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Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

3 3 100,00 4 270 1 229 28,78 1 229 1 222

Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014

Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Středočeský kraj, Okres: Praha-východ, 
Obec: Úvaly

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Úvaly – část 1

číslo Strana název
Platné hlasy

celkem  v %

1 SNK Evropští demokraté 7 0,57
2 Koalice SP a NO! 0 0,00
3 Klub angažovaných nestraníků 1 0,08
4 NE Bruselu – Národní demokracie 3 0,24
5 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 52 4,25
6 Str. zdr. rozumu – NECHCEME EURO 16 1,30
7 Koalice TOP 09 a STAN 394 32,24
8 Liberálně ekologická strana 10 0,81
9 LEV 21 – Národní socialisté 4 0,32

10 Komunistická str.Čech a Moravy 60 4,90
11  evropani.cz 0 0,00
12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00
13 Fair play – HNPD 0 0,00
14 Česká str.sociálně demokrat. 113 9,24
16 ANO 2011 168 13,74
17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00
18 Moravané 0 0,00
19 Česká strana regionů 1 0,08
20 Občanská demokratická strana 118 9,65

číslo Strana název
Platné hlasy

celkem  v %

21 VIZE 2014 2 0,16
22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 36 2,94
23 Strana zelených 46 3,76
24 Strana svobodných občanů 85 6,95
25 Romská demokratická strana 0 0,00
26 Komunistická str. Českosloven. 3 0,24
27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 5 0,40
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 0 0,00
29 Koalice DSSS a SPE 1 0,08
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00
31 Republika 2 0,16
32 Česká pirátská strana 82 6,71
33 Česká Suverenita 1 0,08
34 Koruna Česká (monarch.   strana) 5 0,40
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00
36 Česká strana národně sociální 0 0,00
37 Občanská konzervativní strana 3 0,24
38 Věci veřejné 4 0,32
39 OBČANÉ 2011 0 0,00

Mimořádné zastupitelstvo 5. 6. 2014 zvolilo nového místostarostu města
Rezignace Ing. Michala Bredy 
na mandát člena zastupitelstva 
– to byl jediný bod na pořadu 
mimořádného jednání úvalské-
ho zastupitelstva dne 5. 6. 2014. 
Na uvolněné místo nastupuje 
podle zákona náhradník z kandi-
dátní listiny téže volební strany 
v pořadí daném výsledkem voleb, 
a to dnem 1. 6. 2014. Tímto ná-
hradníkem (po odstoupení před-
chozích) je pan Bc. Jan Němec, 
člen Otevřených Úval, který sou-
časně složil slib zastupitele a stal 
se tak novým členem úvalského 
zastupitelstva. 
Následně byla navržena volba 
místostarosty, protože zastupitel-

stvo v listopadu 2010 určilo počet 
místostarostů na dva a současně 
určilo, že pro výkon funkce mís-
tostarosty bude jeden člen zastu-
pitelstva dlouhodobě uvolněn 
(druhý místostarosta bude funk-
ci vykonávat jako neuvolněný). 
Petr Borecký se přihlásil ke své 
nominaci. Seznámil zastupitele 
a přítomné občany s tím, které 
projekty považuje za prioritní 
do komunálních voleb vyřešit 
(výstavba MŠ v cukrovaru, sta-
vební úpravy ZŠ, příprava města 
na dotační období 2014 – 2019, 
realizace rekonstrukce letos plá-
novaných ulic) a současně vysvět-
lil, proč je jeden z koaličních part-

nerů – ČSSD proti volbě nového 
místostarosty a čím tuto volbu 
úvalská sociální demokracie pod-
miňuje.  JUDr. Petržílek následně 
hovořil o otevřeném dopise, který 
předchozího dne zaslal všem za-
stupitelům. V tomto dopise na-
vrhoval odklad voleb a současně 
informoval, že podpora ČSSD 
pro Mgr. Boreckého byla podmí-
něna podporou rozpracovaného 
projektu – cyklotrasy Bendlova 
stezka (propojení ulice Podhájí 
a rybníka „Prokůpčák“ asfaltovou 
cestou přes les pod Vinicí), kterou 
Mgr. Borecký odmítl vzhledem
k vysokým nákladům na tuto akci 
(cca 10 mil. Kč, spoluúčast měs-

ta cca 2,5 mil. Kč), napjatému 
rozpočtu města a sporným dopa-
dům na životní prostředí podpo-
řit a toto stanovisko Otevřených 
Úval na jednání zastupitelstva 
zopakoval. 
Zastupitelstvo následně rozhod-
lo, že místostarosta bude volen 
na tomto jednání a poté rozho-
dovalo v tajné volbě, ve které byl 
těsnou většinou jednoho hlasu 
zvolen Mgr. Petr Borecký. Jelikož 
funkce místostarosty je nesluči-
telná s funkcí ve výboru zastupi-
telstva byla v tajné volbě zvolena 
nová předsedkyně fi nančního 
výboru – Ing. Ludmila Milerová. 
Protikandidátem byla Ing. Helena 

cervenec_srpen_2014.indd   2cervenec_srpen_2014.indd   2 6/25/14   8:54 AM6/25/14   8:54 AM



3

městský úřadŽivot Úval 7–8/2014

➜ ➜ ➜ strana 4

Váňová. V rámci obecné diskuse 
hovořil Ing. Černý o nutnosti ko-
ordinace a pokračování v progra-
mu ITI (dotační program pražské 
aglomerace v příštím období). 
Dr. Pokorný požadoval na příští 
jednání aktuální přehled projek-
tů města a jejich kofi nancování. 

Mgr. Mahdal zmínil závažnou 
situaci kanálových vpustí v uli-
ci U Hostína, která byla během 
květnových přívalových dešťů již 
dvakrát zatopena. Starosta pověřil 
jednáním s developerem projektu 
Hostín a řešením situace odbor 
investiční (vedoucí paní Reichel-

tová). K problematice následků 
přívalových dešťů se vyjádřil 
i pan Štěpánovský a pan Kolařík.  
V diskusi vystoupila Ing. Horová, 
která se dotazovala, jestli pocho-
pila správně, že úvalská ČSSD 
podmiňovala svoji podporu pro 
Mgr. Boreckého tím, že on pod-

poří realizaci Bendlovy stezky. 
Pan Petržílek toto potvrdil.  Ná-
sledně bylo jednání ukončeno.
Informace z řádného jednání za-
stupitelů dne 19. 6. 2014 přinese 
zářijové vydání Života Úval.

Mgr. Marek Mahdal, DiS, 
zastupitel města Úvaly

Zprávy z rady
Po menší odmlce, která byla způ-
sobena příliš velkým množstvím 
příspěvků vám přinášíme zprávy 
z květnové a červnové rady. Vybí-
ráme stěžejní body jednání:
Rada města projednala informa-
ci o stávajících nevyhovujících 
podmínkách pro provoz Městské 
knihovny v Úvalech. Vedení měs-
ta v této souvislosti přijalo řadu 
opatření umožňující zmapování 
dodatečných fi nančních zdrojů 
a nalezení optimálního řešení, 
které by dokázalo stávající stav 
knihovny významným způsobem 
zlepšit.
Dále rada města projednala účetní 
závěrku města za rok 2013 a s tím 
související Závěrečný účet města 
za rok 2013 a jednomyslně do-
poručila jejich přijetí Zastupitel-
stvem města Úvaly.

Rada města souhlasila
•   Rada města souhlasila, aby k žá-

dostem o povolení oplocení pro-
storů před řadovými rodinnými 
domy byl městem udělován 
souhlas za splnění následujících 
podmínek:

 –    oplocení bude umístěno vždy 
směrem k veřejnému uličnímu 
prostoru v linii hranice parce-
ly

 –     výška oplocení bude včetně 
podezdívky v rozmezí max 
1,70 m nad upraveným teré-
nem veřejného prostoru

 –     oplocení bude kromě pilířů 
z opticky průhledných ma-
teriálů (v případě dřevěných 
planěk bude poměr plaňky 
a průhledu max 1:1). Nepří-
pustné je oplocení z pevných 
stavebních materiálů (zdivo, 
beton).

•   s navýšením objemu prací na 
akci „Cesty v Úvalech“, fi nan-
cované z dotace z programu 
LEADER prostřednictvím MAS 
Region Pošembeří o 8 ks dřevě-
ných schodů a zpevnění svahu 
dřevěným hranolem a výsadbou 
3 ks stromů,

•      s navýšením objemu prací na akci 
„Obnova sochy Arnošta z Pardu-
bic“, fi nancované z dotace z pro-
gramu LEADER prostřednictvím 
MAS Region Pošembeří o opravu 
pomníku padlých v 1. světové vál-
ce (CZE-2103-28358), umístěné-
ho na náměstí Arnošta z Pardubic, 

opravu pomníku padlých 6. května 
1945 (CZE-2103-28356), umís-
těného na hřbitovní zdi, opravu 
hrobu neznámého vojína Sadovoje 
na hřbitově (CZE-2103-28350), 
opravu společného hrobu padlých 
ve 2. světové válce na hřbitově 
(CZE-2103-03116),

•     s projektovým záměrem a po-
dáním projektu v rámci Výzvy 
č.22 z Integrovaného operační-
ho programu, oblasti intervence 
2.1 – Zavádění ICT v územní 
veřejné správě, s tím, že nákla-
dy projektu nepřevýší 2 mil. Kč 
a spoluúčast města bude 15 %,

•    s uzavřením nájemní smlouvy 
na byt č. 113 o velikosti 2+kk 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou, nám. Svobody 1570, Úvaly 
s žadatelkou pí Hedvikou Soko-
lovou,

•      s uzavřením nájemních smluv 
na bytové a nebytové prostory 
s nájemníky, kteří řádně a včas 
plní své povinnosti vůči městu, 
zejména řádně a včas platí ná-
jemné,

•      s uzavřením smlouvy o zříze-
ní služebnosti inženýrské sítě, 
Úvaly, Škvorecká-Slunečné te-
rasy na pozemku parc.č.534/1a 
534/6, v katastrálním území 
Úvaly u Prahy pro společnost 
Telefónica Czech Republic, a.s., 

•       se smlouvou na dodávku elektric-
ké energie pro tato odběrná mís-
ta: Škvorecká 1116/Ch 11, Chor-
vatská 826/Ch 826, Klánovická 
918, Kollárova 1095, Kollárova 
1096, nám.Arnošta z Pardubic 
95, Prokopa Velikého 1346, Pro-
kopa Velikého 1347,Riegerova 
65, Pražská 527, Škvorecká 75, 
Škvorecká 181, Riegerova 897, 
Smetanova 203, nám.Svobody 
1570, Husova 98, Podhájí 1283, 
5.května 47, Pražská 276, Škvo-
recká 105 uzavřenou s fi rmou EP 
ENERGY TRADING, a.s.,

•      se smlouvou o sdružených služ-
bách dodávky plynu pro objek-
ty: Smetanova čp.203, Riegero-
va čp.65 uzavřenou s fi rmou EP 
ENERGY TRADING, a.s.,

•      s podáním žádosti o poskytnutí 
účelové investiční dotace v rám-
ci programu – Obnova míst-
ních komunikací po povodních 
na stavbu: Rekonstrukce mostu 
přes Výmolu u koupaliště, 

•       s podáním žádosti o dota-

ci na dostavbu základní školy 
v Úvalech v programu minister-
stva fi nancí č. 298213 „Podpo-
ra rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních 
škol v okolí velkých měst“,

•    s objednáním zpracování a podání 
žádosti o dotaci do programu MF 
č. 298213 u Ing. Ciniburka včet-
ně administrace projektu v ceně 
190.000,- Kč bez DPH (zvlášť 
na každou stavbu čl. 2 odst. 5. 
vnitřní směrnice č. 2/2014),

•     s objednáním zajištění výběrového 
řízení na dodavatele stavby zvlášť 
na každou akci v ceně 100 000,- Kč 
bez DPH,

•     s objednáním zpracování pro-
váděcí dokumentace a oceně-
ného a neoceněného výkazu 
výměr na akci – Stavební úpra-
vy budovy ,,C“ Základní školy 
v Úvalech u fi rmy Ing. Arch. 
Miroslava Hofmana v Hatích 
208, Všestary, 251 63 Stránčice 
v ceně 250 000,- Kč bez DPH 
na základě nejlevnější nabídky,

•    s objednáním podkladních mate-
riálů u autora projektu ke staveb-
nímu povolení v ceně 120 000,- 
Kč bez DPH na akci Stavební 
úpravy budovy ,,C“ Základní 
školy v Úvalech dle předložené 
nabídky,

•      s přijetím dotace ze Středočes-
kého Fondu kultury a obnovy 
památek pro rok 2014, oblast 
podpory – Podpora obecních 
knihoven ve výši 50 000,- Kč 
na nákup počítače pro veřejnost,

•      v návaznosti na schválení podá-
ní žádosti o dotaci na stavební 
úpravy budovy „C“ Základní 
školy v Úvalech v programu 
MF č. 298213 „Podpora rozvo-
je a obnovy materiálně technic-
ké základny regionálních škol 
v okolí velkých měst“ vyčle-
nění peněžní částky minimálně 
ve výši 30 % z rozpočtu projektu 
+ výdaje, které nelze do dotace 
zahrnout,

•      s vystavením objednávky na 
stavbu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici Janáčkova, Úva-
ly“ na fi rmu SunnyMont, s.r.o., 
ve výši 208 489,- Kč. Stavba 
se bude koordinovat se stavbou 
ČEZ Distribuce, a.s.,

•    s podáním žádosti o dotaci na 
stavební úpravy budovy „C“ 
Základní školy v Úvalech v pro-

gramu MF č. 298213 „Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních 
škol v okolí velkých měst“,

•  s přidělením fi nančních pro-
středků pro sportovní a zájmové 
organizace v Úvalech do 50 tis. 
Kč takto:

 –      SK Úvaly – stolní tenis 5 000 Kč 
(provozní náklady – pronájem 
prostor, nové míčky, materiál 
– stůl, síťky, ohrádky, pálky, 
potahy, účast na turnajích-ces-
tovné, startovné)

 –    SK Úvaly – nohejbal 5 000 Kč 
(zajištění soutěží a turnajů, vy-
bavení a provoz klubu)

 –      TC Úvaly 50 000 Kč (provozní 
náklady)

 –      TJ Sokol Úvaly 4 000 Kč (Vá-
noční koncert Martina Vydry)

 –      Český rybářský svaz 15 000 Kč 
(činnost kroužku mládeže)

 –      SDH Úvaly 15 000 Kč (činnost 
kroužku mládeže)

 –      Český svaz chovatelů 5 000 Kč 
(nákup kamen, nových výstav-
ních klecí, pohárů)

 –       Leteckomodelářský klub 4 000 
Kč (zajištění činnosti modelář-
ského kroužku mládeže)

 –       Obec baráčnická 4 000 Kč (za-
jištění činnosti v roce 2014)

 –     Cyklistický klub Úvaly 15 000 
Kč (VIII. ročník závodu hor-
ských kol)

 –       Klub důchodců, o.s., 7 000 Kč 
(kulturní činnost, poznávací 
zájezdy)

 –       Klub přátel historie a přírody 
5 000 Kč (Paměť města – natá-
čení dokumentů)

 –     Spolek Jonatan, o.s., 15 000 Kč 
(8. ročník akce Čarodějnický 
běh a Úvalské jabkobraní)

 –      JUNÁK Úvaly 20 000 Kč (re-
konstrukce skautské klubov-
ny)

 –     TRIAL Úvaly 4 000 Kč (účast 
na ME a mistrovství ČR)

 –      Český svaz včelařů 4 000 Kč 
(zvýšení odbornosti, zajištění 
plemenného materiálu, zajiště-
ní léčiv, práce s mládeží)

 –      ZKO Úvaly 2 000 Kč (vybave-
ní kynologického cvičiště)

 –       Občanské sdružení Mámy 
v Úvalech 2 000 Kč (akce 
Kašparní)
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 –       Úvalský rarášek, z.s., 2 000 Kč 
(volnočasové aktivity a spor-
tovní aktivity dětí a rodičů 
z Úval)

 –       Sport Úvaly, o.s., 7 000 Kč 
(zajištění dopravy dětí na letní 
soustředění – karate). 

Rada města vzala na vědomí re-
zignaci Ing. Bredy na funkci člena 
Rady města Úvaly a místostarosty 
Úval ke dni 31. 5. 2014 a rezigna-
ci na člena zastupitelstva.

Rada města projednala informa-
ci o vyhlášení výběrového říze-
ní na pozice velitele a strážníka 
Městské policie Úvaly.

Rada města vyhlašuje:
•   poptávkové řízení na provedení 

záchranného statického zajiště-
ní mostu přes Škvorecký potok, 
v místě Na Slovanech dle vnitřní 
směrnice č. 2/2014 – zadávání 
veřejných zakázek, 

•      poptávkové řízení na stavební 
práce na akci „Oprava výtluků 
v komunikacích po zimě“.

Rada města rozhodla o přidě-
lení zakázky formou poptávko-
vého řízení na stavební práce 
na akci „Hrad Skara“ společnosti 
MASNAP, s.r.o. Cenová nabídka 
na stavební práce je 385.355 Kč 
bez DPH.

Rada města jmenovala v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích na zákla-
dě výběrového řízení s účinností 
od 4. 6. 2014 Ing. arch. Martinu 
Bredovou vedoucí odboru život-
ního prostředí a územního roz-
voje.

Rada města projednala roz-
počtové opatření č. 4/2014 pří-
jmy 161 792 377,- Kč, výdaje 
161 792 377,- Kč a doporučila 
zastupitelstvo jeho schválení.

Josef Štěpánovský, radní 

Slovo místostarosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 
v květnu letošního roku rezigno-
val na post místostarosty a za-
stupitele Michal Breda. Chtěl 
bych mu na tomto místě vyslovit 
poděkování a uznání za jeho prá-
ci, která se již pozitivně projevi-
la a do budoucna ještě projeví 
na tváři Úval. 
5. června mne zastupitelstvo měs-
ta zvolilo novým místostarostou. 
Jsem si vědom toho, že je to jen 
na několik měsíců – do října, kdy 
jsou komunální volby, přesto je ně-
kolik klíčových úkolů, které je po-
třeba dotáhnout nebo zahájit. Tím 
prvním je výstavba nové mateřské 
školy, druhým je (pokud získáme 
dotaci) rekonstrukce a získání dal-
ších kapacit pro základní školu, 
třetím je pokračování v rekonstruk-
cích ulic. Na všechny tyto projekty 
je třeba zajistit fi nancování (fi nanč-
ní objem těchto projektů je cca 50 
mil. Kč). Kromě těchto tří projektů 

je třeba dosáhnout toho, aby byly 
Úvaly v programovém období 2014 
– 2020 zařazeny do tzv. metropolit-
ní oblasti Praha (tzv. ITI Praha), 
což Úvalům umožní, aby si mohly 
„sáhnout“ na část peněz z balíku 
cca 16 miliard Kč, které jsou pro 
tuto oblast určeny. 
Samozřejmě je hodně dalších 
věcí, které je potřeba řešit, ale 
vyjmenovávat je v prostoru to-
hoto článku nemá smysl. Co uví-
tám, je zpětná vazba od vás, ob-
čanů, na co bychom se ještě měli 
ve městě zaměřit a jaké problémy 
prioritně řešit. Kontakt na mne 
je: petr.borecky@mestouvaly.cz; 
telefon 739 344 588.

Petr Borecký, 
místostarosta města

P. S. Tip pro vás: Víte, kde najdete 
informace k územnímu plánu města 
a o jeho projektech? Je to na webu 
města, sekce Rozvoj města.

