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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

houby, které jsem Vám v září 
přál, aby vyrostly, tak nevyrost-
ly. Za to se urodilo několik pro 
Úvaly zajímavých událostí. Jak 
již možná víte, Úvaly získaly 
3. místo v celostátní soutěži 
Otevřeno/Zavřeno jako otevřený 
úřad – a to za neobvyklý rozsah 
zveřejňovaných informací smě-
rem k veřejnosti. Je to pro naše 
město velký úspěch, zvlášť, po-
kud to porovnáme s minulostí. 
Chtěl bych za celé vedení města 
poděkovat zaměstnancům naše-
ho městského úřadu - bez jejich 
práce a pochopení bychom toho 
nedosáhli. Ocenění nevnímám 
tak, že od teď je všechno per-
fektní a zalité sluncem, ale jako 
potvrzení toho, že cesta, po kte-
ré jsme se vydali, je správná. 
Chceme v ní i nadále pokračo-
vat. 

Říjen byl i první měsíc pro-
vozování úvalských vodovodů 
a kanalizací městem. Hned na po-
čátku se nám povedlo několikrát 
přerušit dodávku vody do oblasti 
Podemlejna, za což se tamním 
občanům ještě jednou omlouvám. 
S výjimkou tohoto excesu však 
k žádným dramatickým průšvi-
hům nedošlo. 

Od října je občanům k dispozi-
ci zasakovací pás od silnice II/101 
směrem do čtvrti U Horoušánek, 
takže dnes se tam již dá pěknou 
projížďkou dostat na kole. Rád 
bych za realizaci tohoto projektu 
poděkoval kolegyním z odboru 
územního rozvoje a životního 
prostředí, které jej měly na sta-
rosti a užily si s ním své ... Na za-
sakovacím pásu je stále několik 
nedodělků, které budeme ve spo-
lupráci s dodavatelskou fi rmou 
postupně odstraňovat.

Od listopadu již budou v no-
vém kabátu i budovy městského 
úřadu, a to jak č.p. 95 na náměstí 
Arnošta z Pardubic, tak č.p. 897 
v Riegerově ulici. Věříme, že 
přispějí k lepší tváři veřejných 
prostranství našeho města. Zde 
musím velmi poděkovat Petru 
Maturovi (vedoucí odboru inves-
tic) a jeho kolegyním, kteří obě 
akce, přes obrovské problémy 
s dodavatelskou fi rmou, dotáhli 
do úspěšného konce. 

Ačkoli je říjen měsícem, kdy se 
většinou chystá rozpočet na příš-
tí rok, my jsme museli řešit hned 
několik projektů, které se budou 
realizovat ještě letos. V listopadu 
začne ve spolupráci se SŽDC re-
konstrukce hned několika komu-
nikací, začneme stavět chybějící 
úsek chodníku pod ulicí Kladská 
u Fabráku, dokončili jsme novou 
část veřejného osvětlení v Radlic-

ké čtvrti a měli bychom dokončit 
rekonstrukci plášťů budov měst-
ského úřadu na náměstí Arnošta 
z Pardubic a v Riegerově ulici. 

V listopadu nebo na počátku 
prosince bychom také chtěli zve-
řejnit návrh nového územního 
plánu města. 

Na závěr bych Vás rád pozval 
na dvě, věřím, příjemné akce. 
Tou první akcí bude 11. listopadu 
happening – slavnostní otevření 
nově pomalovaného podchodu 
u nádraží a samotného oprave-
ného nádraží (přesný program 
bude na webu a facebooku města, 
původní termín akce byl 4. lis-
topadu), tou druhou akcí budou 
adventní trhy na náměstí Arnošta 
z Pardubic v neděli 29. listopadu 
od 13:00. Věřím, že se potkáme 
v hojném počtu a obě akce se 
Vám budou líbit. 

Petr Borecký, starosta města

Otázky a odpovědi k nově otevřenému železničnímu 
přejezdu v Husově
1)      Proč je přejezd tak 

hrbolatý?

Je to proto, že v oblasti želez-
ničního přejezdu je návrhová 
rychlost trati 140 km/h. Koleje 
se již zároveň stáčí do levotoči-
vé zatáčky směrem k Devíti ka-
nálům a jsou proto klopené, aby 
udržovaly stabilitu vlaku. Pokud 
by měly koleje zůstat klopené 
a zároveň být v jedné rovině, do-
šlo by k vysokému rozdílu výšek 
mezi horní a spodní částí přejez-
du (cca 90 cm – 1 m). Nejedná se 

tedy o šlendrián stavbařů, ale je to 
záměr.

2)     Jak dlouho z hodiny bude 
přejezd otevřen?

Přejezd je na frekventované 
hlavní trati, závory proto budou 
poměrně často dole. V době mezi 
6.00–18.00 bude uzavírka oscilo-
vat mezi 18–23 minutami z hodi-
ny. 

Odhadované doby, kdy budou 
závory dole, jsou v následující 
tabulce:

Čas
Počet vlaků Přibližná doba 

uzavření [min.]směr Praha směr Kolín

6:00–7:00 13 13 23

7:00–8:00 13 9 23,5

8:00–9:00 13 11 24

9:00–10:00 11 8 20,5

14:00–15:00 7 10 18

15:00–16:00 11 11 22,5

16:00–17:00 9 12 21

17:00–18:00 10 13 22,5

Od dubna 2016 lze očekávat, že 
se doba uzavření ještě o něco pro-
dlouží, protože na naši trať budou 
svedeny vlaky z Čelákovic a Lysé 
nad Labem, kde začne příští rok 
probíhat podobná rekonstrukce 
trati jako u nás.

3)    Bude přejezd ještě 
uzavřen? 

Ano, bude. Přejezd bude uzavřen 
ještě jednou, na celý týden, a to 
v únoru 2016, kdy se bude monto-
vat zcela nové zabezpečení trati.

Petr Borecký, starosta města
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Ulice Čechova, Prokopa Veliké-
ho (v úseku od ulice Boženy Něm-
cové po ulici Žižkova), Pod tratí, 
Mánesova (od ulice Na Spojce 
po Vydrovu), Čelakovského, Foer-
sterova, Jirenská-Sukova, Suko-
va a Pernerova. Co mají tyto uli-
ce společného? Mizerný povrch 
a také to, že se v době od 29. října 
do poloviny listopadu tohoto roku 
dočkají kompletně nových povr-
chů vozovek. 

Proč zrovna teď, v době, která 
na tyto akce není klimaticky nej-
vhodnější? Je to z toho důvodu, 
že v těchto týdnech budou ukon-
čeny zásadní těžké práce na re-
konstrukci drážního koridoru 
a jsou k dispozici peníze a tech-
nologie na opravu těchto komuni-
kací. Kolik bude tato akce město 
Úvaly stát? Jedná se o společnou 
akci SŽDC a města Úvaly, na kte-
ré se Úvaly budou podílet částkou 
necelých 2 mil. Kč.

Kromě rekonstrukce výše uve-
dených ulic budou v tutéž dobu 
probíhat podzimní opravy dalších 
komunikací v Úvalech /technolo-
gie Silkot a Turbo/ - tyto opravy 
budou probíhat na území celých 

Úval – nebude se však již jednat 
o plošné opravy jako v případě 
zmíněných ulic, nýbrž o lokální 
opravy.

Ve stejné době bude zahájena 
výstavba zcela nového chodní-
ku, včetně veřejného osvětlení 
pod ulicí Kladská, takže chodci 
získají o něco bezpečnější pěší 
trasu ze Slovan a od nové škol-
ky do centra města. 

Dále v měsíci říjnu a listopadu 
2015 budou zahájeny stavební 
práce na stavbě „Úvaly – kVN, 
TS, kNN Mánesova – Jiráskova 

II. část“. Investorem stavby je 
ČEZ Distribuce, a.s., a zhotovitel 
stavby je fi rma AZ Elektrostav, 
a.s. V rámci této stavby bude 
provedena demontáž stávajícího 
venkovního vedení NN a uložení 
nového kabelového vedení NN 
do země. Kabelové vedení bude 
pokládáno do chodníků s tím, 
že výše uvedená společnost se 
bude snažit, aby přístup majitelů 
ke svým nemovitostem byl ome-
zen co nejméně a vjezdy na po-
zemky (do garáží) se bude snažit 
(pokud to jen trochu půjde) v ten 

samý den uvést do stavu tak, aby 
se po nich nechalo vjíždět. Tato 
situace se týká obyvatel ulice Ji-
ráskova. 

V současné době pracuje-
me na projektové dokumenta-
ci na chodník v ulici Jiráskova, 
který by měl být v jarních měsí-
cích kompletně opraven novou 
zámkovou dlažbou. Na základě 
této skutečnosti budou chodníky 
opraveny pouze provizorně bez 
asfaltování (připravené na jarní 
položení nové dlažby).

Výše uvedené opravy bohužel 
budou mít za následek i svá úska-
lí v podobě ztížené dopravy, ob-
chůzných a objízdných tras. Pro-
to prosíme občany o trpělivost 
a sledování dopravního značení, 
jeho dodržování a respektování. 

Za dopravní omezení a kom-
plikace s tím spojené se omlou-
váme a zároveň věříme, že tyto 
opravy do budoucna současně 
vzniklé nepříjemnosti s těmito 
dopravními komplikacemi plně 
vynahradí.

Petr Matura,
vedoucí odboru investic 

a správy majetku

Pozvánka na řádné
zasedání zastupitelstva

Zveme občany na řádné veřejné zasedání
Zastupitelstva města Úvaly, které se koná

ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 18 hodin

v sále domu s pečovatelskou službou. 

Poděkování města vlastníkům pozemků
Po  celý letošní rok stále probíhá proces výkupů pozemků pod 
komunikacemi. Město Úvaly by chtělo velmi poděkovat všem 
vlastníkům za  vstřícný přístup při jednáních o  tomto mnoho let 
neřešeném problému, ale zejména těm, kteří své pozemky pod 
komunikacemi nebo veřejnými prostory městu darovali: panu 
Josefu Krutskému staršímu, paní Jitce Kocourkové (oba z Úval) 
a panu Ing. Janu Raušovi z Prahy 3.

Petr Borecký, starosta města

Město Úvaly získalo 3. cenu pro rok 
2015 v kategorii „OTEVŘENO“ v rámci 
soutěže „Otevřeno/Zavřeno“

Tuto cenu město Úvaly získalo 
za zveřejňování neobvyklého 
rozsahu informací vůči veřej-
nosti. Máme z tohoto ocenění 
ohromnou radost a vnímáme 
to jako povzbuzení, abychom 
v cestě, kterou jsme nastoupili, 
pokračovali i nadále. Uděláme 
všechno pro to, abychom příště 
postoupili o nějakou tu příčku 
výše ☺. Více informací najdete 
na www.otevrenaspolecnost.cz.

Za město Úvaly ocenění převzali 
paní Lenka Platzová z městského 
úřadu a starosta města 
Petr Borecký

Proměna budovy č. p. 95 
na náměstí Arnošta z Pardubic

Stav k 3. červenci 2015Stav k 3. červenci 2015

Stav  k 18. říjnu 2015Stav  k 18. říjnu 2015

Úvaly čekají v listopadu rozsáhlé opravy komunikací
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Zasakovací pás u čtvrti u Horoušánek je dokončen
Přijďte se projít na novou spo-

jovací cestu mezi čtvrtí U Horou-
šánek a jirenskou 
silnicí! Nákladem 
cca 1,65 milionů 
Kč (90% nákla-
dů bylo hrazeno 
z dotace) byl za-
sakovací pás pro-
veden jako terénní 
průleh, který bude 
zatravněn, čímž 
dojde k zachycení 
a zpomalení po-
vrchového odtoku 
srážkových vod. 
Jižně od průlehu 
dojde k zazelenění 

pásu křovinami a stromy, což vy-
tvoří nový přírodní krajinný prvek 

a vytvoří tak mikroklima s mož-
ností osídlení živočichy.

