidelných rozestupech. Li-
niová výsadba může mít formu jednoduchého 
stromořadí nebo řady keřů, převážně doplně-
ných stromy. 
Cílem výsadby alejí je vytvoření souvislého 
stínu, který zvyšuje turistickou pohodu. Aleje 
jsou zřejmým prvkem i v zimním období, kdy 
může být samotná cesta zavátá, přičemž aleje 
ukazují trasu i v zimním období. Mimo jiné jsou 
aleje významným orientačním prvkem v kraji-
ně. Objektivně aleje výrazně zvyšují přírodní 
biodiverzitu vytvářením úkrytů a stanovišť. 
Aleje působí také velmi příznivě na místní mi-
kroklima (např. coby větrolamy) a v některých 
případech i jako ochrana před závějemi. Alej 
má usměrňovat zájem cestujících na význačné 
krajinné dominanty (přírodní útvary, stavby, 
sídla), jejich skrýváním, částečným odhalová-
ním a průhledy na vhodném místě. Vysazené 
stromy mohou rámovat měnící se obrazy kraji-
ny. Vede-li komunikace podél lesa, alejí vzniká 
tak dojem, že cesta prochází okrajem lesa.

IV. Dotčené pozemky
Město Úvaly preferuje obnovu pěšin v histo-
rickém kontextu. Platí, že pěšiny vedly odně-
kud někam a jako takové jsou zpravidla evi-
dovány v katastrálních operátech. Na základě 
analýzy k.ú. Úvaly u Prahy bylo zjištěno, že 
převážná většina pozemků, které tvořily pů-
vodní cesty, jsou ve vlastnictví města, ačkoliv 
dnes jako pěšiny využívány nejsou a jsou buď 
zcela zarostlé, např. pěšina od hodovského 
statku k Tlustovousům, nebo jsou rozorány, 
např. pěšiny na Vinici. 
Dalším motivem pro budování pěšin a alejí je 
provedení nezbytných terénních úprav a vý-
sadby zeleně na pozemcích v souvislosti buď  
s budováním protipovodňových opatření, např. 
tzv. „zelený pás“ podél plánované zástavby ve 
čtvrti Horoušánky, nebo plánovanými liniový-
mi stavbami, např. přeložka I/12.
Třetím typem pozemků, na nichž je uvažová-
no o obnově a budování pěšin a alejí, jsou po-
zemky tvořící významné krajinné prvky nebo 
biokoridory propojující jednotlivá biocentra, 
kdy v souladu s principy vytváření územních 
systémů ekologické stability navrhneme tyto 

➜  ➜  ➜  strana 6
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systémy využít i k šetrné turistice a rekreaci.
Pouze v případě, kdy bude nutné propojit síť 
obnovených pěšin podle předcházejících od-
stavců tak, aby tvořila logický celek, navrh-
neme a v konsenzu s vlastníky dotčených po-
zemků provedeme vytyčení a realizaci pěšin 
na jiných pozemcích, a to vždy v minimalis-
tické variantě.  
V příloze k této koncepci v duchu s výše uve-
denými zásadami jsou navrženy některé nové 
procházkové, popř. cyklistické okruhy a trasy, 
které vhodně doplní stávající síť pěšin a tras ve 
volné krajině a v okolních lesích, a to v nava-
zujících lokalitách:
1. Lesoparkový okruh Na Vinici,
2. Velký úvalsko-tuklatský okruh,
3. Hostínský okruh,
4. Malý horoušanský okruh,
5. Trasa králičino-hodovská.
Jedná se o první etapu. Pro další etapy obnovy 
pěšin a alejí připadají v úvahu i další vhodné 
lokality např. po okraji nové zástavby v Hostí-
ně, v rámci zeleného pásu podél plánovaných 
přeložek silničních komunikací, podél vod-
ních toků apod.  

Pokračování v příštím vydání

➜  ➜  ➜  ze strany 5

V termínu od 23. 3. 2012 do 15. 7. 2012 pro-
běhnou v oblasti silnice č. II/101 investiční akce 
Středočeského kraje. Jedná se o rekonstrukce 
mostů č. 078 a 079 na II/101 a rekonstrukce po-
vrchu II/101 (směr Jirny).

Se společností ROPID byla s ohledem na autobu-
sovou dopravu projednána uzavírka II/101 směr 
Jirny od 23. 3. do 15. 7. s objízdnou trasou Tuk-
laty, Tlustovousy, Horoušany, Horoušánky. Rada 
města Úvaly usnesením R – 051/012 souhlasi-

la s provedením uzavírky silnice II/101 ve výše 
uvedeném termínu. Na základě této skutečnosti 
zpracoval ROPID návrh jízdních řádů – snahou 
bylo zachovat maximum autobusových spojů.

Odbor investic MěÚ Úvaly

Výlukové jízdní řády v souvislosti s uzavírkou II/101 – Jirenská

Jarní práce VPS
Jako každoročně proběhne na konci měsíce 
března a v dubnu strojní čištění komunika-
cí, které bude prováděno od centra směrem  
k okrajovým částem města. Současně budeme 
komunikace a chodníky čistit též ručně.
Na náměstí Arnošta z Pardubic a do ulice Hu-
sova budou osazeny nové lavičky a odpadkové 
koše. V tomto prostoru umístíme i větší množ-
ství osázených květináčů.

Pracovníci VPS v průběhu zimy vyrobili la-
vičky, jejichž instalace v Masarykově háji již 
byla zahájena. Průběžně je též prováděn pro-
řez okrasných stromů a keřů, též dojde k ob-
nově výsadby v parkových plochách.

Za VPS Petr Prchal

(viz vložený leták)
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Dva oblouky nad výmolou „budou v suchu“
Obnova kamenného mostku - 3.etapa
Městu se podařilo získat dotaci, o kterou  
v červnu loňského roku požádalo z Programu 
rozvoje venkova LEADER prostřednictvím 
MAS Region Pošembeří na dokončení opra-
vy kulturní technické památky - kamenného  
mostku v Králičině. 
Dvouobloukový most je vystavěn v údolní 
nivě potoka. Z obou stran jsou zbudovány 
šikmé nájezdy, které vyrovnávají rozdíl výš-
ky okolních břehů a mostovky. Toto opat-
ření zajistilo, spolu se zbudováním dvojice 
oblouků, sjízdnost mostu i v době povodní. 
Materiál, ze kterého je most postaven, i způ-
sob provedení mostovky (tzv. štětováním) 
neruší okolní přírodu. Každého prvního ná-
vštěvníka stavba mostu v těchto končinách 
jistě překvapí. Most je vyzděn z velkých ka-

menných kvádrů a má působivou historickou 
patinu. Mostek býval součástí tzv.Trstenické 
stezky, zůstal však bez údržby a v roce 2008 
byl prohlášen kulturní památkou. Dosud se 
zachovaly některé názvy ve Škvorecké obo-
ře „Na zabité“, „U studánky“, podle studán-
ky, která dává dosud dobrou vodu nedaleko 
mostku.
Na jednotlivých fázích projektu se podíleli 
členové Klubu přátel historie a přírody Úval  
a okolí, občanské sdružení fyzických a práv-
nických osob - např. na prohlášení mostku 
Kulturní památkou a jeho propagací, město 
Úvaly zajištěním financí, členové sdruže-
ní Otevřené Úvaly - propagací mostku obce 
Dobročovice a Květnice údržbou cesty.
Mostek je součástí cesty mezi obcemi Květ-
nice a Dobročovice (dále cesta pokračuje do 

Prahy - Újezd nad Lesy, kam je možno dojet 
MHD), na samém okraji Škvorecké obory. 
Tuto cestu využívají často maminky s dětmi 
k vycházkám a turisté. Opravou zábradlí se 
značně zvýší bezpečnost při přecházení přes 
vodoteč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu kul-
turní památky, je třeba při její opravě zacho-
vat v maximální míře původní materiály i 
pracovní postupy. Předchozí etapy zabránily 
postupným degradacím mostu vlivem sráž-
kových vod zatékajících do jeho konstrukce. 
Byla opravena mostovka, položena hydroizo-
lace a dlažba. 
V současnosti má sice mostek opravenou 
mostovku, ale chybí mu kamenné zábradlí, kte-
ré bude v rámci 3.etapy opravy instalováno. 

Odbor správy města

Pečovatelská služba města Úvaly
Pečovatelská služba města Úvaly zahájila svoji činnost dnem 
1.1.2007. Jedná se o terénní a ambulantní službu, která je po-
skytována ve vymezeném čase v Domě s  pečovatelskou služ-
bou v Úvalech, nám. Svobody 1570 a v domácnostech klientů 
žijících v Úvalech a přilehlých obcích /Šestajovice, Sibřina, 
Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Tuklaty/, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Z počá-
tečního stavu 40 klientů se k dnešnímu dni počet téměř ztroj-
násobil. Služby zajišťují 4 kvalifikované pečovatelky, které 
poskytují služby na základě řádně sepsané smlouvy o prová-
děných úkonech dle zákona č. 108/2006 Sb., § 40, odst.2. Ná-
klady na provoz pečovatelské služby se rok od roku zvyšují, 
a tak jak v předešlých letech, tak i letos se nám podařilo získat 
dotaci z MPSV na částečný provoz PS . Za to patří velký dík, 
neboť Pečovatelská služba Úvaly je pro mnohé jediným spo-
jením uživatelů s realitou, obzvláště v zimním období, o čemž 
svědčí přehled nejvíce využívaných služeb uživateli PS. Jsou 
to dovoz oběda, donáška nákupů, úklidy domácnosti, osob-
ní hygiena, přeprava uživatele autem, praní a žehlení prádla, 
atd.. Jsme rádi, že pečovatelská služba se dostala do povědomí 
obyvatel Úval a svým posláním pomáhá  a podporuje uživa-
tele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených 
se stářím, samotou, nemocí či zdravotním postižením zůstat 
ve svém domácím prostředí a tím si zachovat vazby na rodi-
nu, přátele a oddálit tak umístění do ústavní péče či domova 
seniorů.
Jakoukoliv informaci ohledně pečovatelské služby získáte na 
MěÚ Úvaly, správní odbor, odd.soc.péče, tel.: 281 091 529, 
723 308 432 nebo v Domě s pečovatelskou službou, nám. 
Svobody 1570, Úvaly, tel.: 281 011 632, 
721 912 263.

Pracovnice pečovatelské služby 

Rekonstrukce školní jídelny a varny
Radou a Zastupitelstvem města Úvaly byl odsouhlasen záměr přístavby školní 
jídelny a rekonstrukce varny v ZŠ Úvaly. Na akci byla zpracována projektová 
dokumentace a zahájeno stavební řízení. Současně probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací s termínem zahájení 1. 5. 2012. Provizorní výdej 
obědů pro žáky školy bude zajištěn. Celá akce je plně financována z rozpočtu 
města. 

Odbor investic a dopravy

(viz vložený leták)
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Upozornění
Vzhledem k tomu, že mnozí dopi-
sovatelé do zpravodaje Život Úval 
nedodržují termíny uzávěrek jed-
notlivých měsíčních vydání Života 
Úval a tím značně komplikují prá-
ci redakční rady, uvádíme termíny 
uzávěrek jednotlivých vydání zpra-
vodaje na celý letošní rok. Žádáme 
všechny dopisovatele, aby termíny 
uzávěrek dodržovali.

Uzávěrky
13. 4. ŽÚ 5/2012
14. 5. ŽÚ 6/2012
15. 6. ŽÚ 7/2012
13. 7. ŽÚ 8/2012
13. 8. ŽÚ 9/2012
14. 9. ŽÚ 10/2012
15. 10. ŽÚ 11/2012
12. 11. ŽÚ 12/2012
14. 12. ŽÚ 1/2013 

Redakční rada

zprávy z města

Po delší době jsme se opět sešli s MUDr. Ji-
řím Marešem, abychom si pohovořili o ak-
tuálním stavu úvalské polikliniky.

Pane doktore, jak to nyní vypadá s Polikli-
nikou v Úvalech? 
JM: V loňském roce byla dokončena kompletní 
rekonstrukce vnějšího pláště původních budov 
Zdravotního střediska v Úvalech. Celá akce 
probíhala za běžného provozu, někdy i navzdo-
ry nepřízni počasí. Při práci na nové střeše nás 
překvapily přívalové deště. Výměnu oken, dve-
ří, zateplování budovy a práci na nové fasádě 
zase komplikovala úmorná vedra a nadměrná 
prašnost. Nakonec vše dobře dopadlo a naše 
poliklinika se může těšit z nového kabátu, je-

hož vizuální podoba vznikla pod taktovkou de-
signérky akad. malířky Ivany Mašitové.
V současné době provádíme rekonstrukci 
vnitřních prostor budov polikliniky, která 
zahrnuje opravu elektroinstalací, aplikaci 
nových omítek, maleb a nového osvětlení 
společných prostor. Kompletní rekonstrukcí 
prošly také toalety v 2. a 5. podlaží, v 1. podla-
ží byla nově vybudovaná bezbariérová toaleta 
se sprchou. Pro lepší pohodlí našich pacientů 
jsme v 2.podlaží nově umístili prodejní auto-
maty s nabídkou občerstvení v podobě stude-
ných a teplých nápojů, je zde možno zakoupit 
také drobnosti k zakousnutí.
Do nově vybudované ordinace v 5.podlaží byla 

Aktuality z Polikliniky v Úvalech
přestěhována interna MUDr. Jaroslava Hrabál-
ka. V uvolněných a zrekonstruovaných prosto-
rách v přízemí bylo otevřeno oddělení fyziote-
rapie pod vedením Mgr. Daniela Sobotky. Zde 
se nám již podařilo rozšířit prostory o tělocvič-
nu, kterou jsme vybudovali z bývalé uhelny. 

Daří se vám i personálně zajistit všechna 
plánovaná pracoviště?
JM: Co se personálního obsazení týče, o spo-
lupráci s naší poliklinikou projevila zájem 
oční lékařka MUDr. M. Švorcová a kožní lé-
kařka MUDr. K. Baudyšová. V tomto směru 
nám situaci značně ztěžuje nutnost uzavřít no-
vou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, což 
se v současné situaci zdá být téměř nemožné, 
nicméně vedu jednání se všemi zainteresova-
nými stranami a věřím, že se mi podaří dosáh-
nout konsenzu, v jehož důsledku by došlo k 
dalšímu rozšíření služeb na Poliklinice Úvaly.

S čím chcete ještě přijít v letošním roce?
JM: V letošním roce jsme si stanovili za cíl 
ještě rozšířit kapacitu míst k parkování a upra-
vit nevyužívané manipulační prostory za bu-
dovou. K lepší orientaci v areálu polikliniky 
bude sloužit právě instalovaný vnější i vnitřní 
orientační systém. Veškeré informace, včetně 
aktualit jsou také nově dostupné na webových 
stránkách www.poliklinikauvaly.cz. Z hledis-
ka bezpečnosti je v budově nainstalován ka-
merový systém.

Pane doktore, mnoho zdaru v další práci  
a děkuji za rozhovor.

Rozhovor s MUDr. Jiřím Marešem vedl 
 Dr. Vítězslav Pokorný.
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V únoru jsme byli svědky (a někteří také 
účastníky) zvláštní akce, kterou bychom 
mohli nazvat třeba „Hon na starostu“.   Tato 
akce přes různé internetové přestřelky, jed-
nání zastupitelstva, stránky celostátního tisku  
a zpravodajské weby vyvrcholila dokonce až 
hlavním zpravodajským pořadem TV Nova.  
Poněkud zvláštní, ne? To, co jsme zažili, bylo 
už za hranicí lidské slušnosti a novinářské eti-
ky (viz článek ve čtrnáctideníku Náš region). 
Účelem ale nebylo poukázat na prohřešek, 
účelem bylo starostu především lidsky poní-
žit, což by se dít nemělo.
Účelem tohoto textu pak rozhodně není sta-
rostu omlouvat nebo zastávat teorii, že alkohol 
za volantem je maličkost.  Jenom se opravdu 
jen velmi těžko věří, že přestupek běžného 
starosty relativně malého městečka by za nor-
málních okolností vzbudil takovouto mediální 
štvanici. Ano, pan Šťastný udělal velkou chy-
bu. Nicméně se k tomu postavil čelem, nechtěl 
žádné výhody a důsledky si nese. Další zají-
mavou skutečností je i to, že vše se událo již 

na podzim roku 2011. Takže spíš je na místě 
otázka, komu a proč stálo za to po několika 
měsících zburcovat několik novinářů a téměř 
polovinu národa. Kdo a proč chce na jaře 2012 
volit nového starostu? Bohužel je současná 
situace důsledkem smutné skutečnosti, že do 
komunální politiky našeho města se dostala 
„politika“ a „zákulisní politikaření“.      
Upřímně řečeno, onen diskutovaný přestupek 
lze lehce kvalifikovat a stanovit trest. Ale různé 
skutky po morální stránce minimálně stejně od-
souzeníhodné páchá mnoho obyvatel Úval zce-
la běžně a, kupodivu, nic zásadního se neděje. 
Jedná se třeba o vypouštění žump a domovních 
splašků do dešťové kanalizace, propojení měst-
ského vodovodu s vodou ze studny za účelem 
neplacení vodného/stočného, vyhazování od-
padků do přírody, machinace s příjmy a výdaji 
za účelem neplacení daní, placení hotovosti 
příslušníkům policie namísto oficiální pokuty 
a bodů, lhaní, podvádění, atd. atd. atd. Jděte se 
někdy v pozdních večerních hodinách podívat, 
kolik Úvaláků vyjde po požití alkoholu z re-

staurace/baru, zcela automaticky usedne do aut 
a odjíždí domů. Zcela zvláštní kapitolou z hle-
diska morálního pak jsou průběhy volebních 
kampaní, kdy za texty v některých volebních 
programech by se nestyděl ani H. Ch. Ander-
sen. Stejně nepochopitelné a smutné je ovšem 
i to, že dost lidí má velmi odvážné a radikální 
názory -  jenže  vždycky jen do chvíle, než se 
pod ně mají podepsat nebo je říci veřejně. Pak 
ta odvaha kamsi zmizne a zbývají anonymy, 
křestní jména nebo přezdívky. 
Věřte, že ono se to opravdu „dobře kecá, ale 
hůř dělá“. Takže pokud bychom použili zná-
mé rčení (které zcela správně použil i staros-
ta) KDO JSI BEZ VINY, HOĎ KAMENEM, 
moc kamenů by se do vzduchu nedostalo. 