Město Úvaly bylo při podávání žádostí 
o dotace ze středočeských fondů 100% 
úspěšné
Dovoluji si tímto poděkovat všem 
pracovníkům MěÚ za prvotřídní 
odborné zázemí a přípravu žádos-
tí, když tento backing mi umožnil 
z dotací ze Středočeského kraje 
dojednat maximum. Stalo se tak 
poprvé v historii. Z Fondu podpory 
hasičů jsme získali peníze na rekon-
strukci zásahové tatrovky, z Fondu 
kultury pak dotaci na nový počítač, 
z Humanitárního fondu prostředky 
na pořízení automobilu pro úče-
ly pečovatelské služby a z Fondu 

životního prostředí a zemědělství 
na projekt Revitalizace vodních 
ekosystémů v povodí Výmoly – 
zadržení vody v krajině. Úvaly tak 
úspěšně navazují na již realizovaný 
projekt okrasné zahrady s dětským 
hřištěm (za č. p. 18 nám. Arnošta 
z Pardubic), který byl také fi nan-
cován z prostředků Středočeského 
kraje a který jsme pro naše občany 
otevřeli v loňském roce.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 
místostarosta

„SOUVZTAŽNOSTI“ TÉMA TŘETÍ – PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

POZVÁN K A
Město chystá nové způsoby regulace
dopravy a parkování v centru města.

Zveme vás tímto k diskusi nad návrhem této regulace.

Datum konání veřejné diskuse: 3. 9. 2014, od 18:00

Místo: velký sál DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly

Návrh regulace parkování v  centru města najdete na 
webových stránkách města (sekce rozvoj města/ nová vý-
stavba/plánované investiční akce města.

Své návrhy a postřehy k  tématu můžete posílat i na e-mail: 
vystavba@mestouvaly.cz

Těšíme se na vaše připomínky a účast.

Petr Borecký, místostarosta města

Pro čer-
v e n c o v é 
číslo Života 
Úval jsem 
zvolil právě 
toto palčivé 
téma, které 
sice bylo již 

mnohokrát skloňováno, přesto však 
zůstává velmi ožehavým. Dokonce 
natolik, že se v škále názorů na ten-
to problém vynořila velmi důležitá 
otázka: Chceme, aby bylo město 
Úvaly pouze parkovištěm a noc-
lehárnou pro ty, kdož odjíždějí 
za prací do Prahy? Následující 
text obsahuje otázky a podněty, 
které občané Úval zaslali.

Kdy konečně bude vyřešen pro-
blém s parkováním u nádraží? 

V době rekonstrukce drážního ko-
ridoru je to skutečně obtížné a jen 
velmi těžko řešitelné. Po skonče-
ní rekonstrukce se uvolní parko-
vací plocha pro více než 100 aut 
vedle nádražní budovy. Absolutně 
ale nelze počítat s tím, že se tam 
vejdou všichni zájemci o parko-
vání u nádraží. Také je potřeba 
dodat, že se po rekonstrukci ne-
budou před nádražím pohybovat 
občané bydlící východně od ná-
draží (pod nádražím), neboť bu-
dou moci využívat podchod pod 
nádražím, který bude oproti sou-
časnosti „vyústěn“ i na druhou 
stranu.
Je až úsměvné, že by měli ob-
čané nechávat vozidla na zá-
chytných parkovištích. Jsou 
příliš daleko. Nemáme na vybra-

nou, prostory v blízkosti nádraží 
(vyjma výše zmíněné parkovací 
plochy) prostě neexistují. Od-
stavné parkoviště v „uhelných 
skladech“, bohužel, nebude – zde 
by ale dochozí vzdálenost byla 
přibližně stejná jako z náměstí 
Svobody (cca 10 minut). Dochozí 
vzdálenost od parkoviště u sta-
dionu SK Úvaly je cca 15 minut 
a stejná by byla v případě, že 
by odstavné parkoviště vzniklo 
v „lomu“ naproti stavebnímu úřa-
du. Jiné plochy použitelné jako 
odstavná parkoviště v Úvalech, 
bohužel, nejsou.
Stále čteme, jak je potřeba 
řešit, tedy vyhnat pryč auta 
od nádraží. Prostor v oblasti ná-
draží má omezenou kapacitu, to 
je zřejmé. V zájmu bezpečnosti 

chodců a plynulosti autobusové 
dopravy není možné připustit, 
aby osobní automobily neúnosně 
blokovaly ty oblasti, kde je silná 
koncentrace lidí. Je přece jasné, 
že se riziko úrazu značně zvyšuje 
při parkovacích manévrech.

Chybí mi tady řešení pro lidi, 
kteří bydlí od nádraží dál, 
v okrajových částech, kde hro-
madná doprava dobře nefungu-
je. Nikdy nelze dosáhnout stavu, 
aby každý, kdo k nádraží přijede, 
mohl zaparkovat kousek od vla-
ku. Vždy budou muset být vytvo-
řeny určité zóny s různou dochozí 
vzdáleností, a tvrdí-li někdo opak, 
nemluví pravdu.  Ano, je potřeba 
neustále optimalizovat autobu-
sové spoje z periferie k nádraží, 
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tudy cesta rozhodně vede. V sou-
časné době je parkování povoleno 
tam, kde není zakázáno. Odstavná 
parkoviště se, bohužel, používají 
cca z 30%.

Proč město nezřídí vlastní auto-
busovou linku, která by občany 
z periferie k nádraží svážela? 
Velmi usilovně jsme se snažili za-
vést vlastní „okružní autobusovou 
linku“, ale narazili jsme na ne-
překonatelné legislativní bariery 
sahající až do Bruselu. Nezbylo 
než se spokojit s Ropidem a jeho 
spoji. Co se týká autobusových 
zastávek – je až neuvěřitelné, jaké 
podmínky musí být splněny, aby 
někde mohl autobus vůbec zasta-
vit. Například nahoře u školky 
Pražská zastavit nelze a podobně 
je to i v oblasti Slovan, kde nám 
nedovolí zastávky jakkoli posu-
novat.
Plánujete zvýhodnit Úvaláky, 
například nějakými dlouho-
dobými parkovacími kartami 
za rozumný paušál? Já osobně 
jsem pro zavedení takovýchto pri-

vilegií pro občany s trvalým bydli-
štěm v Úvalech, kteří ovšem nežijí 
v dochozí vzdálenosti od nádraží. 
Patrně by ale vznikl spor o to, 
co je „dochozí vzdálenost“… 

Kdo se postaví za zájmy lidí 
z okrajových částí města? My-
slím, že je v prvé řadě nutné de-
fi novat, co je zájmem občanů 
města obecně – tedy, samozřejmě 
v oblasti dopravní situace (otáz-
ku stavu komunikací ponechávám 
v tuto chvíli stranou). Je zájmem žít 
v „noclehárně a parkovišti“, nebo 
ve městě, které směřuje k tomu, 
aby se skutečně stalo plnohodnot-
ným centrem mikroregionu, ve kte-
rém se například služby a obchody 
rozrůstají a nikoli kolabují? 

V Praze, po zavedení parkova-
cích zón, zkrachovala  třetina ob-
chodů. Dostávám velkou spoustu 
požadavků od obchodníků, kteří 
právě díky bezuzdému parkování 
na náměstí a v Husově ulici ztrá-
cejí zákazníky. Přitom rozvoj pod-
nikání a obchodu je v zájmu všech 

občanů Úval. V oblastech, kde je 
potřeba podpořit obchod a služby 
rozhodně nebude žlutá či modrá 
zóna. V celé délce Husovy třídy 
a náměstí by měla být zelená zóna, 
tedy stání časově omezené do 2 
hodin (zkrátka na nákupy).

Proč není v době rekonstruk-
ce dočasně možné parkovat 
na chodnících? Důvodů je více, 
zejména ten, že je to v rozporu se 
zákonem, že dochází k blokování 
prostoru pro chodce, nebo hunto-
vání obrubníků (které jsou v řadě 
ulic již tak v tristním stavu). 

Neuvažujete o parkování v uli-
cích s tím, že by byly zjednosměr-
něné, jak je běžné ve spoustě 
center měst – parkování by to 
elegantně řešilo. Ano, chápu, že 
místní by nejraději, aby jim tam 
nikdo neparkoval. Ale prostě by-
dlí v centru města … Podobně 
jako v jiných městech se i v Úva-
lech počítá s vytvořením „zón“. 
V přilehlých ulicích (Alešova, V. 
Nováka, Kožíškova, Wolkerova, 

28. října) by měla být zóna modrá 
(rezidenční a abonentní stání), v Ji-
ráskově ulici přímo u nádraží musí 
být zákaz zastavení, periferně pak 
zákaz stání, a to až k „hasičárně“. 

Nějak už nemusím poslouchat 
a číst nářky nespokojených ob-
čanů se situací s parkováním 
u nádraží: nechcete udělat něco 
pro zdraví a chodit na to nádraží 
pěšky? Dříve to bylo samozřej-
mostí a někteří ještě dnes chodí 
z okrajových čtvrtí Slovany, Rad-
lická aj. pěšky. Ano, je to sice cca 
20 minut, ale pro zdraví jen to 
nejlepší. A za kolik minut doje-
dete k nádraží, kolik minut a ner-
vů nyní trvá, než najdete místo? 
Proto choďte pěšky a nebuďte líní. 
Ano, i takové názory přicházejí. 
Úvaly jsou ale velmi rozlehlé a ně-
které části skutečně v dochozí vzdá-
lenosti nejsou. V kontextu tohoto 
konstatování je absurdní, že k nádra-
ží dojíždějí autem i někteří občané, 
kteří bydlí v centru města …

MUDr. Jan Šťastný, MBA, 
starosta města

VÝSTAVBA V ÚVALECH 1990 – 2014
Chtěl bych poděkovat paní 
Mgr. Polákové za tabulku, kterou 
zveřejnila v červnovém čísle Ži-
vota Úval. Rád bych ji ale doplnil 
o některé skutečnosti, které po-
važuji za významné. Zejména se 
jedná o „typ výstavby“, tedy o to, 
je-li pojetí výstavby suburbánní, 
nebo urbanistické. „Suburbánní“ 
výstavba je charakteristická vzni-
kem „sídelní kaše“ (doporučuji 
například: http://cs.wikipedia.org/
wiki/S%C3%ADdeln%C3%AD_
ka%C5%A1e). Některými kriti-
zovaná výstavba na Hostíně není 
„suburbánní“, nýbrž urbanisticky 
pojatá, tedy ulice, domy, obcho-

dy, školky, rozsáhlá veřejná ze-
leň. Naopak – satelity v severních 
oblastech (Horoušánky, Hodov, 
Hájovna), i výstavba v „intra-
vilánu“, tedy v Radlické čtvrti 
a Vinici jsou suburbánní, s mini-
málním množstvím veřejných 
ploch a veřejné zeleně. Dále by 
bylo potřebné do tabulky doplnit, 
zda následkem výstavby nevznikl 
městu dluh na sociální a technic-
ké infrastruktuře. Příklad dluhu 
na technické infrastruktuře: Díky 
tomu, že se v oblasti Hodova, Há-
jovny a Horoušánek nevybudova-
ly komunikace a veřejné osvětlení 
a že nedošlo k odvodnění lokality, 

LOKALITA STAROSTA TYP 
VÝSTAVBY

SOCIÁLNÍ INFRA-
-STRUKTURA

TECHNICKÁ 
INFRA-STRUKTURA

VEŘEJNÁ 
ZELEŇ

PŘÍSPĚVEK 
DEVELOPERA 
MĚSTU

„VNITŘNÍ 
DLUH“ MĚSTA
(přibližně)

Horoušánky Ing. Černý suburbánní chybí Chybí komunikace a VO, 

chybí odvodnění

minimálně žádný + 40 mil. Kč

Hodov Ing. Černý suburbánní chybí Chybí komunikace a VO žádná žádný + 20 mil. Kč

Hájovna, Zálesí Ing. Černý suburbánní chybí Asi z 50% chybí komu-

nikace a VO

žádná žádný + 20 mil. Kč

Radlická čtvrť I. Ing. Černý suburbánní chybí Komunikace ve špatném 

stavu, VO částečně chybí

žádná žádný + 20 mil. Kč

Nové Slovany Ing. Černý částečně 

suburbánní

chybí vybudována Cca 30% žádný

Radlická čtvrť II Dr. Šťastný suburbánní  * vybudována žádná 2 417 000 Kč

Hostýn I Dr. Šťastný urbanistická ** buduje se Cca 70% 80 000 000 Kč

vznikl městu vnitřní dluh na in-
frastruktuře ve výši cca 100 mi-
lionů Kč. Vnitřní dluh na sociální 
infrastruktuře pak vznikal tím, že 
se paralelně s výstavbou nezvy-
šovala kapacita mateřských škol 
a základní školy. V neposlední 
řadě by pak v tabulce mělo být 
uvedeno, zda developer přispěl 
na budování infrastruktury města. 
Příklad: Jen díky tomu, že deve-
loper výstavby na Hostíně zapla-
til městu 80 milionů Kč, mohlo 
město investovat do technické 
a sociální infrastruktury cca 450 
milionů Kč (splašková kanaliza-
ce, rozšíření čističky, rekonstruk-
ce a dostavba vodovodní sítě, 
revitalizace rybníků, nástavba 
základní školy, výstavba pavilonu 

MŠ). Jinými slovy řečeno – prá-
vě díky příspěvkům developerů 
v letech 2008 až 2014, zejména 
plánované urbanistické výstavbě 
v oblasti Hostína, se město Úva-
ly může rozvíjet i v „intravilánu“ 
(vybudovalo si k tomu potřebnou 
infrastrukturu, kterou nemělo). 
A může se vymanit z vnitřního 
dluhu, který na počátku tohoto 
období čítal asi 1,5 miliardy Kč, 
nesrovnatelně rychleji, byť bude 
ještě několik volebních období tr-
vat, než se tohoto vnitřního dluhu 
zbaví zcela. Zkrátka a dobře: Za-
stavit výstavbu v Úvalech lze jen 
těžko, lobby majitelů pozemků 
a developerů je velmi silné; je ale 
možné stavět chytře, nebo hloupě 
…

Poopravená tabulka:
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Na krajském úřadu

Výpustek I Dr. Šťastný suburbánní * vybudována Cca 20% 5 169 000 Kč

Slunečné Terasy Dr. Šťastný suburbánní * vybudována žádná 1 229 000 Kč

VYSVĚTLIVKY:

* • nový pavilon v MŠ Kollárova (20 milionů Kč)
 • nástavba základní školy (49 milionů Kč)
 • nová MŠ v „cukrovaru“ (24 milionů Kč), 
 • přestavba pavilonu „C“ ZŠ (18 milionů Kč)

**      V rámci II. etapy výstavby na Hostíně budou vybudovány dvě 
mateřské školy, z toho jedna bude integrovaná s I. stupněm 
základní školy.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta

11. června 2014 byla podepsá-
na smlouva o poskytnutí dotace 
na výstavbu nové mateřské školy 
v areálu bývalého cukrovaru (cca 
20 milionů Kč). Týž den byla 
podána žádost o dotaci na rekon-

strukci pavilonu „C“ základní 
školy, jejíž součástí je rozšíření 
počtu kmenových tříd i rekon-
strukce šaten (cca 18 milionů Kč).

MUDr. Jan Šťastný, MBA, 
starosta města

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

V sobotu 14. června se konala již osmá „Bezpečná sobota“. Rád 
bych poděkoval všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu, 
a je na místě vyjmenovat sponzory této originální akce, která se 
do povědomí úvalských občanů jistě již vžila. Tento ročník spon-
zorovali:
MUDr. Jan Šťastný, starosta města ,JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., 
místostarosta, Firma ALMECO, s.r.o., Firma HG partner, s.r.o., Jan 
Poledník (tiskárna Typol), Martiňák Roman (hospoda Na dobrým 
místě) ,Fidler David (sběrný dvůr),manželé Opršálovi, Kartal Ivan.

MUDr. Jan Šťastný, MBA, starosta města

Vybudování indoorového sportovního 
zařízení pro squash, bowling  a další 
sporty  v Úvalech
(Odpověď na dotaz Jiřího Jelínka, který byl uveřejněn 
v ŽÚ 6/2014.)
Dotaz pana Jelínka se týkal okol-
ností dojednávání smlouvy o pro-
deji pozemků v cukrovaru za úče-
lem vybudování sportovního 
areálu v Úvalech. Jeho podstata 
byla zaměřena na rizikovost uza-
vření původního návrhu smlouvy 
s účelově zřízenou společností.  
Smlouva je vždy dvoustranné 
právní ujednání, které je odrazem 
projevů vůle smluvních stran. 
Město Úvaly usilovalo o roz-
šíření sportovní infrastruktury 
ze soukromých zdrojů, protože 
samo tuto investici zajistit nemů-
že. Klíčovým cílem bylo proto 
najít vhodného investora. Zastu-
pitelstvo města na jaře loňského 
roku schválilo vybranou nabídku 
o koupi pozemku. Pak následo-
vala složitá jednání s avizova-
ným nabyvatelem. Ačkoliv výnos 
z prodeje pozemků z celé trans-
akce byl v tomto případě spíše 
leitmotivem (hlavním cílem je vý-
stavba sportoviště), bylo a je v zá-
jmu města tyto prostředky řádně 
právně zajistit. Takovými právní-
mi instituty jsou předkupní právo, 
právo zpětného prodeje, smluvní 

pokuta, notářská úschova apod.. 
Jak je shora uvedeno, smlouva je 
dvoustranný právní akt a s jeho 
zněním musí souhlasit obě strany. 
Do červnového jednání zastupitel-
stva se podařilo po velmi tvrdých 
jednáních do smlouvy zařadit 
předkupní právo a právo zpětného 
prodeje především proto, aby po-
zemek nemohl být využit k jiným 
účelům, než který byl ujednán. 
Zastupitelé, zejména v dotazu 
zmiňovaný kolega Skřivan, ne-
byli s dohodnutou mírou zajištění 
smlouvy spokojeni a požadovali 
revizi smlouvy. Díky našim zastu-
pitelům jsme tak získali další pro-
stor pro vyjednávání ve prospěch 
Úval a bylo na straně investora, 
zda za zpřísněných podmínek 
smlouvu podepíše, či nepodepí-
še. Pod tímto tlakem nové znění 
smlouvy investor odsouhlasil, 
a zastupitelstvo tak mohlo v září 
pověřit starostu města podpisem 
nového znění kupní smlouvy.
Jak jsem se pokusil vysvětlit, 
uzavření smlouvy není priorit-
ně jen otázkou právní erudice, 
kterou se v mém případě tazatel 

pokouší zpochybnit, ale přede-
vším otázkou schopnosti jednat 
se smluvními partnery a vyjed-
nat co nejvýhodnější podmínky. 
V předmětném případě i díky tla-
ku opozice se zastupitelstvu po-
dařilo prosadit výhodnější podo-
bu smlouvy, než jakou dojednala 
rada, a za to – nejen panu Skřiva-

novi – náleží všem kolegům podě-
kování. V současné době probíhá 
územní řízení. I když se zdá, že 
ani toto neprobíhá zcela bez pro-
blému, věřím, že se brzy dočkáme 
v Úvalech nového sportovního 
centra.