Severně tento 
průleh lemuje 
zpevněná pěši-
na, která zajis-
tí obyvatelům 
uvedené loka-
lity pěší propo-
jení k autobu-
sové zastávce 
umístěné na ji-
renské silnici 
(dá se po ní jet 
i na kole). Ved-
lejším přínosem 
stavby je tedy 
i rozšíření pří-

rodních ploch v blízkosti zástav-
by, částečné odclonění lokality 
od frekventované silnice II/101 
a pěší propojení k dopravnímu 
uzlu na této komunikaci.

V průběhu příštích týdnů dojde 
k postupnému odstranění případ-
ných nedodělků a vad a projekt 
bude nákladem města doplněn 
o lávku do ulice Tigridova a měs-
to bude jednat s vlastníky pozem-
ků o možnosti napojit pás do uli-
ce Šámalova. Realizaci tohoto 
projektu zajišťoval odbor životní-
ho prostředí a územního rozvoje  
našeho městského úřadu.

Martina Bredová,
vedoucí OŽPÚR

Transparentní účty města Úvaly
Vážení poplatníci, občané,

město Úvaly má od 11. 12. 2014 zřízeny transparentní účty,  
které jsou k nahlédnutí na webových stránkách města.  
Pokud nesouhlasíte s uvedením platby na transparentních 
účtech,  můžete platbu uskutečnit v pokladně městského 
úřadu nebo na č. účtu 5000128584/0600 GE Money Bank.
 Hájková Jitka,
 vedoucí ekonomického odboru

Změna v organizaci fungování České pošty 
v Úvalech

Technické služby města Úvaly

Asi není Úvalačky/Úvaláka, který 
by si v uplynulých měsících neprožil 
utrpení s „kvalitou“ služeb České poš-
ty v Úvalech. Situace byla předmětem 
několika jednání mezi vedením města 
a České pošty, na kterých nám zástupci 
České pošty opakovaně slibovali, jak 
právě teď přijali organizační opatření, 
která situaci zlepší. Jak to dopadlo, víte 
nejlépe sami. 

S ohledem na neúnosnou situaci 
a upozornění zástupců Úval, že veš-
kerá opatření se míjejí účinkem a pro-

blém nebude v osobách, ale systému, 
rozhodlo vedení České pošty (kon-
krétně ředitel pro doručování, pan 
Rastislav Choma) o změně organiza-
ce doručování pošty v Úvalech tak, že 
od 1. 2. 2016 budou doručovatelky pro 
Úvaly a okolí podléhat přímo vedoucí 
pobočky České pošty v Úvalech a ni-
koli Depu Říčany. 

Věříme, že tato organizační změna 
zlepší kvalitu poskytovaných poštov-
ních služeb v Úvalech.

Vedení města

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

Technické služby města Úvaly se postupně překlenuly 
do 2. měsíce své činnosti. Přiznávám, že jako u vzniku kaž-
dé nové organizace, i my jsme se zpočátku potýkali s urči-
tými porodními bolestmi, ale postupně se již vše stabilizuje 
a zajíždí do vlastních – nových – kolejí. 

V říjnu jsme od Stavokompletu převzali provozování 
vodovodní a kanalizační sítě, v průběhu listopadu Vás bu-
deme kontaktovat v souvislosti s uzavíráním nových zákaz-
nických smluv. Prvního listopadu bude zároveň zahájeno 
první kolo odečítání stavu vodoměrů a následně budou 
připravovány faktury. I o těchto záležitostech Vás budeme 
včas informovat, a to prostřednictvím nových samostatných 
webových stránek technických služeb, které budou spuště-
ny v dohledné době. Svůj prostor zde bude mít i diskuzní 
fórum, kde uvítáme Vaše postřehy a náměty, jak vylepšit 
prostředí v Úvalech. 

Nedílnou součástí technických služeb města Úvaly je 
právě i údržba města, kterou v současnosti zajišťuje díl-
čí jednotka městského úřadu (VPS), jež od začátku roku 
přejde pod technické služby města Úvaly. V současnosti 
je hlavní náplní práce VPS především hrabání listí a úklid 
města obecně před zahájením zimní sezony. 

A když už je řeč o zimě, ráda bych se na Vás obrátila 
s prosbou, zda někdo z Vás nemá doma vhodného adep-
ta na úvalský vánoční strom. Ideálně smrk, borovici nebo 
jedli ve výšce 15–20 metrů. Pokácení a odvoz samozřejmě 
zajistíme. 

Přeji Vám příjemné podzimní dny.
Pavlína Slavíková

O čem jednali zastupitelé dne 24. 9. 2015
Poslední zářijový čtvrtek se sešli 

úvalští zastupitelé, aby projednali 
aktuální otázky související se sprá-
vou města.

Prvním bodem byl dopis manže-
lů Kiššových, který se týkal oblasti 
lokality U Horoušánek, ve kterém 
pisatelé rozporovali tvrzení starosty 
o záplavových vlnách o výši až 1 
metru z přilehlých polí. Záplavová 
vlna byla sice v reálu nižší, nic-
méně škody voda způsobila. Právě 
z tohoto důvodu přistoupilo město 
k výstavbě zasakovacího pásu. 

Zastupitelé vzali na vědomí 
informaci o postupu příprav 

projektu svazkové školy na Ho-
stíně.

Od ledna roku 2015 běží přípra-
va výstavby nové svazkové dvou-
stupňové základní školy v Úvalech, 
která by sloužila pro vzdělávání 
dětí z Úval a dále pak obcí Zla-
tá, Přišimasy, Sibřina, Květnice 
a Dobročovice. Tyto obce založily 
v červnu 2015 Dobrovolný svazek 
obcí Povýmolí, který výstavbu této 
školy bude zajišťovat a tuto školu 
i provozovat. V měsících červen 
– září 2015 probíhala realizace 
demografi cké studie, která se sna-
žila vyčíslit jak odhad přírůstku 

obyvatel v jednotlivých obcích až 
do roku 2029, tak odhadnout náro-
ky na počty míst v základních ško-
lách. Během demografi cké špičky, 
kterou studie odhaduje v letech 
2022–2023, je odhadovaný počet 
potřebných kmenových tříd cca 
47. Už jen v tomto školním roce 
2015/2016 má úvalská škola ote-
vřeno 32 tříd, přičemž tlak na je-
jich růst poroste. Úvaly by měly 
v budoucí svazkové škole poptávat 
cca 15 kmenových tříd s kapacitou 
po 22 dětech a tři odborné učebny. 
Tato škola by měla být umístěna 
na pozemcích Palmer Capital v lo-

kalitě Hostín. Odhadovaný podíl 
na nákladech budované svazkové 
školy pak vychází na částku cca 
150 mil. Kč. Z uvedené částky je 
zřejmé, že bez podpory ze státního 
rozpočtu nebude možné stavbu rea-
lizovat. I v případě poskytnutí pod-
pory lze očekávat, že podíl města 
Úvaly bude činit cca 45 mil. Kč. 
V současné době probíhají jednání 
mj. se společností Palmer Capital 
o spolufi nancování tohoto projektu. 
Aby bylo možné blíže specifi kovat 
náklady, je třeba začít připravovat 
projektovou dokumentaci, tedy při-
pravit zadání a stavební program.
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Dále zastupitelé vzali na vědomí 
informaci o postupu příprav rekon-
strukce náměstí Arnošta z Pardu-
bic a průtahu – silnice č. III/01214 
– průtah městem. Na základě 
dlouhodobých jednání se Středo-
českým krajem bylo dohodnuto, 
že v dubnu 2016 bude zahájena 
rekonstrukce komunikace v úseku 
od světelné křižovatky se silnicí 
I/12 ke křižovatce s ulicí Podhájí. 
V případě, že budou veškeré práce 
probíhat bez problému a úspěšně 
projdou všechna následující jedná-
ní se Středočeským krajem, bude 
navazovat na tuto rekonstrukci re-
konstrukce náměstí Arnošta z Par-
dubic v roce 2017. Jedná se o úsek 
náměstí Arnošta z Pardubic po že-
lezniční přejezd Husova.

Zastupitelé byli také informová-
ni o projektu splaškové kanalizace 
v lokalitě Nad Okrájkem, Hájovna 
– Zálesí a Horova ulice, kde by se 
mělo již v lednu 2016 žádat o dota-
ci na realizaci a celá akce by mohla 
být v případě úspěchu zahájena již 
v roce 2017.

Delší diskuse se točila kolem in-
formace o stavu přípravy nového 
územního plánu města. Na jednání 
na krajském úřadě byly dohodnuty 
úpravy návrhu územního plánu (re-
vize zastavitelných ploch a jejich 
maximální omezení). Tyto úpravy 
byly následně projednány za pří-
tomnosti místostarosty Pokorného 
se zpracovatelem ÚP, panem arch. 
Vavříkem. Následně bude na kraj-
ský úřad podána žádost o nové 
stanovisko, a jakmile bude vydáno, 
bude možné vypsat veřejné pro-
jednání návrhu územního plánu. 
Spolek PRO Úvaly navrhuje kromě 
dílčích úprav i celkovou časovou 
etapizaci rozvojových ploch.

Zastupitelé dále vzali na vědomí 
informace o zahájení provozová-
ní vodovodů a kanalizací od 1. 10. 
2015 – Technické služby města 
Úvaly, p.o., a souhlasili se zámě-
rem poskytnutí půjčky ze strany 
města Úvaly vůči Technickým služ-
bám města Úvaly, p.o., až do výše 
3 350 000 Kč.

Dále zastupitelé souhlasili s uza-
vřením Smlouvy o provozování 
vodovodů a kanalizací mezi měs-
tem Úvaly a Technickými službami 
města Úvaly, p.o. 

Problematika možné architekto-
nické soutěže na novou knihovnu 
na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 
18 a  uvolnění částky 750 000 Kč 
na uspořádání této soutěže, případně 
na využití jiných objektů za účelem 
městského kulturního centra byla 
přesunuta na prosincové jednání.

Zastupitelé rozhodli o přiděle-
ní zakázky na opravu komunikace 
Mánesova v úseku křižovatek ulice 
Na Spojce a Vydrova společnos-
ti STRABAG, a.s.. Oprava vyjde 
na 1,2 mil. Kč. 

Dále zastupitelé vzali na vědo-
mí zápis ze zasedání fi nančního 
výboru ze dne 15. 9. 2015, který 
projednával kromě jiného i návrh 
rozpočtového opatření č. 4/2015, 
stav čerpání rozpočtu od ledna 
do srpna 2015 a informaci o čer-
pání z daně z nemovitosti k 31. 8. 
2015. Ing. Váňová upozornila 
na opakované absence členů fi -
nančního výboru, který opět nebyl 
usnášeníschopný.

Zastupitelé v návaznosti na před-
chozí bod jednání schválili rozpoč-
tové opatření č. 4/2015, kde pří-
jmy a výdaje města dosahují 191 
142 358,- Kč. Celkem došlo k navý-
šení rozpočtu o 625 726,- Kč.

Dále byla předložena informace 
čerpání fi nančních prostředků z účtu 
daně z nemovitosti za období od 
1. 1. 2015 až do 31. 8. 2015. Za toto 
období bylo vyčerpáno z účtu 
3 358 265,06 Kč.

Zastupitelé byli také seznámeni 
s výsledky kontroly příspěvkových 
organizací zřízených městem za rok 
2013. Kontrolovanými subjekty byl 
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, 
Mateřská škola Úvaly a Základní 
škola Úvaly. Proběhla kontrola účet-
nictví, hospodaření s poskytnutými 
fi nančními prostředky (neinvestiční 
příspěvek v rozpočtu) a svěřeným 
majetkem města. Nebyly zjištěny 
nedostatky při hospodaření se svě-
řeným majetkem a fi nančními pro-
středky.

Zastupitelé schválili Dodatek 
č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby města 
Úvaly o rozšíření činnosti Vodoin-
stalatérství a topenářství.

Zastupitelé schválili vyhláše-
ní koncesního řízení na pronájem 
Městského koupaliště v Úvalech. 
Při detailních přípravách celé akce, 
s ohledem na dobu záměru (až 30 
let) a k předpokládaným vysokým 
nákladům je nutné řešit pronájem 
právě formou koncesního říze-
ní. Jedná se o řízení dvoukolové. 
V prvním kole budou zájemci vy-
zváni ke splnění kvalifi kačních 
předpokladů a v druhém kole bu-
dou zájemci, kteří splnili kvalifi -
kační předpoklady, vyzváni k po-
dání nabídky.