Jana Horová 
Vladislav Procházka 

Josef Štěpánovský 
Lenka Foučková
 Hana Opálková

Vítězslav Pokorný
Jana Pospíšilová

Nová mediální hra  - „Hon na starostu“

Tisková zpráva
Praha I 8.3. 2012 

Úvaly-Hostín – nový unikátní projekt s dů-
razem na současnou i budoucí městskou 
vybavenost  a společenské aktivity

Na začátku byly vize a plány, které během sed-
mi let příprav získávaly stále reálnější podobu. 
Projekt Úvaly-Hostín, který je koncipován dle 
zásad udržitelného rozvoje, s plným respek-
tem k ekologické stránce bydlení, vstupuje 
do další fáze svého života. Pro potenciální 
zájemce o energeticky úsporné bydlení v oje-
dinělém developerském projektu, který myslí 
na budoucnost obyvatel Úval, je v první vý-
stavbové části připraveno 12 rodinných domů 
a 22 bytů. Stavební práce by měly odstartovat 
letos na jaře.

Od koncepce a společenské odpovědnosti 
Projekt se začal rodit před 7 lety, kdy se spo-
lečnost MEI rozhodla realizovat u nás ojedi-
nělý projekt, který řeší příměstské bydlení do 
posledního detailu. „V době vrcholícího deve-
loperského boomu se nabízelo mnoho příle-
žitostí, kam investovat, a my jsme si vybrali 
Úvaly, které splňovaly všechna pro nás důle-
žitá kritéria. Od začátku bylo naším záměrem 
řešit projekt po všech stránkách koncepčně, 
tedy jinak, než bylo v té době obvyklé. Ne-
chtěli jsme postavit další satelit. Hledali jsme 
místo s existující sociální strukturou a komu-
nitou, na kterou noví obyvatelé navážou a sta-
nou se její součástí. Město, které má historii, 
sportovní kluby a společenské organizace, 
kam se můžete začlenit, kde nemusíte vybu-
dovat vše od nuly, protože takové věci vznika-
jí obvykle velmi dlouho. A Úvaly beze zbytku 
naše očekávání naplnily. Neméně důležitým 
kritériem byla i dopravní dostupnost po želez-
nici. Z Úval jezdí vlak ve špičkách každých 15 
minut a za 25 minut jste v centru Prahy na Ma-
sarykově nádraží, což je rychleji než z většiny 
okrajových částí Prahy metrem,“ říká Tomáš 
Ctibor, Head of Development department. 
„Chceme vytvořit živý městský organismus. 
Příjemné prostředí pro cca 2 500 lidí, kteří zde 

postupně najdou svůj nový domov, ve kterém 
bude radost žít.“

Základním pilířem projektu je aktivní spo-
lupráce developera s městem
Vzhledem k tomu, že se v průběhu několika 
let zvýší počet obyvatel Úval až téměř o polo-
vinu, existovalo riziko, že nová část obce zahl-
tí tu původní.  Developerovi se však podařilo 
nalézt společnou řeč se starousedlíky i jejich 
představiteli. Nabídl totiž městu oboustran-
ně výhodnou spolupráci, a dokonce finančně 

přispívá na rozvoj Úval. „Naše jednání nebyla 
vždy jednoduchá a na začátku nám místní ne-
stavěli slavobrány. Jsem však rád, že jsme na-
konec s městem našli společnou řeč a převedli 
ji do dohod, které obě strany plní,“ říká Tomáš 
Ctibor a pokračuje: „Již několik let máme po-
depsanou dlouhodobou smlouvu o spolupráci, 
která jednoznačně definuje, co má učinit město 
a co my. Pro ilustraci: město získalo více než 
400 mil. Kč na různých dotačních programech 
do vlastní technické infrastruktury jen díky 

➜  ➜  ➜  strana 10
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➜  ➜  ➜  ze strany 9
tomu, že jsme tyto projekty předfinancovali. 
Naším cílem je navázat na současné Úvaly  
a být součástí města, které má spoustu aktivit 
a velký potenciál do budoucna. Máme zájem 
a prostředky ten potenciál rozvíjet.  Dnes má 
město hmatatelné důkazy o našem přístupu  
a serióznosti. Připravili jsme například studii 
na regeneraci historického centra města a ve 
spolupráci s městem se podíleli na dalších 
projektech, kterými jsou mimo jiné integrova-
ný plán rozvoje města nebo analýza kanalizač-
ního systému. A nejen to. Podporujeme rozši-
řování stávající školy a různé úvalské spolky 
a sportovní kluby, od fotbalového klubu přes 
hasiče až po cyklisty.“

Promyšlený urbanismus 
Základní urbanistická koncepce a projekt prv-
ní fáze vznikl pod vedením ateliéru Headhand 
architekta Petra Hlaváčka. Jednotlivé dílčí 
čtvrti navrhovaly další architektonické týmy – 
Jiran Kohout architekti, Hynek Novák – Lewis 
and Hickey, A.LT, K2, ABM a Mikoláš Vav-
řín.
Již od začátku bylo hlavní myšlenkou deve-
lopera společně s architekty vytvořit skutečně 
funkční novou městskou část s vlastní infra-
strukturou a kompletní občanskou vybave-
ností s dostatkem veřejných ploch a zeleně. 
Vznikne tak množství charakteristických  
a různorodých čtvrtí, se kterými se obyvatelné 
mohou identifikovat.„Hned od začátku jsme  
s developerem měli podobnou představu, jak 
by měla nová čtvrť vypadat.  Zejména co by 
mělo být její součástí, aby mohla fungovat 
samostatně, ale zároveň se bez problémů za-
členila do současných Úval. Mělo by vyrůst 
neokázalé, avšak originální městečko, které 
harmonicky kombinuje tradiční a moderní 
prvky architektury a vytváří pestrý ráz zá-
stavby. Hostín se tak stane příjemným mís-
tem, kde se život odehrává nejen uvnitř domů,  
v předzahrádkách a zahradách, ale také v obyt-
ných ulicích se stromořadími, v uličkách a na 
pláccích, kde si kluci můžou zahrát fotbal,“ 
říká o projektu architekt Petr Hlaváček.
Velký důraz byl kladen na zeleň, která je dů-
ležitou součástí celého projektu a přirozeně 
navazuje na okolní přírodu. Její začlenění 
do projektu s nadstandardním podílem 61 %  
z celkové plochy tak nejen vizuálně obohacuje 
celý obytný prostor, ale také poskytne ideál-
ní prostředí pro sport a odpočinek budoucích 
obyvatel. Dalších 21 % území tvoří veřejné 
plochy a 18% jsou zastavěné plochy.

Bydlení pro všechny generace
Lokalita Hostín se svými 70 hektary před-
stavuje nejvýznamnější rozvojovou plochu 
města Úvaly. Projekt přirozeně navazuje na 
stávající zástavbu a vytváří multifunkční ur-
banistickou strukturu. Návrh projektu usiluje 
o maximální využití potenciálu cenného úze-
mí; svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly 
v jejich charakteru příjemného a obytného 
městečka. V projektu jsou navrženy kapa-
citně odpovídající objekty občanské vybave-
nosti, jako jsou mateřské školy, první stupeň 
základní školy, sportoviště, veřejné prostory, 
obchodní plochy a další zařízení, která budou 
budována postupně v rámci jednotlivých vý-
stavbových částí.
Projekt v jednotlivých výstavbových celcích 

předpokládá všechny typy bydlení od rodin-
ných solitérních domů přes řadové rodinné 
domy až po bytové domy s různými typy dis-
pozic: u bytů 1+kk až 4+kk včetně mezone-
tů, u rodinných domů pak 3+1 a 6+1. Vybere  
si opravdu každý.

Architektura udržitelného rozvoje
„V době, kdy jsme začali o projektu přemýš-
let, nebyla ještě otázka udržitelného rozvoje  
u nás příliš známá, ale jeho zásady již od po-
čátku vstupovaly do návrhu projektu. V průbě-
hu přípravy projektu jsme prováděli analýzy 
a průzkumy reakcí ve fokusových skupinách 
potenciálních zájemců o bydlení a zkoumali 
jsme, zda témata udržitelného rozvoje a eko-
logie jsou důležitým aspektem při výběru byd-
lení. Od v počátcích negativního stanoviska  
se postupem času názor respondentů změnil, 
zejména pak po roce 2008 a nástupu krize. 
Klienti začali postupně vnímat a posuzovat 
kvalitu bydlení, zkrátka a dobře jak se jim 
bude žít, a nejen za jakou cenu,“ vysvětluje 
průběh přípravy projektu Tomáš Ctibor.
Ke spolupráci přizval developer Ing. Jiřího 
Tencara, Ph.D., spoluautora hodnotící meto-
diky SBToolCZ pro bytové stavby, a společ-
ně s architekty pak vypracovali optimalizaci 
konceptu projektu respektujícího zásady udr-
žitelného rozvoje. „Pod pojmem architektura 
udržitelného rozvoje si u nás ještě stále hod-
ně lidí představuje zejména nízkoenergetické 
nebo ekologické bydlení. Nicméně je to téma 
daleko širší, které kromě environmentální 
stránky stojí na  dvou dalších pilířích: sociál-
ním a ekonomickém. Z širšího urbanistického 
hlediska sem však patří i lokalita,“ objasňuje 
využití zásad udržitelného rozvoje Jiří Tencar. 
„Projekt Úvaly-Hostín tato kritéria respektuje  
ve všech směrech a nabízí budoucím obyva-
telům komfortní bydlení nejen s nízkými pro-
vozními náklady, ale i s promyšlenou struk-
turou soukromých, poloveřejných a veřejných 
ploch s důrazem na sociální vztahy a bezpeč-
nost, s nadstandardním množstvím zeleně  
v architektonicky přívětivém městečku se 
vším, co lidé potřebují k životu.“ 

Více o zásadách udržitelného rozvoje v pro-
jektu Úvaly-Hostín se dozvíte z brožury 
Příměstské bydlení se vším, co potřebujete 
k životu.
Proč žít v Hostíně aneb Co ještě možná ne-
víte, a měli byste (přáli si) vědět.
✘  Architektura a design
✘  Ekologie a zeleň
✘  Uživatelský komfort 
✘  Úspory a provozní náklady
✘  Společenská zodpovědnost
✘  Sociální vztahy a bezpeč-

nost

1. výstavbová část projek-
tu – 22 bytů a 12 rodinných 
domů v energeticky úspor-
ném standardu 
Na jaře odstartují stavební 
práce na 1. výstavbové části 
projektu. Stavebnětechnické 
řešení je založeno na použití 
kvalitních materiálů s vyu-
žitím poznatků nejnovějších 
technologií a pracovních 
postupů a standardní vnitřní 
vybavení domů a bytů odpo-

vídá vyšším nárokům na bydlení s použitím 
přírodních materiálů.
Všechny rodinné i bytové domy budou vyba-
veny tepelným čerpadlem a jsou orientovány 
tak, aby maximálně využívaly solárních zisků. 
Konstrukce splňuje požadavky energeticky 
úsporných domů. „Budeme usilovat o bronzo-
vý certifikát SBTool CZ, který klientům do-
loží, že naše domy a byty budou energeticky 
nenáročné nejen v našich prospektech, ale i ve 
skutečnosti. Obyvatelé tak v našich domech 
ušetří až desítky tisíc korun ročně. Provozní 
náklady rodinného domu v energeticky úspor-
ném standardu začínají na 3 000 Kč měsíčně,“ 
upřesňuje Ctibor. V případě zájmu mohou zá-
jemci o bydlení v rodinných domech v rámci 
nadstandardu použít zasklení trojskly, dobu-
dovat i rekuperační jednotky a přiblížit dům  
k pasivnímu standardu.
U všech bytů jsou navrženy předzahrádky, 
balkony nebo střešní terasy. Navíc část bytů 
v 1. NP může být upravena pro potřeby vo-
zíčkářů. 

Základní informace o projektu:  
1. výstavbová část
Lokalita: Úvaly, 20 km od centra Prahy
Developer: Hostín Development, s. r. o.
Architekt: Headhand architekti, s. r. o.
www: www.uvaly-hostin.cz

Předpokládaný postup výstavby
✘  územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 11. 

2011
✘  stavební povolení bude vydáno na jaře 

2012
✘  stavba 1. výstavbové části bude zahájena na 

jaře 2012 a dokončena na podzim 2014

22 bytů
✘  dispozice 1+kk až 3+kk, 4 mezonetové byty 

4+kk
✘  každý byt má lodžii, terasu nebo předza-

hrádku
✘  ceny od 1 695 tis. Kč včetně DPH 

12 rodinných domů
✘  4 řadové a 8 solitérních rodinných domů  

v dispozicích 3+1 a 4+1
✘  velikosti pozemků od 311 do 487 m2 

ceny od 4 945 tis. Kč včetně DPH 

V celkové ceně je již zahrnuto (dle typu jed-
notky):
základní standardní vybavení Classic – dře-
věné podlahy, dřevěná EURO okna a vstupní 
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dveře, zahradní terasa u vybraných jednotek 
aj., tepelné čerpadlo, zahrady, předzahrádky, 
balkony nebo střešní pobytové terasy, parko-
vací stání, dřevěný sklad u rodinných domů, 
oplocení zajišťující soukromí, příprava pro 
další volitelné vybavení domu (EZS, před- 
okenní žaluzie aj.)

…a navíc (není zahrnuto v celkové ceně):
nadstandardní vybavení Classic+  – mož-
nost výběru z více variant materiálového 
provedení a zařizovacích předmětů, balíčky 
nadstandardního vybavení Zahrada, Eko, 
Bezpečnost, možnosti klientských změn

O společnosti
Na přelomu února a března se uskutečnila akvi-
zice nizozemské společnosti Middle Europe 

Investments (MEI) britskou investiční společ-
ností Palmer Capital, která tak vstupuje na čes-
ký trh správy nemovitostí. Společnost Palmer 
Capital převzala správu majetku, který vlastní 
celkem devět nizozemských fondů se zamě-
řením na střední a východní Evropu. Celková 
hodnota zhruba stovky komerčních nemovitos-
tí, z nichž se převážná většina nachází v Čes-
ku, je 232 milionů eur (při současném kurzu 
téměř 5,8 miliardy korun). Zbývající pětina 
realitního portfolia je na Slovensku. Dohroma-
dy to představuje 305 tisíc metrů čtverečních 
pronajímatelných ploch. Kromě dokončených 
budov získala společnost Palmer Capital i 
pozemky pro development. V Česku se jedná  
o rezidenční projekty Úvaly-Hostín u Prahy, 
kde postupně vznikne nové bydlení pro více 

než 2 500 obyvatel, a  projekt Drahobejlova  
v Praze 9 s 84 byty a obchodními prostorami.
Společnost Palmer Capital se tak akvizicí za-
řadila v oblasti správy komerčních, především 
administrativních nemovitostí na českém trhu 
mezi lídry. 
„Touto akvizicí se Palmer Capital zařazuje 
mezi jednoho z předních správců nemovitost-
ních fondů ve střední a východní Evropě,“ 
uvedl předseda představenstva Palmer Capital 
Ray Palmer. Nově tak Palmer Capital spravuje 
majetek nizozemských i britských investorů 
ve výši zhruba 750 milionů eur.