Petr Petržílek,
místostarosta    
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Paní Trávníčková míchá jablka s hruškami
Paní Ing. Lucie Trávníčková si 
asi nikdy nedá pokoj a bude ne-
ustále „šťourat“ do redakční rady 
Života Úval – a to za každou 
cenu. Již se to stává tradicí jejích 
vyjádření, ať na jednání úvalské-
ho zastupitelstva města nebo pí-
semně na stránkách Života Úval. 
Přesto mne překvapil její článek 
v červnovém vydání Života Úval 
s názvem „Úctu před zákonem 
by měl mít především zákono-
dárce sám“. Nejenom, že tuto ci-
taci císař Karel IV. nikdy neřekl 
(není historicky doloženo), ale 
že si ji „vypůjčila“ ze známého 
muzikálu a potom s ní operova-
la jako s něčím závažným. Rád 

bych na některé její nesprávné 
závěry reagoval.
1.       Statut Života Úval není žádným 

místním zákonem – jde „pou-
ze“ o usnesení zastupitelstva 
města k orientování a usměrňo-
vání práce redakční rady. Paní 
Trávníčková jako ministerská 
úřednice by mohla vědět, že 
místními zákony jsou zejména 
vyhlášky a směrnice, rozpočet 
apod., které orientují a usměr-
ňují činnost v sídelních celcích, 
v obcích a městech.

2.     Rubrika „Dopisy redakci“ sku-
tečně jasně deklaruje, že ne-
vyjadřuje stanoviska redakce, 
redakční rady ani rady města. 

Účastníci v této rubrice vyjad-
řují svá vlastní osobní stanovis-
ka a názory, za které také nesou 
svoji osobní odpovědnost. A je 
zcela jedno, jedná-li se o zastu-
pitele nebo jakéhokoliv občana. 
Jejich sdělení v žádném přípa-
dě neodporují Statutu Života 
Úval, v tom se pisatelka zásad-
ně mýlí. Také nechápu, v čem 
podle paní Trávníčkové není 
logika věci, ale to již rozebírat 
nebudu.

3.       Redakční rada Života Úval má 
8 členů a její jednání řídí před-
seda redakční rady, vedoucí 
redaktor ŽÚ. Nechápu napadá-
ní zastupitelů v redakční radě 
v čele s vedoucím redaktorem 
ze strany paní Trávníčkové.

V redakční radě jsou pouze tři 
a jejich vliv je stejný jako ostat-
ních členů redakční rady, kteří se 
nehlásí k žádnému z uskupení, 
politické straně či sdružení.  
Bohužel právě paní Trávníčková 
patří k věčným kritikům za kaž-
dou cenu. Co ona však sama pro 
město fakticky udělala? Nevidí 
nebo nechce vidět pozitivní po-
sun v přípravě a vydávání Života 
Úval. Vždyť se nechá snadno po-
soudit úroveň Života Úval v po-
sledních 25 letech. Důležité je, že 
členové redakční rady chtějí věci 
smysluplně měnit a mají silnou 
vůli něco dokázat. A to je nejdů-
ležitější.

Dr. Vítězslav Pokorný, 
vedoucí redaktor Života Úval

Úvaláci nebo Úvalané
Titulek příspěvku je (záměrně) 
dvojznačný. Vzhledem k tomu, že 
se často setkáváme s konfrontací 
tvarů obyvatelských jmen, chci 
se jednak zamyslet nad tím, jak 
pojmenovávají obyvatele našeho 
města Neúvalané, jednak se do-
tknu toho, jak se nazývají sami 
Úvalané. Úvalan je obyvatelské 
jméno, které má dále lidovou po-
dobu Úvalák, přechýlené tvary 
pak Úvalanka, Úvalačka, plurál 
Úvalané, Úvalani, Úvaláci.
Nejprve se však podívejme 
do Slovníku spisovného jazyka 
českého. Zde můžeme odvodit 
řadu Úvalan, Úvalanka, lidově 
Úvalák, Úvalačka. Ale nemusíme.

V těch případech, kde jsou vedle 
sebe tvary na -an a -ák, mají tva-
ry na -ák nádech pejorativnosti. 
Srovnejme jen pro příklad Raku-
šan a Rakušák, Bosňan a Bosňák, 
Moravan a Moravák.
Jména obyvatelů obcí se zpravi-
dla tvoří ze jmen obcí příponou 
-an. Důležitým rozdílem proti 
jménům obyvatel zemí je to, že se 
zpravidla vychází přímo z kmene 
podstatného jména, ne z přísluš-
ného adjektiva: od Úvaly je ad-
jektivum úvalský, ale jméno oby-
vatelské Úvalan, od např. Brno 
adjektivum brněnský, ale Brňan, 
Hradec adjektivum hradecký, 
jméno obyvatelské Hradečan.

Ale musíme brát do úvahy, že 
vedle přípony -an je velmi roz-
šířena přípona -ák, která je li-
dovější a familiárnější (srovnej 
Úvalan – Úvalák, Pražan – Pra-
žák, Hradečan – Hradečák). 
Protože se však jmen obyvatelů 
obcí na rozdíl od jmen obyvatel 
zemí málo užívá v jazyku nauko-
vém (vyjmeme-li některé pří-
pady speciální, jako jsou jména 
řeckých starověkých obcí), jsou 
tvary na -ák v mnohých přípa-

dech jediné běžné a tvarů na -an 
nemůžeme ani použíti, nechce-
me-li být podezíráni z afektace 
(Kolíňan, Plzeňan, Příbraman 
apod., za obvyklé je bráno spíše 
Kolíňák, Plzeňák atd.). 
Proto doporučuji i u nás v Úva-
lech zůstat nadále při vžitém 
pojmenování Úvalák, Úvalačka, 
Úvaláci nejen ve slovním vyjad-
řování, ale i v písemných zázna-
mech.

Dr. Vítězslav Pokorný

Vítání občánků
Dne  17. 6. 2014 proběhl v sálku 
Domu s pečovatelskou službou 
v Úvalech  letošní již druhý  
slavnostní  akt  „Vítání dětí mezi 
občany města Úvaly“. 
Starosta MUDr. Jan Šťastný spo-
lu s vedoucí úřadu a matrikářkou  
přivítali  nové občánky,  poblaho-
přáli rodičům  k radostné události, 

rodiče převzali  pro dítě pamětní 
list a zlatý přívěsek a maminky 
květinu. Poté se rodiče podepsali 
do pamětní knihy. Milé odpoled-
ne zpříjemnilo vystoupení dětí ze 
základní školy, kterým tímto dě-
kujeme.  

Jana Tesařová, 
vedoucí úřadu

Letní prázdniny 2014
„Jenom tlesknu třikrát do dlaní a je tady léto. A je všude volně 
k dostání…“ zpívá ve své jedné písničce Helena Vondráčková.

A je to zase tady. Opět začaly 
letní prázdniny pro všechny žáky 
základních a středních škol.
To umožňuje astronomické léto 
na severní polokouli zeměkoule, 
které nastává s červnovým slu-
novratem, tedy v okamžiku, kdy 
se Slunce na své zdánlivé pouti 
po obloze dostane nejseverně-
ji. Obvykle se Slunce do těchto 
míst dostane okolo 21. června. 

Zajímavostí je, že na jižní polo-
kouli nastává v okamžiku, kdy 
se Slunce na své zdánlivé pouti 
po obloze dostane nejjižněji, což 
se obvykle stává okolo 21. pro-
since. Na severním pólu v tomto 
období slunce nezapadne za ob-
zor po celý den, naopak na již-
ním pólu je v tutéž dobu stálá 
noc, protože na jižní polokouli 
je zima.

V mnoha zemích Evropy jsou 
po značnou část léta školní prázd-
niny. To je dáno historicky tím, 
že děti dříve musely pomáhat 
se sklizní obilí, a tedy nemohly 
v tomto období chodit do školy.
Jen málokterá země má hlavní 
školní prázdniny ukotvené v ka-
lendáři tak pevně jako Česko. 
V tuzemsku jsou tradičně prázdni-
novými měsíci červenec a srpen.
Ve většině evropských států se termí-
ny liší podle regionů a někde i podle 
typu škol – v Česku jsou však letní 
prázdniny pro celou zemi jednotné.
Ve vyspělých zemích, včetně naší 
republiky, již děti nemusejí pomá-

hat v létě se sklizní obilí a dalšími 
zemědělskými pracemi a mohou se 
tak více zaměřit na letní radovánky 
a zábavu, odpočinek a další akti-
vity. V zahraničí se svými rodiči 
a prarodiči nebo doma v Česku. 
I my v Úvalech máme co na-
bídnout pro naše děti k aktivně 
strávenému létu. Ať již letní tá-
bory prostřednictvím zejména 
místního domu dětí a mládeže, 
skautského střediska, hasičské-
ho sboru, křesťanského sdružení 
apod. Nabídka a možnosti jsou 
opravdu pestré. Také příměstské 
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tábory v rámci domu dětí a mlá-
deže přispívají k aktivně tráve-
nému létu.
Poděkujme za přípravu letních tá-
borů všem organizátorům v Úva-

Koupaliště Úvaly
Srdečně vás i tento rok zveme 
do areálu koupaliště pro stráve-
ní příjemných chvil. V letošním 
roce jsme pro vás koupaliště 
otevřeli již od 7. 6. 2014. 
I nadále u nás najdete 13 drah 
minigolfu, nohejbalové hřiště 2x, 
petangue, kroket a další spole-
čenské hry. Pro vaše zpříjemnění 
chvil v areálu i nadále najdete 
půjčovnu slunečníků, nafukova-
cích lehátek, míčů, různých na-

fukovacích předmětů pro děti 
a možnost zapůjčení polohova-
cích lehátek pro příjemnější opa-
lování. Dále jsme se i v letošním 
roce snažili rozšířit nabídku ob-
čerstvení, a to o grilovaná jídla, 
pizzu a hotová jídla, která vám 
jistě přijdou vhod po slunečném 
dni stráveném v areálu. 
Více informací najdete na na-
šich internetových stránkách 
www.koupaliste-uvaly.cz 

Otevírací doba: 

 Červen, září 10:00 – 19:00 hod 

 Červenec, srpen 09:00 – 20:00 hod

Ceny vstupného:

 Dospělí 90,- Kč

 Studenti, děti nad 15 let 70,- Kč

 Děti od 6 do 14,99 let 50,- Kč

 Důchodci 50,- Kč

 Děti od 2 do 5,99 let 25,- Kč

Ceny permanentek:

 Dospělí Studenti
  Děti nad 15 let
10 vstupů 700,- Kč 550,- Kč

20 vstupů 1220,- Kč 940,- Kč

 Děti od 6 let do 14,99 let Děti od 2 do 5,99 let
 Důchodci
10 vstupů 400,- Kč 200,- Kč

20 vstupů 660,- Kč 330,- Kč

Denní slevy vstupného:

Příchod Dospělí Studenti 
  Děti nad 15 let
16:00 hod 75,- Kč 60,- Kč

17:00 hod 60,- Kč 50,- Kč

18:00 hod 45,- Kč 40,- Kč

19:00 hod 30,- Kč 30,- Kč

Příchod Děti od 6 let do 14,99 let Děti od 2 do 5,99 let
 Důchodci
16:00 hod 45,- Kč 20,- Kč

17:00 hod 40,- Kč 15,- Kč

18:00 hod 35,- Kč 10,- Kč

19:00 hod 30,- Kč   5,- Kč

Hledáme brigádníky – bližší info na tel. čísle 603/530 960
Srdečně se na vás v této sezoně těšíme a doufáme, že počasí nám 
všem bude přát ☺

Pavel Polák, provozovatel koupaliště

lech, popřejme jejich úspěšný 
průběh a příznivé počasí a všem 
zúčastněným dětem hodně rados-
ti z jejich prožití a stálý úsměv 
na tváři.

Dr. Vítězslav Pokorný, 
vedoucí redaktor

Nové informace o stavbě Modernizace 
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané 
jednoduše „železniční koridor“ 
v Úvalech
Stavba i nadále pokračuje dle řád-
kového harmonogramu výstavby 
jednotlivých PS/SO, aktualizace 
ke dni 13. 2. 2014. Dodržování 
průběžných termínů provádění 
stavby bylo konstatováno při jed-
nání kontrolního dne stavby 3. 
června 2014. V současnosti každý, 
kdo cestuje vlakem ze železniční 
stanice ČD Úvaly, je svědkem sta-
vebních prací v obvodu dráhy. Pro 
zmenšení hlučnosti jsou směrem 
na Tuklaty vysunuty do rovného 
úseku přejezdové spojky mezi 
koridorovými kolejemi. Zajíma-
vým místem je úprava přemostění 
Škvorecké ulice, kde práce pro-
bíhají při průběžném zachování 
silničního provozu. V příštím vy-
dání uvedeme též několik obrázků 
ze stavby. Následuje jako každý 
měsíc pravidelná tisková zpráva 
vedení stavby:

Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem ve-
dení stavby „Modernizace trati 
Praha Běchovice – Úvaly“ krátce 
informovat o dalším postupu vý-
stavby v měsíci červenci 2014. 
Veškerá činnost ohledně výstavby 
nových kolejí je stále soustředě-

na do tzv. „vysunutých spojek“, 
kde za obloukem směrem na Č.
Brod probíhá výstavba nového 
kolejového rozvětvení. Stavební 
část nového kolejové křížení, kte-
ré tvoří 8ks nových betonových 
výhybek bude ukončena 14. 7. 
2014. Jak jsem již dříve zmínil, 
následovat bude úplná uzavírka 
železničního přejezdu z důvodu 
aktivace a sladění přejezdového 
zabezpečovacího zařízení s no-
vým kolejovým křížením. Termín 
uzavírky je plánován od 19. 7. 
do 27. 7. 2014 a objízdná trasa 
bude vedena po silnicích II/101, 
I/12 a ulicemi Škvorecká, Riege-
rova, náměstím Arnošta z Pardu-
bic, Husova a Pražská. 
Ve vlastní železniční stanici bu-
dou probíhat práce na výstavbě 
kabelovodu v oblasti výpravní bu-
dovy a od 29. 7. 2014 bude zahá-
jena výluka a výstavba „sudé“ ko-
lejové skupiny (vzdálenější koleje 
od výpravní budovy), vč. výstav-
by nového ostrovního nástupiště. 
Bude uzavřen podchod na nástu-
piště a zahájena jeho rekonstrukce 
vč. výstavby vyústění podchodu 
k ulici Vydrova. Též bude uzavřen 
podchod pro pěší u žel. přejezdu, 

➜ ➜ ➜ strana 9

cervenec_srpen_2014.indd   8cervenec_srpen_2014.indd   8 6/25/14   8:54 AM6/25/14   8:54 AM



9

zprávy z městaŽivot Úval 7–8/2014

který bude  demolován, a bude 
zahájena výstavba nového. Tato 
výluka potrvá do 30. 10. 2014 
a cestujícím po tuto dobu budou 
opět k dispozici celkem 3 nástu-
piště u výpravní budovy, vč. pro-
vizorního sypaného.
Dále pokračují práce na opravě 
mostu v ulici Škvorecká s čás-
tečnými omezeními provozu a od
27. 6. od 12:00 do 6. 7. 2014 zde 
bude úplná uzavírka komunikace 
pod mostem z důvodu demolice 

římsy. Objízdná trasa bude vede-
na po komunikacích I/12, II/101 
a ulicemi Pražská, Husova, nám. 
A. z Pardubic a Riegerova.
Na měsíc červenec je též planova-
ná úprava a přeložka plynovodu 
v ulici Na Spojce pod železnič-
ním mostem. V tomto místě bude 
omezení dopravy pro průjezd 
vozidel pouze jedním obloukem 
a od 29. 7. 2014 bude podjezd 
zcela uzavřen z důvodu demolice 
a výstavby nového mostu. Ob-

jízdná trasa bude vedena ulicemi 
Jiráskova, Pražská, Husova, Sme-
tanova a Mánesova.
Řada omezení, která v poslední 
době zažíváte a která vás ve vaší 
obci čekají, nejsou jistě příjemná, 
ale bohužel z důvodu zdárného 
provedení této významné stavby 
jsou nezbytně nutná. Věřím, že 
společnou ochotou respektovat 

jeden druhého toto nepříjemné 
období zvládneme.

Dne 12. 6. 2014
  Tomáš John,  

ředitel stavby, Viamont DSP, a.s.

Pro Život Úval sestavil 
ing. Karel Böhm, 

MÚ Stavební úřad Úvaly.

Prázdninový provoz PID: 
spoje pojedou častěji než loni
Každý rok cestuje o letních prázd-
ninách v MHD v Praze méně lidí 
a jízdní řády se vždy přizpůsobují 
nižší poptávce. 

Prázdninový provoz: 
28. 6. – 31. 8. 2014
O prázdninách čekají cestující 
menší omezení než v loňském 
roce, například víkendové nter-
valy autobusů ani metra se 
prakticky nezmění.

Metro
V pracovní dny se intervaly metra 
prodlouží o 1–2 minuty.

Tramvaje
Linky 2, 4, 6 a 13 nebudou v pro-
vozu. Na páteřních linkách 3, 
9, 17 a 22 (nebudou-li případně 
dotčeny výlukovými opatřeními) 
se ve špičce prodlouží interval 
ze 4 na 5 minut, v dopoledním 
sedle z 5 minut na 6. U ostatních 
linek se tradičně prodlouží inter-
val ve špičkách z 8 na 10 minut 
a v dopoledním sedle z 10 na 12 
minut.
Linka 11 pojede jen v trase 
Spořilov – Olšanské hřbitovy 
(ve špičkách tedy nepojedou pro-
dloužené spoje až na Spojovací), 
linka 16 jen v trase Lehovec – 
Kotlářka.

Provoz tramvají ovlivní také ně-
kolik velkých oprav tratí, které 
chystá Dopravní podnik hl. m.
Prahy v následujících úsecích:
•   Nádraží Braník – Sídliště Mod-

řany (dotkne se linek 3 a 17)
•   Průběžná – Nádraží Hostivař 

(dotkne se linek 22 a 26)
•   Malovanka – Bílá Hora (dotkne 

se linek 22 a 25)
•   Karlovo náměstí (týká se více 

linek v centru).

Autobusy
O letních prázdninách nepoje-
dou školní linky a školní spoje 
a v provozu nebudou ani linky 
305, 343, 451 a 465. Většina praž-
ských autobusových linek přejde 
ve špičkách na prázdninové inter-
valy, u velké části spojů to zname-
ná prodloužení ranních intervalů 
z 6 na 7,5 minut a odpoledních 
intervalů ze 7,5 minut na 10.

Vlaky
Vlakové linky v rámci PID poje-
dou o letních prázdninách stejně 
jako v ostatních měsících roku, 
omezení se jich nijak netýkají (jen 
v ojedinělých případech je zrušen 
školní spoj).

Ing. Filip Drápal, 
tiskový mluvčí a vedoucí odboru 

marketingu Ropid

PID  PID  PID  PID  PID  PID  PID  PID

Socha Arnošta z Pardubic byla 
obnovena

Od konce dubna letošního roku 
probíhaly po dobu dvou měsíců 
restaurátorské práce 
na obnově kamenné 
sochy Arnošta z Par-
dubic, která se nachází 
na úvalském náměstí, 
jež nese jméno této 
významné středověké 
osobnosti. Povrch so-
chy včetně podstavce 
byl očištěn od mechů, 
lišejníků, biozeleně, 
ptačího trusu a sírano-
vých krust. Poté byly 
zatmeleny trhliny v ka-

meni, opraveno spáro-
vání a doplněny chybě-
jící části. Restaurátorské 
práce byly završeny 
závěrečnou konzervací 
hydrofobizačním pro-
středkem. Byly opra-
veny sloupky kolem 
sochy a jejich osazení. 
Socha je označena ta-
bulkou s nápisem Kul-
turní památka a v její 
blízkosti je instalová-
na informační cedule. 
Práce prováděla fi rma 
MgA. Tereza Korbelová 
na základě výběrového 
řízení. Finanční náklady 
dosáhly celkové výše 
94 300 Kč. Spoluúčast 
města byla 18 860 Kč, 
zbývající část pokryla 
dotace z MAS Pošem-
beří z programu Leader.