Zastupitelé také vzali na vědo-
mí dopis zastupitelům od vlastní-
ků pozemků Na Ztraceném korci. 
Zastupitelé konstatovali, že město 
Úvaly vykupuje pozemky maxi-
málně za cenu aktuálně stanove-
nou ve znaleckém posudku, a vzali 
na vědomí informaci o již probíha-
jícím zpracovávání „Pasportu tech-
nické infrastruktury Úvaly“, který 
dořeší charakter i předmětných 
pozemků.

Dále zastupitelé schválili vyhlá-
šení záměru prodeje části pozem-
ku č.2301 o celkové výměře 67m² 
za účelem příjezdu k nemovitosti 

a vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku č. 2301, o celkové výmě-
ře 5 m² za účelem umístění stavby. 
Jedná se o pozemky, které jsou již 
po mnoho let oplocené a slouží 
jako zahrada u soukromého rodin-
ného domu. 

Dále bylo schváleno zveřejnění 
záměru prodeje pozemku č. 3590/3 
o výměře 127 m2, druh pozem-
ku zahrada, za minimální cenu 19 
650,- Kč. Tento pozemek se nachází 
v ulici U Starého koupadla. Návrh 
na koupi tohoto pozemku podal pan 
vlastník sousedního pozemku z dů-
vodu toho, že pozemek aktivně sou-
kromě po mnoho let užívá.

Zastupitelé také schválili při-
jetí daru, kterým jsou pozemky 
č. 3225/1, o výměře 3380 m2, 
a č. 3233/6 o výměře 70 m2, a uza-
vření darovací smlouvy mezi 
městem a dárcem panem Jose-
fem Krutským seniorem. Jedná se 
o pozemky pro cyklostezku v pro-
storu u městského koupaliště.

Následně bylo schváleno přijetí 
daru, a to pozemku pod komuni-
kacemi v ulici Jiráskova, pozemek 
č. 1902/19. S vlastníky bylo vede-
no jednání a na jeho základě došlo 
k dohodě o darování. 

V uplynulých měsících pokro-
čila i další etapa ve výkupech 
pozemků pod úvalskými komuni-
kacemi. Jedná se o odkoupení po-
zemků pod komunikacemi (Ko-
llárova, P. Velikého, Fr. Šrámka, 
J. Lady, Maroldova, Škvorecká, 
Zahradní, Lesní, Ebenová, Praž-
ská). Těchto, více jak 10 pozem-
ků je ve vlastnictví soukromých 
osob. S těmito vlastníky byla 
vedena jednání a na základě nich 
došlo k dohodám o odprodeji 
těchto pozemků. Byly schváleny 
i příslušné kupní smlouvy na tyto 
pozemky.

Zastupitelé vydali Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/2015, o regu-
laci provozování loterií a jiných po-
dobných her. Výherní hrací přístroje 
mohou být provozovány v období 
pondělí až neděle 10:00–03:00 ho-
din. Pan Gloc se kriticky vyjádřil 
k problematice výherních automatů 
jako takových a sdělil svůj názor, že 
by bylo vhodné zvážit úplný zákaz 
těchto přístrojů. 

V souvislosti s plánovanou vý-
stavbou v lokalitě Radlická čtvrť za-
stupitelé rozhodli pojmenovat ulice, 
které zde nově vzniknou. Na mapě 
Úval v oblasti „Skeříkova“ se tedy 
objeví ulice: Mezi Cihelnami, Ka-
lišnická, Jakoubkova, Hvězdova, 
Orebitská, Sudoměřická, Domaž-
lická a Tachovská. Názvy respektují 
stávající pojmenování po osobách 
a místech, které byly spjaté s érou 
husitství.

Zastupitelé schválili uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
uzavřené mezi městem Úvaly a Ma-

teřskou školou Úvaly, a to v souvis-
losti s dokončenou výstavbou a za-
hájením provozu budovy mateřské 
školy Cukrovar (Bulharská ul.), kde 
je třeba smluvně ošetřit využívání 
těchto nových nemovitostí příspěv-
kovou organizací Mateřská škola 
Úvaly. Bezplatně se tedy školce 
předává do užívání objekt č.p. 1900 
a příslušné pozemky. 

Zastupitelstvu města byl také 
předložen návrh na zrušení usnesení 
č. Z-102/2014 ze dne 25. 9. 2014, 
kterým bylo schváleno poskytnutí 
příspěvku na splácení úvěru pro spo-
lek Junák Úvaly až do celkové výše 
200 000 Kč za účelem rekonstrukce 
klubovny. Toto usnesení nebylo re-
alizováno, a zastupitelé tak své pů-
vodní usnesení zrušili.

Na vědomí zastupitelé vzali 
i materiál týkající se kompetencí 
činností kontrolního výboru za-
stupitelstva města zpracovaný od-
borným poradenským centrem pro 
obce v rámci projektu „Odpovědný 
zastupitel pro otevřenou a hospo-
dárnou obec“. Činnost odborného 
poradenského centra pro Svaz měst 
a obcí zajišťuje Společnost pro roz-
voj veřejné správy, o.p.s., a také 
vzali na vědomí zápis ze zasedání 
kontrolního výboru, který svoji 
kontrolu zaměřil na zasakovací pás 
v oblasti U Horoušánek. Zpráva 
o provedené kontrole bude před-
ložena zastupitelům na některém 
z příštích jednání.

Zastupitelé odvolali na vlastní 
žádost ze zdravotních důvodů paní 
Mgr. Evu Špačkovou, dosavadní 
členku kontrolního výboru.

Dále zastupitelé schválili vyhláše-
ní záměru prodeje trafostanice v ob-
lasti Radlické čtvrti.

Ing. Váňová navrhla přiznání 
odměny Dr. Pokornému v maxi-
mální zákonné výši, a to 26 000 Kč 
hrubého měsíčně. Zastupitelé 
schválili po dohodě s panem Po-
korným odměnu ve výši cca 20 tis. 
Kč měsíčně. 

Připomínky občanů se týkaly 
černých skládek a uschlých stro-
mů v alejích v katastru města, 
stavebních aktivit kolem zasako-
vacího pásu v oblasti Horoušánek 
či posprejovaných stromů v Ma-
sarykově háji. Další dotaz se tý-
kal svazkové školy. Zastupitelé se 
dotazovali na stav navážky nedo-
volených terénních úprav v oblasti 
Pneuservisu Černý. Situaci řeší 
stavební úřad. Další dotaz se týkal 
problematiky dopravního značení 
v Žižkově ulici.

Videozáznam z jednání dne 24. 9. 
2015 je zde: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=xM7VTveeBTs

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)
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Do konce roku 2015 mají 
držitelé dočasných průkazů oso-
by se zdravotním postižením 
(OZP) a průkazů mimořádných 
výhod možnost zajistit si výmě-
nu za nový průkaz OZP. V přípa-
dě, že tak neučiní, nebudou moci 
po 1. 1. 2016 využívat žádné be-
nefi ty a nároky, které jim z vlast-
nictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu 
plastové kartičky obdobně jako 
občanský nebo řidičský průkaz.  
Tento typ průkazu je odolný pro-
ti poškození a chráněný vůči jeho 
padělání. Nahrazuje všechny dosa-
vadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31. 
12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) 
začal vydávat nové průkazy OZP 
v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, 
že výměna se týká přibližně 300 
tisíc klientů, je ještě stále řada 
lidí, kteří se s žádostí o výměnu 

na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na klienty, 
aby nenechávali vše na poslední 
chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového prů-
kazu OZP je třeba doložit aktu-
ální fotografi i, která odpovídá 
formátu podobizny určené na ob-
čanský průkaz (rozměr 35 mm x 
45 mm). Stejně jako při každém 
úředním jednání musí držitel prů-
kazu také prokázat svou totož-
nost občanským průkazem. Lidé, 
kterým ÚP ČR přiznal průkaz 
OZP po 1. 1. 2014, nemusí vypl-
ňovat žádnou žádost. Stačí, aby 
pouze doložili fotografi i a pode-
psali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách ÚP ČR. 
Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které 
vydávaly obecní úřady do konce 
roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával po-
dle legislativy účinné do 31. 12. 
2013, musí před samotnou vý-
měnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. Až poté 
jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat.                      (red)

Upozornění ÚP ČR

zprávy z města

Tropické dny v Úvalech 
v roce 2015

Červen 2 4. 8. 2015 35,2 °C

6. 6. 2015 32,3 °C 5. 8. 2015 31,6 °C

13. 6. 2015 31,1 °C 6. 8. 2015 35,8 °C

Červenec 12 7. 8. 2015 38,2 °C

2. 7. 2015 30,4 °C 8. 8. 2015 38,6 °C

3. 7. 2015 33,0 °C 9. 8. 2015 34,6 °C

4. 7. 2015 35,1 °C 10. 8. 2015 36,9 °C

5. 7. 2015 37,8 °C 11. 8. 2015 36,7 °C

7. 7. 2015 36,1 °C 12. 8. 2015 36,2 °C

12. 7. 2015 30,3 °C 13. 8. 2015 35,4 °C

17. 7. 2015 34,9 °C 14. 8. 2015 37,8 °C

18. 7. 2015 35,2 °C 15. 8. 2015 31,6 °C

19. 7. 2015 33,9 °C 27. 8. 2015 31,4 °C

21. 7. 2015 34,2 °C Září 2
22. 7. 2015 37,5 °C 1. 9. 2015 33,9 °C

24. 7. 2015 30,1 °C 17. 9. 2015 33,3 °C

Srpen 14
3. 8. 2015 31,4 °C Celkem 30

Jak bylo v Úvalech

Vlastník a provozovatel meteostanice – Robin Duspara
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Zpomalme překotný růst Úval, etapizujme
Omezení růstu Úval slibovaly 

před volbami všechny politické 
strany a sdružení. Jaká je ale na-
konec realita?

Na mimořádném prázdnino-
vém zasedání zastupitelstva byly 
schváleny plánovací smlouvy, 
ve kterých se město zavazuje 
spolupracovat s developery a tak 
rozšiřovat Úvaly o nově zastavěné 
plochy. Zastupitelé spolku PRO 
Úvaly pro tyto smlouvy nehlaso-
vali. Týká se to lokalit Výpustek 
(250 obyvatel) a U Horoušánek 

(150 obyvatel). Nyní je tak spolu 
s plochou u Radlické čtvrti (cca 
350 obyvatel), Nového Hostýna 
(3500 obyvatel) a Vinice (400 
obyvatel) nastartováno enormní 
množství ploch určených k zá-
stavbě rodinnými domy a vede-
ní města chce dokonce přidávat 
další. 

Argument opakuje stále jen je-
diný – budeme mít peníze na „dů-
ležité a nezbytné projekty“ (opra-
vu náměstí, rozvoj školek…). 
Vychází při tom z demografi cké 

studie, která ale zdaleka nerefl ek-
tuje všechny potřeby, jež novou 
výstavbou vzniknou (například 
dopravní zatížení, kolik aut navíc 
bude parkovat u nádraží apod.) 
a peníze získané od developerů 
tím, že jim bude stavba povolena, 
zdaleka nemusí být dostatečné 
pro občanskou vybavenost, kte-
rou budou noví obyvatelé potře-
bovat, natož na tu, kterou potře-
bujeme už my, stávající občané 
Úval. Nová zástavba tak Úvaly 
daleko více zatíží, než co jim 

přinese. Nelze zastavit zástavbu 
na všech plochách, ale lze za-
stavování zpomalit tak, aby se 
všechna občanská vybavenost 
a infrastruktura stihla připra-
vit.