Kontakty pro další informace a vizualizace  
v rozlišení pro tisk:

Martina Huclová, mediální zastoupení,  
M  602 179 419, E martina@marcomm.cz

7 důvodů, proč si koupit dům nebo byt  
v Úvalech-Hostíně
1. Myslíme na každodenní život v Úvalech-Hostíně 
unikátní architektonický koncept 
s důrazem  na současnou i budoucí městskou vybavenost  a společenské 
aktivity 
2. Myslíme na přírodu 
nadstandardní množství zelených ploch 
82 % zeleně  a veřejných ploch 
3. Myslíme na provozní náklady domů a bytů 
výrazná úspora více než 50 % na veškerých provozních nákladech domu 
nebo bytu 
měsíční  provozní náklady od 3 000 Kč  
(rodinný dům 1503 – 4+1, 136,7 m2) 
4. Myslíme ekologicky
moderní efektivní technologie a materiály s ohledem na ekologii 
od vápenopískových zdících bloků po tepelné čerpadlo 
5. Myslíme na kvalitu 
3 úrovně standardního vybavení bytů a domů
Basic, Classic, Classic+, široký výběr z nadstandardů 
6. Myslíme na čas 
snadná dopravní dostupnost 
vlakem za 25 minut  v centru Prahy
7. Myslíme na bezpečnost 
podporujeme bezpečnou lokalitu

Již v březnovém vydání Života Úval jsme anon-
covali přípravu tzv. Aleje úvalských dětí. Kon-
cepci aleje zpracoval Klub přátel historie a pří-
rody Úval a okolí společně s Petrem Urbanem, 
v lednu ji projednala komise pro životní prostře-
dí rady města a v únoru ji přijala nakonec rada 
města. Město se tak zavázalo k podpoře iniciati-
vy Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, 
neziskového občanského sdružení, a přijalo své 
úkoly v realizaci aleje.
Dnes na těchto stránkách, vás čtenáře, chceme 
seznámit se schválenou koncepcí Aleje úval-
ských dětí i v radě města 29. 2. 2012 a obrátit 
se především na rodiče dětí se žádostí zapojit 
se do jejího uskutečnění.

Koncepce Aleje úvalských dětí
Cíl projektu
Cílem tohoto projektu je, aby každé dítě, 
které ve městě Úvaly žije nebo se narodilo, 
mělo svůj strom jako symbol nového života. 
Jde o vznik nové tradice – s každým dítětem 
a přírůstkem v rodině pokračovat ve výsadbě 
dalších stromů. Aktivně zapojit rodiče a starší 

sourozence, kteří společně vytvoří navazující 
„Alej úvalských dětí“. 
Projekt výsadby stromů za každé narozené 
dítě v Úvalech je vyhlášen v únoru 2012.
Město společně s Klubem přátel historie  
a přírody Úval a okolí a s rodiči se zavazuje 
vysadit za každé narozené dítě jeden strom 
a následně zajistit i veškerou pozdější péči  
o dřevinu. Celkové náklady jsou hrazeny  
z veřejných prostředků města a z příspěvku ro-
dičů. Finanční náklady zahrnují nákup dřevin, 
jejich výsadbu a pozdější údržbu.
Tímto si budou občané, ale i děti svého stromu 
lépe vážit a budou se snažit zeleň chránit proti 
vandalům či bránit jejímu znehodnocení nebo 
zničení.
Smyslem celého projektu je především utu-
žovat vztah mezi místní veřejností a zelení, 
která je neodmyslitelnou součástí městského 
prostředí. Projekt přímo oslovuje mladší gene-
raci, rodiče úvalských dětí a potažmo děti sa-
motné. Podle prvních předpokladů by se tak-
to mělo vysadit min. několik desítek nových 
dřevin ročně. Tyto se stanou jak náhradou za 

Alej úvalských dětí
dožívající či poškozenou zeleň, ale převážně 
zcela novou zelení na veřejných plochách. 
Vazba mezi občanem, místní přírodou a dře-
vinami by průběžně měla být ještě posilována 
pozvánkami na symbolické vysazení nových 
dřevin, které bude probíhat vždy ve vhodném 
vegetačním období. 

Spuštění projektu
V prosinci roku 2011 byl starostou oznámen 
záměr realizovat projekt výsadby stromů. Zá-
roveň bude v roce 2012 vyhlášena výtvarná 
soutěž dětí Základní školy Úvaly s tématem 
Děti pro děti. Cílem soutěže bude nakreslit 
obrázek stromu, který by se stal motivem pro 
certifikát předávaný rodičům při vítání občán-
ků. Výstava obrázků dětí proběhne v prosto-
rách ZŠ Úvaly.

Jak se zapojit do projektu
Tuto možnost mají rodiče nově narozených 
dětí vždy při příležitosti slavnostního aktu ví-
tání občánků, kdy jsou v rámci pozvánky na 
vítání formou dotazníku optáni, zda mají zá-

➜  ➜  ➜  strana 12
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➜  ➜  ➜  ze strany 11
jem se projektu zúčastnit, ale jde i o to, ptát se 
i dalších občanů, kteří by chtěli, aby jejich na-
rozené a starší děti měly také svůj symbol, tzn. 
strom, a tím navazovat na původní prastarou 
slovanskou tradici, kdy naši předci měli své 
posvátné háje a věřili, že duše jejich zemře-
lých rodinných příslušníků a přátel vstupují do 
stromu a žije v něm dále. V takovém případě 
obdrží certifikát se symbolikou projektu a tím 
i závazek, že za jejich dítě bude v Úvalech vy-
sazen jeden nový strom v Aleji úvalských dětí. 
Evidence počtu takhle přihlášených dětí je ná-
sledně předávána odboru životního prostředí, 
který samotné sázení nových dřevin zabezpe-
čuje. Výsadba stromů proto bude vždy pro-
bíhat zpětně za určité období zahrnující při-
bližně půl roku. Prostřednictvím Života Úval 
i pozvánky budou rodiče, ale i širší veřejnost 
seznámeni s termínem symbolického sázení, 
kterého se můžou osobně zúčastnit a na mís-
tě vlastním dílem přispět k výsadbě. Při této 
akci jsou již stromy připraveny i s tzv. husími 
krky, které slouží k zálivce stromu v době su-
cha a k prolití až ke kořenům stromu, a rodiče 
strom mohou zasypat substrátem, symbolicky 
zalít z konve nebo třeba připevnit stabilizační 
kůly. Vítáni jsou nejen maminky s tatínky, ale 
i ostatní členové rodiny.

Péče a údržba o nově vysazené dřeviny
Nově vysazené stromy do vybrané aleje se stá-
vají součástí veřejných ploch, jejichž správa je 
zajišťována ze strany města Úvaly. Vysazování 
dřevin bude probíhat vždy ve dvou obdobích 
– podzim a jaro. Výsadbu zajišťuje odbor ŽP 
a územního plánu MěÚ Úvaly, který pečuje 
o veřejnou zeleň v příslušné lokalitě. Stromy 
musí splňovat kritérium své původnosti a musí 
zapadat do rázu krajiny – jedná se např. o dub 
zimní, lípu, dub letní, třešeň, javor klen, javor 
babyka. Vytypování vhodných ploch pro ale-
jovou výsadbu provádí odbor životního pro-
středí a územního plánu.

Náklady na projekt
Náklady spočívají především ve výběru a kou-
pi vhodných stromů, opěrných kůlů pro stro-
my, zajištění výsadby a zajištění propagace 
(jmenovky, pamětní listy) a v následné péči  
o dřeviny.

Propagace
MěÚ a Klub přátel historie a přírody Úval  
a okolí zajistí, že každý zasazený strom bude 
označen jmenovkou příslušného dítěte. Klub 
přátel historie a přírody Úval a okolí ve spo-
lupráci s městem Úvaly zajistí propagaci akce 
v Životě Úval a v Našem regionu, popř. v ce-
lostátních denících a provedení zápisu do kro-
niky města.

Tolik koncepce aleje. S potěšením můžeme 
také ocenit první dárce finančních prostřed-
ků na nákup hraničních stromů vytypované 
aleje na úvalské Vinici: Klub přátel historie  
a přírody Úval a okolí, o. s., ČSSD, Realitní 
kancelář CENTURY 21 Elán, Oldřich Ba-
kos, rodina Bláhova, Ing. Ivan Černý, Soňa 

Formanová, Jan Fryčer, Zdeňka Hlávková, 
Ing. Jiří Jelínek, Ing. Hana Kameníková, 
Miloslava Kotlabová, P. Krzysztof Lach, 
Ing. Josef Martinovský, Ing. Bohumil Mi-
ler, Mgr. Jitka Pokorná, MUDr. Jan Šťast-
ný, Jana Tesařová, Petr Zámostný. Podařilo 
se tak shromáždit 50 500,- Kč. Všem patří 
naše veliké poděkování.
Rodiče, kteří mají zájem za své děti nechat 
vysadit strom, u něhož bude instalována jme-
novka dítěte v této „Aleji úvalských dětí“, 
se mohou přihlásit – kontaktovat na e-mailu: 
klubuvaly@volny.cz, tel. 607 120 386 Dr. 
Vítězslav Pokorný, předseda Klubu nebo tel 
777291326 Petr Urban. Pro jednu jmenovku 
na samostatném stromě je částka 2 000,- Kč, 
pro dvě jmenovky na jednom stromě je část-
ka 1 000,- Kč, pro čtyři jmenovky na jednom 
stromě je částka 500,- Kč. 
Vykolíkované místo pro výsadbu aleje ukazu-
je i přiložená fotografie z Vinice.

Dr. Vítězslav Pokorný,
Petr Urban

Ulice Maroldova nemá v úseku mezi kři-
žovatkami s ulicemi Pražská a Kollárova 
vybudovány vůbec chodníky. Tato část uli-

ce je značně frekventovaná – je využívána 
zejména rodiči a dětmi navštěvujícími neda-
lekou školku i řadou obyvatel bytovek jako 

Nebezpečná Maroldovka nejvhodnější přístupová komunikace na uli-
ci Pražskou. Vzhledem k absenci chodníků 
jsou chodci nuceni se pohybovat přímo po 
komunikaci. Rovněž současný stav inkri-
minovaného úseku prakticky neumožňuje 
majitelům v zimním období udržovat schůd-
nost krajnic. Proto se jeví jako nezbytné, aby  
v rámci jedné investiční akce byly vybudo-
vány chodníky i ve výše zmíněném úseku 
ulice Maroldova.
Je zde rovněž značný dopravní provoz, a to 
až do pozdních večerních hodin. Řada řidičů 
si vůbec neuvědomuje přednost vozidel při-
jíždějících zprava a křižovatku Maroldova - 
Kollárova projíždí způsobem v domnění, že 
se jedná o hlavní silnici. Řada řidičů vůbec 
v tomto úseku nerespektuje rychlostní ome-
zení v obci. V kombinaci s pohybem chodců 
po komunikaci tak zde již několikrát došlo 
k závažným kolizním situacím a je otázkou 
času, kdy zde dojde k tragické dopravní ne-
hodě.
Jeví se proto nutností, aby před křižovatkou 
ulic Maroldova a Kollárova byl na komu-
nikacích umístěn zpomalovací příčný práh 
anebo v křižovatce vybudována umělá ne-
rovnost vozovky, nutící řidiče před křižovat-
kou vozidlo zpomalit.

Jiří Nonfried, občan Úval    



Cílem soutěže je podpořit zájem úvalské 
veřejnosti o tvorbu životního prostředí ve 
městě a vytvoření krásného a příjemného 
životního prostředí místa, kde žijeme.
Město Úvaly ve spolupráci s občanským sdru-
žením Klub přátel historie a přírody Úval a oko-
lí vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejhezčí květi-
novou výzdobu (okno, balkón, okolí domu).

Kdo se může soutěže zúčastnit
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno 
bytového nebo rodinného domu, balkón nebo 
okolí domu z Úval. Všechna okna, balkóny či 
předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně 
přístupné komunikace nebo jiného veřejného 
prostranství. Konkrétní místo může do sou-
těže přihlásit kdokoliv – majitel, nájemce, 
soused, kolemjdoucí, apod.

Jaké kategorie se budou hodnotit
V soutěži budou hodnoceny následující ka-
tegorie:
Od 1. 5. 2012 – do 15. 9. 2012 probíhá soutěž 
květinové výzdoby, a to v kategoriích: 
1)  výzdoba oken a balkónů jednotlivých pa-

nelákových bytů
2)  výzdoba oken a balkónů jednotlivých ro-

dinných domků
3)  okolí domů (zahrádky, předzahrádky, okolí 

obytných domů, škol, školek, soukromých 
firem apod.).

Termín a místo pro podání přihlášky
Přihlášky do soutěže můžete vyzvednout  
i podávat v podatelně Městského úřadu Úva-
ly, Pražská 276. Elektronická přihláška do 
soutěže je ke stažení na webových stránkách 

www.mestouvaly.cz a je možné ji odeslat 
elektronicky na adresu:
podatelna@mestouvaly.cz.  
Uzávěrka podávání přihlášek je 15. 6. 2012.

Kritéria hodnocení
1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) originalita a barevná kombinace
4) patřičnost k dané kategorii

Vyhodnocení soutěže
Vybraná odborná komise vyhodnotí soutěžící 
do 15. října. Výherci jednotlivých kategorií bu-
dou oceněni a fotografie vítězných oken, balkó-
nů a zahrádek budou uveřejněny v Životě Úval 
a na webových stránkách www.mestouvaly.cz 

Dr. Vítězslav Pokorný

13

zprávy z městaŽivot Úval 4/2012

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu - „Rozkvetlé ulice“

Některé spory s bankou, záložnou, posky-
tovatelem nebo zprostředkovatelem spo-
třebitelského úvěru, investiční společností 
lze řešit u státem zřízeného mimosoudního 
orgánu - finančního arbitra. 

Řízení před finančním arbitrem je bezplat-
né. 

Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimo-
soudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak 
k rozhodování těchto sporů příslušný český 
soud, mezi:

a)  poskytovateli platebních služeb a uživateli 
platebních služeb při poskytování plateb-
ních služeb  – například spor zákazníka 
s bankou o správnost zaúčtované platby 
nebo spor zákazníka s bankou při zneužití 
platební karty neoprávněnou osobou,

b)  vydavateli elektronických peněz a drži-
teli elektronických peněz při vydávání  
a zpětné výměně elektronických peněz – 
například spor držitele předplacené karty 
jízdného s některými provozovateli veřej-
né dopravy, 

c)  věřiteli nebo zprostředkovateli a spo-
třebiteli při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru  
- například spor zákazníka s věřitelem 
o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo 
spor o výši poplatku za předčasné splace-
ní úvěru,

d)  investičními fondy, investičními společ-
nostmi nebo zahraničními investičními 
společnostmi a spotřebiteli ze standard-
ních fondů kolektivního investování  
a speciálních fondů kolektivního investo-
vání, které shromažďují peněžní prostřed-
ky od veřejnosti  - například spor zákaz-
níka s investiční společností o správnost 
účtovaných poplatků.

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vy-
řešení sporů. 

Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoud-
ního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již  
v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od 

Kancelář finančního arbitra
července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena 
na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolek-
tivního investování. Současně byla zřízena 
také Kancelář finančního arbitra, organizač-
ní složka státu , která plní úkoly spojené se 
zabezpečením činnosti finančního arbitra. 
Za výkon své funkce odpovídá finanční arbi-
tr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra 
financí.

Jak mohu služeb finančního arbitra vyu-
žít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné  
a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebite-
le), (viz vzor návrhu). Návrh na zahájení říze-
ní před finančním arbitrem lze podat písem-
ně poštou, v elektronické podobě (e-mailem 
opatřeným zaručeným podpisem nebo pro-
střednictvím datové schránky) nebo osobně, 
resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře 
finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách fi-
nančního arbitra k dispozici formulář - http://
www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formula-
re-ke-stazeni.html.

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména 
tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veš-
keré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže 
rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b)  ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení 

ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c)  spor je nebo již byl předmětem řízení před 

arbitrem,
d)  ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhod-

čím řízení nebo ve věci samé bylo rozhod-
čí řízení zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat pod-
le svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne-
stranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí 
tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení 
postupuje arbitr podle zákona o finančním 
arbitrovi s přiměřeným použitím správního 
řádu .
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. 
Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit 
opravné prostředky – námitky. Pravomoc-
ný nález finančního arbitra je soudně vy-

konatelný a má tedy účinky srovnatelné se 
soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu  
s konečným rozhodnutím finančního arbitra 
je možné podat k obecnému soudu žalobu  
o přezkum rozhodnutí.

Kde se dozvím více?
Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační slož-
ka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
Telefon: 257 042 094
fax: 257 042 089
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka: http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr 
datová schránka : qr9ab9x 

Úřední hodiny
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.      
Středa – 08:30 – 15:30 hod. 
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod. 
Pátek  – 08:30 – 14:30 hod. 

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících  
s činností finančního arbitra nás neváhejte 
kdykoli kontaktovat. 

V Praze dne 10. 2. 2012
Mgr. Monika Nedelková v. r. 

finanční arbitr

Cirkus žije
Zase po roce přijel do Úval cirkus Kell-
ner. Protože již od dětství miluji cirkus, 
opět jsem se na něj vypravil. Rozzáře-
né oči dětí a jejich bezelstná upřímnost 
mi trochu vlila do duše naději. Uvažuji 
o tom, že ještě existují lidé, kteří věčně 
nekňučí a tvrdě pracují. Celý dvouho-
dinový program realizovali pouze čtyři 
příslušníci rodiny a jeden stavěč. Snad 
si děti zachovají svou upřímnost a radost  
a dají tak příklad svým rodičům. Přece 
se nenecháme otrávit oněmi čapkovský-
mi hovnivály z jeho fantastické hry Ze 
života hmyzu.