Text a foto Vladislav Procházka
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Úvaly – město s alejemi
Možná, že se někomu může zdát 
tvrzení v nadpisu jako přehnané. 
Při bližším pohledu je ale patr-
né, že v Úvalech máme hodně 

zeleně a aleje zde rozhodně ne-
chybějí.
Jednotlivé stromy nebo stromo-
řadí se během doby staly při-

rozenou součástí 
české krajiny. Země-
dělská půda, mezi 
jejíž vlastníky patřila 
šlechta nebo církev, 
byla v 18. století 
rozdělena stromořa-
dími na menší cel-
ky. Stromy v alejích 
lemují cesty smě-
řující k zámeckým 
areálům, kostelům 
nebo kaplím a tím 
zvýrazňují jejich do-
minanci. Mnozí sed-
láci si vysázeli u cest 
do polí užitkové aleje 
z ovocných dřevin. 
Podél hlavních sil-
nic a důležitých cest 
byla podle úředního 
nařízení z roku 1752 
vysázena dopro-
vodná zeleň nejen 

z důvodu vy-
tváření souvis-
lého stínu pro 
osoby i zvířata, 
ale jako mas-
kovaný úkryt 
pochodujícího 
vojska nebo pro 
lepší orientaci 
v krajině. Nelze 
opomenout ale-
je ve městech, 
které na pře-
lomu 19. a 20. 
století začaly 
doplňovat ulice a náměstí.
Právě v této době se objevila prv-
ní doprovodná zeleň v tehdejších 
Ouvalech. Z minulého století 
pocházejí některé lípy v Pražské 
ulici a na náměstí Arnošta z Par-
dubic a stromořadí v Alšově, 
Vojanově, Ruské a Srbské ulici. 
Významným krajinotvorným 
prvkem je stará třešňová alej ve-
doucí od Hostína k soše sv. Do-
náta. Od 90. let minulého století 
do současnosti byly postupně 

vysázeny nové stromy v Pražské 
a Husově ulici, na náměstí Arnoš-
ta z Pardubic, v ulicích V. Nová-
ka a Bulharská. Nová alej lemuje 
cestu k Hornímu úvalskému ryb-
níku, z peněz od občanů byly vy-
tvořeny dvě Aleje úvalských dětí 
a v Rosenbaumově parku Alej 
seniorů.
Úvalské aleje jsou společně se 
sedmi úvalskými rybníky důleži-
tými přírodními prvky, které kul-
tivují naše životní prostředí.

Text a foto Vladislav Procházka

Alej k Hornímu úvalskému rybníku

Stromořadí v ulici Vítězslava Nováka
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Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 508 televizorů, 207 monitorů a 5 919 kg drobného elektra.

Občané naší obce již několik let 
zodpovědně třídí elektroodpad. 
Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci ušet-
řili životnímu prostředí. Víme 
tak, o kolik jsme snížili produk-
ci skleníkových plynů nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyk-
laci vytříděných elektrozaříze-
ní. Naše obec získala certifi kát 
vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až 
do okamžiku fi nální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a produk-
ce odpadu. Konečná bilance vy-
zněla pro zpětný odběr elektroza-
řízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-

trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobil-
ních telefonů uspoří tolik energie, 
kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 provozu. 
Díky recyklaci jednoho note-
booku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil 
ujede téměř 100 kilometrů, nebo 
dojde k úspoře 392 litrů pitné 
vody. Stejné množství je napří-
klad spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí.
„Z Certifi kátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 508 

televizí, 207 monitorů a 5 919 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 251,90 MWh elektřiny, 
12 296,13 litrů ropy, 1 108,17 m3 

vody a 9,79 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 55,41 tun CO

2 
ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 219,69 tun.“
Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje 
za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 
MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík.

Kolektivní systém ASECOL uděluje

Certifi kát k Environmentálnímu vyúčtování
za rok 2013

Městský úřad Úvaly

Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 21 454 kg 
elektrozařízení – konkrétně 508 kusů televizí + 207 kusů 

PC monitorů – tj. 16 535 kg, dále 5 919 kt ostatních drobných 
elektrozařízení.

Přínos zpětného odběru a recyklyce vysloužilých elektrospotřebičů 
pro životní prostředí:

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro 
životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

Díky zpětnému odběru:
     jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspoře 794 litrů 
pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množ-
ství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je napří-
klad spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí.

Městský úřad Úvaly TV Monitory Ostatní 
EEZ

Celkem

Množství sebraných 
za rok 2013

508 ks 207 ks 5 919 kg 21 454 
kg

Úspora elektrické 
energie

82,44 25,93 143,54 251,90

Úspora ropy (t) 1 467,62 631,26 10 
197,25

12 
296,13

Úspora primárních 
surovin (t)

4,94 2,18 2,66 9,79

Úspora vody (m3) 402,96 157,11 548,10 1 108,17

Snížení produkce 
nebezpečného 
odpadu (t)

71,99 34,06 113,64 219,69

Snížení produkce 
skleníkových plynů 
(t CO

2
 ekv)

22,33 6,69 26,40 55,41

     jednoho kusu notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg méně nebez-
pečných odpadů. Stejné množství nebezpečného odpadu za rok 
vyprodukuje 22 domácností.
     jednoho kilogramu drobného elektra nedojde k vypuštění více než 
čtyř kilogramů emisí oxidu uhličitého (4,46 kg CO

2
 ekv.). Recy-

klace tak významně přispívá k čistotě ovzduší.
     sta kusů mobilních telefonů je uspořeno 475 kWh. Stejné množ-
ství elektrické energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící 
nepřetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní).

MUDr. KARÁSKOVÁ

DOVOLENÁ

21. července – 3. srpna

Akutní případy během dovolené ošetří 
MUDr. Maříková

informace z policie
PRAHA VENKOV – VÝCHOD – 
Kriminalisté Praha východ sdělili 
obvinění dvěma mužům z devate-
nácti krádeží.
Dva muži ve věku devětadva-
cet a sedmatřicet let kradli věci 
z osobních vozidel, vloupali se 
do rodinných domů, zahradních 
domků, garáží, kůlen, rekreačních 
chat. Bez povšimnutí nezůstalo 
ani muzeum. Dvě osobní motoro-
vá vozidla odcizili.
Z objektů a vozidel ukradli vše, 
co mělo nějakou hodnotu, přes 
oblečení, obuv, jízdní kola, nářa-
dí, motorové pily, bourací kladivo, 

obrazy, starožitnosti, navigace až 
po okapové svody.
Ukradené věci prodali svým zná-
mým nebo v bazarech v Praze. 
Obrazy skončily v antiku v hlav-
ním městě. Peníze si vždy rozdě-
lili a použili je pro svou potřebu.
Obviněni byli nejen z přečinu krá-
dež, ale i z dalších trestných činů 
v souvislosti se svou činností. Jed-
ná se o poškození cizí věci, neo-
právněné opatření, padělání a po-
změňování platebního prostředku, 
porušování domovní svobody.
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Škoda, kterou svým jednáním 
způsobili, se vyšplhala téměř 
na milion korun. Oba pachatelé 
jsou policii známí, již v minulosti 
páchali majetkovou trestnou čin-
nost. Okresní soud pro Prahu vý-
chod poslal oba na návrh státního 
zástupce do vazby.
Za tyto skutky jim hrozí trest od-
nětí svobody ve výši jeden rok až 
pět let.
Většina věcí, které pachatelé 
v tomto případě ukradli, se na-
cházela viditelně ve vozidle nebo 
pozornost pachatelů přilákalo 
něco z vozidla, co uviděli. Stejně 
i kůlny či garáže na pozemcích 

u rodinných domů, z kterých věci 
odcizili, nebyly uzamčené.
V policejních statistikách je vlou-
pání do motorových vozidel čas-
tým trestným činem. V mnoha 
případech majitelé vozidel nedbají 
na  varování a nechávají ve vozi-
dlech nejen cenné věci, ale také své 
osobní doklady. Řidiči a majitelé 
vozidel mohou podstatně ovlivnit 
to, aby se jejich vozidlo nestalo 
předmětem zájmu zloděje. Nene-
chávejte viditelně ve vozidle nic, co 
by přilákalo pozornost zloděje

Dbejte následujících rad:
•    ve svých vozidlech nevystavujte 

žádné věci, ani prázdnou igeli-
tovou tašku (zavazadla ve vozi-

dle nenechávejte kolemjdoucím 
na očích)

•   nenechávejte žádné cenné věci 
ve vozidle (ani když od vozu 
odcházíte na malou chvíli)

•     při manipulaci s nákupem dbejte 
na bezpečnost

•      sledujte  své okolí a zavazadla 
v prostoru odemčeného vozidla

•      nepokládejte volně peněženku 
nebo klíče na střechu vozidla

•      věnujte pozornost svému okolí 
při  vykládání nebo nakládání 
zakoupeného zboží

•      nenechávejte nic cenného ve vo-
zidle (kde nic není, ani zloděj 
neuspěje)

•     zabezpečením  vozidla ztížíte 
pachateli krádež

•  využívejte hlídaná parkoviště
•       neparkujete v místech, kde do-

chází často ke krádežím
•      zajímejte se o bezpečnější sys-

tém ochrany vozidla 
•      při odchodu od vozidla zkontro-

lujte uzavření oken, dveří, střeš-
ního okénka

•       zamykejte vozidlo (i když 
se vzdalujete od vozidla jen 
na chvíli)

•      doklady osobní i k vozidlu  ne-
ukládejte do  palubní přihrádky

•       nenechávejte svá auta na opuště-
ných místech

por. Mgr. Markéta Johnová, Dis., 
tisková mluvčí PČR 

Praha-východ

Krádežemi způsobili škodu téměř milion korun
PRAHA VENKOV – VÝCHOD 
– Kriminalisté Územního odboru 
Praha venkov – VÝCHOD  sdě-
lili obvinění z několika trestných 
činů skupině pachatelů.
Skupina pěti mužů ve věku 
od jednadvaceti do pětatřiceti let  
kradla vozidla na území  Prahy 
východ, Kolína a Prahy.
Dva z nich, jedenadvacetile-
tý a pětadvacetiletý, vozidla  
v objektu statku v jedné z obcí 
na Praze východ rozebírali. Vo-
zidla rozebrali, karosérie s od-
straněným VIN  prodali ve sběr-
nách. Technické průkazy a jiné 

doklady nalezené ve vozidle 
spálili nebo si ponechali pro 
další použití.
Jedenadvacetiletý byl obviněn 
z přečinu podílnictví, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody na šest 
měsíců až pět let. Pětadvaceti-
letý  pachatel byl obviněn nejen 
z tohoto přečinu, ale i z přečinu 
krádež  a porušování domovní 
svobody. Za mřížemi může skon-
čit až na pět let stejně jako  jeho 
sedmadvacetiletý a pětatřicetiletý 
spolupachatel. Nejdéle, až osm 
let, může pobýt za mřížemi  třice-
tiletý obviněný.

Kriminalistům se skupině do této 
chvíle podařilo prokázat čtrnáct 
skutků krádeží  motorových vozi-
del, převážně koncernových zna-
ček, odcizili ale také i přívěsný 
vozík, čtyřkolky, obytný přívěsný 
karavan, nákladní valníkový pří-
věs. Krádeží se dopustili v době 
od ledna do dubna letošního roku.
Způsobená škoda se vyšplha-
la na téměř jeden milion korun. 
Všichni pachatelé jsou stíháni 
na svobodě.
Třicetiletý pachatel byl obviněn 
také z přečinu nedovolená  vý-
roba a jiné nakládání s omam-

nými a psychotropními látkami 

a s jedy, neboť spolupachatelům, 

kteří vozidla rozebírali, za to 

poskytl nejméně v šedesáti pří-

padech drogu pervitin. Ve vět-

šině případů to bylo zadarmo, 

v několika případech si dávku 

nechal zaplatit. Ze stejného pře-

činu byl obviněn i pětadvaceti-

letý mladík, neboť  drogu dis-

tribuoval dál minimálně dvěma 

dalším osobám.

por. Mgr. Markéta Johnová, Dis., 
tisková mluvčí PČR 

Praha-východ

kultura a volný čas

Tři výstavy úvalských výtvarníků v Galerii MDDM
V květnu a červnu bylo mož-
né zhlédnout v galerii domu dětí 
a mládeže tři reprezentativní pře-
hlídky sochařské a malířské tvorby.

Od 16. do 18. května byly pro-
story galerie poskytnuty pracím 
akademické sochařky Miloslavy 
Kaňkové. Na výstavě pod ná-
zvem Jak ten čas letí bylo možné 

spatřit výsledky neotřelých nápa-
dů, kterými autorka často reaguje 
na dění v současnosti. Každé její 
dílo v sobě skrývá příběh vlast-
ního vzniku a lze v něm nalézt 
nazírání na svět i osobní prožitky 
ve spojení se sarkasmem a nad-
sázkou. V liniích tvarů je ukryta 
idea a ta vyvolává podnět o díle 
více přemýšlet.

V následujícím týd-
nu, od 22. května, 
byla po několik dní 
otevřena výstava 
Aleny Janurové pod 
názvem Hledání, 
naplňování, výzvy. 
Jen nezasvěcený 
divák by nevěřil, 
že autorka zača-
la malovat teprve 
před několika lety. 
Inspiraci hledá pře-
devším v přírodě, 
nevyhýbá se ani 
abstraktním nebo 
duchovním námě-
tům. V poslední 
době se soustřeďuje 
na figurální kres-
bu, úspěšně zvládá 
i krajinářské moti-
vy. Z obrázků větši-
nou vyzařuje světlo 
a optimismus.

V neděli 8. června odpoledne 
proběhla v galerii vernisáž vý-

stavy Pouští a polopouští, kte-
rá ukázala výsledky pololetní 
činnosti výtvarné sekce oddě-
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Jarní poetická rozjímání
Sjednocujícím tématem květno-
vého koncertu souboru Musica 
Dolce Vita, který se uskutečnil 
23. května v sále Centra volno-
časových aktivit Pětašedesátka, 
byla hudba klasiků ze 17. až 20. 
století a poezie Zbyňky Šolcové. 
Kombinace slova a hudby byla 
dobrou volbou. Staletími prově-
řené melodie, přestože některé 
podle názvu méně známé, jarně 
a bezprostředně souzněly s citově 
křehkými verši.
Emotivní pěvecký projev mezzoso-
pranistky Daniely Demuthové, deli-

První koncert v Pětašedesátce aneb Něco je lepší a něco se nepovedlo
Máme za sebou první zkušenost 
s kulturní akcí pořádanou v Pěta-
šedesátce a hned se naplno proje-
vily všechny klady i zápory toho-
to kulturního sálu. 
Nejdříve ty klady…. Největším 
přínosem je velmi dobrá akusti-
ka, kterou si chválily i všechny 
tři protagonistky Musica Dolce 
Vita. Zvuk je zde nesrovnatelně 
lepší než v sálku DPS. A musím 
říci, že velmi příjemně pro oko di-
váka působí také nasvětlení sálu, 

zejména díky umístění a náklonu 
refl ektorů.
No a teď ty zápory… Bohužel 
se potvrdil náš předpoklad, že 
na židlích, které byly do sálu poří-
zeny a působí spíše jako skládací 
zahradní stoličky, se prostě delší 
dobu sedět nedá. Většina návštěv-
níků koncertu si na židle stěžo-
vala a někteří dokonce poslední 
skladby vyslechli ve stoje.  Ne-
vhodně působí závěsy na oknech 
(materiál i barva odpovídají koši-

lím SSM), tato látka byla opravdu 
vybrána nešťastně a působí spíše 
jako omyl.  Do sálu velmi výraz-
ně doléhají zvuky aut projíždějí-
cích Riegerovou ulicí – to je ale 
dáno polohou sálu a okny, s tím 
se asi nic nenadělá. A poslední 
věc, kterou bych chtěla zmínit, 
je vchod. Před začátkem koncer-
tu byl totiž silný déšť, takže jsme 
měli možnost otestovat i nepřízeň 
počasí. Stříška před vchodem má 
plochu cca 1m2 a zcela zde chybí 

zajištění odtoku vody. Takže se 
pod stříšku vejdou maximálně 2 
lidé, kteří se snaží vyhnout vodě 
crčící kolem nich na dlažbu před 
vchodem po všech třech stranách.
Nechci, aby následovala jedovatá 
reakce pana architekta nebo bývalé-
ho místostarosty M. Bredy, že to vše 
byl architektonický záměr a dům je 
pouze pro lidi s fantazií. Prostě jsem 
se jenom snažila věcně popsat naše 
první reálné zkušenosti.

Za KuK Jana Horová

Večer vtipné zábavy s Ivo Šmoldasem

Po mnoha pořadech spíše vážněj-
šího nebo populárně vzdělávací-
ho zaměření připravila kulturní 
komise na pátek 6. června do sálu 

DPS vystoupení Ivo 
Šmoldase za dopro-
vodu zpěvačky Jany 
Rychterové a hous-
listy Vladimíra Il-
jiče Pecháčka. Ivo 
Šmoldas potvrdil 
očekávání mistrné-
ho vypravěče, který 
umí životní zážitky 
podat neopakova-
telným a pro něho 
charakteristickým 
způsobem. Jako 
mistr slova a im-

provizace, osobitého, groteskního 
a přesně dávkovaného humoru 
gradujícího ve vtipný závěr doká-
že povídat nejen na téma peníze, 

pošta, nakupová-
ní, jídlo, dárek, 
ale i o tělocviku 
nebo pohřbu. 
Jana Rychterová, 
zpěvačka a ky-
taristka v jedné 
osobě, je autor-
kou tematicky 
sladěných dopro-
vodných písní 
s lehce absurd-
ními českými 
texty, humornou nadsázkou, hra-
vostí a velkým citem pro rytmus 
(nezapře pedagogické vzdělání 
a praxi). Vladimír Iljič Pecháček 
ji nejen nenápadně doprovází 
na housle, ale občas překvapí ne-

lení estetiky MDDM. Děti pod 
vedením Ivy Fíkové (výtvarné 
techniky pro začátečníky), Jany 
Krejsové (keramika) a Hany 
Novosádové (výtvarný kroužek 
a street art) za přispění Mateř-
ského klubu Ouvaláček, jehož 
vedoucí je Saša Miková, úspěš-
ně zvládly téma výstavy, které 

nabídlo prostor pro fantazii. 
Promyšlené uspořádání expozi-
ce Ivou Pospíšilovou umocnilo 
estetické působení na diváka. 
Cílevědomá práce oddělení es-
tetiky MDDM probouzí zájem 
dětí o uměleckou tvorbu a učí je 
vnímat výtvarné umění.

Text a foto Vladislav Procházka

kátní zvuk fl étny 
Žofi e Vokálkové 
a jemné tóny har-
fy Zbyňky Šolco-
vé opět potvrdily 
kvalitu a vyso-
kou profesionali-
tu souboru.
Počet návštěv-
níků koncertu 
tentokrát asi 
ovlivnil silný 
déšť, který se 
spustil hodinu 
před zaháje-
ním. Pro ty, 
které vrtkavé 
počasí neod-
radilo od po-
slechu hudby, 
bylo vystoupe-
ní souboru Musica Dolce Vita 
opět hezkým zážitkem.