Aby se růst obyvatel Úval co 
nejvíce zpomalil, navrhujeme za-
vést například etapizaci nového 
územního plánu. V čem taková 
etapizace spočívá? Zastavitelné 
plochy bychom rozdělili do 3 
skupin.
Etapa I. – zastavitelné ihned 

názory občanů

 Stavba železničního koridoru 
v současnosti již vytváří ucele-
ný obraz řešení želeniční stanice 
Úvaly s návaznostmi na stáva-
jící intravilán města. Postupně 
se otevírají přístupové komuni-
kace kolem nádraží. Z hledis-
ka cestující veřejnosti i občanů 
dotčených železniční tratí je ře-
šení značným přínosem,  i když 
v některých individuelních po-
hledech určitým kompromisem. 
Vše je dáno historickým umístě-
ním traťového tělesa s nádražím 
do intravilánu obce a též celým, 
 těžko měnitelným vedením ulic. 
Důležité je však docílení i prová-
dění stavebních prací na výprav-
ní budově i okolí mimo předmět 
stavby „Modernizace traťového 
úseku Praha Běchovice – Úva-
ly“ vlastníkem České dráhy, a.s., 
na základě požadavků vedení 
města Úvaly. Je však třeba, aby 
provedená díla nebyla poškozo-
vána a tím znehodnocována prá-
ce celého kolektivu pracovníků 
zajišťujících přípravu i realizaci 
jednotlivých částí stavby. 

Následuje pravidelná tisková 
zpráva vedení stavby.

Vážení občané města Úval a okolí,
po mírném zpoždění, způsobe-

ném dodatečnou úpravou odvod-
nění tubusu podchodu, se nám 
podařilo uvést opravený podchod 
na ostrovní nástupiště do provozu. 
Současně s tím byl umožněn pří-
stup i od ulice Vydrova po novém 
chodníku. Děkuji vám všem ces-
tujícím, kteří jste svým přístupem 
a respektováním pokynů pracov-
níků stavby přispěli ke zvládnutí 
mimořádné dopravní situace při 
své každodenní cestě do práce 
a z práce. Jedinou nepříjemnou pře-
kážkou, se kterou se musíme vypo-
řádat, je tedy zprovoznění výtahů. 
Vzhledem k některým drobným 
komplikacím budete muset do 9. 
11. 2015 použít provizorní lyžiny 
na schodištích, které nejsou příliš 
optimálním řešením, ale za sou-
časného stavu jediným možným. 
Doufáme, že tento stav se nám po-
daří v krátké době dořešit a uvést 
bezbariérový průchod podchodem 
do bezproblémového stavu.

Další komplikací, která nás 
v současné době trápí, je nedoko-
nalá těsnost izolací v podchodu 
u přejezdu a nutnost vyřešit v krát-

ké době zvýšený průsak vody 
do tubusu. V této chvíli probíhají 
jednání mezi investorem, projek-
tantem a zhotovitelem podchodu 
ohledně nejoptimálnějšího postu-
pu oprav. Nemůžu vyloučit ani 
krátkodobé uzavření podchodu 
z důvodu provedení nezbytných 
úprav, o kterém budete případně 
včas informování prostřednictvím 
komunikačních kanálů Města.

S postupujícím časem se re-
álně blíží i konečné dokonče-
ní hlavních stavebních prací 
na kolejích, a pokud počasí 
bude příznivé, tak i převážná 
část naplánovaných oprav ko-
munikací používaných stavbou. 
V souvislosti s opravami bych 
vás rád požádal o maximální 
součinnost s pracovníky stavby 
ohledně uvolnění jednotlivých 
částí komunikací tak, abychom 
tyto opravy zvládli v co nejkrat-
ším čase a zbytečně neblokovali 
omezené stavební prostředky. 
Asfaltování komunikací je před-
běžně naplánováno na začátek 
listopadu, ale přípravné práce 
je třeba provést v předstihu. 
Dokončení střední části kole-

jiště na pražském zhlaví je na-
plánováno na 9. 11. 2015 a poté 
bude bezprostředně zahájena 
poslední část výměny koleje č. 1 
s vložením nové výhybky, také 
na pražském zhlaví. Od 5. 12. 
2015 by celý úsek od Běchovic 
do Úval měl být kolejově do-
končen a umožňovat plynulou 
jízdu vlaků bez větších omezení.

Vážení občané, závěrem bych vás 
chtěl ujistit, že naše činnost ve va-
šem prostředí skutečně spěje ke kon-
ci. Zbývají nám některé dokončující 
práce v oblasti výpravní budovy, 
úklid zařízení stavenišť a dokončení 
montáží technologií, ale věřím, že 
termín konečného dokončení stavby 
v dubnu 2016 dodržíme.

Děkuji za spolupráci.
Tomáš John,

ředitel stavby

Příští informace bude zveřej-
něna opět za měsíc, aktuelní 
informace jsou průběžně umis-
ťovány na webových stránkách 
města Úval. Pro Život Úval sesta-
vil ing. Karel Böhm, MěÚ – Sta-
vební úřad Úvaly.

Železniční koridor

PO REKONSTRUKCIPŘED REKONSTRUKCÍ
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Etapa II. – zastavitelné, pokud 
bude I. etapa zastavěná z 80% 
a nejdříve po roce 2025
Etapa III. – zastavitelné, pokud 
bude I. a II. etapa zastavěná z 80% 
a nejdříve po roce 2035

Při etapizaci je tedy větší jistota, 
že nedojde k překotnému rozvoji 

zástavby a růstu počtu obyvatel, 
aniž by byly připravené služby pro 
tyto občany – školka, škola, kultura, 
obchody a také dopravní infrastruk-
tura.

Na zářijovém zasedání zastu-
pitelstva se o etapizaci diskutova-
lo a podpořili ji pouze zastupitelé 
za spolek PRO Úvaly. Moc tomu 

nerozumíme, protože etapizaci na-
vrhuje i volební program vítězného 
sdružení Otevřené Úvaly, a tak by 
bylo dobré společně napnout síly 
tímto směrem. 

Souběžně platí, že bychom měli 
nacházet plochy, u kterých bychom 
zastavitelnost zrušili úplně. PRO 
Úvaly navrhují alespoň etapiza-

ci rozvoje Úval, ovšem s tím, že 
všechny pozitivní změny v návrhu 
územního plánu projdou a budou 
procesně zapracovány neukvapeně, 
tedy tak, aby byl postup právně ne-
napadnutelný.

Jaromír Gloc a Jan Černý,
zastupitelé PRO Úvaly

Důstojným následovníkem na-
šeho pana Mirka Kočárníka 

se stal Jaromír Jansa. Opět skvě-
lá muzika a trocha změny v reper-

toáru roztančila a rozezpívala té-
měř zaplněný sálek v DPS v neděli 
27. 9. 2015. Vzhledem k ocho-
tě pana Jansy zase přijet se dá 
předpokládat, že úspěšně rozje-
tá tradice  dvakrát ročně taneč-
ních a poslechových odpolední, 
pořádaných Komisí pro kulturu 
Rady města Úvaly, zůstane za-
chována. Z fotoseriálu je zřejmé, 
že se hosté bavili, občerstvovali, 
tančili, zpí-
vali, tleskali 
s povděkem 
i do rytmu 
a ocenili pří-
val „nových“ 
p a m ě t n i c -
kých melodií. 
Jak to bývá, 
v druhé polo-
vině odpoled-
ne se vyplavil 

i adrenalin 
zatím sedí-
cích a spon-
tánně se šlo 
na diskotéku, 
kterou absol-
vovaly všech-
ny přítomné 
věkové kate-
gorie. Kdo se 
nevešel, tan-

čil i na druhém 
konci sálku. 
Hanička Černá, 
z obce Baráč-
nické, přivedla 
a uvedla výbor-
ného všestran-
ného hudební-
ka a zpěváka, 

tak se nám snad nebude nestýskat 
po panu Kočárníkovi, kterému 
tímto děkujeme za roky strávené 
mezi námi. A nyní rychle zamlu-
vit termín na Velikonoce a příští 
Václavskou, pan Jaromír Jansa 
má zaplněný diář.

Za Komisi pro kulturu, a věřím 
že i za zúčastněné, 

se těší Alena Janurová.

kultura a volný čas

Václavské odpoledne aneb Tradice v jiném podání

Nepál, země chudá a bohatá
Prý se podle pana Milana 

Procházky říká, že kdo byl 
v Nepálu, chce se tam nejméně 
jednou vrátit. On sám tam byl 
potřetí, prvně sám v roce 1995, 
s manželkou Ivonou v r. 1998 
a dvěma vzrostlejšími dětmi loni, 
těsně před zničením části pamá-
tek zemětřesením v Káthmándú 
a jiných oblastí Nepálu. Přivezli 
si množství zážitků, které nám 

s ochotou zprostředkovali, včetně 
uvítacího Masala Tea pro každého 
hosta, který vkročil 2. října 2015 
před 19. hodinou do sálku DPS 
na besedu o cestě po vlastních 
stopách v zemi velehor. Čaj voněl 
až na náměstí Svobody a přilákal 
víc jak padesátku zájemců, kteří 
možná nečekali takové kvantum 
informací od historických, přes 
obecné politické, hospodářské, 

geografi cké, etno-
grafi cké, demo-
grafi cké, nábožen-
ské… po osobní, 
v ústním i fotogra-
fi ckém podání. Při 
brouzdání na netu 
se dají najít po-
drobná encyklope-
dická fakta o ze-
mích světa, ale 
být jaksi u zdroje 
a mít je z první 
ruky od přímých 
účastníků, to stojí 
za to. Promítací 
plátno ověnčené 
barevnými pra-
porky s natištěnými modlitbami 
v sále provoněném tyčinkami, 
ostrým kořeněným čajem, ro-
zehřáté obecenstvo, dvě hodiny 
zajímavostí a přátelského poví-
dání a dotazů – tento večer ráda 
Komise pro kulturu Rady města 
Úvaly zprostředkovala. Rozšíři-
la tím úhel poznání návštěvníků 
minulých besed s podobnou te-
matikou. A Barmu, o té jsme ještě 

v Úvalech z úst cestovatelů nesly-
šeli, tak tu navštíví Procházkovi 
koncem roku. Dáme do plánu 
akcí na další rok. Z krátkého fo-
toseriálu je patrná jak atmosféra 
večera, tak kdo jsou manželé Pro-
cházkovi, jak byli hosté vítáni, 
jak debatovali, plnili sál, popíjeli 
a naslouchali.

Za KuK text a foto 
Alena Janurová, 

foto Vladislav Procházka
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prokládal ukázkami a na jedny 
housle, určené pro menší kon-
certní prostory, zahrál i vlast-
ní skladbu „Paganiniáda“, ta 
doložila jeho úžasné umění. 
Nadšeným přítomným osvětlil 
i umění dalšího, od houslařů 
odděleného, mistrovského 
řemesla – výrobu smyčců. 

Jaroslav Svěcený je milý, 
skromný a vstřícný člověk, 
jenž v Úvalech ocenil 
i přítomnost mnoha dětí 
na tomto říjnovém 
koncertě a po vy-
stoupení jim věnoval 
s radostí chvilku 
popovídání a auto-
gramy a nejen jim.

Za kulturní 
komisi
Alena  

Janurová

Foto autor

10
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Umění z Úval na zámku Klenová 
a v Praze

Úvalský Ateliér Krupka, který se zaměřuje na umělec-
ké vazby a bibliofi lské tisky, vystavoval ukázky originální 
tvorby od 3. září do 31. října 2015 v galerijních prostorách 
zámku Klenová. Výstava s názvem Z lesa do lesa, kterou 
připravila Galerie Klatovy, byla sestavena z prací osmnácti 
českých autorů z minulosti i z přítomnosti, kteří byli nebo 
jsou inspirováni Šumavou a v jejich umělecké činnosti 
se objevují motivy z přírody. Téměř stovka vystavených 
děl ukázala šíři výtvarné scény zaměřené na dřevořez, 
dřevoryt a linoryt. Tvorba Miroslavy a Lubomíra Krupko-
vých byla představena exempláři z unikátních autorských 
knih z období let 1999 až 2014 vyrobených na ručně čer-
paném papíru, které 
zdařile expozici do-
plnily a oživily. 

Širší soubor prací 
manželů Krupko-
vých je nyní možné 
spatřit na výstavě 
v Praze v galerii 
antikvariátu Ztich-
lá klika, Betlémská 
10. Vernisáž proběh-
la 22. října, výstava 
potrvá do 15. listo-
padu.

Vladislav Procházka

Pozná laik rozdíl ve zvuku tónů 
části skladby zahrané opakova-
ně na sedm různě starých houslí 
od světových mistrů houslařského 
umění a mistrů výroby smyčců ru-
kou geniálního umělce? V prvních 
tónech většinou ano, je překvapen 
a žasne, co vůbec dosud nevěděl.