Ing. Petr Jankovský
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Duben – měsíc bezpečnosti?
Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen že v něm vylézají 
hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají 
hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v ga-
rážích, kůlnách, stodolách či sklepích. Jejich řidiči se po 
zimním spánku dostávají do provozu, který oproti přede-
šlému roku opět o něco zesílil. A tak byl duben po řadu let, 
tak jako třeba březen - měsíc knihy, vyhlašován měsícem 
bezpečnosti silničního provozu. Mělo to být jakési připo-
menutí všech řidičských povinností - bývaly posilovány 
hlídky dopravní služby, někde na nejisté řidiče padal děs  
a nevyjížděli v dubnu vůbec - už třeba proto, že neměli vo-
zidlo úplně v pořádku a že pravděpodobnost postihu byla  
v dubnu větší než jindy. On totiž obvykle po skončení „mě-
síce“ nastal útlum, mimořádné akce skončily a vše se vrá-
tilo do starých kolejí. 
Takže vyhlašování nárazových akcí asi velký smysl 
nemá, důležitější je důsledná kontrola a nekompromisní 
postih těch nejzávažnějších řidičských hříchů, které nej-
více ohrožují bezpečnost, jako velká rychlost projíždě-
ní městem, nedání přednosti v jízdě, jízda na červenou, 
předjíždění kolon apod., prostě to, co všichni známe, ale 
co se bohužel málokdy postihuje. 
Kontroly stále bývají jen statické, nějaké to měření rych-
losti a občas fotodokumentace přestupků na křižovat-
kách. A tak duben, ač oficiálně nevyhlášen, by měl pro 
každého z nás znamenat výzvu ke zvýšení ohleduplnosti 
k druhým - protože svoboda jednotlivce musí opravdu 
končit tam, kde začíná svoboda druhého.

Dr. Vítězslav Pokorný

Trvalé změny PID od 4. 3. 2012
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 4. března 2012 bude pro jeho nízké 
využití zrušen prodloužený denní provoz linek metra v Praze a návazné povrchové 
dopravy o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Naposledy tak vyjede 
metro a návazná doprava podle původního jízdního řádu v noci z 3. a 4. března 
2012. Zrušené páteční a sobotní spoje nahradí standardní provoz nočních tramva-
jových a autobusových linek. Oproti stavu před zavedením prodlouženého provozu 
k 1. 9. 2010 byla rozšířena noční doprava tak, že pokrývá adekvátně kapacitě a 
rozsahu i všechny městské části.
Další změny jsou drobnějšího charakteru a týkají se městských i příměstských au-
tobusových linek PID:

Změny na jednotlivých linkách
302  část spojů v pracovní dny je nově garantována jako nízkopodlažní, zachován 

poslední spoj o víkendových nocích ve zkrácené trase Bakovská – Přezletice 
(návaznost z linky 513)

306  vybrané spoje v pracovní dny jsou prodlouženy do zastávek Dobrovíz, ko-
merční zóna; Dobrovíz a Dobrovíz, obecní úřad

316  část spojů celotýdenně je nově garantována jako nízkopodlažní
355  část spojů v pracovní dny odpoledne je prodloužena o úsek Horoměřice,  

V Lipkách – Únětice
405  vybrané spoje v pracovní dny se prodlužují o úsek Horoušany, Horoušán-

ky – Úvaly, žel. st.
510  zrušen poslední víkendový spoj z Letiště Ruzyně a nahrazen linkami 79  

a 167
608  nástupní zastávka Kobylisy se přemisťuje do ulice Nad Šutkou (návaznost  

z linky 505)
615  nástupní zastávka v oblasti Dejvické se přesouvá do zastávky Vítězné náměstí 

společně s linkou 604
Informační zpravodaj PID 05/2012

názory čtenářů
Jeden z dopisů
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
možná se budete divit, až dočtete můj příspěvek 
do konce, kdo jej napsal. Stejně jako Vás ani mě 
nikdy nenapadlo, že budu nucena vůbec kdy 
psát do veřejného média. Ale situace, kterou zde 
místní zastupitelstvo vyvolává svými nekompe-
tentními zásahy, mě k tomu donutila. Jsem ro-
dačka z Úval, žiji zde od svého narození a také 
zde pracuji. Žiji zde ráda, žijí tady i moje děti, 
mám zde mnoho přátel a mám ráda zdejší pro-
středí, i když není úplně dokonalé.  Pracuji jako 
učitelka ve škole pro děti, které bohužel neměly 
to štestí jako většina dětí a narodily se s nějakým 
druhem postižení. Mají třeba Downův syndrom 
nebo jsou motoricky neklidné, nemohou se sou-
středit na výuku, jsou pomalé, mají problémy se 
čtením, psaním, některé nemají ani dobré rodinné 
zázemí. Jsou to děti neintegrovatelné do běžných 
tříd základních škol. Tyto děti navštěvují naši 
školu a je pro ně velmi obtížné dělat běžné věci. 
Tedy i ze dne na den změnit svůj životní režim. 
Naučily se do naší školy dojíždět a je to pro ně 
něco velmi důležitého a velkého, co se nenauči-
ly za jeden den. Naučily se to pouze s trpělivou 
pomocí a podporou svých rodičů a nás učitelek, 
které naše práce baví a cítíme ji jako poslání.  
I tyto děti jsou plnohodnotnými občany naší země, 
i když tolerance společnosti vůči postiženým li-
dem a jejich podpora je stále nízká. Naše škola 
vznikla před několika desetiletími, původně síd-
lila a dosud sídlí v budově, která naší škole kdysi 
patřila. Po několika letech budova školy přešla do 
vlastnictví obce. Spolu s naší školou sídlí v budo-
vě i základní škola, ve které se, v návaznosti na 
rozvoj obce, postupně zvyšuje počet žáků. 
Často dnes vzniká situace, že noví obyvatelé 

Úval, kteří v Úvalech nemají ani trvalé bydliš-
tě, potřebují své děti umístit do základní školy.  
A co se stalo? Zastupitelstvo odhlasovalo zrušení 
naší školy a přitom si neuvědomilo skutečnost, 
že tak jako roste potřeba umístit děti do základ-
ní školy, roste i potřeba umístit problémové děti 
do speciální školy. Nevím, co k tomu zastupitele 
vedlo, k rozhodnutí, zrušit fungující, potřebnou, 
lety ověřenou a oblíbenou školu.
Také nevím, jako většina z Vás, které potkávám 
na náměstí, před školou, v místních obchodech, 
proč nové vedení naší obce zavedlo nejvyšší 
možný místní koeficient na daň z nemovitosti. 
Dnešní ekonomická situace ve státě, která má 
trvale klesající úroveň, nejistá budoucnost všech 
občanů této země, odstrašující příklady zemí, 
jako je Řecko, nutí nás „Úvaláky“ zamyslet se 
nad tím, jestli je nutné další daňové zatížení, 
které je sice umožněno zákonem, ale jeho výše  
v rámci zákonného rozpětí je již dána pouze 
libovůlí nějakého (myslím tedy místního, úval-
ského) zastupitelstva. 
V Úvalech žije mnoho starousedlíků v důcho-
dovém věku, matek samoživitelek, mladých ro-
din a ti všichni mají dost hluboko do kapsy. Je 
tedy nutné tyto naše spoluobčany dále daňově 
zatěžovat? Zastupitelstvo si zřejmě vůbec neu-
vědomilo, že zvýšení daně z nemovitosti bude  
v absolutních částkách činit 2000 – 4000 Kč 
pro každého majitele nemovitosti. To znamená  
v průměru měsíčně sáhnout do kapsy o 280 Kč! 
To je dost vysoká částka, kterou, jak jsem uvedla, 
občané platit nemusí, na rozdíl od zvýšených cen 
energií, potravin, jízdného apod. Tato částka totiž 
opravdu závisí jen od postoje místních zastupite-
lů, nikoliv zákona či nařízení vlády ČR! Zároveň 
ovšem chápu, že je potřeba naplnit obecní rozpo-
čet. Je však nutno volit maximální možnost, ma-

ximální zatížení obyvatel Úval? Neexistují jiné 
možnosti? Vždyť v poslední době se často mluví 
o změně přerozdělování daní z příjmů. 
Tyto dva problémy, tedy zrušení speciální ško-
ly a maximální daň z nemovitosti, jsou horké 
kameny hozené místním zastupitelstvem mezi 
„Úvaláky“. A mě nutí se zamyslet nad tím, kdo 
jsou ti naši zastupitelé. Jsou to snad ti, se kte-
rými jsem se dříve přátelila? Musím bohužel 
konstatovat, že ano. Ale dnes to jsou jiní lidé. 
Jejich tělesná schránka zůstala sice stejná, ale 
jejich myšlení se změnilo. Změnilo se směrem, 
který nekoresponduje s myšlením naprosté vět-
šiny zdejších obyvatel. Jejich myšlení je nejen 
sociálně necitlivé, ale je to myšlení pohrdající 
místními občany, kteří do nich při volbách vloži-
li svoji důvěru. My občané jsme si zde zvolili do 
vedení radnice nové tváře, od kterých jsme če-
kali změny a posun k lepšímu. Čekali jsme např. 
i kvalitní práci při opravách chodníků a úpravě 
náměstí. Jak je vidět, za stejné peníze může být 
odvedena i špatná práce. A posun k lepšímu ve 
viditelných oblastech bohužel nenastal. Naskýtá 
se tedy otázka, co bude dále. V Úvalech vzniká 
další opozice, další nespokojení občané, kteří 
jsou nejen dostatečně odborně vzdělaní k tomu, 
aby mohli staronovým tvářím na radnici směle 
konkurovat v příštích volbách, ale zároveň mají 
k řešení problémů i lidský přístup a budou rádi 
naslouchat svým voličům. A já jim jen fandím, 
protože ti, kteří jdou dnes proti zájmům nás, ob-
čanů Úval, ti, kterým jsem věřila, mě zklamali.  
A ani nestojím o jejich nějaké vysvětlování a re-
akce na tento článek, protože moje postoje jsou 
stejně kvalifikované jako ty jejich.
Všem přeji krásný den, úsměv ve tváři a lepší 
budoucnost v našich Úvalech. 

Vaše Šárka Zahrádková
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Otevřený dopis
Redakce MF DNES
Robert Čásenský, šéfredaktor
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
e-mail: mfdnes@mfdnes.cz
MUDr. J. Šťastný
starosta
Městský Úřad Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly u Prahy
email: sekretariat@mestouvaly.cz
Vážený pane starosto MUDr. J. Šťastný, vážený 
pane šéfredaktore MF Dnes R. Čásenský,
Na veřejném zasedání Zastupitelstva Úval dne  
9. 2. 2012 jste, pane starosto, všeobecně infor-
moval (bez podrobností) přítomné občany a své 
kolegy zastupitele o svém dopravním přestupku, 
totiž, že Vám policie zjistila požití alkoholu. Nad 
svým počinem jste projevil lítost, oznámil, že ne-
hodláte rezignovat, ale dal zastupitelům možnost 
Vás odvolat. Na otázku občana těsně před vol-
bou, jestli byste přece jen neměl zvážit resigna-
ci, což by bylo čestné, zatímco odvolání by byla 
ostuda, jste zopakoval, že rezignovat nebudete.
Tajné hlasování dopadlo 6 pro odvolání, 6 proti, 
dva se zdrželi, starosta odvolán nebyl. Pro úpl-
nost nutno podotknout, že pan starosta se též zú-
častnil hlasování, což pravidla umožňují.
V pondělí 20. 2. 2012 MF Dnes přinesla článek 
svého reportéra Jana Gazdíka o úvalském sta-
rostovi, který se spoluzúčastnil s policií na pro-
gramu odhalování řidičů pod vlivem alkoholu, 
ve kterém on byl první, kdo kontrolou neprošel 
(tato událost se též objevila v televizi Nova). Dle 
tohoto článku pan starosta nadýchal 1,6 promile, 
dostal dva měsíce vězení s podmínkou a zákaz 
řízení na 14 měsíců.
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města 
Úval 1. 3. 2012 jsem se pana starosty a zastupi-
telů zeptal, jestli ve světle článku v MF Dnes by 
se neměla volba o odvolání opakovat vzhledem 
k tomu, že zastupitelé tuto vážnou informaci při 
první volbě neměli. K opakované volbě nedošlo, 
protože pan starosta veřejně prohlásil, že „to tak 
nebylo“ (jinými slovy, že to není pravda), avšak 
nabídku, aby tedy občany informoval, jak to 
bylo, odmítl.
Vážení, pane starosto a pane šéfredaktore, jak vi-
díte vaše informace se zásadně liší, jeden z Vás,  
v případě MF Dnes, tedy Váš list, nemluví prav-
du. Těžko ji máte oba. 
Obracím se proto na Vás otevřeným dopisem 
se žádostí, abyste uvedli tento rozpor na pravou 
míru. V případě pana starosty, prosím čestně pro-
hlaste, že údaje v článku nejsou pravdivé a in-
formujte občany, kolik jste nadýchal, jaký trest 
dostal a jestli jste se odvolal; jste veřejná osoba, 
reprezentujete naše město, a proto toto nelze po-
kládat za soukromé informace. V případě pana 
šéfredaktora, prosím potvrďte správnost čísel 
ve výše zmíněném článku a uveďte jejich zdroj, 
nebo přiznejte mýlku.
Prosím, učiňte tak v příštím vydání našeho mě-
síčníku Život Úval (zivotuval@seznam.cz). Jsem 
si jist, že to občané Úval uvítají, protože vím, že 
se jich tato událost velmi nemile dotkla. Pane šéf-
redaktore, do Vaší odpovědi je třeba brát v úvahu 
prohlášení pana starosty (viz výše), že zpráva ve 
Vašem listu jak uvedena, není pravdivá.

S pozdravem Jiří Jelínek, Úvaly 

Rozporuplné městečko 
Úvaly
Je to zvláštní, přes všechny ty rozpory, hádky  
a rozdílné názory na rozvoj města, Úvaly člo-
věk prostě musí mít rád. Mnohokrát jsem si ří-
kala, co ti lidé dělají, vždyť jsme téměř součástí 
Prahy a tady to vypadá jak izolovaná vesnička, 
která žije jen svými vlastními problémy. Jenže 
v tomto rozporu je právě to kouzlo. Máme to tu 
rádi. Jakmile se člověk podívá na nějakou foto-
grafii přírody jemně se zakusující do nitra Úval, 
poklidné domečky a vzpomene si na ten kvas  
a mumraj v lidských hlavách, uvědomí si lásku, 
která se mu zakousla do srdce. Lásku plnou roz-
porů. Tam kde lidem o něco opravdu jde, tam 
vznikají často hádky a nikdo není spokojený, ale 
chvála bohu za to. Já to vidím jako kvas vývoje. 
Opak lhostejnosti a rezignace. Prostě rozkvět. 
Ano, je na co si stěžovat, ale to je a bude vždy. 
To, s jakou vervou se v Úvalech buduje, mi 
připomíná staveniště a těším se, až se na závěr 
upraví cesty a cestičky k našim domovům. 

Ing. Marcela Chudá

Jakou známku by si zasloužil 
web našeho města?
V rámci rubriky Úvalské osobnosti si pan mís-
tostarosta Breda postěžoval, že ho mrzí malý 
zájem nás občanů o dění v obci. Ale ruku na 
srdce, sdílí s námi naši politici/vedení  města 
informace tak, abychom se jako občané mohli 
skutečně zajímat o dění ve městě?
Je web našeho města stránkou, kterou si občan 
se zájmem otevře, aby se dozvěděl, co nového 
se v obci stalo? Jakou známku by si zasloužil 
web našeho města?
Například v části „Budoucnost Úval“ jsem se  
v rubrice „Investice města“ 11. března 2012 
dozvěděla pouze to, že v roce 2009 finišovaly 
přípravy na vodohospodářské investice. Na tom-
to místě bych spíše očekávala popis plánované 
rekonstrukce silnic či přestavby školní jídelny. 
V našem městě pořádají různé spolky a organi-
zace mnoho akcí, ale na webu města se o nich  
v rubrice „Akce v Úvalech“ nedozvíme téměř 
nic. Pro měsíc březen jsou tam 3 záznamy, z toho 
2 pozvánky na jednání zastupitelstva, pro duben 
není záznam žádný, další měsíce nejsou uvede-
ny vůbec. A přitom již dnes jsou známy termíny 
akcí, které se uskuteční v říjnu či prosinci. 
Pan místostarosta dále uvedl, že mu jako zastu-
piteli chybí zpětná vazba od občanů, negativní, 
ale i pozitivní. Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem zastupitelům, že schválili zveřejňo-
vání materiálů k zastupitelstvu, a paní tajem-
nici, že projednala na radě města zveřejňování 
zápisů z jednání komisí. Zápisy dokládají na 
jedné straně aktivní spolupráci občanů na cho-
du města, na druhé straně poskytnou případ-
ným dalším zájemcům přehled o problematice 
řešené v rámci jednotlivých komisí. 
Pokud má pan místostarosta skutečný zájem, 
abychom v Úvalech byli občansky aktivní, 
bude se s námi muset podělit o podstatně více 
informací, než byl dosud zvyklý. Jednotlivé 
kroky přitom nemusí složitě vymýšlet, jsou 
velice dobře popsány na webu sdružení Ote-
vřené Úvaly, část „Volební program 2010“, 
kapitola „Otevřená samospráva“. 