Text a foto 
Vladislav Procházka

čekanou vtipnou poznámkou nebo 
náhlým výpadem do obecenstva.
Téměř dvouhodinový pořad měl 
především pobavit publikum a ten-
to záměr se jednoznačně podařil.

Text a foto Vladislav Procházka
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Výstava autogramů známých osobností ze sbírek Lubomíra Lipského a Jiřího Štorka 
v září v Úvalech
V současné době se připravuje 
na září letošního roku výstava au-
togramů dvou sběratelů podpisů – 
Lubomíra Lipského a Jiřího Štor-
ka. To, že Jiří Štork sbírá podpisy 
již více jak čtvrt století , to možná 
není žádná novinka, ale co pan 
Lubomír Lipský.  A skutečně, i on 
má ve své sbírce čítající více jak 
tisíc podpisů skutečné unikáty. 
Začal sbírat autogramy už ve škole 
v Pelhřimově, kde se narodil. Tam 
se spolu se svým bratrem Oldři-
chem a kamarádem Jiřím Lírem 
nadchli pro tohoto koníčka. Přive-
dl je k této zálibě jejich učitel, kte-
rý uměl skvěle své žáky inspirovat 
a nabádal je, že nejde jen hroma-
dit podpisy známých osobností, 
ale musejí o nich také něco vědět.  
A tak se jejich sbírky  rozrůstaly 
a pan Lipský je uchovává dodnes. 
Jsou to autogramy a autografy 
skutečně výjimečné – světově zná-
mé osobnosti jsou zde pohromadě 
a vy je budete mít možnost v září 
letošního roku uvidět na výstavě 

v Úvalech – K. Čapek, E. Vojan, 
J. Ježek, J. Voskovec, J. Werich, 
E. Destinnová, H. Haas, ale také 
Ch. Chaplin, A. Christie, M. Cu-
rie-Sklodowská, U. Sinclair, R. 
Roland, P. Picasso, L. Olivier,  A. 
Einstein, B. Brecht, Z. Grey, T. 
Gulbranssen, P. Valéry, A. Gide 
a mnoho dalších. A nejen samotné 
podpisy, ale k nim i patřičné údaje 
a jiná dokumentace společně s fo-
tografi emi. K těmto však přibudou 
i další   ze sbírky Jiřího Štorka, kte-
rý ve své sbírce má více jak 4 000 
podpisů malířů, spisovatelů, herců, 
hudebníků, politiků, sportovců, as-
tronautů, účastníků II. odboje, kte-
ří působili za války v Anglii, prostě 
bude se na co dívat a třeba získat 
i znalosti, které se mohou hodit.
Na vernisáži, která se bude konat 
v pátek 5. 9. 2014 od 18 hodin 
v „Pětašedesátce“   přislíbil účast 
osobně i pan Lubomír Lipský, kte-
rý, jak možná víte, oslavil v břez-
nu letošního roku 91. narozeniny 
a do června letošního roku stále 

hrál v divadle ABC a hostoval 
v dalších divadlech. A další per-
lička na závěr – pan Lipský bydlí 
v Praze v Hradešínské ulici a moc 
se těší, že při své návštěvě u nás 
navštíví Hradešín, prvně v životě, 

aby se podíval, podle čeho se ta je-
jich ulice tak jmenuje.    
Zveme vás tedy na tuto zajímavou 
výstavu, která se bude konat v na-
šem městě. 

Vedení města

Výstava  autogramů známých osobností 
s jejich dokumentací ze sbírek

Lubomíra Lipského a Jiřího Štorka

se bude konat 
v Centru volnočasových aktivit  „Pětašedesátka“

Riegerova 65, Úvaly. 

Výstava bude zahájena vernisáží 
v pátek 5. 9. 2014 v 18 hodin. 

             
V dalších dnech bude výstava otevřena v těchto termínech:

6. 9. 2014 až 14. 9. 2014

 Soboty a neděle    10.00 – 12.00  15.00 – 18.00
 Pondělí až pátek 15.00 – 18.00

zprávy z MDDM

Poděkování…
25. května se na náměstí Arnoš-
ta z Pardubic uskutečnil pilotní 
koncert mladých talentovaných 
muzikantů TALENTS STAGE 
ÚVALY 2014.  Jednalo se o ne-
komerční akci, na které jste měli 
možnost slyšet Sedm strun, Roc-
kover a The Drops. Kdo přišel, 

určitě nelitoval. Skvělá muzika, /
přestože mladí, tak skvělí instru-
mentalisté a zpěváci/, výborný 
zvuk a dobrá nálada, za což všem 
děkuji. 
Velký dík patří sponzorům, bez 
kterých by tato akce být nemohla 
-  paním  Miloslavě Kotlabové, 

Bronislavě Kolouchové a Evě 
Malcové a pánům Janu Bašto-
vi, Martinu Hlávkovi, Romanu 
Martinákovi, Romanu Kroutilo-
vi, Františku Lesákovi, Jirkovi 
Horovi, Josefu Krutskému a Ji-
římu Hovorkovi. Děkuji MěÚ 
za zapůjčení pódia a pracovní-

kům technických služeb za jeho 
postavení.  
Děkuji také těm, kteří s MDDM 
Úvaly v roce 2014 spolupraco-
vali, a přeji všem prázdniny plné 
sluníčka a pohody. 

Jana Pospíšilová, 
ředitelka MDDM

Christi nám roste, shodli se posluchači…

Den pro smůlu jako stvořený, pá-
tek třináctého, navíc úplněk (kon-
stelace se zopakuje prý až za 35 
let, počítat to nebudu). Prolomí 
pověru první koncert Komorního 
sboru Christi Úvaly v „Pětašede-
sátce“? Prolomil! Ba něco víc. Dá 
se bez nadsázky říci, že ohromil. 
Byl úžasný a návštěvníci ocenili 
velkým potleskem rostoucí umě-
leckou úroveň sboru i rozmanitější 
výběr interpretovaných písní. Nád-
herný procítěný duet Marty Ženaté 
a Jany Burešové a sólo Petra Pro-

cházky byly třešničkou na dortu 
pro prostého i hudebně náročné-
ho posluchače. Odměna formou 
květin a potlesku byla znásobena 
osobními gratulacemi členům 
sboru od přítomných. Nové mladé 
hlasy změnily věkový průměr, ale 
vyzrálé hlasy těch starších zně-
jí nadále plně a zejména mužské 
umocňují čistý jasný ženský pro-
jev. „Koncert pozdního jara“ byl 
fantastický, a že jsme jich pěkných 
už po desítku let s Christi slyšeli. 
Můžeme být hrdí, že jsou součástí 
naší úvalské kulturní scény.
Diváci kvitovali umístění polstro-
vaných židlí z DPS, posezení na 
nich dovolí vychutnat hodinový 
pořad bez zdravotních následků. 
Kulturní komise navrhla městu 
toto zatím provizorní řešení a dále 
podporuje drobné úpravy, které 
centrum v „65“ doladí. Ukazuje se, 
že větší akce patří do Pětašedesát-
ky, atmosféra i akustika je podpo-

rují. Komornější pořady chce KuK 
orientovat nadále do sálku domu 
s pečovatelskou službou. Myslím, 
že také šest obyvatelek DPS oce-

nilo, že správní odbor města jim 
zajistil odvoz na koncert, který by 
nerady vynechaly.

Za KuK Alena Janurová
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Knihovna doporučuje: 

Timothée de Fombelle,
Tobiáš Lolness
Kniha o křehkosti světa a lidské 
statečnosti je příběhem o chlapci, 
který měří jen o něco víc než jeden 
milimetr! Domovem Tobiášova 
miniaturního lidu (dospělí dorůs-
tají do výšky dvou milimetrů) je 
odedávna obrovský strom. Města 
větví, lesy lišejníků a mechů, údolí 
kůry, opuštěná hnízda, otvory vy-
hloubené hmyzem. Tobiášův otec 
Sim, kdysi významný a všemi 
uznávaný vědec a spisovatel, jenž 
celý život zasvětil zkoumání světa 
stromu, odmítne vydat tajemství 
svého nového, ale pro přežití stro-
mu nebezpečného vynálezu. Dů-
sledky na sebe nedají dlouho čekat. 
Tobiášova rodina je rozhodnutím 
vlastních lidí nejprve vypovězena 
do vyhnanství a později odsouze-
na. Život stromového národa začne 

ovládat uzurpátorský kšeftsman Jo 
Mitch, který strom drancuje, lidi 
proměňuje v sobecké a ustrašené 
služebníky svých „obchodních zá-
jmů“. A Tobiáš …..?

Gabriela Modřanská

Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 jsme od-
poledne pozvali do našich školek 
maminky a tatínky na společnou 
akci „Z pohádky do pohádky“.
Paní učitelky v MŠ Kollárova 
zmizely, proměnily se v pohádko-
vé bytosti a jejich třídy nás všech-
ny vtáhly do pohádkového děje. 
Každá třída představovala jednu 
oblíbenou pohádku.
Děti tak měly možnost setkat 
se s Popelkou, Perníkovou cha-
loupkou, Pejskem a kočičkou, 
Šípkovou Růženkou, Koblížkem, 
Červenou Karkulkou a Zlatou 
rybkou. Pohádkové bytosti pro 
ně připravily spoustu zajímavých 

úkolů, při kterých si procvičily 
svoji zručnost a pohotovost.
Popelce pomáhaly přebírat hrách, 
Koblížkovi sestavit puzzle, pej-
skovi a kočičce s pečením dortu. 
U Šípkové Růženky si vyrobily 
růžičku, a to už na ně čekaly ježi-
baby s náročnou disciplínou. Sed-
nout na lopatu a projet pecí nebylo 
jen tak jednoduché. Dále musely 
projít hustým lesem, kde na ně če-
kala Červená Karkulka se spícím 
vlkem a nakonec měly možnost 
vylovit si zlatou rybku, která jim 
určitě splní všechna jejich přání.
Dětem přejeme, aby pro ně byl ka-
ždý den jako z pohádky. Věříme, 

➜ ➜ ➜ strana 15

Literární soutěž Magnesia Litera 
ročník 2014
Výsledky letošní soutěže Mag-
nesia Litera najdete na stránkách 
www.magnesia-litera.cz.
Vítězem v kategorii Litera za pró-
zu se stal Emil Hakl s knížkou 

Skutečná událost. V kategorii 
Litera za knihu pro děti zvítězila 
knížka Hlava v Hlavě od Ondře-
je Buddeuse s ilustracemi Davida 
Böhma.

Provozní doba o prázdninách: 

pondělí 8.00–11.00 a 12.00–18.30 hod. 
sobota 8.00–11.30 

V červenci a srpnu se v ostatní dny nepůjčuje.

Přístup do on-line katalogů přes čtenářské konto

Přihlašujete-li se do svého čtenářského konta přes jeden z našich 
dvou on-line katalogů, je důležité dodržet správné zadání v ko-
lonce PIN. Ten se v on-line katalogu skládá z vašeho data narození 
a to ve tvaru rok/měsíc/den. V případě katalogu Carmen se jedná 
o prvních šest čísel z vašeho rodného čísla. 

že si to děti s rodiči užily a čas 
strávený v naší školičce byl pro 
obě strany příjemný. Vždyť rozzá-
řená očka našich dětiček jsou pro 
nás tou největší odměnou.

Kolektiv učitelek MŠ Kollárova

V MŠ Pražská tato akce začínala 
pohádkou.
Divadlo „V kufru“ nám zahrálo 
pohádku „Kašpárek a princez-
na“, ve které jsme pomáhali panu 
královi hledat ztracenou prin-
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dopravní výcho-
vy během celého 
školního roku 
nejen v lavicích, 
ale i praktický-
mi zkušenostmi. 
Dopravní hřiště 
by mohli vyu-
žívat nejen žáci 
naší školy, ale 
i děti z ostatních 
zařízení ve měs-
tě nebo škol 
v okolí Úval. 
Pevně věříme, že 
tato myšlenka se 
promění ve skutečnost. Mgr. Dagmar Barnetová
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Když dítě učí děti aneb Zvířátkový den 
ve speciální třídě S1

Téměř všichni žáčci v naší třídě 
mají nějaké zvířátko, o které se 
starají. Často mi o svých maz-
líčcích vyprávějí. Jednoho dne 
přišli s prosíkem: „Paní učitel-
ko, prosíme Vás, mohli bychom 
si do školy každý přinést nějaké 
zvířátko? Udělali bychom si ta-
kový zvířátkový den.“ Po chvilce 
váhání jsem souhlasila. Společně 
jsme si stanovili pravidla, za ja-
kých je možné zvířátko ve třídě 
mít, a domluvili si termín. Uběhlo 

pár dní, ve dve-
řích stojí roze-
smátá Kristýnka, 
v ruce drží veli-
kou klec a hlásí: 
„Tak jsem vám 
přinesla ukázat 
našeho Ondře-
je a Terezku.“ 
Všechny děti se 
k ní s jásotem 
a velkou zvěda-
vostí seběhly. 
Kristýnka ote-
vřela klec a obě 
činčily putovaly 

z jedněch dětských ruček do dru-
hých. Ondřej a Terezka nebyli 
jediné překvapení, které si pro 
nás dívenka přichystala. Sedla 
k počítači a za malinkou chvíli se 
na veliké televizní obrazovce nad 
tabulí objevil nápis ČINČILY. Pak 
následovalo mnoho dalších ob-
rázků, textů i vlastních fotografi í. 
Celou prezentaci Kristýnka do-
plňovala zasvěceným výkladem. 
Teď už děti vědí, kde je původní 
domov činčil, čím se živí, jak se 

ceznu a zkoušeli jsme žonglovat. 
Po pohádce jsme se se svými ro-
diči vydali plnit úkoly. V králov-
ské kuchyni jsme házeli knedlíky 
do hrnce, u kejklíře jsme prováděli 
různé akrobatické kousky a u krá-
lovského rádce jsme luštili hádan-
ky. Po správném splnění úkolů 
jsme na každém stanovišti dostali 
část Kašpárka, kterého jsme si sle-
pili, a u královny jsme za to dostali 
z královské truhly zlatý dukát.
Společně strávený pohádkový 
podvečer jsme si moc užili. Rodi-

če se vrátili do dětských let, hez-
ky si s námi pohráli a zasoutěžili 
a ještě měli možnost si popovídat 
u malého občerstvení a kávy se 
svými známými.

Kolektiv učitelek MŠ Kollárova 
– pracoviště Pražská

Závěrem bychom rádi popřá-
li všem dětem i jejich rodičům 
krásné prožití letních prázdnin 
a zároveň poděkovali za celoroční 
spolupráci. Budoucím prvňáčkům 
přejeme úspěšné vykročení do ZŠ.

Ředitelka MŠ 
Jana Hájková

Nejen v lavicích

Děti ze základní školy dostaly 
možnost prověřit si své znalosti 
z dopravních značek i praktické 
dovednosti na mobilním doprav-
ním hřišti. Školní hřiště se na pár 

dní proměnilo 
v hřiště doprav-
ní. Žáci si nasa-
dili bezpečnost-
ní helmy, nasedli 
na kola a uká-
zali, že ovládají 
jak značky, tak 
i bezpečnou 
jízdu na kole. 
Sem tam nějaká 
chybička, občas 
zaváhání na kole 
či na koloběžce, 
ale do cíle vždy 
dojeli všichni 

v pořádku. Už delší dobu hledá-
me možnost, jak získat vlastní 
školní dopravní hřiště. Žákům by 
se tak otevřela možnost výuky 
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o ně starat, co se jim líbí i nelíbí, 
jak se liší stavba těla jednotli-
vých druhů, jaká může být barva 
jejich srsti. Viděly fotky Ondřeje 
s Terezkou, když byli ještě úplně 
malinkými činčilami. Ani jsme se 
nenadáli a byl konec hodiny.
Po přestávce jsem Kristýnku 
požádala, aby vyzkoušela, co 
si děti z její přednášky zapa-
matovaly. Kristýnka pokládala 
jednu otázku za druhou, a po-
kud někdo neznal odpověď, vše 
znovu vysvětlila a na zvířátku 
ukázala. Dokázala klást dota-
zy přiměřeně věku i schopnos-
tem svých mladších spolužáků. 
Ptala se tak dlouho, až se všem 

dětem podařilo získat dostateč-
ný počet správných odpovědí, 
a mně nezbývalo nic jiného, 
než otevřít elektronickou žá-
kovskou knížku, všem dětem 
zapsat jedničku a Kristýnce 
velkou pochvalu.
Kristýnčina prezentace končila 
těmito slovy: „Pro třídu S1 vytvo-
řila Kristýna Taitlová. Prezentaci 
jsem vytvořila proto, že vás mám 
všechny moc ráda. ☺“
A my máme moc rádi Kristýnku. Ta 
je už páťák a se svými dvěma spo-
lužáky nás po prázdninách opustí. 
Přejeme jim, aby se jim na 2. stupni 
(ve třídě S2) líbilo a dařilo.
 Za třídu S1 Mgr. Jana Kubešová

Víčka pro Štěpánka
Ráda bych touto cestou poděkova-
la žákům, rodičům a všem ostat-
ním, kteří se zapojili do sbírky 
plastových víček pro čtyřletého 
Štěpánka Kříže.
V květnu nám přišel od těžce 
nemocného Štěpánka a jeho ma-
minky pozdrav s poděkováním 
z rehabilitačního pobytu ze Sa-
natoria Klimkovice. Na tento po-

byt jsme mu přispěli svými víčky 
i my.
Zároveň bych vás chtěla požádat, 
abyste ve své snaze vytrvali a po-
kračovali ve sběru víček i v příš-
tím školním roce, a tím pomohli 
malému Štěpánkovi rehabilitační 
pobyt, který nutně ke své léčbě 
potřebuje, zopakovat.

Mgr. Petra Štípalová
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slabikáře se stal pro prvňáčky pří-
ležitostí ukázat, jací jsou zdatní 
čtenáři. Hravě přečetli úryvek z po-
hádky a pustili se do dalších úkolů. 
Nadšení a čtení dětí se stalo výzvou 
pro rodiče, aby se rovněž zapoji-
li do čtení a plnili úkoly spolu se 
svými  dětmi. Příjemné prostředí 
nové budovy volnočasových akti-

vit přispělo k vytvoření 
vřelé atmosféry. Všichni 
se rozhodli, že příští rok 
akci zopakují a ofi ciálně 
se přihlásí do republikové 
akce. Brána k dětskému 
čtení, tvořivosti a fantazii 
tak dostala zelenou.