Jaroslav Svěcený (nar. 8. pro-
since 1960 v Hradci Králové), 
český houslový virtuóz s více jak 
41 nahraných CD světového hous-
lového repertoáru, popularizátor 
a propagátor vážné hudby. Je nejen 
sólistou, ale také znalcem historic-
kých houslí a jejich stavby. Tyto 
nástroje sám také vystavuje, před-
vádí i nahrává jejich zvuk… (tolik 
encyklopedická data z netu, kde 
lze nalézt rozsáhlou přehlednou 
řadu jeho projektů, životopis atd). 

Volnočasové centrum “65“ 

8. října 2015 vpodvečer zaži-
lo premiéru houslových tónů 
nástrojů vyrobených v Miláně, 
Praze, Francii, Tyrolích v roz-
mezí 17. až 20. století. Byl to 
koncert hudby a slova. Skvělý 
houslista okouzlil nejen tóny 
sedmi vzácných nástrojů. Jeho 
hbité prsty dokázaly předvést 
zvuky staletí umění houslařů 
světových jmen i barvu tónů 
houslí různých tvarů  (plo-
ché, baculaté), zabarvení laků 
(tajemství starých mistrů ře-
mesla, která šla i s některými 
do hrobu), použitého dřeva 
vyzrálých stromů z horských 
oblastí. Zasvěceně popsal 
stavbu nástrojů a jejich vý-
robu. Předvedl jejich použití 
v komorních či velkých kon-
certních sálech. Slova Mistr 

Zasvěcené
informace
od houslového
virtuóza Jaroslava Svěceného

Komise pro kulturu (KuK, jak se leh-
ce familiérně oslovujeme) má svou prá-
ci, téměř týdenní, až někdy denní jako 
koníčka. Ale nebýt ostatních spolupra-
covníků z řad MěÚ, zejména dvou pánů 
– správce DPS pana Karlina a správce 
“65“ pana Černého, tak některé akce 
pořádané KuK nedopadnou tak,  jak si 
komise představuje. Oba ochotně vy-
pomohou a dokáží se přizpůsobit po-
žadavkům členů KuK a zvládají nápor 
lidí a přípravu židlí a úklid poté, všeli-
jaké přestavby pódií a plátna, techniky, 
potřebné k instalaci scény. Ostatní ma-
teriální potřeby (tisk plakátů a vyvěšení, 
návštěvní kniha ad.) zase zajišťují pra-
covnice správního odboru MěÚ a neza-
pomeňme na současné TS (bývalé VPS) 
s pomocí převozu čehokoliv aj. Největší 
nápor na výpomoc bývá u akcí, jako je 
advent, ples, čarodějnice, to správní od-
bor i jeho bývalá vedoucí, nyní tajemni-
ce, přiloží ruku k dílu. Po příchodu zá-
stupkyně školy do KuK je i spolupráce 
se ZŠ Úvaly na jedničku. Noví mladí 
zase přinášejí nápady a práce narůstá. 
A tak všichni členové KuK přikládají 

podle svých možností ruku k dílu, počí-
naje plánem rozpočtu, plánem rozložení 
akcí, nápadem, kontaktem na účinkují-
cího, zajištěním velkých i malých akcí 
– tradičních i úplných novinek – a účin-
kujících pro potěchu obyvatel Úval, in-
stalací výstav, opatřením symbolických 
stvolů, květin  či drobného upomínko-
vého úvalského dárku, šatnou, vařením 
kávy, zajištěním drobného občerstvení 
pro účinkující převážně z domácích 
zdrojů členek týmu, pořadatelstvím, 
scénou, fotografi ckou dokumentací atd. 
Nic se samo neudělá, všichni v KuK 
mají nějaké úkoly a akcí je hodně. 
Na velkých akcích se samozřejmě podílí 
i Město Úvaly, leckdy pod záštitou pana 
starosty, to je také velký přínos. Může-
me zmínit jen nepatrnou část – pódium, 
velká podpora adventních týdnů atd., 
nevyjímaje městskou knihovnu a poda-
telnu s prodejem lístků.

Poděkujme si navzájem za tuto 
krásnou spolupráci, na které má po-
díl spousta výborných lidí.

Jak to vidí členka KuK, 
Alena Janurová

Občas je dobré vzpomenout 
na vzájemné vztahy
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IX. úvalské jabkobraní je za námi
Tak jaké byly letošní novinky? 

V koloběžkárně si u Pavla Štorka 
mohli dospělí i děti vyzkoušet, jak 
na tom jsou s fyzičkou i techni-
kou při jízdě na koloběžce. Když 
v poledne na návštěvníky doléhal 
hlad, mohli si v parčíku opéct 
tismické buřty (bezpečně v kovo-
vém ohništi – děkujeme za zapůj-

čení Hospodě na dobrým místě). 
V rámci našich výtvarných dílni-
ček bylo letos nově malování bílé 
keramiky. Mohli jste obdivovat 
přadlenu i s kolovrátkem v akci. 
Téměř na poslední chvíli jsme se 
domluvili na spolupráci  s Domo-
vem Sociálních Služeb – Týden-
ní stacionář Vilová, který se tak 

mohl návštěvníkům 
prezentovat výrob-
ky svých klientů. 
V této spolupráci se 
budeme snažit po-
kračovat. 

Asi největší bom-
ba letos byla soutěž 

výrobků. Dílka 
byla velmi, 

velmi zda-
řilá a porotě 

z toho až 
šla trošku 

hlava kolem. V katego-
rii kolektivů se zúčast-
nilo téměř 40 tříd, což 
je absolutně rekordní 
účast. Příchozí všech-
ny výrobky viděli vy-
stavené v prostorách 
školy, takže se mnou 
určitě budou souhla-
sit. Ale laťku prokla-
tě vysoko nasadili 
také vařící/pečící 
soutěžící. Je vidět, 
že fantazie lidí té-
měř nezná mezí, 
a pořád se najde 
spousta těch, kteří 
jsou ochotni ve svém 
volnu něco vymýšlet 
a tvořit.

Opět patří velké díky škole, 
která nám poskytla na sobotu část 
svých prostor, a všem našim rodin-
ným příslušníkům a kamarádům, 
kteří nám chodí pomáhat. Ven-
kovní dřevěné hlavolamy, které 
zaujaly návštěvníky od nejmen-
ších až po největší,  nám zapůjči-
lo sdružení  Středověk  neskončil.

Zrátka  a dobře, sami bychom 
to prostě nemohli všechno zvlád-
nout.

Příští ročník bude jubilejní, 
tudíž se budeme snažit vymyslet 
něco  extra. Tak přijďte, budete 
vítáni!

Za Spolek Jonatán 
Jana Horová, 

foto Vladislav Procházka
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Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve na 
pořad 

věnovaný autorovi „Limonádového Joea“

„Režisér Jiří Brdečka“
Tereza Brdečková a Jiří Dědeček uvedou  tvorbu 
režiséra, scenáristy a výtvarníka Jiřího Brdečky

13. 11. 2014 v 19 hod.
 sál DPS, nám. Svobody 1570

Vstupné dobrovolné

Komise pro kulturu Rady města Úvaly Vás zve na 

koncert

Sobota 5. 12. 2015 v 16 hodin 

v kulturním sále DPS

na nám. Svobody

Vstupné dobrovolné

Na koncertě lze zakoupit několik titulů na CD               
www.musicadolcevita.eu
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Tak trochu… Úlet 2015
Možná je to poněkud provo-

kativní název. Možná je zámě-
rem podnítit zvědavost. Není ale 
zapotřebí mít obavu, že se jedná 
o jakousi extravagantní akci pro 
malou skupinu lidí. Na letošním 
Úletu, který proběhl v MDDM 
v sobotu 19. září, bylo jako 
v minulých letech zřejmé, že jde 
o zajímavé mezigenerační setká-
ní tvůrců a příznivců různého 
uměleckého zaměření. V budově 
MDDM bylo možné si prohléd-
nout obrazy Giana Lucca Cor-
nelia, Petra Gilberta, Beaty Ku-
ruczové, Jarmily Švehlové, Ivy 
Fíkové a Aleny Janurové. Každý 
z těchto výtvarníků má osobitý 

projev, který mnohdy překraču-
je hranice reality a dostává se 
do světa snů a fantazie. Návštěv-
níky galerie zaujala keramika 
Petry Hřivnáčové, která klade 
důraz na kvalitní řemeslné zpra-
cování. Bez povšimnutí nebylo 
možné minout poeticky laděné 
fotografi e Zbyňky Šolcové a Te-
rezy Šídlové. Především dámské 
publikum zaujaly kožené šperky 
Sylvy Brožíčkové a Katky Du-
díkové nebo korálkové šperky 
Veroniky Mrázikové. Tradiční 
řemeslo a dovednost vyvěra-
ly z platnéřských a kovářských 
výrobků Zdeňka Grausama. Ná-
paditostí a pečlivým řemeslným 

zpracováním vynikaly předměty 
s indiánskou tematikou od Ota-
kara Pospíšila.

Součástí odpoledne byla vi-
deoprojekce fi lmů Lubomíra 
Krupky, na nichž byl patrný pro-
fesionální přístup ke zpracova-
ným námětům. Pamatováno bylo 
také na děti. Mohly si vyzkoušet 
s Martinem Sismilichem a Mi-
chalem Klasou dálkové ovládá-
ní modelů aut, malovat obrázky 
s Romanou Mrázikovou, zahrát si 
šachy s Petry Nováčkem a Slaví-
kem nebo zhotovit podkovu pod 
vedením Máji Sitkové u opravdo-
vé kovářské výhně. O hudební do-
provod se staraly na venkovním 

pódiu kapely Rockover, Country 
Roy Jirky Včeláka, Blues Klan, 
folkařka Magdaléna Krupičková 
a Zbyňka, Václav a Antonín Šol-
covi, o dobrý zvuk Ondřej Pospí-
šil.  Dlouhodobě úspěšné taneční 
oddělení MDDM se připomnělo 
vystoupením taneční skupiny 
Džuniorz ve stylu street dance.

Jako už v minulosti nabyl ná-
vštěvník přesvědčení, že v Úva-
lech je mnoho šikovných a talen-
tovaných lidí. Proto na otázku, 
zda i v příštím roce toto téměř 
sousedské setkání opakovat, exis-
tuje jednoznačně kladná odpo-
věď.

Vladislav Procházka

Šachisté v Úvalech vstoupili do nové sezony
Po letní přestávce vstoupil 

do nového ročníku seriál šacho-
vých turnajů v rapid šachu, kte-
rý se koná v úvalském MDDM. 
Seriál nese název Velká cena 
MDDM Úvaly a celkem se jedná 
o 4 turnaje, hrané v průběhu škol-
ního roku. Z nich se do celkového 
pořadí každému hráči započítá-
vají tři nejlepší výsledky. Pojďme 
se tedy podívat, komu se v neděli 
11. října nejlépe povedl start 
do celého ročníku.

Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 16 šachistů, z toho bylo 
pět dětí. Nás pořadatele těší, 
že roste úroveň úvalských tur-
najů a cestu na něj si nacházejí 
i silnější hráči z okolních od-
dílů. Jeden z nich – Jan Fiala 
(ŠK Český Brod) si pak zce-
la zaslouženě odnesl cenu za 

1. místo – jeho 6,5 bodu ze 
sedmi partiií bylo skvělým vý-
konem. Na druhém místě pak 

díky lepšímu pomocnímu hod-
nocení skončil Milan Petras 
(ŠK Bohnice) s pěti body a třetí 

Miroslav Hašpl (ŠK Sokol Vy-
šehrad) – také s pěti body. Nej-
lepším úvalským hráčem se stal 
Oldřich Doležal, který skončil 
těsně pod stupni vítězů.

Dětskou kategorii ovládl Mi-
chal Šetka, který získal 3,5 bodu. 
Na druhém místě skončila Nikol 
Slavíková se 3 body a třetí místo 
získal Timothy Fernando se zis-
kem 2 bodů.