Lucie Trávníčková

Podobnost čistě náhodná
Níže uvedenými citáty bych chtěl upozornit 
na situaci ve společnosti v současné době. Je-
jich historická platnost je nepopiratelná.

Platon, 4. století před Kristem
„Přístup k moci by měl být zakázán těm, 
kdo ji milují.“

Staré římské právo
„Co je proti dobrým mravům, je nespra-
vedlivé, a je-li to zákon, pak je nepoužitel-
ný.“

Avengelium podle Jana, Kapitola 8, verš 7 
a 11
„Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na 
ni kamenem“
„…. Jdiž a nehřeš více.“

Toto je reakce na polovičatý výklad evangelia 
podle Jana. Tam se, jak vidíte, nemluví o vině, 
ale o hříchu a vůbec se nebere v úvahu verš 
11, který znamená, odejdi a nehřeš více. To 
se v plné míře týká především veřejné funkce 
v přeneseném slova smyslu. Generální „od-
pustky“ jsou doufám již přežitek.

Lindsey Davisová:  Soumrak v Cordubě (rok 
73 našeho letopočtu)
„Velcí muži šlapou po malých. Poctiví pod-
nikatelé vzbuzují nelibost sousedů. Přistě-
hovalce místní lidé nesnášejí a pokládají je 
za lovnou zvěř.“

Velmi se to hodí na tzv. „starousedlíky“ a sa-
mozřejmě i na některé místní podnikatele.

Dante Alighieri: Florencie rok 1300 n. l.
„Už nebylo veřejného úřadu, který by ne-
byl podplácen, zákona, který by se nedal 
překročit, rozsudku, který by se nedal vy-
čachrovat podle toho, jak se komu hodí.“

K tomu není co dodat, snad jen latinské „Quod 
licet Jovi, non licet bovi“ (Co je dovoleno Bo-
hovi, není dovoleno volovi).

sv. Augustin
„Kde chybí spravedlnost, není stát ničím 
jiným než velkou bandou lupičů.“

Tato myšlenka se prolíná celým současným 
společenským životem.
Doufám, že se občané nad těmito stále plat-
nými moudry zamyslí a věčný boj dobra a zla 
nevzdají. 

Ing. Petr Jankovský

Poctiví lidé mezi námi
Chtěla bych prostřednictvím několika řádků 
veřejně poděkovat paní prodavačce z úval-
ského Penny Marketu, která předala mnou 
zapomenutou peněženku úvalské policejní 
služebně, jejíž příslušníci se postarali o její 
bezpečné navrácení. Přeji i všem dalším, kteří 
svou chvilkovou roztržitostí přijdou o doklady 
a hotovost, aby měli štestí na stejně poctivé 
spoluobčany.

Petra Kyselová
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V rámci besed s významnými osobnost-
mi připravila Kulturní komise Rady města 
Úvaly setkání s nezávislou publicistkou, 
pracovnicí Českého rozhlasu, cestovatelkou, 
autorkou knih o navštívených zemích a spi-
sovatelkou, paní Pavlou Jazairiovou.
Dětství trávila částečně ve Francii, kde žila 
její matka, a v Československu u prarodičů. 
V šestnácti letech se do Československa vrá-
tila natrvalo. Od roku 1965 pracovala jako 
redaktorka zahraničního vysílání Českoslo-
venského rozhlasu - vysílání pro Afriku. Po 
nedobrovolném odchodu z rozhlasu v roce 
1969 pracovala jako prodavačka, později 
jako kabinová tlumočnice. Zájem o Afriku, 
zpočátku o Saharu, později o subsaharskou 
černou Afriku, ji přivedl k myšlence psát. Po 
Sametové revoluci se v roce 1990 do roz-
hlasu vrátila a do roku 2002 pracovala jako 
redaktorka Českého rozhlasu ve zpravodaj-
ství ze zahraničí. Zajímala se především  
o Blízký a Střední východ. Navštívila řadu 
zemí v Evropě, Africe, Asii, v poslední době 
cestovala i do Latinské Ameriky. 
Z cest po světě vzniklo a bylo vydáno tři-
náct knih, z toho například šest s tématikou 
severní a západní Afriky, jedna týkající se 
Blízkého východu a tři z prostředí Indie. 
Roku 2011 vydala i svou povídkovou prvo-
tinu s názvem Podél cest. V současné době 
spolupracuje zejména s Českým rozhlasem, 
stanicemi Čro 3 Vltava a  Čro 1 Radiožur-
nál.
Má dva dospělé syny, otcem je Mufid Jaza-
iri, irácký novinář, první irácký ministr kul-
tury po pádu diktátora Saddáma Husajna. 
Nenechte si ujít příležitost osobně se setkat 
s paní Pavlou Jazairiovou, jejíž jméno je 
spojeno s rozhlasem a převážně s exotický-
mi zeměmi. Její velmi zajímavé vyprávění  
o cestování po světě, především z Indie včet-
ně videoprojekce fotografií, proběhne v pá-
tek 13. dubna od 18 hodin v kulturním sále 
DPS. Jistě se najde dostatek času odpovědět 
na otázky z publika. Jste srdečně zváni.

Za kulturní komisi Vladislav Procházka

Setkání  
s Pavlou Jazairiovou

Kulturní komise Rady města Úvaly  
vás zve na

setkání a besedu

s nezávislou publicistkou, pracovnicí 
Českého rozhlasu, cestovatelkou, 

autorkou cestopisných knih  
a spisovatelkou

paní Pavlou Jazairiovou

13. dubna 2012 od 18 hodin

v kulturním sále DPS na nám. 
Svobody

Vstupné dobrovolné

Pavla Jazairiová navštívila také pozůstatky 
inckého města Machu Picchu v peruánských 
Andách
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Svítá nad úvalskými plesy? 
Mnozí z nás si jistě pamatují dobu, kdy v úval-
ské sokolovně ples střídal ples po celou zimní 
sezonu. Téměř každý z místních spolků nebo 
velkých firem pořádal jeden z nich. Ty časy 
už jsou dávno pryč a těžko se vrátí. Ono totiž 
není úplně jednoduché vše zajistit po stránce 
nejen finanční (pronájem sálu, hudba, ceny do 
tomboly), ale i organizační (sponzorské dary, 
příprava a úklid sálu, občerstvení,  inzerce). 
Málokdo je ochoten věnovat takovéto akci 
několik původně volných večerů a následně  
i téměř celý víkend. 
A proto bych chtěla touto cestou velmi, velmi 
poděkovat úvalským skautům, kteří pořádá-
ním již 2. skautského plesu dokázali, že když 
se chce, tak to opravdu jde. K tanci hrála dobrá 
hudba, v sále byla velmi příjemná atmosféra  
a k dispozici občerstvení v přijatelné kvalitě 
za přijatelné ceny. A navíc - nekuřácké pro-
středí! To možná pár lidí odradí, ale věřte, že 
pro tančící je to nádhera, když můžou dýchat, 
aniž by se při tom dusili. 
Takže pro nadcházející plesovou sezonu mají 
Úvaly již čtyři akce: Městský ples, Rybářský 
ples, Karneval (fotbalisté) a Skautský ples. 

Jana Horová 

zprávy z MDDM
Z aktivit MDDM Úvaly
Vážení čtenáři, 
dnes mám pro vás několik podstatných infor-
mací z našeho domečku.

V únoru jsme o jarních prázdninách kromě 
tanečních tréninků pořádali zdařilé divadelní 
představení Liduščina divadla. Malí diváci  
/ především z MŠ Pražská/ byli spokojeni. 
Začátkem března se každý rok účastní krou-
žek lidové tvorby a kroužek vyšívání regionál-
ní výtvarné soutěže Řemesla Polabí. 
I letošní - již 5. ročník, který se konal od  
3. - 17. 3. soustředil soutěžní práce zájemců 
o tradiční řemesla a jejich soudobé výtvarné 
zpracování. Cílem následné výstavy v Měst-
ském muzeu v Čelákovicích je porovnání 
prací od začínajících autorů  po zkušené vý-
tvarníky a lektory, vyučující základům řeme-
sel. Výstava umožňuje předání inspirace mezi 
lidmi se stejnými zájmy, jako doprovodný 
program jsou víkendové výtvarné dílny pro 
dospělé i pro děti a celá tato akce má velký 

 Jméno  Technika  Věk.kat. Lektorka

1.místo  Veronika Šveňhová  Tkaní - Plstěné hračky 11-15 let Jana Kubešová

1.místo  Barbora Bednarčíková  Křížová výšivka- Papoušek 11-15 let Iva Pospíšilová

2.místo  Natálie Strnadová  Křížová výšivka- Dráček  11-15 let Iva Pospíšilová

3.místo Alena Dontová  Krajka-jehelníček 11-15 let Jana Kubešová

1.místo Sabine Ryšková Křížová výšivka - Tygr dospělí Iva Pospíšilová

2.místo  Šárka Hájková Košíkářství -Anděl 11-15 let Jana Kubešová

1.místo Veronika Šveňhová  Užité předměty - Betlém ze šustí 11-15 let Jana Kubešová

2.místo  Alena Dontová  Užité předměty - Betlém ze šustí 11-15 let Jana KubešováDětem se divadélko líbilo

➜  ➜  ➜  strana 18
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➜  ➜  ➜  ze strany 17
přínos v udržování tradic lidové tvorby a řemeslné výroby. A jak jsme 
letos  dopadli? S radostí mohu konstatovat, že výborně. Posuďte sami. 
Vítězkám i lektorkám  gratuluji a děkuji jim za výbornou reprezentaci  
našeho úvalského domečku 

Dětský karneval  „Pod peřinou “ se uskutečnil  3. března  v úvalské 
sokolovně již s tradičním hudebním doprovodem country kapely Kole-
gové. Tento tradiční bál pro děti, který stejně jako každý rok byl  plný 
nádherných masek, zahájily mažoretky z MDDM. A pak už následo-
valo klání  masek rozdělených do čtyř věkových kategorií.  V každé 
z nich bylo oceněno 10 dětí.  Součástí ceny za první místa byla i po-
ukázka v hodnotě 500 Kč na zboží z obchůdku  Botička  od  paní 
Soni Doležalové. O  ostatní  ceny se postaral náš domeček a fotbalisté. 
Karneval se vydařil, tentokrát díky vyvedeným soutěžím zůstalo hod-
ně dětí i po vyhlášení vítězů. Zkrátka první březnovou sobotu  bylo 
v sokolovně pohádkové až snové odpoledne, kterým provázela parta  
„pyžamáků“ z domečku.

V sobotu 10. 3. putovali naši turisťáčči po Zbraslavi, jako obvykle  jim  
počasí přálo a předjarní výšlap si s Olinkou, Danou a Janou opravdu 
užili. Díky. 
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A v sobotu 10.3. se  konala v České Lípě sou-
těž formací. Za TS RYTMUS MDDM Úvaly 
startovalo 10 formací a naši tanečníci dovezli 
7 zvonečků. Byl to prostě úspěch.
Naši choreografové  umí  krásně postavit 
skladbu, zároveň ji děti dobře naučí a na-
dchnou je, aby ji zatančily co nejlépe, a to si 
zaslouží velké poděkování.  Je skvělé, že naši  
tanečníci tančí s radostí  a  že je jejich rodiče 
podporují.   Blahopřeji všem a opět  děkuji 
za skvělou reprezentaci.
Prázdniny se pomalu, ale jistě blíží. Zde je 
naše nabídka táborů, která  pokrývá  červenec 
i srpen.  V poslední době jsou velmi oblíbené 
tábory příměstské, a tak jich letos nabízíme  9. 
Kromě toho pořádáme ještě 4 pobytové.  Před-
nost mají členové kroužků, proto jsou již ně-
které z táborů  obsazené. 
Na závěr mi dovolte poděkovat manželům 
Hoblíkovým, Romanu Procházkovi a Petru 
Slavíkovi,  dále našim externistům a vedou-
cím, všichni  jsme pomáhali s  lektorskou 
činností, protože začátek letošního roku byl 
ve znamení celé řady onemocnění lektorů.  

 Skupina Název skladby Styl Choreograf
1.místo R II B Stromy Parketové taneční kompozice děti Alena  Navrátilová
1.místo RIII B Sen o Kuličkách Parketové taneční kompozice junioři Máša  Maroušková
1.místo Rytmus Elitte Mistr Dobalina Street-Dance  David Procházka
2.místo  RII A Montekové a Kapuleti Parketové taneční kompozice děti Alena  Navrátilová
2.místo R III A Ladies night Parketové taneční kompozice junioři Lucka Hofmannová 
2.místo R III B Vzpomínka na prázdniny Show Dance  junioři  Máša  Maroušková
3. místo  RI B Letní Parketové taneční kompozice děti Alena  Navrátilová
4.místo R I A Náušnice z třešní Parketové taneční kompozice Alena  Navrátilová
4.místo R II Born this way Disco dance děti Katka Opálková
8.místo  R III Can´t stop dancing Street Dance junioři David Procházka

Pobytové tábory MDDM Úvaly 2012
30. 6. – 7. 7. Choltice - cyklistický O. Procházková, D. Konečná, J. Konečný 2750 Kč

7. 7. – 14. 7. Choltice - „Cesta časem“ J. Pospíšilová, H. Novosádová, M. Krupičková obsazený

15. 7. – 29. 7.  Sv. Kateřina - „Z historie Země české“ A Navrátilová, K. Jansa 5300 Kč

25. 8. – 2. 9. Lažánky - taneční soustředění A. Navrátilová + taneční lektoři 2900 Kč

Příměstské tábory MDDM Úvaly 2012
2. 7. – 4. 7. Lidová tvorda J. pospíšilová, J. Kubešová 900 Kč

9. 7. – 13. 7. Turistika I.  O. Procházková, D. Konečná, J. Šveňhová obsazený

16. 7. – 20. 7. Turistika II.  O. Procházková, D. Konečná, J. Šveňhová obsazený

23. 7. – 28. 7.  Egypt - výtvarný I. Pospíšilová, J. Krejsová obsazený

30. 7. – 3. 8.  V kouzelné zahradě - výtvarný I. Pospíšilová, J. Krejsová obsazený

30. 7. – 3. 8.  Moderna S. Kubaričová a L. Hofmannová 1250 Kč

6. 8. – 10. 8. Street Elitte a junioři Procházka, Nováková, Ťoupalík 1250 Kč

13. 8. – 17. 8. Street děti v MDDM K. Nováková, M. Novák 1250 Kč

20. 8. – 24. 8. Mažoretky M. Zahrádková, K. Zahrádková 1250 Kč

Stromy

Stromy

Sen o Kuličkách Mistr Dobalina

Z toho, že se podařilo  zajistit velmi  kvalitní 
zástupy,  mám opravdu radost. Stejně tak mě 
těší dobrovolná pomoc celé řady našich příz-
nivců při realizaci všech našich akcí. / Přeci 

jen není ten svět tak špatný / Tak a to je 
z MDDM  zatím vše. Krásné jaro plné poho-
dy  vám přeje 

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
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Pozvánka na letní tábor
Dům dětí a mládeže a parta zkušených vedoucích nabízí všem dětem, které chtějí prožít prázd-
ninové dobrodružství v kolektivu kamarádů, čtrnáctidenní letní tábor ve Svaté Kateřině v Pod-
krkonoší.
Letošní celotáborová hra Z historie Země české se nese ve znamení českých dějin. Rádi všem 
poskytneme podrobné informace o náplni a průběhu tábora. Je určen pro děti od 5 do 15 let a 
účast není podmíněna docházkou do MDDM. Přihlášky si můžete vyzvednout v MDDM. V 
loňském roce se o našem táboru dozvědělo velmi málo rodičů, a tak připojuji dva příspěvky 
maminek, které se rozhodly pomoci s propagací tábora, na kterém byly jejich děti spokojené.

Alena Navrátilová

Ráda bych popsala svou zkušenost s táborem 
svatá Kateřina – kam, jak jsem se dozvěděla, 
zavítá letos 14 denní tábor MDDM.
Do tohoto kempu s mojí sestrou a našimi dět-
mi jezdíme pravidelně, jelikož již při naší prv-
ní návštěvě před 6 lety si nás Svatá Kateřina 
získala na plné čáře.
Tábor se nachází poblíž městečka Chotěvice, 
na samotě, v překrásné podkrkonošské příro-
dě, obklopený zdravými lesy.
Naprosto jedinečný tento tábor dělají jeho zví-
řecí obyvatelé. Pan majitel, který se o tábor 
stará opravdu velmi pečlivě, je velký milovník 
zvířat. V kempu začínal s chovem koní. Při-
dalo se pak několik velbloudů (na kterých se 
můžete po dohodě i projet). Nyní se v kempu 
kromě koní a velbloudů nachází i pávi, kozy 
(stejné jako v pražské ZOO), oslík, lamy nebo 
voliéra s opičkami (ty moc rády kradou brýle 
a kšiltovky). O všechna zvířata je výborně 
postaráno a v rámci možností mají co největší 
volnost pohybu. 
Dominantou kempu je veliké dětské hřiště s pro-

vazovým mostem a hradem. Vedle je pak písko-
viště a kuželky. Dále je zde hlavní budova, kde 
je restaurace s vnitřními i venkovními zastřeše-
nými místy. Musím říct, že se zde opravdu moc 
dobře vaří, takže naše děti se do chatky málem 
musely odkulit. Na konci hlavní budovy je soci-
ální zařízení a sprchy, které byly rekonstruova-
né před třemi lety. V táboře před rokem přibyly  
i nové čtyřlůžkové chatky pro tábory, které tak 
doplnily starší čtyřlůžkové a rodinné chaty.
V kempu je několik míst pro táborové ohně. 
Naše děti si nanosily ochotně dřevo z okolních 
lesů a večer jsme opékali buřtíky.
V kempu je i rybník, kde se to hemží rybami, 
stačí hodit na hladinu kousek rohlíku a hned 
jich uvidíte spousty. Přes rybník vede prova-
zový most, který je ovšem jen pro zkušené 
provazochodce.
Letos do tohoto kempu zavítá náš dům dětí  
s táborem „Z historie Země české“, a tak jsem 
neváhala ani chvíli a zapsala na něj své dítě, 
které se už teď opravdu velmi těší.