Mgr. Dagmar Barnetová
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Den slabikáře
4. 6. se sešli prvňáčci 1. D se svý-
mi rodiči v Domě volnočasových 
aktivit v Úvalech, aby se připojili 
k celorepublikové akci „Česko čte 
dětem“ a poukázali tak na nezastu-
pitelnou úlohu rodičů ve vytváření 
vztahu dětí ke čtení a knihám. Den 

INTERCAMP 2014 – 
mezinárodní setkání skautů 
a skautek

První červnový víkend strávili 
čtyři úvalští skauti – Jakub Cou-
falík, Marek Pavlíček, Jakub Filo 
a Miloš Ulrich na mezinárodním 
setkání skautů a skautek – IN-
TERCAMP. Když se na jednom 
místě sejde 2500 skautů a skautek 
z různých koutů Evropy a USA 
a Kanady, je to vždy zážitek 
na celý život. Lámavou angličti-
nou, rukama i nohama se snažíte 
domluvit s ostatními, třeba když 
poslepu stavíte stan, nebo závo-
díte ve skákání v pytli. K tomu 
při obědě můžete ochutnat cizo-

krajné dobroty, co pro vás ostatní 
skauti uvařili, vyměnit si s nimi 
na památku třeba šátek, zaskákat 
si při koncertech. 
Letošní IC nesl název „Best of 
Britain“, i když byl v Německu. 
Jak již název napovídá, tak jsme 
si letos vyzkoušeli tradiční hry 
a programy z Británie. Ať už to 
bylo tradiční přetahování ze Skot-
ska, rugby z Anglie nebo celodenní 
výlet do Bad Lippspringe, tak jsme 
si celý IC užili a těším se na příští 
rok, kdy nás uvítají skauti a skaut-
ky z Polska. Za úvalské skauty Miloš Ulrich

Úvalští skauti z oddílu Salamandr otvírali 
Velemlokárium v pražské ZOO
Oproti běžným výpravám byla tato 
úplně speciální. Měli jsme totiž 
v ZOO domluveno, že se zúčastní-
me slavnostního otvírání pavilónu 
velemloků, k nimž máme jako 24. 
oddíl Salamandr opravdu blízko. 
Díky domluvě dopředu jsme ne-
museli platit vstupné, a i přes vel-
ká lákadla cestou (zebry, obrovské 
želvy a tučňáci) jsme dorazili před 
ještě uzavřené Velemlokárium na-
čas. Podařilo se nám vklínit mezi 2 
skupiny turistů a vše jsme sledovali 
z první řady.

Co chystáme?
Milí čtenáři, každý měsíc píšu 
za naši školu o tom, co chystáme 
na další měsíc. Teď nás čekají 
prázdniny a o dalších akcích se 
dočtete až v zářijovém čísle. Ráda 
bych proto poděkovala za vedení 
školy všem dětem, rodičům, uči-
telům, zaměstnancům školy, měst-
ského úřadu i všem dalším lidem, 

kteří škole fandí a pomáhají. Věřte, 
že si spolupráce vážíme a jsme vel-
mi rádi, když za námi přijdete s ra-
dostí, návrhem nebo problémem, 
který je potřeba vyřešit. 
Přejeme dětem úžasné prázdniny, 
dospělým příjemnou dovolenou, 
všem krásné léto!

Mgr. Lenka Foučková

Nabídka volného pracovního místa

ZŠ Úvaly přijme od září 2014 plně kvalifi kované pedagogické pra-
covníky 

 učitele na 1. stupeň ZŠ
 učitele Aj
 vychovatelku školní družiny

Životopis zasílejte na zsuvaly@zsuvaly.cz , 
informace na tel. 281 981 946, 777629619.

organizace a spolky

Odpověď na článek radní Polákové
V minulém čísle Života Úval vyšel 
článek radní a zastupitelky za Otevře-
né Úvaly Mgr. Dany Polákové „Kdo 
otevřel cestu developerům do Úval?“ 
Článek je plný nepřesností, ovšem 

v jednom momentě se paní Poláko-
vá dopouští velké chyby. Tvrdí, že 
jsem řekl, že pro svůj článek, na kte-
rý reaguje, jsem neměl podklady. 
Nic takového jsem neřekl a naopak 

jsem v původním článku uvedl, že 
jsem své výhrady k územnímu plá-
nu sepsal (ve spolupráci s dalšími 
obyvateli Úval) jako ofi ciální připo-
mínky adresované městskému úřadu. 

Mgr. Polákovou jsem vyzval k opra-
vě. Doufám, že tak učiní bez ohledu 
na to, zda se jednalo o záměrnou po-
mluvu nebo (ne)šťastný omyl.

Jan Černý

Pavilon otvíralo mnoho osob-
ností, ale my jsme poznali jen 
pana Lábuse. Po proslovech 
a úžasném čínském tygřím tanci 
přestřihli slavnostní hosté pás-
ku a my konečně vtrhli dovnitř. 
Mrzelo mě, že jsme nesměli fo-
tit, ale pohled na obrovské nádr-
že s průzračnou vodou, kde se 
majestátně vznášeli velemloci, 
mi to vynahradil. Abych se při-
znal, nečekal jsem, že budou 

cervenec_srpen_2014.indd   17cervenec_srpen_2014.indd   17 6/25/14   8:54 AM6/25/14   8:54 AM



18

Život Úval 7–8/2014organizace a spolky

➜ ➜ ➜ ze strany 17

tak velcí. Ten největší, jménem 
Karl, měl výšku mojí spolužač-
ky – 150 cm. Je bohužel jen vy-
půjčený z jedné německé ZOO, 

takže asi u nás nebude nastálo, 
ale i tak mě ohromil.
Venku jsme se alespoň vyfo-
tili s mločí siluetou a vyrazili 
na výstavu „Války s Mloky“. 
Tam nám veřejně poděkovali 

organizátoři akce za účast, a do-
konce jsme dostali 8 výtisků 
nového komiksu Válka s Mlo-
ky, který jsme si hned nechali 
podepsat od přítomného autora. 
Takže jsme zadarmo viděli kus 

ZOO, otvírali nový pavilon, do-
stali komiks, a to jen proto, že 
jsme skauti. Super! 
Více a galerii najdete na www.
strasidlo.skauting.cz

Za úvalské skauty Vojta Kotek

Okresní kolo Hry Plamen
O deštivém víkendu 17.–18. 5. se 
naše hasičská družstva mladších 
a starších žáků zúčastnila jarní-
ho kola Hry Plamen, které tento 
rok pořádalo město Říčany. V so-
botu dopoledne soutěžili pouze 
starší žáci ve dvou disciplínách 
CTIF. Odpoledne se začaly bě-
hat zároveň dvě štafety- štafeta 
dvojic, kterou odběhali starší žáci 
a štafeta 4x 60 m, kterou běhali 
mladší žáci. Ke druhým poku-
sům však už nedošlo, protože se 
spustil prudký déšť a po poradě 
rozhodčích a vedoucích byla sou-
těž pro první den ukončena. Jeli 
jsme se usušit do naší hasičárny, 
kde jsme také všichni přespávali, 
abychom v neděli brzo ráno moh-
li zase vyrazit do Říčan. Počasí 
se umoudřilo a zatím nepršelo. 
Stihli jsme doběhat chybějící 
pokusy ve štafetách a potom už 
začaly požární útoky, které roz-
hodovaly o celkovém umístění. 
Obě úvalská družstva měla ales-
poň naději na celkové vítězství. 
Mladší žáci královskou disci-
plínu vyhráli s krásným časem 
pod 30 vteřin, což se už nikomu 
dalšímu v soutěži nepodařilo. Na-

víc je to již třetí vítězství v řadě 
v požárním útoku na této soutěži. 
Avšak výhra v této disciplíně nám 
na celkové první místo nestačila 
a o dva body jsme v konečném 
bodování skončili na druhém 

místě. Starším žákům nevyšel 
ani jeden pokus v požárním úto-
ku podle jejich představ a tím se 
rozplynula i naděje na celkové 
prvenství. Ovšem po mnoha neú-
spěšných letech úvalských druž-

stev v této kategorii se konečně 
dostavil úspěch v podobě celko-
vého druhého místa. Obě naše 
družstva tedy obsadila stejnou 
příčku v konkurenci dalších 13 
družstev. Gratulujeme!

Okresní kolo dospělých a soutěž dorostu
Poslední květnovou sobotu se 
ve Staré Boleslavi na stadionu 
v Houštce konala okresní soutěž 
v požárním sportu mužů a žen 
a zárověň soutěž dorostu. Bojova-
lo se především o postup do kraj-
ského kola. Závodit se začalo 
v disciplíně 100  m s překážka-
mi, pokračovalo se štafetou na 4 
x 100 m s překážkami a na závěr 
se bojovalo v královské disciplíně 
– požárním útoku. Ženy obhájily 
své loňské vítězství, a postoupily 
tak do krajského kola v Nymbur-
ce. Muži obsadili celkové čtvrté 

místo. V kategorii dorostu jsme 
měli zástupce v soutěži jednotliv-
ců, kteří závodili v disciplínách 
100 m s překážkami, dvojboji 
a psali vědomostní test. V soutě-
ži nejmladších dorostenců proti 
sobě závodili dva Úvaláci – Petr 
Zetek a Sam Ťok, Petr vyhrál 
a také postoupil do krajského 
kola. V soutěži prostředních do-
rostenek obsadila Verča Šveňhová 
druhé místo v konkurenci dalších 
pěti závodnic. V soutěži prostřed-
ních dorostenců Ondřej Marti-
novský obsadil čtvrté místo.

Vimmerův memoriál v požárním útoku
Družstva mužů a žen se zúčastnila 
tradiční soutěže v požárním útoku 
– XXII. ročníku Vimmerova me-
moriálu v Brandýse nad Labem. 
Za pěkného počasí čekaly obě 
kategorie dva pokusy v požárním 
útoku. První pokus se nepovedl 
ani jednomu družstvu, ale ve dru-
hých pokusech jsme se zlepšili. 
Ženy však měly i tak smůlu a ani 
druhý pokus nebyl úplně podle 
jejich představ. O to větší bylo 

nadšení, když dosažený čas sta-
čil na třetí místo. Muži předvedli 
nejrychlejší požární útok soutěže 
a kromě poháru a cen si po letech 
odvezli také putovní pohár. Snad 
jsme úspěchy na jarních soutěžích 
ve všech věkových kategoriích 
dobře reprezentovali naše město, 
v okrese Praha-východ sklízí-
me mezi ostatními sbory mnohá 
uznání. 

Za SDH Úvaly Alena Tesařová

V Úvalech vzniká nový spolek 
Pro Úvaly
Na jaře 2014 začal v Úvalech 
vznikat nový spolek (dříve ob-
čanské sdružení) zajímající se 
o místní dění.  Sdružuje obyvatele 
Úval, kteří se zajímají o komuni-
kaci města, o zázemí, které měs-
to poskytuje pro děti, o přírodu, 
o zástavbu, která se kolem Úval 
rozšiřuje, o místní dopravu a par-
kování a podobně. 
Spolek nese jméno Pro Úvaly. 
„Pro mne je velice důležité, že 
se k nám přidávají lidé ze všech 
úvalských čtvrtí. Myslím, že je 
potřeba vnímat názory skutečně 
všech,“ říká Miroslava Drozdová, 
spoluzakladatelka spolku.
„Rádi bychom všechny Úvalá-
ky a Úvalačky seznámili s naši-
mi názory i plány do budoucna 
a prozatím jsme pro tento účel 
zřídili webové stránky i vlastní 
profi l na Facebooku,“ vysvětluje 
Jan Černý, další ze zakladatelů. 
O spolku Pro Úvaly se tak mů-
žete dočíst na www.prouvaly.cz 
i na facebookové stránce pod ná-
zvem Pro Úvaly. 

Přípravný výbor spolku 
Pro Úvaly

Jan Černý
Miroslava Drozdová
Jaromír Gloc
Vojtěch Dvořáček
Naďa Kouklová a Petr Hrubý (pe-
tice proti zvyšování daně z nemo-
vitosti)
Jiří Vomáčka
a další

 Jan Černý

cervenec_srpen_2014.indd   18cervenec_srpen_2014.indd   18 6/25/14   8:54 AM6/25/14   8:54 AM



19

Život Úval 7–8/2014 sport

Konečná tabulka společného přeboru Prahy a středních Čech 
mladších žáků 2013/2014:

  body
  1 Dukla 6   64
  2 TJ Sokol Úvaly A   60
  3 Chodov   50
   Sok Vršovice   50
   Mělník A   50
  6 Ml. Boleslav   42
  7 Kutná Hora   41

  8 Dukla 4   37
  9 HA Zárubova   29
10 Lok Vršovice A   26
11 TJ Sokol Úvaly B   23
 Mělník B   23
13 Všenory   26
14 Bělá p. B.   23
15 Lok Vršovice B   23

Mini žáci:
U nejmladší kategorie, kterou na 
házenkářském hřišti máme, je 
vždy nejdůležitější a nejtěžší, při-
vést co největší počet kluků k to-
muto sportu. Od září probíhaly 
nábory a nyní máme více než 30 
kluků, a tak je budoucnost tohoto 

družstva snad zajištěna. Vrcho-
lem pro tuto kategorii je turnaj 
v Liberci, který se konal 20.–22.
června za účasti 24 týmů nejen 
z ČR. Výsledek se dozvíte na na-
šich webových stránkách www.
hazena-uvaly.cz.

 Jiří Dráb

Házenkářská sezona 2013/2014
Starší dorost:
2. liga staršího dorostu se hrála 
o 11 účastnících.  Z celkového 
počtu dvaceti zápasů jsme 7 vy-
hráli, 1 remizovali a s konečným 
osmým místem a se ziskem 15 
bodů můžeme být spokojeni. Na-
šich hráčů v této věkové kategorii 

není mnoho, a tak jsme před sezo-
nou spojili 3 starší dorostence a 5 
mladších dorostenců a vytvořili 
z nich jeden tým, který po téměř 
30 letech opět hájil barvy Úval 
v lize staršího dorostu. Některá 
utkání jsme odehráli dokonce bez 
možnosti střídání.

Konečná tabulka 2013/2014:

Z V R P skóre B

 1 Sokol Kobylisy 20 17 0 3 561 : 400 34

 2 ELP Jablonec 20 15 1 4 497 : 422 31

 3 Chodov 20 13 2 5 536 : 432 28

 4 Loko Č. Budějovice 20 13 1 6 532 : 412 27

 5 Chrudim 20 11 4 5 500 : 447 26

 6 TJ Košutka 20 11 1 8 547 : 474 23

 7 ZJ Kovofi niš Ledeč 20 9 1 10 463 : 466 19

 8 TJ Sokol Úvaly 20 7 1 12 458 : 508 15

 9 D. Cerekev 20 4 0 16 404 : 561   8

10 HC Plzeň 20 3 1 16 340 : 495   7

11 HSK Tygři 20 1 0 19 353 : 574   2

Starší žáci:
Starší žáci ročníku narození 
1999 a 2000 odehráli solidní 
rok. Ve společném přeboru Pra-
hy a středních Čech obsadili 3. 

příčku. V celorepublikové soutěži 
(Žákovské lize) odehráli úspěšně 
kvalifi kaci a první kolo, ve dru-
hém kole ale neuspěli, a soutěž 
tak pro ně skončila již v únoru. 

Konečná tabulka fi nálové skupiny Prahy a středních Čech starších 
žáků 2013/2014:

Z V R P skóre B

1 Dukla 6 18 17 0 1 399 : 203 34

2 Kutná Hora 20 15 0 5 337 : 254 30

3 TJ Sokol Úvaly A 18 10 0 8 261 : 276 20

4 HK Lovosice 18 5 3 10 250 : 286 13

5 Dukla 4 18 3 2 13 229 : 338 8

6 Chodov 18 2 1 15 225 : 344 5

Starší dorostenci:
zleva: trenér Jiří Dráb, Zelenka František, Francl Pavel, Jirát Matyáš, 
Pokorný Ladislav, Benešovský Michal, Brajer Lukáš, Hájek Břetislav, 
ležící: Ditz Michal

pravili na mistrovství ČR a do-
kázali přivézt bronzové medaile. 
Hodnocení trenéra Jiřího Sla-
víka: Víkend od 6. do 8. června 
strávil výběr mladších žáků roč-
níků 2001 a 2002 na mistrovství 
ČR v házenkářském desetiboji. 
Je to vrchol sezony, který mohou 
kluci v této kategorii absolvo-
vat. Na turnaj jsme se dostali až 
dodatečně, protože v kvalifi kaci 
jsme skončili až druzí, ale díky 
odstoupení Jičína jsme dostali 
pozvánku, kterou jsme neodmítli. 
Desetiboj se odehrával v Novém 
Veselí a účastnilo se ho 6 týmů 
– Nové Veselí, Karviná, Talent 
Plzeň, Ivančice, Lovosice a Sokol 
Úvaly. Od prvního dne se nám 
začalo dařit, kluci bojovali v ka-
ždé disciplíně a podávali skvělé 
výkony. Podařilo se nám správně 
zvolit žolíka na pětiskok, kde jsme 
skončili druzí a získali dvojnásob-
ný počet bodů. První den jsme tak 
zakončili na druhém místě. Dru-
hý den se nám nedařilo hlavně 
v hodu na přesnost a v průběžném 

pořadí jsme klesli na třetí pozici 
těsně za Plzeň. Poslední den kluci 
zabojovali na překážkové dráze 
a porazili Ivančice v házené. Pak 
jsme již netrpělivě čekali na cel-
kové výsledky a dopočítání bodů 
za aktivitu, osobní obranu a há-
zenou. Kolem 13. hodiny mohly 
propuknout velké oslavy. Uhájili 
jsme třetí příčku a kluci do Úval 
odvážejí krásný pohár a bronzové 
medaile.
Sestava: Zeman Ondřej, Cenigr 
Jan, Řepka Jakub, Hejnic Tade-
áš, Všetečka Dominik, Chýle Ka-
rel, Poděbradský Jaroslav, Böhm 
Tomáš, Vodička Marc, Slavík 
Jakub, Březina Martin, Koula 
Vojtěch, Doškář Daniel, Vlasák 
Lukáš
Celkové pořadí mistrovství ČR 
mladších žáků 2013/2014
1. HK Lovosice
2. SSK Talent 90 Plzeň
3. TJ Sokol Úvaly
4. TJ Sokol Nové Veselí
5. HCB OKD Karviná
6. HK Ivančice

Mladší žáci:
Mladší žáky jsme pro společ-
nou soutěž Prahy a středních 
Čech měli rozděleny podle roč-
níků narození na „Áčko 2001“ 

a „Béčko 2002“. Konečné 2. 
a 11. místo bylo předzvěstí asi 
největšího úspěchu za posled-
ních pár let, kterého úvalská 
házená dosáhla. Společně se vy-

Mladší žáci 3. místo na mistrovství ČR:
zleva stojí: Chýle Karel, Böhm Tomáš, Vlasák Lukáš, Slavík Jakub, 
Cenigr Jan, Březina Martin, Řepka Jakub, Koula Vojtěch, trenér Jiří 
Slavík
zleva sedí: Vodička Marc, Všetečka Dominik, Doškář Daniel, Poděbrad-
ský Jaroslav, Hejnic Tadeáš, Zeman Ondřej 

cervenec_srpen_2014.indd   19cervenec_srpen_2014.indd   19 6/25/14   8:54 AM6/25/14   8:54 AM



20

Život Úval 7–8/2014sport

MISTROVSTVÍ EVROPY MLÁDEŽE V KARATE 2014, PRAHA, 
24. – 25. 6. 2014
Praha se letos stala pořadatel-
skou zemí ME mládeže a vete-
ránů Japonské asociace karate.  
Přes 400 závodníků z 15 zemí 
Evropy se sjelo, aby poměřilo 
své síly. Napínavé boje probí-
haly dva dny. První den v indi-
viduálních soutěžích mládeže, 
druhý den v individuálních sou-
těžích veteránů (muži a ženy nad 
40 let) a týmových disciplínách 
mládeže.
Česká republika získala 35 medai-
lí a stala se tak po Rusku druhou 
nejúspěšnější výpravou šampio-
nátu. V českých barvách soutěži-

3. místo  Sára Konečná   kata dívky 9 let
3. místo  Sára Konečná   kumite dívky 9 let
2. místo Martin Přech  kumite týmy chlapci 10–11 let
1. místo Anna Hiršlová  kata tým dívky 13–14 let
2. místo Anna Hiršlová  kata dívky 14 let
3. místo Pavel Zach  kata chlapci 15 let
3. místo Pavel Zach  kumite chlapci 15 let
3. místo Pavel Zach  kumite tým chlapci 15–16 let

li i závodníci Sport Úvaly: Sára 
Konečná, Marie Čadová, Martin 
Přech, Michaela Krajíčková, Anna 
Hiršlová a Pavel Zach. 