Kompletní výsledky turnaje si 
můžete prohlédnout na stránce 
http://bit.ly/sachyuvaly201510

Již nyní vás zveme na další 
turnaj, který se uskuteční v sobo-
tu 12. prosince od 14 hodin opět 
v prostorech MDDM Úvaly. Pro 
přihlášky nebo bližší informace, 
prosím, pište na emailovou adre-
su petr.slavik@volny.cz

Petr Slavík

Předvánoční atmosféra MDDM
Vážení čtenáři, 

pojďte se na chvíli zastavit a přijďte 
si s námi prožít zlomek předvánoční 
atmosféry jako za časů našich babi-
ček. V loňském roce jsme se scházeli 
po tři dny v sálku DPS, kdy si členky 
Klubu lidové tvorby Praha pro ná-
vštěvníky všech generací připravily 
ukázky starých technik a zájemci si 
je mohli zkusit.  A bylo nám všem 
tak nějak dobře, protože laskavost, 
vstřícnost, mistrovská provedení 
a schopnost naučit jsou těmto dámám 
vlastní. Na důkaz kvalifi kovanosti 
lektorek mohu uvést, že např. paní 
Miluši Šímové byl v roce 2014 udělen 
titul Mistr tradiční rukodělné výroby 
ve Středočeském kraji. Tímto titulem 
jsou oceňováni ti, kteří se snaží udržet 
znalosti a dovednosti tradičních ruko-
dělných technologií, účinně a kvalifi -
kovaně je prezentovat a předávat dal-
ším generacím.

Věříme, že vánoční návody osloví 

i vás a vyhradili jsme pro ně ve dnech 
14. – 16. prosince 2015 celé spodní 
patro MDDM.

V galerii v prvním patře budete 
moci ve stejném čase zhlédnout Vá-
noční výstavu dětských prací rozma-
nitých technik z výtvarných a kera-
mických kroužků MDDM. A věřte, 
že děti vedené zkušenými lektorkami 
nabízí nové pohledy na svět a tvorbu 
plnou invence. 

Všechny vás srdečně zvu a přeji 
i krásné zahájení adventního času, 
ke kterému jistě přispěje i Bohemian 
Choir sbormistra Martina Vydry, kte-
rý vystoupí na slavnostním „Rozsví-
cení vánočního stromu v Úvalech“. 

Jana Pospíšilová, 
ředitelka MDDM 

P.S.
Pozdrav čtenářům Života Úval  z Praž-
ského hradu, který je pořád krásný,  
posílají  turisťáčci  s Olčou a Danou.  
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školství

Podzim ve školce
V září nám začal nový školní 

rok plný změn, plný pozitivních 
změn. Od září začala fungovat 
nová mateřská škola v Bulharské 
ulici, která rozšířila kapacitu pro 
přijetí dětí o 50 míst. Díky této 
školce jsme mohli opět přijmout 
i tříleté děti, které si díky laskavé 
péči našich učitelek velice rychle 
zvykly a už poučují i rodiče, jak 
to správně chodí v „jejich školce“. 

V novém školním roce spus-
tila školka i nové webové strán-
ky, které usnadní přehled rodi-
čům a poskytují i mnohem širší 
zpětnou vazbu na dění ve škol-
ce.  Na úvodní stránce www.
msuvaly.cz najdete odkazy na jed-
notlivé školky, takže již není třeba 
si pamatovat jednotlivé adresy. 
V současné době se ještě „dola-
ďují“ stránky školky Pražská, aby 
nakonec byl design stránek všech 
školek stejný a jednotný. Rodiče 
zde najdou nejen veškeré kontak-
ty, dokumenty, informace ohledně 
fungování školky, akcí, ale i fotky 

z akcí a projektů, do kterých se 
MŠ Úvaly velice často zapojuje. 
Velmi nás potěšily kladné odezvy 
od rodičů, kterým se náš nový 
web líbí a my se budeme snažit 
ho i nadále vylepšovat!

Ani na podzim ale naše školka 
nezahálí a kromě pravidelných 
divadélek, které děti téměř vždy 
rozesmějí a veselí je slyšet až 
ven, jsme vyrazili na výlet do Ko-
něpruských jeskyní a nezapome-
nutelný byl i oběd na sluníčku 
u medvědího výběhu v Zoo Tá-
bor, který se velmi vydařil a i naši 
nejmenší účastníci vše zvládli 

jako „staří mazáci“. V autobusu si 
pak zaslouženě zdřímli.

  
A hned další týden se ve školce 

objevil sokolník. Ukázky výcviku 
dravců a jeho poutavé vyprávění 
zaujalo všechny. Odvážnější děti 
si mohly dravce dokonce podržet 
a pohladit.

Jako další rozptýlení režimu 
byla návštěva Jonáše Koukla se 
spoustou neobvyklých bubnů 
a nástrojů z celého světa, které si 
děti mohly vyzkoušet na vlastní 
kůži. A že opravdu zkoušely, až se 
školka otřásala!

 Velice rádi jsme ve školce 
uvítali i „zubařky“, veselé mladé 
odbornice z oboru dentální hygi-
eny, které hravou formou ukazo-
valy dětem, jak správně pečovat 
o svůj chrup. 
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 Kromě hravých lekcí anglič-
tiny pro předškoláky jsme nově 
domluvili s paní Janou Šveňho-
vou několik dopoledních tvoření 
keramiky, které, doufáme, budou 
děti bavit.

Školka samozřejmě nevyne-
chala ani IX. úvalské jabkobraní. 
Jednotlivé třídy vytvořily velmi 
nápadité obrázky a výrobky, které 
v soutěži obsadily přední místa. 
Děti měly radost nejen z umístění, 
ale i ze sladkých výher, které byly 
odměnou za jejich snahu.

Nyní máme před sebou pod-
zimní úklid zahrady ve spolupráci 
s Výborem rodičů, při kterém spo-
lečně s rodiči připravíme zahradu 
na zimu. Školka zajistí pro rodiče 
zázemí, materiál a společnou prací 
vše rychleji zvládneme. Toto nefor-
mální setkání přispěje k prohloube-
ní spolupráce rodičů a školky. 

Pokud chcete vědět více o dění 
ve školce, sledujte naše nové in-
ternetové stránky, které průběžně 
aktualizujeme a doplňujeme.

MŠ Úvaly

Nečekaná návštěva u nás ve školce
Jednoho slunného dopoledne, 

když jsme si hráli na zahradě MŠ, 
uslyšeli jsme zaržání… To přeci 
není možné, co by dělal kůň tady? 
A tak jsme se šli podívat, no né! 
Skutečně! A kdo to na něm nese-
dí? Naše paní učitelka! Nemohli 
jsme se vynadívat. Koník Barney 
se za námi přišel 
podívat do škol-
ky. Někteří z nás 
mají zkušenos-
ti s koňmi, ale 
někteří žádné, 
všichni jsme však 
zvědavě poslou-
chali, co nám 
paní učitelka vy-
práví. Dozvěděli 
jsme se spoustu 
zajímavých věcí 
o koních. Nikdo 
z nás ani nedu-
tal, drželi jsme se 

za ruce a hleděli velkýma očima 
na toto ušlechtilé zvíře, které bylo 
tak hodné a klidné. A na závěr, 
jsme si Barneyho mohli pohladit 
po hebkém čumáčku. To byl tedy 
zážitek! 

  Děti z budovy Pražská, 
MŠ Úvaly

Ve zdravé ČR zdravý zub – dentalalarm 
prevence v MŠ

V naší mateřské škole vedeme 
děti k tomu, aby si vybudovaly 
vztah ke zdravému životnímu 
stylu, možnosti využíváme růz-
né.

Příkladem výchovy ke zdraví 
byl projekt „VE ZDRAVÉ ČR 
ZDRAVÝ ZUB“. Cílem toho-
to projektu je naučit správnou 
techniku čištění a ukázat, jak za-
cházet s dentálními pomůckami 
a motivovat k péči o svůj chrup.

Dne 17. 9. a 2. 10. 2015 navští-
vily budovu Kollárova student-
ky Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni a budoucí zub-
ní lékařky Blanka Mokošínová 
a Irena Černá, které jsou zapoje-
ny do tohoto programu, aby dě-

tem ukázaly, jak si správně čistit 
zuby.

Povídaly si s dětmi, proč je nut-
né čistit si zuby, vyprávěly jim 
pohádku o zoubkách, naučily je 
správnému čištění zubů. Přivezly 
si velký kartáček a velký model 
chrupu, na kterém nejprve dětem 
ukázaly, jak si správně čistit zuby. 
Děti měly své zubní kartáčky 
a opakovaly čištění po děvčatech. 
Nakonec si děti vybarvily omalo-
vánky se zubní tematikou.

Děkujeme oběma studentkám 
za velmi poutavou, přínosnou 
přednášku a pěkný přístup k dě-
tem.

Kolektiv budovy Kollárova, 
MŠ Úvaly

Netradiční obrázky z přírodnin
Jelikož bylo v září venku ješ-

tě krásně teplo, rozhodla jsem 
se s dětmi vyrazit na výtvarnou 
výchovu do lesíka. Úkol zněl jas-

ně: „Utvořte jakýkoliv obrázek 
pouze z přírodnin, které najdete 
na zemi." Děti se do zadaného 
úkolu pustily s velkým nasazením. 

Na závěr hodiny 
proběhlo hodno-
cení. Nedalo se 
rozhodnout, kdo 
měl obrázky nej-
hezčí, protože 
každý to pojal 
po svém, což 
bylo také úče-
lem.

Podívejte se 
alespoň na ně-
které z nich.

Mgr. Marcela 
Průžková a 3. A

Nová čítárna a školní klub v ZŠ Úvaly
V září byl v úvalské základní 

škole otevřen nový prostor, kam 
si děti chodí číst a také tam tráví 
volný čas po vyučování. V roz-
hovoru s ředitelem školy Jaro-
slavem Březkou a Annou Dostá-
lovou z výboru rodičů se dozvíte 
více o vzniku a fungování této 
čítárny resp. školního klubu.

Odpovídá Jaroslav Březka, 
ředitel ZŠ Úvaly

V úvalské zá-
kladní ško-
le byl v září 
otevřen nový 
školní klub, 
který zároveň 
slouží jako 

čítárna. Mohl byste říct více 
o tom, jak to vše funguje? 
Jaroslav Březka: „Školní klub 
je v tomto školním roce určen 
pro žáky 5.–9.  tříd a je otevřen 
od pondělí do pátku od 13 do 16 
hodin. Školní klub využívá ke své 
činnosti nový prostor čítárny.
Nabízíme v něm možnost za-
půjčení nově zakoupených knih, 
jejich četbu, práci s knihou, be-
sedy i zpracovávání studijních 
materiálů, ale i možnost využít 
dle individuálního zájmu des-
kové hry k relaxaci i rozvoji do-
vedností.
V dopoledních hodinách využíva-
jí učitelé se žáky čítárnu k reali-
zaci čtenářských dílen.“

Co na novou čítárnu a klub ří-
kají děti a učitelé? 
Jaroslav Březka: „O využití 
nového prostoru je velký zájem 
jak ze strany dětí, tak i učitelů. 
Zatím mám od nich jen pozitivní 
ohlasy.“

Jak byl celý projekt financo-
ván?
Jaroslav Březka: „Náklady 
na přeměnu nevyhovující malé 
sborovny v čítárnu činily cca 
50 000 Kč a na jeho fi nancování 
jsme využili fi nance z rezervního 
fondu získané částečně z vánoč-
ního jarmarku a částečně  ze zá-
půjčky prostor školy.
Náklady na pořízení 390 nových 

knih, 10 elektronických čteček 
a jednoho notebooku ve výši cca 
105 000 Kč jsme získali zpra-
cováním projektu se zaměřením 
na šablonu s názvem „Čtenářské 
dílny jako prostředek ke zkva-
litňování čtenářství a čtenářské 
gramotnosti“ v rámci Výzvy č. 56 
z operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost.“

S celým projektem pomáhal vý-
bor rodičů, zejména Anna Do-
stálová s manželem. Jak hodno-
títe tuto spolupráci?
Jaroslav Březka: „Spolupráce 
fungovala velmi dobře a oběma 
moc děkuji za aktivitu, nápady 
i vynaložené úsilí.“

listopad_2015.indd   15listopad_2015.indd   15 11/1/15   8:48 PM11/1/15   8:48 PM