Veronika Čejková

Nádherné místo v srdci Krkonoš – tábor Svatá Kateřina

Z historie Země české  
– tábor MDDM
Zážitky z táborů MDDM, na které oba moji 
starší synové jezdí, patří k jejich nejlepším 
zážitkům z léta, o kterých doma nikdy ne-
zapomenou barvitě vyprávět.  
Předloni jsme se tak doma dozvěděli mno-
hé o době Vikingů a vikinských božstvech, 
kluci dovezli kromě zážitků z táborové hry 
i vlastnoručně vyrobené štíty, které dodnes 
opatrují jako oko v hlavě. 
Loni se „putovalo“ po Hedvábné stezce,  
i když samozřejmě jen jako, protože tábor 
je pobytový. Karavany táborníků vyšly  
z „Benátek“, cestou nakoupily zboží  
a úspěšně se vrátily bohatší o zkušenosti  
a hmotné statky zpět do „Benátek“, aby tu 
své zboží prodaly. Kluci opět vyprávěli, 
jak vyráběli zbraně, že holky pletly kober-
ce a učily se tancovat břišní tance a také že 
se všichni naučili vyrobit papír. 
Letos poprvé se bude táborová hra ode-
hrávat v novém prostředí, v kempu Svatá 
Kateřina v Krkonoších a bude mít opět vel-
mi zajímavé téma – historii českých zemí.  
Takže jsem opravdu zvědavá, co se od klu-
ků tentokrát po návratu z tábora dozvím. 
Velmi se mi na těchto tematických tábo-
rech líbí, že děti nejen tráví svůj čas venku 
a dobře se baví, ale také se naučí spousty 
nových dovedností a získají nové poznatky 
o místech a době, ke kterým se táborová 
hra vztahuje. Už se moc těšíme!

Mirka Borecká

okénko knihovny
Beseda pro 1. třídy
Návštěvu knihovny si s pí. učitelkami prvních 
tříd domlouváme na druhé pololetí, kdy děti 
už zvládají většinu písmenek z abecedy.
Letos k nám ze čtyř prvních tříd zatím za-
vítaly dvě, 1. A a 1. D. Společně jsme si 

popovídali o tom, k čemu knihovna slou-
ží, jak se děti mohou stát našimi čtenáři  
a co všechno v knihovně máme. Po přečtení 
pohádky Král Čas se děti rozdělily do sku-
pinek, ve kterých si zasoutěžily a vytvořily 
nádherné kolektivní obrazy jednotlivých 
ročních období.

Paní učitelka z 1. D se s námi navíc domlu-
vila na pravidelných měsíčních návštěvách 
knihovny, aby děti, které mají čtenářský prů-
kaz, si mohly pravidelně půjčovat knížky. Kdo 
průkaz nemá, může si prohlížet a číst alespoň 
při těchto návštěvách.

Knihovnice MěK

Podzim, jak ho vidí kluci z 1. A Léto se holkám opravdu povedlo
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Novinky z dětské literatury:
Kocmanová Ivana – My se vlka nebojíme 
(malované pohádky)
Ezop – Nejkrásnější bajky pro malé čte-
náře 
Bonsels Waldemar – Slabikář včelky Máji 
(čtení po slabikáři)
Busquets Carlos – Dobrodružství s myš-
kami 
Henkelová Christine – V lese (leporelo)
Spilsburyová Louise – Encyklopedie vy-
nálezů
Hegerová Vendula – Nauč mě kreslit

Další výpůjční den pro maminky  
s dětmi bude 

ve středu 4. 4. 2012 od 9.00 do 11.00

Jarní obloha a kvetoucí stromy 
slečen z 1. A

úvalské portréty

Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě 
a co považujete za největší úspěch/neú-
spěch Vaší činnosti pro město?
JK: V zastupitelstvu pracuji jako nováček,  
a tak se zatím spíše rozkoukávám. Proto jsem 
někdy udiven zbytečnými byrokratickými 
procedurami, které jsou potřeba ke schválení 
jednoduché věci. Do budoucna se ukáže, jaký 
mám přínos pro město a zda vůbec moje pří-
tomnost v zastupitelstvu má nějaký význam. 
Myslím si, že svůj čas dokážu lépe využít, 
než sledovat a účastnit se dohadování s nejas-
ným výsledkem. A na to mají asi stejný názor  
i občané, kteří se občas zastupitelstva zúčastní  
a po části jednání odchází.

Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové 
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá nefor-
mální setkání s občany a zapojení veřej-
nosti do dění ve městě?
JK: Co se mi nelíbí, jsou několikrát nejedno-
značné podklady pro jednání zastupitelstva  
a málo času na prostudování a pochopení ně-
kterých materiálů. Proto asi vzniklo momen-
tálně nejkontroverznější téma, a to je zvýšená 
daň z nemovitosti na koeficient č. 5. I já jsem 
hlasoval pro její výši, ale dnes po mnoha disku-

zích a zajištění dalších podkladů už vím, že to 
byla chyba. Pochopilo to asi více zastupitelů,  
a tak doufám, že se na dalších zasedání odhla-
suje napravení tohoto problému. Věřím, že se 
zrušením stávajícího stavu vrátíme k č. 1 a poté 
bude dost času na diskuzi s občany a úpravu 
výše koeficientu do konečné podoby.  

Redakce: Co bude podle Vás největším pro-
blémem města v období 2012 – 2014 a jak 
chcete přispět k řešení těchto problémů, 
k efektivní práci ZM a k rozvoji města vů-
bec?
JK: Jednou z dalších věcí, které se budu snažit 
v budoucnu změnit, je již v loňském roce od-
souhlasená, ale do dneška nepodepsaná smlou-
va s developerem Čechoslávie, která realizova-
la projekt Nových Slovan. Z té vyplývá, že by 
město mělo zaplatit za komunikace, které měly 
být městu darovány, milion korun plus jediný 
volný pozemek proti nádraží o výměře 1.301 
m2. Sečteno a v tržní hodnotě podtrženo pět 
milionů korun. Myslím, že peníze i pozemek 
jdou využít mnohem lepším způsobem, než jej 
darovat nějakému “hochštaplerovi“, který není 
stejně schopný svým závazkům dostát, protože 
jeho jediný majetek je v exekuci. 

Ptáme se Josefa Krutského, zastupitele za Občanskou demokratickou stranu v Úvalech

V příštích letech chci usilovat o vylepšení 
úvalských sportovišť, dětských hřišť a kultury 
a navýšení financí pro tyto aktivity. Ale to by 
neměl být problém, protože tento cíl měla ve 
volebním programu každá strana a sdružení.

Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

Redakce: Jaké jsou Vaše priority ve městě 
a co považujete za největší úspěch/neú-
spěch Vaší činnosti pro město?
KL: Je těžké vymyslet odpověď na otázku, 
kterou dostane postupně každý ze členů zastu-
pitelstva. Beru tenhle článek spíš jako vyjád-
ření vlastních pocitů z dosavadní práce v za-
stupitelstvu a představení mne samého. Pokud 
tedy až tak přesně nezodpovím dané otázky 
podle představy každého z Vás čtenářů, pře-
dem se omlouvám.
Jsem občanem Úval od narození, město mám 
vryté pod kůží a rozhodně i v srdci. Vidím 
změny a stavy věcí, které v něm postupem 
času nastávají, na některé je člověk hrdý více, 
na jiné méně. V těch prvních chce pokračovat, 
v těch druhých se podílet na jejich přeměně. 
Nejsem profesionální politik, neřeším situace 
s prioritním ohledem na stranu či sdružení, za 
které kandiduji, ta okolnost je až někde úpl-

Ptáme se Karla Linharta, zastupitele za Sdružení nezávislých kandidátů a Top09
ně v povzdálí mé mysli, pro mě je důležité, 
aby za obdobím, ve kterém budu v městském 
zastupitelstvu sedět, byla vidět práce. Jsem 
rád, že i díky mému hlasování se v Úvalech 
provádějí velké investiční akce. Mému srdci 
nejbližší je samozřejmě sport, to ví asi každý, 
kdo mě zná. Dlouhé roky pracuji pro úvalský 
fotbal. V Úvalech nebylo v devadesátých le-
tech v záležitosti fotbalu nač být pyšný, jediný 
městský fotbalový klub se potácel v nejnižších 
soutěžích. Tým lidí, který do jeho vedení na 
přelomu století i tisíciletí přišel, si dal vprav-
dě titánský úkol…ten stav změnit k lepšímu, 
možná nejlepšímu! Co vše se podařilo vybu-
dovat s pomocí všech těch často bezejmen-
ných lidí kolem fotbalu, nás členů jeho vedení 
a neméně pak i za pomoci města a sponzorů. 
Ta propojenost sportu a života v obci je přece 
daná a důležitá. Platí, že kdo sportuje, nedělá 

➜  ➜  ➜  strana 22
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problémy…u nejmenších, a těch máme v klu-
bu spoustu.

Redakce: Kde nebo v čem vidíte celkové 
slabiny, co se nedaří a jak vidíte svá nefor-
mální setkání s občany a zapojení veřej-
nosti do dění ve městě?
KL: Toto je taková podivná otázka, odpově-
dí by přece pro dobře fungujícího zastupite-
le mělo být: podílet se na vedení a vývoji tak 
důležitého města, jakým jsou Úvaly, to zna-
mená táhnout za jeden provaz, řešit společně 
věci, které život přináší, pracovat, nehrát si na 
„velkou politiku“ a vnímat názory občanů. To 
oni hodnotí každé čtyři roky naši práci. Ano, 
zde platí více než kde jinde, že není na světě 
člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem… 
Ale být členem zastupitelstva není o vděčnos-
ti, je to o odvaze nést svůj podíl odpovědnosti 
na výsledku, věnovat tomu svůj čas, omezit 

➜  ➜  ➜  ze strany 21 se ve prospěch ostatních, pálit si svoje prsty. 
Pracovat ve prospěch těch, kteří nás volí. Oni 
jen málokdy přijdou na zasedání zastupitel-
stva, často vidí věci „svýma očima“, ze svojí 
zahrádky či ulice, a tak je potřeba jim rozhod-
nutí vedení města nejen vyřizovat, ale i často 
vysvětlovat. A naopak jejich názory přenášet 
na tu druhou stranu. Nemám absolutně pocit, 
že by lidé v Úvalech nevěděli, co chtějí, že by 
neuměli svůj názor formulovat či vyjádřit, že 
by jen přijímali cizí myšlenky a rozhodnutí,  
a proto hodnotím zapojení veřejnosti do dění 
ve městě pozitivně. A kde vidím slabiny? Je 
snad slabinou to, že se některá věc nepodaří 
prvoplánově uskutečnit tak, jak bylo zamýšle-
no? Není, je to o kompromisu, prioritách, eko-
nomických možnostech, které v dnešní době 
opravdu nejsou komfortní.

Redakce: Co bude podle Vás největším pro-
blémem města v období 2012 – 2014 a jak 

chcete přispět k řešení těchto problémů, 
k efektivní práci v ZM a rozvoji města vů-
bec?
KL: Kdo dneska ví, co bude za rok či dva? 
Před dvěma lety jsme také o ekonomické krizi 
slyšeli jen z televize, měli ji za něco napros-
to vedlejšího a nás se netýkajícího…a jaká je 
skutečnost teď? Z pohledu občana, města či 
státu? Týká se nás to víc, než jsme si připouš-
těli. Takže mluvit o problémech města v příš-
tích dvou letech je spíš jen tušit je a odhadovat. 
Konkrétně v Úvalech jich není málo. Jedním  
z větších a nejviditelnějších je jistě stav silnic 
a chodníků, ale ten se přece řeší, byť to je běh 
na dlouhou trať. Největším problémem bude 
nedostatek peněz na úkoly, jež si zastupitel-
stvo stanovilo nebo teprve stanoví, ale i tohle 
je věc budoucího konkrétního stavu městské 
pokladny, priorit a kompromisů. 

Redakce: Děkujeme za přednesené názory.

školství
Karneval u nás ve školce
K dávným lidovým tradicím vždy z jara pa-
tří masopust, proto i v naší MŠ každoročně 
slavíme s dětmi „karneval“- den masek. Celý 
týden se s daným tématem děti seznamovaly, 
s jeho zvyky a tradicemi, vyráběly si masky  

a jiné symboly masopustu. V den D, který byl 
letos 14. 2. se již od rána  začala školka hemžit 
princeznami, vílami, čerty, čarodějnicemi, pi-
ráty, zvířátky a jinými krásnými maskami.
Děti celé dopoledne provázela veselá hudba, 
plnily se soutěžní disciplíny. Na závěr děti 
předvedly své masky při promenádě, zatan-

covaly si a byly odměněny. Velké poděkování 
patří také rodičům dětí za jejich spolupráci při 
přípravě masek.
I letošní karneval v naší školce se vydařil  
a děti si domů odnesly diplomy a nové zážitky 
z krásně prožitého dne.

Kolektiv MŠ Kollárova

Pohádková školka
Vstoupíte – li do Mateřské školy Pražská, 
dýchne na vás pohoda a krása. Uvědomíte 
si, že zde je vaše dítě skutečně vychováváno 
v harmonickou osobnost. Vidíte to na nápa-
ditých výtvarných výtvorech motivovaných 
pohádkami, básničkami či písničkami hned 
v šatně. Cestou domů dítě nadšeně vypráví  
a doma vás naučí například tancovat pongo.
Moje vnučka chodí do MŠ plná očekávání  
a hlavně se těší na paní učitelky, o kterých doma 
mluví jako o Haničce SLUNÍČKOVÉ, Jarušce 
(což je paní ředitelka), Haničce DRÁČKOVÉ 
a Růžence. Nadšená je, když jim paní učitelky 
hrají na klavír a tancují s nimi. 
Chutnají jí i pomazánky a jiné dobroty, které 
jim připravují paní kuchařky Alenka a Pavlín-
ka. Paní Loskotová jim připravuje „šmoulí po-
stýlky“ a pomáhá se starat o hračky.
Všechny pracovnice mateřské školy jsou stále 
usměvavé, vstřícné a je vidět, že své povolání 

berou jako poslání. Paní učitelky se řídí plně 
slovy E. M. Gruneliusové: „Když jsou naše 
skutky proniknuty ideály dobra, krásy a prav-
dy, půjde také dítě v budoucnu touto cestou.“
Každodenní program často zpestřují kulturní 
akce, jako je příjezd divadla, karnevaly a výle-
ty. Denní režim zahrnuje i pobyt na vzduchu, 
zahrada je vlastně dětské hřiště.
Děkuji všem pedagožkám i pracovnicím MŠ 
za to, že mojí vnučce a všem dalším dětem vy-
tvářejí bezstresové a podnětné prostředí.
Jsem šťastná, že od doby, kdy chodily do ma-
teřské školy moje vlastní děti, se pojetí výcho-
vy, vzdělávání a hlavně přístup k dětem takto 
změnil.
28. 3. 1592, tj. před 420 lety, se narodil Jan 
Amos Komenský. V tento den slavíme Den 
učitelů. 
Dodatečně přeji učitelům všech úvalských 
škol hodně trpělivosti a lásky, kterou při vý-
chově dětí budou uplatňovat.