Všem závodníkům moc děkuji za vzornou reprezentaci klubu. 
Děkuji také celému trenérskému týmu za pomoc při přípravě zá-
vodníků. 

Mgr. Jana Konečná, 
předsedkyně Sport Úvaly

Všichni naši závodnici podali vý-
borný výkon. Medailová ocenění 

pro Českou republiku a naše měs-
to vybojovali:

Poděkování
Děkujeme organizátorům a  všem zúčastněným za  uspořá-
dání krásného charitativního dětského dne, ze kterého byl 
výtěžek věnován pro potřeby našich zdravotně postižených 
dětí, dcery Petry a syna Davida, na zvýšené náklady spojené 
s jejich postižením.

Eva a Jan Štěpánkovi 

Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani 
rady města.  Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.

napsali redakci

Investice přes 30 milionů korun 
s využitím 60 dní během roku?
„Kýho výra, jenom zírám a mož-
ná, že nejsem sám,“ řekl jsem 
si po přečtení informace v ŽÚ 
6/2014 o záměru rekonstrukce 
koupaliště za cenu více než 30 
milionů korun. Vím, že technic-
ký stav koupaliště není dobrý, ale 
musí se tato věc řešit nyní, když je 
město zadlužené? Kolik je za léto 
„koupacích“ dní?
Nebylo by lepší využít peníze 
účelněji? V této souvislosti mě 
především napadá výstavba nové 
městské knihovny. Tato instituce 
s více než stopadesátiletou his-
torií je v Úvalech dlouhodobě 

opomíjena, provozně je za hrani-
cí únosnosti ve stísněných třech 
místnostech bez jakékoliv mož-
nosti dalšího rozvoje. Zastupitelé 
sice v roce 2012 schválili návrh 
řešení budoucí knihovny v mís-
tě objektu č. p. 18 na náměstí 
Arnošta z Pardubic, ale stavbu 
podmínili zajištěním fi nančních 
prostředků. Od té doby další 
kroky, např. zpracování kvalitní-
ho stavebního projektu a hledání 
možnosti získání dotace, nikdo 
neprovedl. Kromě starosty měs-
ta MUDr. Šťastného a zastupitele 
dr. Pokorného ostatní zastupite-

lé úvalskou knihovnu asi nikdy 
nenavštívili a její potíže zůstá-
vají mimo jejich zájem. Nedáv-
no jsem si prohlédl knihovnu 
v Milíně u Příbrami, která byla 
oceněna titulem Knihovna roku 

2013. K porovnání fotografi í 
dětského oddělení naší a milín-
ské knihovny není potřeba další 
komentář.

Text a foto
Vladislav Procházka

Dětské oddělení knihovny v Úvalech …

…. a stejné oddělení v knihovně v Milíně
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Konec Úval? Pokračování 2.
(postoje radnice v minulosti, otázky na bývalé a současné vedení, demografi cké studie a místa 
ve školách)
Téma Konce Úval? (Život Úval 
5/2012 a 5/2014) souvisí praktic-
ky výhradně s jejich současným 
a blízko budoucím překotným 
růstem. Minulé pokračování č. 1 
(5/2014) se zaměřilo na dva pro-
jekty – Hostín (2007, stručněji) 
a prodej pozemku v Radlické 
(2014, podrobněji). Nepominu-
telné body prodeje Radlické byly, 
že radnice spěchala s prodejem, 
aniž to bylo nutné (zvláště ne pár 
měsíců před volbami), ignorovala 
stanovisko právníka města držet 
se úřední ceny znaleckého posud-
ku (49 mil Kč), prodala pozemek 
za 28 mil. Kč, tj. něco přes polo-
vinu znalecké ceny, opřela zdů-
vodnění prodejní ceny o velmi 
účelové kritérium, totiž nabídky 
resp. srovnávací výpočty tří reali-
tek (protože to zákon nezakazuje, 
poradil tentýž právník). Všichni 
víme, že existence a zisk realitek 
jsou založeny na co možná nej-
rychlejším prodeji a že rychle se 
prodá, čím nižší je cena. 
V závěru jsem položil radnici 
a pro prodej hlasujícím zastupi-
telům následující otázku: „…co 
vás motivovalo k těmto evidentně 
diskutabilním krokům v mezích 
zákona, tak urputně, za každou 
cenu, právě teď?“  Na tuto otáz-
ku nikdo z těchto zastupitelů ne-
odpověděl, proto je znovu žádám 
o její zodpovězení. Protože nejve-
hementnější protagonista tohoto 
prodeje se zdál být Ing. Breda, 
který posléze krátce nato rezigno-
val, není tady nějaká souvislost?  
Shodou okolností paní Poláková 
(Otevřené Úvaly – OÚ, radní) 
v odpovědi na jiný článek na stej-
né téma růstu Úval připojila vel-
mi zajímavou tabulku s přehle-
dem změn v Územním    plánu (ÚP
 v období 1995 – 5/2010, která uka-
zuje, že na růst bylo z části „zadě-
láno“ před nástupem OÚ do vede-
ní radnice (též OÚ v ŽÚ 5/2014, 
str. 18). Změn bylo 18 (podle lo-
kalit), z nichž 13 bylo za starosty 
Ing. Ivana Černého (do 2/2004) 
a 5 za starosty MUDr. J. Šťastné-
ho a místostarostky Ing. Váňové 
(ODS, do 5/2010). Pí Poláková 
již skromně neuvedla Sluneční 
Terasy, Zelené Úvaly a poslední 
Radlickou (viz výše), tedy obdo-
bí společného „panování“ ODS 
a OÚ tj. s většinou v zastupitel-
stvu (2010 do současnosti). Po-
četně nejvíc změn se tedy událo 
za Ing. I. Černého. Je vhodné 
poznamenat, že není totéž, je-li 
něco v ÚP a jestli a co a jak se 
tam pak postaví. Největším „prů-

švihem“, co se týče růstu Úval 
a tím potenciálního dopadu na ži-
vot našeho města, bylo schválení 
projektu Hostín (MUDr. Šťastný, 
Ing. Váňová a spol, 2008 a 2010), 
projekt, po jehož dokončení počet 
obyvatel Úval má stoupnout až 
o 3000, tj. skokově!  OÚ tehdy 
zorganizovaly anketu s více než 
tisíci podpisy, která vyzněla 89% 
proti tomuto projektu. Radnice se 
opírala o studii dopadů na Úvaly 
připravenou developerem MEA 
(velký přínos pro Úvaly). Radni-
ce nepokládala za nutné pro sebe 
zadat nezávislou studii. Hlaso-
vání tehdy bylo těsné 8:7 (celé 
OÚ byly mezi těmi 7). Celý tento 
„průšvih“ byl tedy schválen o 1 
hlas, tak zásadní rozhodnutí s po-
tenciálně obrovským dopadem 
na život všech v našem městečku. 
Již málo se pamatuje, že ten 1 hlas 
byl hlas pana Ing. Ivana Černého. 
Kdyby se byl i jen zdržel, Hostín 
by neprošel. To překvapilo (šoko-
valo by lépe vystihovalo skuteč-
nost) drtivou většinu přítomných.
Já mu svůj názor na jeho zvednutí 
ruky řekl bezprostředně po zase-
dání. Jeho reakce byla veškerá 
žádná, nechápal jsem jeho mo-
tivaci, členem ODS nebyl. Další 
projekty předcházely a následo-
valy, tento byl však největší.
Problémy s tímto růstem již exis-
tují a budou nevyhnutelně přibý-
vat, největší budou asi tyto dva: 
a) zásadně se změní charakter 
Úval z hezkého zahradního typu 
starší zástavby rodinných domků 
s výjimkou té nejstarší městského 
typu v centru na to, co již existu-
je, jako Nové Slovany, Výpustek, 
tedy část, co již stojí, Sluneční 
Terasy a b) dlouho nebude, bu-
de-li vůbec, odpovídající infra-
struktura, tedy hlavně mateřské 
školky, škola, doprava atd. Tím 
budou zasaženi všichni bez rozdí-
lu, „starousedlíci“ i nově příchozí 
občané, kteří si to možná ještě 
neuvědomují. Ti noví si nekupují 
jen dům, ve kterém budou bydlet, 
ale také již existující zázemí ma-
lého 6 000 městečka se školou, tě-
locvičnou (tu pomáhal stavět můj 
táta), malebným koupadlem, Krá-
ličinou, Klánovickým lesem, vla-
kem do Prahy za 25 minut, hřiš-
těm, tenisovými kurty atd., jinými 
slovy velmi atraktivní zázemí.  Je 
však otázkou, do jaké míry jsou si 
tito noví zájemci vědomi, že škola 
již dnes skoro nemá další kapaci-
tu, jsou velké problémy s umis-
ťováním dětí do mateřských škol 
– loni město vyjednávalo místa 

v Nehvizdech (8 km), každý rok 
se utahují kvalifi kační kritéria, 
podle kterých se budou vybírat 
děti pro místo v mateřské škole 
(a lze si představit, že v dohled-
né době bude třeba začít podobně 
vybírat pro místa do základní ško-
ly), parkování atd.
Nevyřešená (neřešená, neřeši-
telná?) je také dopravní situace 
ve středu města a hlavně kolem 
školy. Nedej bože, aby se něco 
přihodilo nějakému děcku před 
začátkem a po konci vyučování, 
kdy kolem školy a zatáčky hlav-
ního průtahu městem se to dětmi 
jen rojí. Růstem města roste počet 
dětí a počet aut a obé nevyhnutel-
ně zvyšují bezpečnostní riziko. 
K tomu se přidá nutnost zvýšené 
autobusové dopravy, protože také 
rostou i jiné úvalské satelity Ho-
roušánky, Tuklaty atd. atd. Bylo 
by fér vůči zájemcům o nové byd-
lení v Úvalech, aby je radnice ně-
jakým způsobem upozornila, aby 
si ve svém vlastním zájmu pečlivě 
a nezávisle na developerech zjis-
tili tyto informace, než se roz-
hodnou. Lze si též představit, že 
by to mohlo ovlivnit ceny jejich 
nemovitostí. A ono by bylo též 
fér tyto informace aktivně posky-
tovat i developerům, aby ti na to 
mohli reagovat. Nebude-li pro 
klienty místo ve škole pro jejich 
děti, bude-li existovat zvýšené ri-
ziko bezpečnosti pro děti při cestě 
do a ze školy a vůbec problémy 
výše zmíněné, mělo by to přimět 
developery k zamyšlení se nad 
tím, co, jak a kde staví a nabízejí. 
Varovné hlasy se již ozvaly. Např. 
ve studii „Demografi cká struktu-
ra obyvatel Úval z hlediska do-
stavby školy“ Mgr. Borecký píše, 
cituji „…lze očekávat velký tlak 
na rychlé zastavění volných po-
zemků a tím nárůst obyvatel…“ 
ale „….infrastruktura, zejména 
kapacita školských zařízení, není 
na tuto prudkou změnu připrave-
na. Hrozí zcela vážné nebezpečí, 
že se úvalské děti nebudou mít 
kde vzdělávat.“ Mgr. Borecký 
nedávno dále zmínil, že potřeba 
další základní školy v Úvalech 
by znamenala 80 mil. Kč a další 
mateřské školky 25 mil. Kč.  Pro-
blémem ovšem je, kde na to vzít 
při současné dluhové zátěži města 
a kam s ní. Jinými slovy – místa 
pro další děti ve školách prostě 
nebudou. Město nemá povinnost 
školu postavit.
To mne přivádí k následujícímu: 
Paní Poláková ve své tabulce zmí-
nila, že v lokalitě Výpustek byla 

zrušena rezerva na školu, zřejmě 
se školním hřištěm, za starosty 
Ing. Ivana Černého. 

Otázky pro Ing. Ivana Černého 
jsou následující:
a)    Jak velká plocha byla tato re-

zerva?
b)    Jak došlo ke zrušení této rezer-

vy?
c)   Jaké byly důvody pro zrušení?
d)      Jakou kompenzaci obdrželo 

Město od developera, byla-li to 
jeho žádost?

e)       Kam přesunulo Město tuto re-
zervu?

Nakonec bych rád požádal Ing. I. 
Černého ještě o informování ob-
čanů Úval o následující změně 
ÚP v roce 2004 (též viz tabulka):

f)       O jakou změnu se jednalo v lo-
kalitě Vinice 12ha (Změna IIB, 
6/2004), aby původní kvalifi ka-
ce byla změněna na „čistě obyt-
né“ území? Jaká byla původní 
kvalifi kace?

V kontextu těchto diskusí působí 
zvláštně demografi cká studie zpra-
covaná pro město Úvaly a předsta-
vená zastupitelům 24. února 2014 
(Dr. Pokorný, ŽÚ 5/2014, str. 8). 
Tato studie vychází z růstu Úval  
ze současných 6 tis, na 6,8 – 7,7 
tis. obyvatel v r. 2027, což ostře 
kontrastuje s až 11 500 obyvate-
li v návrhu nového ÚP. I když se 
někdy mluví o „jen“ 10 000,  stá-
le je to o nějakých 2 500 víc, než 
byl předpoklad pro studii. To nutně 
vede k závěru, že základní výchozí 
hodnoty, na kterých zpracovatelská 
fi rma založila své analýzy a pro-
gnózy trendů a dopadů, jsou v roz-
poru nejen s realitou. Proto se ptám 
radnice - jaký přínos má tato studie 
pro  město Úvaly, vychází-li z ne-
reálných předpokladů, kdo ji zadal 
s těmito parametry, kolik stála a jak 
efektivní byly fi nanční prostředky 
na tuto studii vynaložené.

Jiří Jelínek
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650 let od úmrtí Arnošta z Pardubic
30. června uplynulo 650 let od úmr-
tí 1. arcibiskupa pražského Arnošta 
z Pardubic. Narodil se snad 25. 
3. 1297 v rodině Arnošta z Hos-
týně a ze Staré (dnes Staré Hrady 
u Libáně na Jičínsku). Otec byl 
královským purkrabím v Kladsku. 
Arnošt byl kladským prostředím 
ovlivněn, později studoval v Itálii 
práva a teologii na proslulých vy-
sokých učeních v Padově a Bolo-
ni. V roce 1338 se vrátil do Čech 
a o rok později se stal kapitulním 
děkanem chrámu u sv. Víta v Pra-
ze. Roku 1344 byl jmenován praž-
ským arcibiskupem. V den převzetí 
svého pallia 1. 11. 1344 položil zá-
kladní kámen ke katedrále sv. Víta 
a o tři roky později provedl obřad 
korunovace Karla IV. a stal se jeho 
rádcem. Stál také u zrodu prvního 
vysokého učení v Praze – Univer-
zity Karlovy, působil jako její první 
kancléř. V roce 1362 po smrti pape-
že Inocence VI. byl dokonce kan-
didátem na papežský stolec. Arnošt 
z Pardubic je považován za patrona 
města Pardubice. Arnošt z Pardubic 
zemřel 30. 6. 1364 na svém zámku 
v Roudnici nad Labem, pohřben 
byl v chrámu Panny Marie v Klad-
sku. 
Arnošt z Pardubic byl nejvýznam-
nějším spolupracovníkem, rádcem 
a přítelem, jakýmsi "alter ego" 
Karla IV. Nebyl jediným příkla-
dem skutečnosti, že panovník při 
výběru osob svého okolí málo 
dbal na stupně nejvyšší urozenosti. 
Za dalším vzděláváním se Arnošt 
odebral do Itálie, kde sedm let 

studoval na slavné právnické uni-
verzitě v Bologni a dalších sedm 
let strávil v Padově a na cestách 
po Itálii a Francii. Dosáhl univer-
zitního gradu licenciátu kanonic-
kého práva, pro doktorát patrně 
neměl předepsaný věk. Do Čech 
se vrátil asi ve stejnou dobu jako 
princ Karel. Není vyloučeno, že se 
oba setkali již v Itálii a že tehdy - 
Karlovi bylo 17 let, Arnošt byl asi 
o deset let starší - mezi nimi vznikl 
úzký přátelský vztah, znásobe-
ný princovou úctou k rozhledu, 
vzdělání a schopnostem svého 
druha. Po Karlově nástupu na čes-
ký trůn vykonal  Arnošt z Pardu-
bic ještě řadu významných cest 
do Avignonu, ale byl i jakýmsi 
předsedou vládního kabinetu a ně-
kolikrát místodržícím v Čechách 
za panovníkovy nepřítomnosti. 
Byl též v čele Karlova doprovodu 
na důležitých cestách, jako např. 
roku 1355 při první císařské jízdě 
do Říma. Nezanedbával však nijak 
ani svou pastýřskou činnost, neboť 
dovršil organizaci pražské církev-
ní provincie, roku 1349 vydal její 
první statuta a o něco později za-
ložil řadu správních knih – knihy 
konfi rmační a knihy erekční. Pro-
jevoval se jako stoupenec celoev-
ropského hnutí za reformu církve 
a jejího duchovenstva, podporova-
ného i panovníkem. Toto úsilí však 
zatím nepřineslo viditelné výsled-
ky. Arcibiskupův důraz na vnitřní 
obrodu náboženského života sou-
visel s podporou řádu augustiniá-
nů-kanovníků, jemuž v Čechách 

založil celou řadu konventů. Vý-
znamný byl také jeho podíl na ži-
votě nově založené pražské univer-
zity, jejímž byl prvním kancléřem. 
Jeho zásluhou byla z výnosu daně 
uložené duchovenstvu pražské 
arcidiecéze hmotně zabezpečena 
a jeho Nařízení (Ordinationes) 
z roku 1360 položila trvalé zá-
klady její organizace. Vedle Kar-
lovy záštity to byl především on, 
kdo se zasadil o velkolepý podnik 
překladu celého Písma do češtiny, 
o vznik českého Pasionálu a latin-
sko-české encyklopedie spojené 
se jménem tzv. Klareta (pravdě-
podobně jeho osobní lékař Barto-
loměj z Chlumce), na níž se sám 
autorsky podílel. Kronikář Beneš 
Krabice z Weittmile napsal, že 
kdyby byl Francouzem nebo Ita-
lem, neminula by ho papežská 
tiára. Jak jsem již uvedl v úvodu, 
Arnošt z Pardubic zemřel 30. červ-
na 1364 a byl pochován v augus-
tiniánském kostele v Kladsku pod 
náhrobkem z parléřovské dílny, 
dnes bohužel těžce poškozeným.
V Úvalech byl 30. 6. 1869 slav-
nostní mší odhalen pomník první-
mu arcibiskupu pražskému Arnoš-
tu z Pardubic. Jako autor pomníku 
byl na základě konkurzního řízení 
vybrán pražský sochař Jindřich 
Čapek. Stavba arcibiskupova mo-
numentu byla slavnostně zahájena 
15. května 1869 na pozemku u že-
lezniční trati v blízkosti dvora Ho-
stín, který bezplatně poskytnul kní-
že Jan II. z Lichtenštejna. Pomník 
byl odhalen na pětisté páté výročí 

smrti Arnošta z Pardubic za přítom-
nosti zástupců pražského magistrá-
tu a města Roudnice nad Labem 
a vysvěcen pražským arcibiskupem 
Bedřichem Josefem, kardinálem 
Schwarzenbergem. Až v říjnu 1996 
bylo realizováno přenesení sochy 
prvního pražského arcibiskupa Ar-
nošta z Pardubic z původní lokality 
u trati a Škvorecké ulice na místo 
v prostoru náměstí Arnošta z Par-
dubic před domem č. p. 95. Ten-
to záměr se podařilo uskutečnit 
u příležitosti 140. výročí založení 
katolické fary v Úvalech. Během 
následujícího roku byla arcibisku-
pova socha podrobena zevrubnému 
restaurátorskému zásahu. 