16

Život Úval 11/2015školství

Odpovídá Anna 
Dostálová, člen-
ka výboru rodi-
čů (dětí na ZŠ 
Úvaly)
Na vzniku nové 
čítárny respek-
tive školního 
klubu jste se 

s manželem velmi aktivně podí-
leli. Mohla bys říct více o tom, 
jak to vše probíhalo? 
Anna Dostálová: „Díky zkuše-
nostem se zařizováním školky 
a apartmánů v Praze, jsem na-
bídla pomoc ve výboru rodičů 
s vybudováním čítárny. Zajímala 
jsem se v prvé řadě o požadavky 
na funkčnost, jakému počtu dětí 
má prostor sloužit a jak by měla 
čítárna fungovat.  Vycházela jsem 
pak z velikosti dané místnosti, 
bývalé sborovny, a školního roz-
počtu. Ten tvořil převážně výtě-
žek z vánočního jarmarku. Před-
pokládali jsme, že v létě budou 
rodiče na dovolených stejně jako 
my a že se realizace může protáh-
nout. Řekli jsme si však, že by-
chom chtěli do konce září čítárnu 
dokončit a případné dolaďování 
dodělávat v průběhu školního 
roku.“

Jak jsi přistupovala k navrho-
vání interiéru čítárny, jaké prv-
ky jsi tam využila? 
Anna Dostálová: „Při navrhová-
ní interiéru je pro mne omezený 
rozpočet pokaždé výzvou, pro-
tože mne nutí zamyslet se nad 
materiály, které již jsou k dispo-
zici nebo které se dají recyklovat. 
Rozhodla jsem se proto využít 
všude dostupné dřevěné palety, 
vyřazené školní knihovny a po-
užité džíny, dodat tomu všemu 
nový punc a pomocí barev dola-
dit. V polovině června jsem již 
měla připravené skici a manžel 
zpracoval 3D návrhy. Společně 
se zástupci z řad učitelů jsme se 
domluvili na některých detailech 
a vybrali fi nální podobu tak, aby 
byl v čítárně prostor na sezení 
i společný kruh na zemi a aby se 
do ní vešla pohodlně jedna třída, 
aniž by se kdokoliv cítil stísně-
ně. Navíc jsme potřebovali, aby 
se do čítárny o velikosti 7 x 4 m 
vměstnaly dva PC stolky a mini-
málně pět knihoven, takže to celé 
bylo poměrně náročné na dispo-
ziční řešení.“

Na celém projektu spolupraco-
vala řada lidí, a to nejen z vý-

boru rodičů. Můžeš říct více 
o tom, jak tato spolupráce vy-
padala? 
Anna Dostálová: „Při realizaci 
jsme počítali se zapojením dal-
ších rodičů, ať už tím, že přispějí 
do sbírky džínů nebo pomohou 
s následným šitím denimových 
potahů či natíráním knihoven. 
Od začátku jsem věřila, že se 
ten nápad povede a že se rodiče 
na výzvu výboru přidají. A tak 
se o prázdninách sešla dvakrát 
parta maminek dobrovolnic, aby 
natřela knihovny před školou. 
Manžel byl při tom a později 
se ujal smontování palet, které 
tvoří stupňovité sezení. Samo-
zřejmě by se práce neobešly bez 
zapojení školy, která například 
zorganizovala sbírku džínů. Vy-
malování provedl na jedničku 
pan školník Salák na základě 
barevného grafi ckého návrhu, 
který jsem na stěnu připravila 
se svou sestrou Martinou Singe-
rovou, kterou design živí. Škola 
poskytla kontakty na dodavatele 
koberců a rolet. V září se začaly 
šít potahy na matrace. K tomu 
musím říct, že se mi podařilo 
vybranými džíny zaplnit celý 
kufr auta! S nadsázkou říkám, 
že jsme tím sekundárně přispěli 
k denimové revoluci v Úvalech 
a pomohli jsme obnově šatní-
ků. Na šití potahů se nabídly 
tři maminky, úžasné švadleny 
– Barbora Korbelářová, Lenka 
Dočkalová a Marcela Florián-
ková. Sešily různorodé kousky 
džínových pruhů k sobě a tím 
vznikly zajímavé patchworko-
vé vzory. Jejich obětavost byla 
neskutečná! Ještě jsme dostali 
darem džínový potah na po-

hovku, který nám v čalounictví 
v Horoušanech přešili na sedací 
vak.  Stropní dekorace z písmen 
se nyní dodělávají ve spolupráci 
s dětmi. Požádala jsem, aby při-
pravily šablony. Dohodli jsme 
se, že děti ještě vyberou citát 
z knihy, který napíšeme do vol-
ného prostoru na stěnu.“

Chtěla bys dětem i pedagogům, 
kteří budou v čítárně trávit čas, 
něco popřát? 
Anna Dostálová: „Čítárna a klub 
začaly fungovat v termínu, a to po-
važuji za úspěch. Pro mne osobně 
bylo největší radostí vidět, jak se 
děti nadšeně vrhají na džínové ma-
trace a uvelebují se na polštářích 
s knihou. Vypadá to, že se jim tam 
líbí, a to je pro mne nejdůležitější 
věc. Chtěla bych jim a pedago-
gům popřát příjemné chvíle při 
čtení. A aby prostor dobře sloužil 
i klubovým odpoledním zájmům 
druhého stupně. Teď se nám po-
dařilo uzavřít jednu velkou výzvu 
na omezeném prostoru s omeze-
ným rozpočtem a uvidíme, jaké 
výzvy čekají na mne dál.“

A jak vidíš fungování výboru 
rodičů a jeho roli v pomoci ško-
le třeba v podobných projek-
tech…. 
Anna Dostálová: „Co se týká 
výboru, tomu se podařilo v krát-
ké době vybudovat komunikační 
síť propojující rodiče se školou 
a díky tomu je schopen škole 
opravdu pomoct a uvést do života 
mnohé projekty.“

Rozhovory připravila Eva Chval-
kovská z výboru rodičů, rodiceZ-
SUvaly@gmail.com

Sběr kaštanů a žaludů Sběr papíru
Při podzimním sběru papíru 

se nám společně podařilo překo-
nat množství nasbírané na jaře 
o 800 kg. Díky žákům, jejich 
rodičům, prarodičům a občas 
i sousedům jsme celkem nasbí-
rali 7 811 kg 
p a p í r u . 
K tomu jsme 
přidali 9 kg 
hliníku v po-
době nápojo-
vých plecho-
vek sbíraných 
ve škole prů-
běžně a zís-
kali jsme 
tak částku 
15 262 Kč. 
Peníze bý-
vají rozdě-
leny mezi 1. 
a 2. stupeň 
v poměru 2:1 
(to odpovídá 

poměru počtu tříd na každém 
stupni).
Děkujeme všem, kteří papír přinesli. 

Jana Šetková s veselou 
a obětavou partou pomocníků 

z 8. a 9. roč.

Na letošní úrodě se podepsalo 
velké letní sucho.

Přesto se nám již podařilo na-
sbírat 570 kg kaštanů a 41 kg ža-
ludů v místě bydliště, ale i v růz-
ných končinách naší republiky, 
nebo i v zahraničí. Sběr probíhal 
v průběhu celého měsíce října.

Děkuji všem za motivaci a spo-
lupráci, sběračům za pomoc a ak-
tivitu.

Děkuji p. Hyblbauerové, která 
sběr odváží.

V zimě si zvířátka určitě smls-
nou a děti naší školy potěší odmě-
na, kterou si vyberou a domluví se 
svými učitelkami.

Příjemné podzimní dny přeje 
Zdeňka Křížová

Poděkování 

Děkujeme 
občanskému sdružení 
Jonatán za organizaci 
Jabkobraní a výtvarné 
soutěže pro naše děti. 
Každým rokem se děti 

i učitelé těší na pěknou 
akci i na ceny, které po 
soutěži děti dostanou.

Moc děkujeme!

Děti a učitelé ZŠ Úvaly
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(Ne)mám malý stan…
Venku (i ve škole) koncem říj-

na přituhuje, dny se krátí, obličeje 
protahují. Nabízí se vzpomenout 
na hřejivou atmosféru konce škol-
ního roku. Právě tehdy nastává 
čas školních výletů – nezapome-
nutelných akcí, jichž se děti (a při 
vícedenních výpravách i rodiče) 
nemohou dočkat, zatímco ředite-
lům a bezpečákům tuhnou rysy 
a dozorující učitel – hrdina marně 
vzpomíná, v jaké to slabé chvíli 
přislíbil svoji účast. 

Třída 7. B (loňská 6. B) nejsou 
žádná béčka, nebojí se vlka nic. 
Loni v červnu jsme zhrdli mast-
ňáckými chatičkami, měkkými 
matracemi pro změkčilce a vyra-
zili pod stan. Vzhledem k tělesné 
kondici a předpokládané výzbroji 
a výstroji některých členů jsme 
zvolili kemp v nedalekých Podě-
bradech.

Množství telefonátů a mailů 
před odjezdem odhalilo, že znač-
ná část rodičů nemá valnou důvě-
ru v tábornické schopnosti svých 
ratolestí. Mnoho matek (i otců!) 

bylo přesvědčeno, že jejich 
potomek spacák a stan nejen 
nedopraví na určené místo, 
natož aby ho postavil. Nejed-
na úvalská (a „okoloúvalská“) 
rodina trávila červnové večery 
v obýváku opakovaným ná-
cvikem vztyčování stanu.

Jak by byli tito Tomášové 
nevěřící vlastní krvi překvape-

ni, kdyby viděli, s jakou rychlostí 
a elegancí (čas vzpomínky ohla-
dí…) si děti s rozbitím tábora po-

radily. A sešly se stany různé. 
Mezi různobarevnými kupo-
lemi se krčilo intimní „áčko“ 
i stan velikosti Tádž Mahalu. 

Tři dny jsme strávili 
na břehu Labe v klidu a míru, 
pojídali řízky, pluli na parní-
ku tam, pluli na parníku sem, 
dojídali řízky, hráli hry den-

ní i noční, lovili stále další řízky, 
pouštěli lodičky po řece, starosti 
k vodě a měli se dobře. K celkové 

pohodě jistě nemalou měrou při-
spěl i fakt, že třídní učitelka hned 
druhý den ráno kdes mezi sprcha-
mi a tábořištěm ztratila hlas.

Děkuji Petru Daňkovi za to, že 
do toho s námi šel, pánům Vaj-
glovi a Volšanskému za pomoc 
s logistikou, rodičům za důvěru 
a hlavně dětem za to, že jsou, jaké 
jsou.

Mgr. Bohdana Valášková, 
tř. uč. 7. B

Literární koutek

Staré dobré časyStaré dobré časy
Václav J. Šolc

,,Dobrý den,“ oslovil Vincent jednu ženu ve vlaku. Měla dlou-
hé hnědé vlasy a hnědé oči. Vincent neměl tenkrát takové kot-
lety jako teď, ale pořád měl černý knír a bradku, trochu delší 
vlasy a hnědé oči.

,Ano? Potřebujete něco?“ Vincent se jí díval do očí.
,,Máte je nádherné...“
,,Co?“
,,Oči. Máte nádherné oči.“ Žena se zasmála.
,,Já jsem Vincent,“ podal jí ruku, ,,a vy?“
,,Skye. Děkuji.“
Montrose, příští zastávka, Jefferson Park.
,,Příští stanici vystupuji,“ řekla Skye.
,,Aha, ale jste nádherná.“
,,Hmm,“ zasmála se, ,,děkuji.“
,,Za krásu se neděkuje.“ Vincent věděl, že se blíží konec a že je 

skoro v Jefferson Parku. Sám musel jet až na konečnou (O’Hare), 
kde bylo letiště.

,,Dáte mi své číslo, Skye?“
,,Jste sice milý muž, ale asi ne,“ Vincent přikývnul, ,,ale jestli 

se ještě někdy potkáme, tak...“
,,Tak se mnou půjdete na večeři.“
,,Tak s vámi půjdu na večeři.“ Oba se zasmáli.
Jefferson Park, příští zastávka, Harlem.
,,Tak, ráda jsem vás poznala.“
,,To já vás taky.“ Ještě si podali ruku na rozloučenou a Skye 

odešla. Vincent si nasadil sluchátka, ve kterých hrálo jaro, a jel dál.