Mgr. L. Kuncová
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(pokračování ze Života Úval 3/2012)

Výsledky posledního testování našich žáků
V červnu se naše škola zúčastnila testování 
žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu Diagnosti-
ka stavu znalostí a dovedností se zaměřením 
na jejich rozvoj. Následující tabulky ukazují 
sledované dovednosti v daných předmětech, 
průměrnou úspěšnost našich žáků (v %)  
a pro srovnání průměrnou úspěšnost žáků  
v ČR a v našem kraji. 
Po letitých zkušenostech se znalostními testy, 
které jsme na škole prováděli se domnívám, 
že prosté testování k žádnému růstu úrovně 
vzdělávání nevede. Mohou vést k tomu, aby  
si ředitel, učitelé i rodiče ověřili, co dětem jde 
a v čem naopak zaostávají, čemu věnovat větší 
pozornost, ale pak by měla přijít i metodická 
pomoc např. Výzkumného ústavu pedagogic-
kého nebo Ústavu pro informace ve vzdělávání, 
když je dítě v něčem slabší, co s tím má učitel 
dělat, jak jim pomoci ke zlepšení.
Z tohoto pohledu se také, jako mnoho dalších 
ředitelů škol, obávám i připravovaného plošného 
testování žáků 5. a 9. tříd, o němž se v posled-
ní době hodně mluví a začne se naostro testovat  
v roce 2014. Důvodem je i to, že zatím není zná-
mo, k čemu mají výsledky sloužit. 
Nedávno jsem četl zajímavý článek od Jany 
Strakové, která se problematikou plošného 
testování žáků a jeho dopady již dlouhodobě 
zabývá. Dokládá v něm, že země, které mají 
s plošným testováním letité zkušenosti, od 
něj začínají odstupovat. Ukázalo se, že se tam 
děti sice zlepšují ve věcech, které se testují, 
jinde ale nezaznamenávají pokrok, či se do-
konce zhoršují. I učitelé v nich měli tendenci 
věnovat se především tomu, co se testuje. Vše 
ostatní zůstávalo stranou. 
A pokud se podle jejich výsledků začnou ško-
ly rozdělovat na dobré a špatné a budou spoje-
né se sankcemi, potom mohou být vysloveně 
nebezpečné. Jak zjistila Velká Británie či Spo-
jené státy, vedou k diskriminaci dětí, jejichž 
výkon se nachází daleko od požadovaného 
minima. Mimo zájem jsou na jedné straně 
žáci se slabými výsledky, ale na druhé straně  
i žáci, kteří dosahují výsledků výtečných. 

Úvalská základní škola – ohlédnutí ředitele školy
5. třídy

9. třídy

➜  ➜  ➜  strana 24
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První se stejně nezlepší tak, aby test splnili, 
a druzí jsou dobří i tak, práce s nimi se ško-
le „nevyplatí“. Zatímco ale šikovným žákům 
nezájem učitelů příliš neškodí, slabé děti mají 
problém. Straková v něm uvádí příklad Velké 
Británie, kde masivní testování vedlo nejenom 
k tomu, že se desetina žáků vůbec nelepšila, 
ale také k tomu, že se jich běžné školy snažily 
zbavit a vznikaly „odpadní“ školy, v nichž se 
kumulovaly vzdělávací i sociální problémy. 
Testování prostě samo o sobě k žádnému růstu 
úrovně vzdělávání nevedlo. 
V našem školství, které je přehnaně selektivní 
a děti rozděluje v nebývale nízkém věku (už na 
konci páté třídy odchodem dětí do víceletých 
gymnázií), mohou být plošné testy pohromou. 
Už pouhá vidina testů totiž pravděpodobně 
povede školy k tomu, aby slabší děti vytlačo-
valy, konkrétně je nechtěly přijímat do první 
třídy. Jana Straková nabádá ředitele škol, aby 
kvalitu své práce neodvozovali od toho, že se 
jim podaří nalákat nejlepší děti z motivova-
ných rodin, a zastává názor, že kvalitu školy 
určuje to, zda je schopna vzdělávat každé dítě. 
Často se prý setkává s reakcí ředitelů: „Zave-
dou nám testování, už teď musíme dbát na to, 
abychom měli jen dobré děti.“ 
Česko se přitom potřebuje ubírat právě opač-
ným směrem. Úroveň vzdělanosti se neposu-
zuje podle hrstky žáků elitních škol, ale podle 
toho, že prospívá většina. Současný trend ve 
světě velí držet děti alespoň do patnácti let 
společně a úkolem učitelů je inspirovat slabší 
jedince k tomu, aby se dotáhli co nejblíže těm 
nejlepším. 

Jaroslav Březka

Běžné vyučování si rádi okořeníme akcemi, na 
které často vzpomínáme. V lednu jsme chodili  
v rámci tělesné výchovy bruslit na místní ryb-
ník. Nikomu nevadilo, že se musíme v mrazu 
přesouvat až k rybníku, nést výbavu na bruslení, 
svačit venku a pít čaj z termosky. Naopak děti 

žadonily o přídavky. V únoru jsme se zúčastnili 
tradičního masopustního veselí na škole. Každý 
se snažil zazářit v originální masce, což se opět 
povedlo. Snědli jsme si koblížky, zazpívali si  
v průvodu a završili tančením v sokolovně. 

Marcela Průžková a 4. A 

BRUSLENÍ A MASOPUST
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Oblastní soutěž v recitaci
Dne 7. 3. 2012 se Šárka Hájková a Tánička Zvol-
ská zúčastnily oblastního kola soutěže v dětské 
recitaci-Dětská scéna 2012 v Babicích. 
Obě děvčata vzorně reprezentovala naši školu. 
Tánička postoupila do krajského kola, které 
se uskuteční v Kolíně. Na naší škole se školní 
kolo soutěže v recitaci „Úvalské veršování“ 
uskuteční 28. 3. 2012 od 13. 00 hodin. Nejlep-
ší recitátoři z jednotlivých kategorií postoupí 
do oblastního kola 13. 6. 2012. V loňském 
roce se oblastního kola v Úvalech zúčastnily 
děti ze Škvorce, Jiren, Kounic a Úval. 
Pokud máte rádi verše a chtěli byste vidět, co 
naše děti dovedou, jste srdečně zváni. 

Arnoštka Březková

V pondělí 12. března zavítali na naši školu 
herci Městského divadla v Hradci Králo-
vé, aby v místní sokolovně předvedli našim 
žákům svoji hru nazvanou Oskar a růžová 
paní. Hlavního hrdinu, desetiletého Oskara, 
který tráví svých posledních 12 dní života  
v nemocnici, protože trpí zákeřnou leukémií, 
ztvárnil Jan Sklenář a růžovou paní, dobro-
volnou pracovnici v nemocnici, která pomá-
hala nevyléčitelně nemocným překonávat 
poslední těžké období mezi životem a smrtí, 
ztvárnila Martina Eliášová. Herci již měli do-
statek zkušeností s předváděním této zajíma-
vé hry. Přestože téma je velice tragické, hra 
je pojata velmi komediálně a hercům se děti 
často podařilo rozesmát. Růžová paní totiž 
navrhla Oskarovi, aby během posledních 12 
dní svého života prožíval mládí, střední věk 
a stáří. Sama se vžije do role bývalé zápasni-
ce světového formátu a povzbuzuje Oskara, 
aby vše řešil s humorem a nadhledem. Pro-
žívají spolu během posledních dní spoustu 

krásných a humorných zážitků. Také se za-
bývají filozofickou otázkou života a smrti  
a především otázkou existence Boha. Této 
akce se zúčastnili žáci 3. – 9. tříd a podle mno-
hých jejich výpovědí je hra zaujala, donutila 
k přemýšlení a potřebě se mnohými otázkami 
vztaženými k životu a smrti člověka zabý-
vat. Besedy na toto téma budou pokračovat  
i v průběhu příštích hodin osobnostní a soci-
ální výchovy v jednotlivých třídách.

Mgr. Josef Král, školní psycholog

Z reakcí dětí (tvořily poslání představení):
„I když nás něco trápí, měli bychom se rado-
vat a myslet na to dobré a nemyslet na to zlé. 
Měli bychom mít ze života radost.“

Jitka Ježková, 5. C

„Neboj se smrti! Jak víš, že je smrt hrozná?
Užij si život! Žij každý den tak, jako by byl 
poslední!“

Tatiana Zvolská, 5. C

Divadelní představení Oskar a růžová paní
„Užívej si život naplno, někteří si jej užívat 
moc nemohou. Tak bychom si života měli vá-
žit.“

Libor Prchal, 5. C

Téma „veverka“ jsme si nevybrali v naší třídě 
náhodně, ale vycházeli jsme z textů v čítance. 
V úvodu jsme si po přečtení příběhu, článku  
a básní v knize zaznamenali ve skupinkách, co 
všechno o veverce víme.
Další činnosti pak probíhaly ve 2 liniích – 
skupinová práce s textem v hodinách čtení  
a v průběhu projektového dne samostatná prá-
ce a práce ve dvojicích.
Ve čtení jsme pracovali s informacemi, které 
jsme získali z knih, encyklopedií a internetu. 
Informace jsme zpracovávali, třídili a přiřa-
zovali k zadaným bodům (např. popis těla, 

bydliště, potrava, zajímavosti atd.). Z tohoto 
materiálu jsme vytvořili prezentaci doplněnou 
o myšlenkovou mapu. Ve středu jsme si naplá-
novali projektový den. V matematice jsme si 
vypočítali kolik veverka váží, měří, kolik má 
mláďat za rok apod. Další pracovní list obsa-
hoval neúplný text, do kterého jsme doplnili 
slova získaná v běhacím diktátě. Porovnali  
a zkontrolovali jsme si správnost našich výpo-
čtů podle údajů v tomto textu. Opis básničky  
o veverce se nám povedl, těžší bylo poskládat 
a nalepit rozstříhaný obrázek. Někteří z nás 
přecenili své síly a rozstříhali si ho na mini 

částečky. Závěrečná kresba veverky byla ve-
selá a pohodová. Doma jsme si ještě každý za-
hrál na veverku a napsal příběh „Já veverka“.
A co nového nám tento projekt přinesl? Po-
stoupili jsme o krok dál při práci s textem 
– učili jsme se hledat informace (vybírat ty 
nejdůležitější, utřídit si je), rozumět tomu, co 
čteme, odprezentovat a ohodnotit svoji práci. 
Spolupracovali jsme ve dvojicích i skupinách. 
A nové znalosti o veverce? Doplnili jsme je na 
úvodní list, abychom věděli, co jsme znali na 
začátku a co o ní známe nyní.

Kolektiv 2. B

„Veverka“, čtenářská gramotnost a 2. B
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Úvalská škola má dlouhou historii. Při otevře-
ní školy v 2. polovině 18. století měla škola 
jen jednu třídu, zapsalo se 130 žáků, třída 
měla jen 9 dřevěných lavic a plátěné tabule. 
Pomůcky neměli žádné. Do školy ale moc 
dětí nechodilo. Rodiče je nepouštěli a museli 
pomáhat doma s hospodářstvím. Školné bylo 
zpoplatněné, ale později se to zrušilo. Ve škole 
se vyučovalo náboženství, dále počty, psaní, 
tělesná a hudební výchova. Později fyzika, 
chemie, historie a další. V minulosti škola 
stále bojovala s nedostatečnými prostorami 
pro výuku, špatné zařízení, žádné nebo málo 
pomůcek.
Velkým problémem bylo málo místa pro výu-
ku a nedostatek pomůcek. Podle mého názoru 
byla jejich výuka omezena na pár základních 
předmětů.
V minulosti měly děti větší zájem o školu. Váži-
ly si toho, že mohou chodit do školy, že se mají 
kde a z čeho učit, vážily si učitele, který je naučil 
číst, psát a počítat. Učitelé měli autoritu. 

V současné době se úvalská škola skládá ze 
čtyř budov. Celkem navštěvuje školu kolem 
610 žáků, ve 27 třídách. Dále máme ve škole 
počítačovou učebnu, chemickou a fyzikální 
laboratoř, tělocvičnu, jídelnu a bufet. Kantor-
ský sbor má 45 pedagogů, z toho jsou pouze 
4 učitelé – muži. Třídy jsou vybaveny tele-
vizí, počítačem, interaktivní tabulí. Ve škole 
se vyučují všechny osnovami dané předměty  
a navíc máme velké množství dalších volitel-
ných předmětů, jako například mediální semi-
nář, anglickou konverzaci, sportovní výchovu, 
základy administrativy a podnikání a mnoho 
dalších. 
V současné době je asi největší problém nezá-
jem dětí o školu, přesněji řečeno o učení. Do 
školy asi chodí rády, protože se tam potkávají 
s kamarády, ale učit se jim nechce. Další velký 
problém je, že si neváží učitelů. Vidí v nich 
většinou nepřátele, kteří je nechápou. Co se 
týče školních prostor, ty jsou nyní po přístavbě 
snad už dostatečné. Jen bychom uvítali více 

prostoru pro sport a relax, lepší tělocvičnu  
a venkovní hřiště.
Velké pozitivum školy tvoří učitelé. Jsou to to-
lerantní osoby, které se snaží žáky něco naučit 
a připravit na cestu do světa. Vytváří velkou 
snahu, která není bohužel oceněná. Tráví svůj 
volný čas k přípravě aktivit, aby žáci nebrali 
školu jako to nejhorší, co je může potkat. Žáci 
dostávají spoustu šancí k zlepšení známek.
Budoucí úvalská škola by mohla vypadat tak-
to:  Žáci mají zájem o školu a chovají se slušně  
v hodinách a učitelé jim to vrací v podobě hlá-
šených testů a oprav známek ze zkoušení, které 
zrovna zkazili. Učitelé se pokusí vžít se do role 
žáka, a tak se mu snažit porozumět. Žák si bude 
více vážit učitele a uznávat jeho autoritu. 
Na závěr bych chtěl říci, že mi je jedno, jestli 
je povinná základní škola osmiletá nebo de-
vítiletá nebo jestli máme ve třídě to nejlepší 
vybavení. Mnohem důležitější je vzájemné 
pochopení mezi dětmi a učiteli.

Matěj Mejdrech, 9. B

Úvalská škola včera, dnes a zítra

V minulých dnech byl ukončen zápis do prv-
ních tříd základní školy. 
U zápisu bylo 149 dětí, z nichž 18 zažádalo  
o odklad povinné školní docházky. Dle pře-
dem stanovených kritérií bylo v 1. kole přijato 
104 dětí a 27 nebylo přijato.
Po zveřejnění výsledků zápisu rodiče tří již 
přijatých dětí stáhli svou žádost o přijetí, čili 
rozhodnutí o nepřijetí z důvodů kapacitních 
dostalo celkem 24 dětí.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podalo,  
v zákonném termínu 15 dní, 8 rodičů, ale jed-
no bylo vzápětí rodiči žáka staženo. V průběhu 
správního řízení se ještě uvolnilo další místo. 
Počet odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se 
tedy snížil na 6 – zůstala tři z okolních obcí, 

kde není zřízena základní škola a tři z obce, 
kde je základní škola. 
Vzhledem k postupně uvolněným místům 
jsme mohli částečně vyhovět ještě dalším dě-
tem a přijmout všechny žáky, kteří se v zákon-
né lhůtě odvolali a jsou z obcí, které nemají 
základní školu. Nemohli jsme vyhovět pouze 
třem žádostem dětí ze Škvorce, kde mají vlast-
ní základní školu.
To znamená, že je pro příští školní rok do ZŠ 
Úvaly přijato celkem 107 dětí a jejich výuka 
bude probíhat ve čtyřech prvních třídách. 
Začátek školního roku je ještě daleko, ale už 
teď se na nové prvňáčky i jejich rodiče moc 
těšíme. Čeká nás jistě hodně společné práce, 
ale věřím, že se nám bude spolupráce dařit  

Základní školu v Úvalech bude navštěvovat v příštím školním roce 107 prvňáčků

Co chystáme na duben
✘  turnaj ve vybíjené
✘  Noc s Andersenem
✘  recitační soutěž
✘  8. 4. Den Země – projektový den
✘  25. 4. Kudy chodí písničky – oblastní 

kolo v pěvecké soutěži
✘  sběr papíru
✘  Antisemitismus a holocaust – přednáška 

pro děti 2. stupně

a dětem se bude u nás líbit nejen první školní 
den.

Mgr. Jaroslav Březka, ředitel ZŠ

organizace a spolky

Nejvýznamnější akcí v životě sboru za rok 
2011 byla bezesporu oslava 125. výročí zalo-
žení sboru, která se uskutečnila 24. září. O této 
vydařené akci jsme vás už informovali a ve 
zkratce se členové sboru pokusili především 
představit v celém rozsahu činnost sboru a se-
známit návštevníky s jeho historií. U hasičské 
zbrojnice se podařilo ukázat celou řadu histo-
rické i soudobé techniky a úvalské hasiče snad 
nejvíce potěšila hojná účast veřejnosti.
Pokud se budeme věnovat statistice za minulý 
rok, tak výjezdová jednotka zasahovala u 34 
událostí. Nejčastěji se vyjíždělo k požárům, 
kterých bylo 18. Dopravní nehody byly na-
štestí jen 4 a zbytek se týká různých zásahů 
technického charakteru.
Od počátku roku se kromě účasti na soutě-
žích, z nichž některé přinesly do naší sbírky 
další poháry, pracovalo na úpravách a úkli-
du hasičské zbrojnice a jejího okolí. Veškeré 
práce, jako např. vymalování garáže, oprava 
ostění garážových vrat, nátěr přístřešku pro 
sušení hadic, rekonstrukce přívěsného vozíku 
pro ruční stříkačku, generální úklid vnitřních 
prostor nebo osazení nového nápisu na hasič-
skou zbrojnici, byly provedeny v rámci brigád 

Činnost hasičů v minulém roce

Mukařovský uzel 
V sobotu 10. března ráno se u hasičské zbroj-
nice setkali mladí hasiči a jejich vedoucí, aby 
se zúčastnili tradičně první soutěžě v roce, a to 
Mukařovského uzlu. S dobrým pocitem, že jsme 
přípravu nepodcenili, očekávali jsme nadějné 
výkony, které snad přinesou medaile. Navzdory 
tomu se našim mladým závodníkům při vázání 
pěti hasičských uzlů nepodařilo v nezvykle po-
četné a silné konkurenci uspět. Mladší žáci skon-
čili mezi deseti družstvy až na sedmém místě a 
nejlepší individuální výkon stačil na 11. místo 
z 89 soutěžích. Starší žáci ze čtrnácti družstev 
dosáhli až devátého místa a nejlepší výkon sta-
čil na 13. místo ze 101 soutěžících. Alespoň se 
tradičně dařilo dorostu, když si Adéla Votočková 
vybojovala stříbrnou medaili.