 Dr. Vítězslav Pokorný

Arnošt z Pardubic – detail rohu 
obrazu Kladská madona (kolem 
roku 1350)

Sto let od vzniku „cestopisu do Úval“
Přesně před sto lety, v létě 1914, 
tedy krátce před vypuknutím prv-
ní světové války, podnikl cestu do 
Úval z Pražského státního nádraží 
(dnes Masarykova) sedmačtyřiceti-
letý Rudolf Zháněl, c. a k. vojenský 
kaplan a polní kurát u Sborového 
velitelství v Praze. Mířil za úval-
skou osobností číslo jedna, mimo-
řádně plodným spisovatelem, úval-
ským knězem Aloisem Dostálem 
(který má dodnes na faře bustu).

Trocha lokální cimrmanovské 
nostalgie
Z této cesty vznikla útlá brožurka 
Alois Dostál: Životopisná črta. 
Vydaly ji Hlasy svatováclavské 
a má 48 stran. Ponechme nyní 
trochu stranou samotného Dostá-
la a věnujme se spíše „cestopi-
su“. O Dostálovi víme, že je au-
torem monografi e Ouvaly, která 
jako první shrnula historii Úval, 
a hlavně nesčetných historických 
povídek a novel pro mládež. 
Za Rakouska-Uherska byl velmi 

ctěn a čten, za první republiky 
ještě také (zemřel v Českém Bro-
dě – v červnu to bylo přesně 80 
let). Poslední vydání jeho knihy 
nese datum 1946, pak ale z čes-
kého písemnictví prakticky mizí.
Zhánělův text lze také číst jako „ci-
mrmanovskou“ vzpomínku na ko-
nec šťastných předválečných let, 
trochu naivní a trochu dojemnou. 
Byla to poklidná doba, kdy se čer-
stvě dostavěl hotel Křovák (dnešní 
Budka), který se coby historizují-
cí „úvalský hrad“ měl stát jednou 
z dominant města. Polní kaplan byl 
cestou vlakem do Úval evidentně 
uchvácen – a tak mu raději přene-
chejme slovo.

Návštěvou u českého povídkáře
Bez úrazu šťastně minuli jsme hluč-
nou křižovatku Hybernské, Havlíč-
kovy a Dlážděné ulice v Praze II., 
kde elektriky řinčí, nákladní povo-
zy duní, vozkové křičí, kde žene se 
neustále divoký zástup spěchajících 
lidí, a sedáme na začouzeném stát-

ním nádraží do vlaku, jedoucího 
směrem k Českému Brodu. Vlak 
je nacpán, konduktér (průvodčí, 
pozn. aut.) však těší nás, že za chví-
li se v něm uvolní: většina jede prý 
do nejbližších stanic.
Za chvíli se vlak hýbá, lokomoti-
va chrlí obrovské kotouče černého 
kouře, supajíc míjí řadu dýmajících 
komínů karlínských a libeňských. 
Kraj, do něhož právě vjíždíme, není 
sice prohlášen nějakými obzvlášt-
ními romantickými půvaby, nic-
méně skrývá v sobě přeci několik 
vlídných příjemných zátiší, na je-
jichž líbezném kouzlu potěší se oko 
i mysl naše. Tak zalesknou se po-
dél tratě široké hladiny rozsáhlých 
rybníků u Kej a Počernic, zasazené 
v rám bujné zeleně, bílých ven-
kovských chat a mírných návrší. 
Za Běchovicemi vnikne do vagonu 
otevřeným oknem libé šumění mo-
hutných hvozdů jirenských, u lidu 
„Vidrholcem“ zvaných. V Jirnách 
(Klánovice budou založeny až 
za šest let!, pozn. aut.) vystupuje 

mnoho Pražáků, ale i my již chystá-
me si své věci, neboť les řídne, vlak 
projížděje mírnou pahorkatinou, 
zelenými lučinami, pečlivě vzděla-
nými polemi, blíží se k bílé české 
obci, zastavuje, průvodčí vlaku pak 
volá: „Ouvaly“.
Jsme u cíle, vystupujeme z vla-
ku a s námi hodný zástup Praža-
nů. Jsouť Ouvaly poslední dobou 
velmi oblíbeným letním sídlem 
Pražanů, rostou tam nové výstav-
né villy jako houby po dešti. Vy-
stupujíce z nádraží, máme je hned 
po pravé ruce.
Než tam se nezastavíme, ale pře-
kročíme železniční koleje a za-
hneme do staré osady. Otevře se 
nám široké náměstí, na němž hned 
všimneme si jednopatrového úz-
kého domu. To je fara, příbytek 
našeho milého povídkáře, Aloise 
Dostála, tam si dovolíme vniknou-
ti a navštíviti českého povídkáře.
První, co spatříme hned při vchodu 
do fary, je velký kříž a skříň s kni-
hami. Je to knihovna pro děti a pro 
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lid, kterou Dostál sestavil a z které 
ochotně půjčuje knihy. Jako všude, 
stará se i v Ouvalech, aby dobrá 
četba co nejvíce se šířila. V příze-
mí ouvalské fary je farní kancelář 
s velkými matrikami; obydlím fa-
rářovým jsou tři světnice v prvním 
patře. Zastaneme ho tam, jak sedí 
u psacího stolku a píše jednu ze 
svých přečetných povídek pro náš 
lid. Má písmo velmi úhledné, jas-
né, čitelné, symetrické, píše ruko-
pisy své jenom po jedné straně pa-
píru, sazeči mohou věru míti radost 
z tak pěkných autografů. Ve světni-
ci je, jako na faře ve všech jiných 
místnostech, ba i na půdě, hojnost 
knih i časopisů…
... Prohlédnuvše si kostel a zvláš-
tě kazatelnu, z níž náš Dostál tak 
výmluvně, lidově, jímavě hlásá 
slovo Boží, jdeme lávkou přes po-
tůček Vejmolu, který obtéká kos-
telík, do nevysoké, lesem porostlé 
stráně zvané „Hájem Ouvalským“ 
a k „Holé Hostýni“, abychom 
z trochu vyšší pozice poohlédli se 
po okolí. 

Nejlíbeznější partie 
Ouvaly zaslouží si skutečně své 
jméno: to řekne nám hned první 
pohled z kopce. Jsouť rozloženy 
v líbezném úvalu, obtočeném mír-
nými lesnatými pahorky. Čistá ta 
osada s prostranným náměstím, bí-

lým baňatým kostelíkem, se slibně 
se rozšiřující výstavnou čtvrtí villo-
vou za černajícími kolejemi želez-
ničními, prezentuje se nám z vrchu 
velmi pěkně, že neváháme zařaditi 
Ouvaly mezi nejlíbeznější partie 
na státní dráze v okolí pražském.
Na jihu spatřujeme dvůr „Hostín“, 
dle některých rodiště arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic; je mu také 
postaven pomník ve stinném háji 
u železničních kolejí. Na jihozá-
padní straně Ouval vypíná se mírná 
hora, ve které dle místního podání 
se kdysi dolovalo. Všechny tyto 
zajímavosti ouvalské, jakož i blíz-
ký romantický osamocený kostelík 
svatého Jiří na Hradešíně, jsou naši 
staří známí z četby spisů a povídek 
Dostálových. Sebemenší lidová 
pověst nebo vzkazka dostačí jeho 
plodnému duchu a tvořivé fantazii, 
aby přioděl ji povídkou, jakoby ze 
života čerpanou...
...občas Dostál vyjíždí do Prahy, 
aby prohlédnul a opatřil si tu li-
terární novinky, setkal se se zná-
mými literáty, přečetl v kavárně 
noviny, zasedal v literární některé 
schůzi. Také je častým hostem 
v pražských knihovnách, muze-
ích, sbírkách a jiných vzdělávacích 
ústavech. Dostál skoro každý rok 
cestuje. V mladších letech navští-
vil Itálii, Švýcarsko, Bavorsko, 
různé země rakouské; nyní nejra-

zahrajme si šachy
V následující pozici je sice ma-
teriál na šachovnici značně zre-
dukovaný, přesto ale bílý na tahu 
vyhraje. Najdete správný postup? 

V pozici z minulého čísla Života 
Úval bylo nejlepším řešení pokra-
čování 1.Vf4. Dále se partie moh-
la odvíjet například takto: 1…
Dxb2 2.Dxg6+ hxg6 3.Vg7+ Kh8 
4. Vh4 mat. Petr Slavík

společenská kronika

ČERVENEC – SRPEN 
2014
Vítáme nové spoluobčánky
Karla Špačková
Benjamin Gloc
Josefi na Štefková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Červencová životní jubilea
70 let – Václav Fejtek
 Václav Zeman
75 let – Antonín Kroupa
80 let – Alena Soukupová
 Gertruda Bachurová
81 let – Hortensie Vitovská
82 let – Jitka Šafaříková
 Marta Štíchová
83 let – Jaroslav Navrátil
 Jaroslav Tourek
84 let – Ludmila Víšková
85 let – Miloslava Bedrnová 
86 let – Zdeňka Jeřábková
 Marie Kozubík 
87 let – Marie Akšteinová
 Emanuel Jankovský
88 let – Jaroslava Krajíčková
89 let – Libuše Brajerová
 Jaroslava Medková
 František Krejčí
90 let – Milada Řezáčová
 Eliška Šafaříková 
91 let – Jindřiška Kubieová
 Josef Kovářík

Srpnová životní jubilea
70 let – Jaroslava Šmejkalová
 Jana Štěpánková
 Anděla Horová

osobní

Poděkování rodině, 
přátelům a všem za 
blahopřání k mým
89. narozeninám.

 Švandová

Děkuji městskému 
úřadu za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Jindra Hlinská  

ŠTAFETA
Pod záštitou prezidenta 

republiky a dalších 
osobností se konal již 

26. ročník štafety 
k uctění památky 

tragického 72. výročí 
vyhlazení obce Lidice 

a osady Ležáky, k uctění 
památky hrdinů 

heydrichiády. Městem 
Úvaly štafeta proběhla 
v neděli 22. 6. ve 2.05 
hodin a podobně jako 

jiná města a obce 
připnulo i město Úvaly 
na štafetu památeční 

stuhu. 

 MUDr. Jan Šťastný, MBA, 
starosta

 Helena Žižková
 Kamil Jahn
 Václav Šnyrch
80 let – Marie Nová
 Karel Bílý
81 let – Josef Fischer
 Otakar Poživil
 Josef Jirovský
82 let – Věra Venturová
83 let – Jarmila Kašparová
 Emma Strusková
84 let – Věra Jandusová
85 let – Miluše Nesvadbová
 Marie Zámostná 
86 let – Hanička Drexlerová
87 let – Alena Míšková
88 let – Jan Petránek
 Zdeňka Čapková
 František Machytka
 Irena Milcová
91 let – Věra Němečková
Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jan Juzl
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvá-
děni ve společenské kronice 
(narození, jubilea, úmrtí), ať 
tuto skutečnost nahlásí na správ-
ním odboru MěÚ Úvaly, tel.281 
091 528, 281 982 485 nebo mobil 
723 929 928, vždy do 15. dne před-
cházejícího měsíce. Pokud nám 
nebude oznámen nesouhlas, budou 
tato výročí v Životě Úval uváděna.

Marie Černá – matrikářka

ději chodí po Čechách a družné 
naší Moravě. Se zvláštní zálibou 
kupuje na cestách místní monogra-
fi e, má jich již notnou sbírku, jako 
snad málokdo. Z dějin pak jednot-
livých těchto našich měst, vesnic 
a samot vybírá se zálibou náměty 
ke svým poutavým dějepisným po-
vídkám…
... Dostál je nejvšestrannějším spi-
sovatelem českým doby přítomné. 
Není věru ani jednoho téměř oboru 
literárního, ve kterém by se nebyl 
s obzvláštní dovedností neosvědčil. 
Je obratným žurnalistou, zkušeným 
redaktorem, spisovatelem pedago-
gickým, folkloristou, homiletou, 
píše články vědecké, a hlavně děje- 
a zeměpisné, najvíce však přilnul 
k beletrii, a to pro lid a mládež...

Rozkošně rozložené místečko
Není pro literáta lepšího vysvěd-
čení, než jsou-li jeho spisy známy 
a čteny. Náš Alois Dostál je znám 
po vlastech každému, kdo jen umí 
čísti. Jmenujte jen jméno jeho ag-
rárníku, liberálovi, sociálnímu 
demokratovi, lidovci, národnímu, 
katolíku i nekatolíku, každý jej zná!
Pisatel těchto řádků častěji jezdí 
tratí státní železnice kolem Ouval. 

Kdykoliv se mihne tu bílý obrázek 
tohoto rozkošně rozloženého mís-
tečka, skoro vždy nalezne se ně-
kdo, jenž upozorňuje spolucestující 
na působení známého spisovatele 
Dostála... 

Ale brzy bylo všechno jinak
Tolik výňatky ze Zhánělova textu. 
On sám byl koncem roku 1917 ode-
slán na italskou frontu jako duchov-
ní referent Velitelství jihozápadní 
fronty v Udine. V květnu 1918 se 
stal vrchním duchovním správcem 
a duchovním referentem východní 
armády v Oděse na Ukrajině, ob-
sazené tehdy rakouskými vojsky. 
Po válce měl problém coby bývalý 
rakouský „feldkurát“, což do jis-
té míry odpovídalo pravdě. Sám 
Zháněl, jakkoliv o jeho upřímném 
českém vlastenectví nemohlo být 
pochyb, byl např. autorem oslav-
ného spisku Jeho Veličenstvo císař 
a král František Josef I. šedesát let 
na trůně habsburském, který vyšel 
v roce 1908. Zemřel v domově pro 
přestárlé duchovní v Poděbradech 
31. ledna 1956. Tou dobou se už 
nad knihami Aloise Dostála dávno 
zavřela voda.

Připravil Rostislav Matulík
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NOVÝ PROJEKT PRO MAMINKY V CELÉ ČRNOVÝ PROJEKT PRO MAMINKY V CELÉ ČR
Připravujeme nový odborný projekt pro české maminky. 
Jelikož vzniká v Úvalech, nabízíme zapojení i místním ma-
minkám, těhulkám a dětem (0-6let). K článkům a videím 
potřebujeme ilustrační fota a videa dětí (odměna profesi-
onální video a foto album). Vybíráme maminky, které umí 
vařit, péct, zpívat, tvořit, cvičit jógu, pilates atp. atp. Dále 
oslovujeme ženy – maminky, které se věnují péči o tělo, 
o duši, kadeřnice, zahradnice, lékařky, maminky, které 
umí cizí jazyky, rozumí počítačům, sociálním sítím…pro-
stě maminky, které chtějí předat informace a zkušenosti 
dalším maminkám – ať už z řad odborných zkušeností či 
zkušeností ze svého života, praxe. Nebo i maminky, kte-
ré sice neví, jak se zapojit, ale mají chuť se zapojit. My 
víme, jak zapojit! Připravujeme stránky i webináře, spo-
lečné akce, víkendy, dovolené atp. Dle nabídky můžeme 
poskytnout i finanční odměnu či dlouhodobé zapojení, 
reklamu. V každém případě nabízíme profesionální foto-
grafie, videa a další služby vytvořené profesionály z TV 
prostředí, kteří tvoří náš tým. Do projektu jsou zapojené 
i VIP maminky, které se na projektu též podílejí. Podrob-
né informace o projektu poskytnu osobně.

Anna (psycholog UK, speciální pedagog UK; 15 let TV praxe 
v oboru PR, marketing, dramaturgie, HR (Nova, ČT, Prima, 
Metropol)

Pokud máte zájem, ozývejte se na rady.pro.mamy@gmail.cz 

(Velmi aktivní budeme do 20.7., potom až v srpnu.)

Soukromá školka 

MINISVĚT U KRTEČKA
Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

 Přijímáme přihlášky na školní rok 2014/2015. Provoz v letních měsících 
neomezen, zvýhodněné školné při měsíční docházce.

Naše školka je zařazena v rejstříku MŠ MŠMT.
Výuka dle ŠVP, individuální přístup, ZOO koutek,

zahradnický koutek, pravidelné canisterapie,  jízda na koních s prvky hypoterapie,  
šachová škola pod vedením reprezentanta ČR, dětská joga, hra na zobcovou fl étnu, 

hudebně – pohybové činnosti, týdenní ruční dílničky,  hry s padákem, tenisová škola, 
taekwondo, 2 x měsíčně divadelní představení, návštěvy solné jeskyně,  logopedická 

prevence, pravidelná prevence krátkozrakosti, odborné konzultace psychologa,
testy věkové zralosti.

 Měsíční školné pro celodenní program 6 500 Kč
Bližší informace na tel. čísle 736769720, 731182122

http://www.minisvetukrtecka.cz/
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Spol. ČEMAT, s.r.o. 
Bohumín přijme na PP na své 

provozovny v Praze a Úvalech 

správce areálů. 

Požadujeme: znalost práce 

na PC, ŘP sk. B., komun. 

a organiz. schopnost, 

spolehlivost, zkušenost 

s údržbářskou práci, dobrý 

zdrav. stav

Nabízíme: možnost ubytování 

ve služeb. bytě 

Životopisy zasílejte na email: 

kozdonova@cemat.cz

Nástup dle dohody, možný 

i na částečný úvazek.

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62
602 429 913
605 977 191
606 784 088

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných 

podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
   Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ  OD  8.00    DO 16.00  

po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz 

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce. 

Poslední etapa, horní řada. 
Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927.
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Podmínky a ceny inzerce pro časopis Život Úval
Rozměry časopisu: před ořezem 216 x 393, 
po ořezu 210 x 297 mm

 

 1/1 strany 1/2 strany 1/2 strany 1/4 strany
 (zrcadlo
 190 x 262 90 x 262 109 x 128 90 x 128
 1/1 na spad
 216 x 303

 1/3 strany 1/3 strany 1/8 strany
 59 x 262 190 x 87 90 x 61

Rozměry inzertních ploch: šířka x výška v milimetrech

Dodané inzeráty musejí mít tiskovou kvalitu – 300 dpi, 
formát *.pdf nebo jednotlivé komponenty – logo (*.eps, 
*.tif, *.jpg), obrázky (*.eps, *.tif, *.jpg), texty (*.txt, *.doc) 
– v elektronické podobě
Inzeráty budou přijímány pouze podle formátů uvedených výše.

 Plošná inzerce Řádková inzerce

Formát
A4 3 900,- Kč soukromá
  – do 120 písmen 140,-

A4 
v textové 
části 7 800,- Kč soukromá
  – 120 až 360 písmen 285,-

1/2 A4 1 950,- Kč komerční 
  – do 120 písmen 280,-

1/3 A4 1 500,- Kč komerční 
  – 120 až 360 písmen 570,-

1/4 A4 1 100,- Kč

1/8 A4 830,- Kč zvýraznění + 50 %
  rámečkem

III. strana 
obálky 4 200,- Kč tučný nadpis  + 30 %

IV. strana 
obálky 5 500,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Pohřební ústav 
Pavel Kos

Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

AUTODOPRAVA
-nonstop-

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

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

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