Za SDH Úvaly Milan Bednář

členů sboru. Výbor sboru se v průběhu roku 
neměnil a krom doplnění členů se ani na valné 
hromadě nesáhlo k významnějším změnám.
Přirozeně se při úvalském sboru pokračovalo 
v organizaci aktivit kroužku mladých hasičů, 
který navštěvovalo 26 dětí a dorostenců. Na-
vzdory intenzivním přípravám se ale na soutě-

žích vesměs podařilo dosáhnout průměrných 
výsledků. Hodné zmínky jsou pouze výkony 
dorostenců, kteří se probojovali na krajskou 
úroveň soutěže. Nicméně se konal tradiční 
letní tábor ve Stříbrné Skalici a ten se opět 
vydařil.

Za SDH Úvaly Milan Bednář

Upozornění pro členy M0 Českého 
rybářského svazu ÚVALY

Termíny pro vyřízení členských 
záležitostí budou: 
7. 4. a 19. 5. 2012, 

vždy v sobotu 
od 9.00 do 12.00 hodin v klubovně 

MO Pod Slovany. 
Výbor MO ČRS ÚVALY

Podrobnosti na 
www.rybariuvaly.webnode.cz
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sport
Zápasy SK Úvaly oddíl kopané – duben 2012

Krajský přebor muži „A“
01. 4. 2012  Kutná Hora – Úvaly
 neděle 16:30 venku
08. 4. 2012  Úvaly – Nymburk
 neděle 16:30 doma
14. 4. 2012  Nové Strašecí - Úvaly
 sobota 16:30 venku
22. 4. 2012  Úvaly – Dobrovice
 neděle 17:00 doma
29. 4. 2012  Čáslav „B“ – Úvaly
 neděle 17:00 venku

Okresní přebor muži „B“
07. 4. 2012  Měšice „A“ – Úvaly
 sobota 16:30 venku
14. 4. 2012  Úvaly – Mukařov „A“
 sobota 17:00 doma
21. 4. 2012  Sibřina „A“ – Úvaly
 sobota  17:00 venku
28. 4. 2012  Úvaly – Velké Popovice
 sobota 17:00 doma

Stará garda – muži
Termíny zápasů staré gardy budou k dispozici 
po losování 30. 8. 2012 na internetových strán-
kách www.skuvaly.cz. Na této stránce lze získat 
i výsledky jednotlivých zápasů všech družstev.

Dorost I. A třída 
01. 4. 2012  Úvaly – Bakov nad Jizerou
 neděle 10:15 doma
08. 4. 2012  Jirny – Úvaly
 neděle 10:15 venku
15. 4. 2012  Úvaly – Zeleneč
 neděle 10:15 doma
22. 4. 2012  Dlouhá Lhota - Úvaly
 neděle 10:15 venku
29. 4. 2012  Úvaly – Poděbrady
 neděle 10:15 doma

Žáci I. A třída
07. 4. 2012  Úvaly – Týnec nad Sázavou
 sobota 10:00 doma
14. 4. 2012  Sedlčany „B“ – Úvaly
 sobota 10:00  venku
21. 4. 2012  Úvaly – Český Brod 
 sobota 10:00  doma
28. 4. 2012  Votice – Úvaly
 sobota  10:00 venku

Přípravka okresní přebor
07. 4. 2012  Brandýs „A“ – Úvaly
 hlášenka  venku
14. 4. 2012  Úvaly – Veltěž „B“
 sobota  10:15 doma
22. 4. 2012  Brandýs „B“ – Úvaly
 hlášenka  venku
28. 4. 2012  Úvaly – Veltěž „A“
 sobota 10:15 doma

Minikopaná
08. 4. 2012  Úvaly - Radošovice
 neděle  10:15 doma
22. 4. 2012  Stránčice – Úvaly
 neděle 14:30  venku
28. 4. 2012  Úvaly – Říčany
 neděle  14:30 doma

Ing. Petr Jankovský
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církev

fejeton

historie

1. 4. Květná neděle Liturgická bohoslužba 9 h
5. 4. Zelený čtvrtek Křesťanský klub 16.30 h
8. 4. Hod boží velikonoční Liturgická bohoslužba 9 h
22. 4. neděle Songová bohoslužba 15 h

Kroužek křesťanské výchovy pro děti  2. a 17. 4. úterý 16 h
Zkouška pěveckého sboru Christi každé pondělí 18 h

Kontakt: Duchovní správa CČSH v Úvalech, Pražská 180, 250 82 Úvaly, tel. 605920773
 farářka náboženské obce: Mgr. Jitka Pokorná 

PŘÍMĚSTSKÝ ANGLICKÝ TÁBOR ENGLISH CAMP
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 30.7.-3.8.2012 V ÚVALECH 

Anglické hry, písničky a soutěže o ceny
Účinkování v divadelním představení

Příběhy a video
Výtvarné dílny

Přiblížení základů křesťanství
„Wet Wednesday“ a jiné extra aktivity

Velká závěrečná párty s divadlem a tombolou
PODROBNĚJŠÍ INFO A PŘIHLÁŠKY OD DUBNA 

NA www.ec-uvaly.info

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
HUSOVA KAPLE V DUBNU 2012

Holmes
Záhada je vyřešena, milý Watsone. Kterou  
z asi dvaceti řešených, Holmesi, myslíte? Jed-
nu z těch, co Češi nazvali příhodně tunelová-
ním? Nebo tu, jak si státní úředníci viditelně 
vylepšují vlastní rozpočet? Či myslíte únik 
informací do médií a tedy zákonné i nezákon-
né odposlouchávání občanů? Máte na mysli 
rasistické aktivity? Aha, vy asi myslíte ten 
hon na politiky v zájmu vytlačení vládnou-
cích jejich opozicí? Ne? Vrtíte hlavou. Co ten 
problém znečišťování ovzduší a prostředí, či 
klamání spotřebitelů? Už vím, tu nejnovější 
záhadu zamčeného skladu s pěknými plísně-
mi plného přeznačeného zboží! Ne? Nejspíš 
to bude ztráta cti uveřejněním prohřešku  
v bulvárních médiích na základě anonymu…. 
Ne Watsone, všeobecně řečeno, záhada vzni-
ku všech případů je vyřešena. Překvapen? 
Prozradím vám – může za to slovíčko. Jedno 
jediné slovíčko. Globální! Je-li něco globální, 
je to celospolečenské, celosvětové, všelidové 
a zdá se nevratné. Tak jakápak záhada. Co je 
všeobecné, je přeci normální, tolerovatelné  
a nekriminalizovatelné. Globálně se ve velkém 
krade, podvádí, zabíjí, přestupuje zákon ve 
všech ohledech, pěkně všem na očích a s po-
hledem hráče pokeru se případné nařčení z ne-
zákonnosti popírá. Korupce globálně prorůstá 
do podnikání, každý to ví a nikdo to nevidí. 
Bulvár se rád chytí bahna, problém rozmázne, 
lidi si počtou a tetelí se, koho že zase znemož-
ní. Jenže! Globálně se nikomu nic nedokáže  
a globálně se každý vyvlékne. Dřív prostý 
zločinec zanechal hloupě hodně stop a stači-
la lupa a logika a případ byl vyřešen. Ovšem 
takový geniální profesor Moriarty, zločinec s 
velkým Z, byl vpravdě těžký protivník. Ale 
globální zločin je průhledný jak křišťál a spla-
chovací. Jediným řešením je něco jako „zpátky 
na stromy“ nebo alespoň do „jeskyně“. Začít 
pěkně u sebe, upravit šprycle hodnot osobního 
žebříčku, šířit je vlastním příkladem dál a pak, 
snad další generace pohne i s těmi globálními 
rádoby hodnotami. Mladí na to mají, nejsou 
tak zkažení, jak si leckdo myslí. A my dva mů-
žeme zavřít knihu.

Alena Janurová

VÍTE, NEVÍTE?
Stalo se v Úvalech
11. 4. 1886 byl založen Spolek dobrovolných 
hasičů městyse Ouval ustavující valnou hro-
madou. Prvním velitelem se stal Pavel Rosen-
baum, ale na svou funkci na nátlak členů do 
tří měsíců rezignoval. Starostou sboru se stal 
podle stanov starosta městečka Antonín Chla-
pec a podvelitelem Václav Šmidlík.
Před 63 lety 12. dubna byla v Úvalech zaháje-
na stavba nového rybníka Lhoták. ¾ ha vodní 
plochy se rozkládá v údolí Škvoreckého poto-
ka, na loukách pod bývalou Rosenbaumovou 
cihelnou. Lhoták se nazývá po bývalém před-
sedovi MNV Václavu Lhotákovi.
Víte, že železniční viadukt Devět kanálů je 
stár již 168 let? Právě za pouhých osm měsíců  
(15. 4 – 30. 11. 1844) byl postaven mohut-
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ný železniční viadukt o devíti obloucích přes 
úvalské údolí, jímž protékala říčka Výmola.
20. 4. 1999 byl v Úvalech slavnostně otevřen 
Domov důchodců. Vnitřním vybavením patřil 
mezi nejlepší zařízení tohoto druhu a i dnes 
umožňuje 47 obyvatelům prožít důstojné stáří.
24. 4. 1838 v Úvalech vypukl veliký požár a 
s podporou silného větru těžce poškodil domy 
na severozápadní straně náměstí. Neštestí 
počalo v domě Jana Bilanského čp. 5. Požár 
rychle přeskočil na stavení Jana Petříčka čp. 4 
½, Františka Řezáče čp. 4, Václava Drvoly čp. 
46, Jana Ložka čp. 3, obecní pastoušku čp. 2 
a hospodářská stavení Matěje Kopeckého čp. 
1. K požáru se sběhli obyvatelé okolních vsí 
a byly přitaženy ruční stříkačky ze Škvorce 
a z okolních panství. Povětšinou shořely jen 

Dnešní domov seniorů

MERUŇKOVÉ MUFFINY
INGREDIENCE:
850 ml meruňkového kompotu
75 g máslových sušenek
125 g másla
125 g cukru
2 vejce
125 g polohrubé mouky
2 lžičky prášku do pečiva
125 ml vaječného koňaku

Na dohotovení: 150 g meruňkové zavařeniny
2 lžíce mandlových lupínků
32 ks papírových formiček ( Ø 50 mm )

Postup:
Nejprve si rozdrtíme či umeleme sušenky. 
Máslo utřeme s cukrem do pěny, poté po-
stupně vmícháme vejce. Přidáme mouku  
s práškem do pečiva, nakonec vlijeme vaječný 
koňak a vmícháme sušenkové drobečky.
Papírové formičky vyskládáme do plechu na 
muffiny a rozdělíme do nich těsto. Plníme 
méně, protože těsto vyběhne. Navrch položí-
me půlku meruňky. Pečeme při teplotě 200°C 
asi 15-20 min. 
Necháme vychladnout, potřeme rozehřátou 
zavařeninou a posypeme mandlovými lupín-
ky.

Dobrou chuť přeje Mgr. R. Vorlíčková

společenská kronika

úvalská vařečka

osobní

inzerce

Duben 2012
Vítáme nové spoluobčánky
Iris Jerie
Vojtěch Králík
Jakub Sontodinomo
Matěj Brož
Lucie Brodilová
Martin Vomáčka
Nella Brichová
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé  
a šťastné občany našeho města.

Dubnová životní jubilea
70 let – Jiří Dráb
  Eliška Bartošková
 Kristina Nováková
75 let – Marta Tuchyňová
 Hana Klasová
80 let – Helena Kostková
 Milada Lukešová
 Jiřina Roučková
 Václav Moravec
81 let – Svatopluk Týbl
 Jindřiška Modřanská
 Jiří Olmer
83 let – Jaroslav Teč
 Jiří Selix 
84 let – Oldřich Štěrba
85 let – Jiří Michálek
 Vlasta Švierčeková
 Marie Chalupecká
 Oldřich Pálek
86 let – Aloisie Aulická
88 let – Jarmila Valášková
 Zdenka Michálková
 Marie Kabátová
 Jiřina Čermáková
99 let – Zdenka Kašparová
Všem jubilantům přejeme hodně štestí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Zdeněk Novák
Josef Dlouhý
Miroslav Vavruša
Josef Dědourek
Bohuslav Kadeřábek
Blanka Chvalinová
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

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

Marie Černá – matrikářka

střechy, ale obecní pastouška, jelikož byla ce-
lodřevěná, vyhořela do základu.
30. 4. 1881 byl v Úvalech otevřen Rudolfův 
háj, vysázený Okrašlovacím a štěpařským 
spolkem v Úvalech na svazích Holé Hostýně v 
rámci slavnosti u příležitosti sňatku korunního 
prince Rudolfa se Stefanií Belgickou.
Před 5 lety (30. 4. 2007) byla otevřena pro-
dejna Discount Plus v Úvalech (Dnes Penny 
market).

Dr. Vítězslav Pokorný

Autoškola Úvaly Martínek
zahajuje v dubnu a květnu kurs na osobní 

automobil, platba na splátky,  
tel.: 607 761 383, 281 982 803

Starší manželé hledají pronájem v domku 
nebo bytu v Úvalech a blízkém okolí – do-
stupnost na vlak. Naléhavé. Nabídky prosím 
volat na mob. 607 599 892

STŘECHY A-Z STŘÍŠKA
POKLÁDKA VŠECH STŘEŠNÍCH 

KRYTIN
OPRAVY A REKONSTRUKCE

NÁTĚRY A ZATEPLENÍ
PERGOLY

P. ZEMAN 776 77 10 44,  
azstriska@seznam.cz 

Děkuji p. Karlu Šochmanovi a jeho synovi 
za překrásné hudební zpestření na oslavě 
mých 80. narozenin.

Díky.  Marie Braunerová

Za projevení soustrasti  s úmrtím mého man-
žela Josefa Dědourka děkuji. 

Jitka Dědourková, manželka

Pronajmu byt 3+1 s příslušenstvím v rod. 
domě v Úvalech. Nájemné 10.000,-  

+ poplatky za plyn a energii. Informace na 
tel. č. 723 245 821

Doučování MATEMATIKY
2.st. ZŠ, SŠ maturita, VŠ 1.sem.

Tel: 602 525 705

Klempířství
✔  nátěry okapů
✔ střech a dřevěných štítů
✔  veškeré klempířské,  pokrývačské a zed-

nické práce
Petr Klenovec
Tel.: 603 723 486

Hledám nebytové prostory k pronájmu  
v centru města o rozměru cca 70 m2 se 

sociálním zařízením a členěním na  
3 místnosti.

Tel.: 773 673 497
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Informace 
tel.: 739 017 087

Odvoz odpadních vod (žumpy, septiky atd)
Tatra 815 CAS 11

Zemní práce strojem JCB 3 CX
(základové pásy, přípojky, jímky, bazény, 

terénní úpravy, převoz palet atd.)
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Pohřební služba
Jan žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602429913
606784088

Tel./fax: 321 622 488
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JIŘÍ HOVORKA 
zemní a stavební práce, autodoprava

Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001
Hradešín 145, Český Brod IČ: 45113831 tel.: 602 326 785

NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, 
v ceně za běžný metr je zahrnuto: materiál, práce, odvoz přebytečného materiálu, úprava pozemku.

Kanalizační přípojka - strojní práce za 1.300,-Kč / bm
Kanalizační přípojka - ruční práce  za 2.300,-Kč / bm

Vodovodní přípojka - strojní práce za 1.000,-Kč / bm
Vodovodní přípojka - ruční práce za 2.000,-Kč / bm

DÁLE DODÁVKU KANALIZAČNÍCH A VODOMĚRNÝCH ŠACHET, 
v ceně je zahrnuto: usazení šachty, materiál, doprava, odvoz přebytečného materiálu.

Kanalizační šachta  pr. 80 x hl. 180 cm za 11.800,-Kč
Vodoměrná šachta  pr. 120 x hl. 150 cm za 12.000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Objednávky na tel.: 602 326 785 p. Hovorka, www.autodoprava-hovorka.cz
Email: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz

Prodám pozemek, část zahrady, 500 m2. 
Úvaly.

Tel.: 723 870 569 

Koupím pianino
723 564 383 Prodáme 3 nové  byty 2+KK 

 v bytovém domě v Úvalech na Slovanech
Více na www.byty-slovany.cz,  

tel.: 281 983 093
e-mail: bytyslovany@seznam.cz

K prodeji též nebytové prostory 30- 50 m2.

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd nad Lesy, 
Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765, 246 082 355

Pronajmeme byt 1+1 v Úvalech.  
K nastěhování ihned, 10 min. pěšky od 
nádraží. Tel.: 602 531 663, 602 215 198

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů

Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická
www.rohoznik.cz Tel.: 602 339 870

Podlahářství 
Karel Dvořák

Pokládka a broušení parket, montáž  
plovoucích podlah
Tel.: 724 092 797

dvorakparket@seznam.cz
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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
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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:

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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