Skye strčila klíče do zámku a otočila jimi. Dveře se očekáva-
ně odemkly. Bydlela v malém pronajatém domečku, který byl 
poblíž zastávky v Jefferson Parku.

Otevřela dveře. Oslnila ji tma, protože měla dole žaluzie. Na-
pravo od ní byly dveře na toaletu a o kus dál dveře do ložnice. 
Nalevo za rohem byla jedna velká místnost, která zahrnovala 
kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Podlaha byla dřevěná a u tele-
vize byl červený koberec, na kterém stál červený gauč. Těsně 
za rohem byl sporák.

Skye jen zavřela dveře, lehla si na gauč a pustila televizi. 
Měla ráda tu tmu. Byla taková tmavá. Dobře se s ní usínalo.

Skye se probudila zase v gauči za časného rána. Pomalu, ale 
jistě se zvedla. Zabolelo ji v zádech.

,,Au!“ vzdechla. Narovnala se a došla až k oknu, kde vytáhla 
žaluzie. Osvítilo ji světlo tak silné, že si Skye musela zakrýt 
oči. Následně si šla udělat snídani. Ze skřínky nad sporákem si 
vyndala cereálie a nasypala si dietní porci do malé bílé misky. 
To si zalila odtučněným mlékem, vzala si malou lžičku a sedla 
si ke stolu.

Skyin stravovací systém je nepochopitelný. Protože chce jíst 
zdravě, ale chce si taky vychutnávat dobré jídlo, vyřešila to tak, 
že ráno jí málo a večer se láduje každou čokoládou a všelija-
kými dobrotami.

Když si ,,vychutnávala“ jídlo, vzpomněla si na toho chlapíka, 
kterého potkala v metru. Jak on se to jen jmenoval, pomyslela 
si. V, v v v Václav, ne. Vi…ktor, ne to taky ne. Vinecnt… Jo, 
Vincent!

Někdo zaklepal na dveře. Skye se zvedla od stolu a šla k nim. 
Otevřela je.

,,Dobrý den, nemáte zájem o to koupit si štěně bernardýna…“ 
Muž se zarazil. 
,,Skye,“ po chvíli ticha dodal Vincent.         (úryvek z povídky)
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okénko knihovny organizace a spolky

Povídka: Polepšená kniha zákonůPovídka: Polepšená kniha zákonů

Jednoho dne byla doručena do knihovny nová kniha zákonů. Paní 
knihovnice jí přidělila evidenční štítek a zařadila do regálu. Od té doby 
měla své trvalé bydliště v Úvalech.

Když se zavřely a zamkly dveře, začaly se knihy probouzet. Chodily se 
navštěvovat na regály a pořádaly slavnosti. Kniha zákonů si jednoho 
dne řekla: Když jsem plná zákonů, tak můžu všem poroučet.

Když bylo výročí objevu knihtisku a knihy pořádaly na oslavu ohňostroj, 
kniha zákona na ně začala křičet: Co to děláte? To je nebezpečné! Vy 
nevíte, že se listy knih používají na podpal? Jindy je zase honila, že už je 
po večerce, a ať se vrátí do svých regálů.   

Knížkám se její chování nelíbilo a nechtěly se s ní kamarádit. Proto se 
obrátily na moudrý lexikon. Lexikon je vyslechl a řekl jim, ať zákoník 
přivedou. A pronesl: To, že jsi zákoník, neznamená, že musíš na každého 
křičet. To tě nikdo nebude mít rád. 
Další den kniha zákonů změnila svůj přístup a opravdu ... hned měla 
spoustu kamarádů.                        Tadeáš Kocvera, 4. D

Pro začínající čtenáře a jejich rodiče 
Knížky z nakladatelství Thovt

Co nás čeká v listopadu?
   4. 11.  IQ park Liberec – 1. A
   5. 11.      „Z housenky motýlem“ preventivní program  

– 4. třídy
   6. 11.  Klub mladého diváka – muzikál MARY POPPINS
  11. 11. Toulcův dvůr – 5. A
  12. 11.      „Z housenky motýlem“ preventivní program 

– 5. třídy
  16. 11.      ředitelské volno z důvodu preventivní deratizace 

a čištění odpadů
  23. 11. pedagogická rada
  24. 11. třídní schůzky rodičů žáků 1. stupně
  25. 11. kino Český Brod – Indie – 6.B, S2, 7., 8., 9. třídy
  25. 11. vánoční dílny – 1. stupeň
  26. 11. okresní kolo ve fl orbalu (Čelákovice)
  26. 11. třídní schůzky rodičů žáků 2. stupně
  26. 11. vánoční dílny – 2. stupeň
  27. 11. Schola Pragensis – 8. A, B, C
  29. 11.     vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního stromku 

Úval
  Prevence přenosných chorob (AIDS) – 2. stupeň

Mgr. Lenka Foučková

Dovolujeme si upozornit, že jsme doplnili nabídku knížek pro začínají-
cí čtenáře o následující tituly:

Věková kategorie 7–9 let:
Vítová, Jitka – Život u rybníka
Vítová, Jitka – O Květušce a Tesaříkovi
                         Květuška  hledá Tesaříka
Kratschmarová Jindřiška –   Pohádky od rybníka 
                                   Žabince
Kratschmarová Jindřiška – Obludky a strašidláci
Marek Kerles – Jak se O stalo králem 
             (genetická metoda čtení)

Věková kategorie 9–11 let:
Thilo – Prsten černého rytíře
Thilo – 3 v kaci
Thilo – Magický ostrov – Tajemný rytíř
             Magický ostrov – Zrada mezi Vikingy

Malý „Stonehenge“  v Úvalech
Na naší škole probíhá vždy na za-

čátku roku kurz osobnostně-sociální 
výchovy (OSV). 

Ve 3. třídě je zaměřený na DĚT-
SKÁ PRÁVA.  Děti se dozvěděly, 
na co všechno mají právo. Napří-
klad právo: na domov, na život bez 
hladu, na svůj volný čas, na svou 
vlast, na život v bezpečí a na život 
v míru a přátelství s dětmi a do-
spělými ze všech zemí světa. Ten-
to kurz jsme zakončili výšlapem 
k rozhledně a následně jsme hle-
dali malý „Stonehenge“ v Úvalech. 

Touha dětí spatřit poprvé toto místo 
byla veliká. Po delší cestě jsme do-
razili na místo, které nám „sebralo 
dech“. Každý si našel svůj kámen, 
který prozkoumal, případně na něj 
vylezl. Ani po hodinové relaxaci se 
nám nechtělo zpět do školy. Útě-
chou nám bylo snad jen to, že ho 
můžeme kdykoliv navštívit znovu.

Není lehké kameny najít. Zkusíte 
to také? Nám s „vyčmucháním“ to-
hoto tajemného místa pomohla fen-
ka Majda. Hodně štěstí ☺

Mgr. Marcela Průžková a 3. A
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Fotoreportáž  „Výlov rybníka Horní úvalský“

Foto: Vladislav Procházka
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Rybářské závody 2015

Za krásného podzimního poča-
sí, sice chladného, ale slunečné-
ho, proběhly tradiční rybářské zá-
vody dětí a seniorů pořádané MO 
ČRS Úvaly. Rybářské závody 
dětí proběhly v sobotu 26.9.2015 

na rybníku Horní 
úvalský. Zúčastnilo 
se celkem 14 mla-
dých rybářů. Děti 
chytaly na dvě kola 
libovolnou rybář-

skou techni-
kou. V přestáv-
ce mezi koly 
bylo připrave-
no občerstvení. 
Nejčastěji ulo-
venou rybou byl 
kapr.

Na třetím 
místě se umís-
til Jakub No-
vák s 193 body, 
na druhém 
místě se umís-
tila Tereza Tů-

mová s 195 body a vítězem se 
stal Jaroslav Poděbradský s 305 
body. První tři místa byla oce-
něna poháry a hodnotnými ce-
nami a ostatní účastníci obdrželi 
drobnosti pro doplnění rybářské 
výbavy.

Celkem bylo uloveno 44 kusů 
ryb.

V neděli  27.9.2015 se konaly 
závody seniorů na rybníku Lho-
ták. Zúčastnilo se 22 závodníků.

Nejčastěji ulovenou rybou 
byl kapr, podařilo se ulovit také 
amury a candáty. Po vyhlášení 

výsledků bylo pro seni-
ory připraveno tradiční 
pohoštění, kapr s bram-
borovým salátem.

Na třetím místě se umís-
til Karel Dupal s 178 body, 
na druhém místě se umístil 
Václav Mašek s 247 body. 
Vítězem se stal Jindřich 
Říha s 305 body. Seniorům 
se podařilo ulovit celkem 
39 kusů ryb.
Všem výhercům blahopře-
jeme.

Roman Petříček

Úvalští hasiči v akci
Okrsková soutěž 
dospělých

V sobotu 19. září soutěžila 
úvalská družstva mužů a žen 
na okrskové soutěži v Šestajo-
vicích. Soutěžilo se v disciplí-
ně požární útok a bojovalo se 
především o postup na okresní 
soutěž, která proběhne na jaře 
příštího roku. Nejdříve soutěžili 
muži, kteří mají o 20 metrů delší 
dráhu, protože roztahují o jednu 
hadici více. Naše družstvo v ka-
tegorii mužů mladších potvrdi-
lo roli favorita, a i když se ani 
jeden pokus nevyvedl na 100%, 
zvítězilo. V soutěži pak pokra-
čovala družstva žen. Naše druž-
stvo v kategorii mladších žen 
startovalo jako poslední. V prv-
ním pokusu předvedlo nejrych-
lejší útok, který ani v druhých 
pokusech nikdo nepřekonal. 
Holky tak měly jasné vítězství 
a ještě jeden pokus před sebou. 
Jen tak pro legraci si vylosova-
ly nové posty v požárním úto-
ku, každá měla najednou jinou 
práci, kterou sice netrénuje, ale 
zná. Povedl se nám platný útok, 
čas samozřejmě horší, ale poba-
vily jsme diváky i sebe a máme 
zase nový zážitek.

Podzimní soustředění starších žáků a dorostu
Poslední- prodloužený zářijový 

víkend jsme věnovali intenzivní 
přípravě na podzimní kolo Hry 
Plamen- závod požárnické vše-
strannosti. Starší žáci a dorosten-
ci jeli na soustředění do Stříbrné 
Skalice. V pátek jsme zprovoznili 
tábořiště a ubytovali se. V sobotu 
i v neděli ráno nás čekal výběh 
s důkladnou rozcvičkou. Celou 
sobotu jsme se učili topografi cké 
značky, uzle, technické značky, 

hasební prostředky, zdravovědu. 
Nacvičovali jsme šplh po laně, 
přeskok vodního příkopu a hlav-
ně střelbu ze vzduchovky. Sobotní 
odpoledne měli dorostenci také 
přesun podle azimutu. Vedoucí 
zkoušeli tak dlouho, dokud všichni 
vše neuměli. V neděli odpoledne 
byl připraven závod v nedalekém 
lese. Všechny děti si vyzkoušely, 
jak to na soutěži bude vypadat. Po-
dle výsledků pak vedoucí skládali 

družstva na soutěž, která proběhla 
následující sobotu (více viz.dal-
ší článek). V pondělí dopoledne 
proběhlo vyhodnocení, ocenění 
těch nejlepších a po obědě jsme 
odjížděli domů. Zazimovali jsme 
náš tábor, kam se vrátíme zase až 
v létě na táborové přípravy. Všich-
ni vedoucí si zaslouží velký dík 
za jejich nápady a energii, kterou 
do činnosti s dětmi vkládají.

Alena Tesařová, SDH Úvaly
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V Brandýse mladí hasiči sbírali 
zkušenosti

Závod požárnické všestrannosti 
se úvalským hasičům vyvedl

Na počátku září se k radosti ve-
doucích přihlásil mezi mladé ha-
siče velký počet dětí. S tím však 
přišly i starosti, jak dostatečně 
připravit nové mladé hasiče k blí-
žícím se soutěžím. Ta první přitom 
byla velmi blízko, jelikož se ko-
nala v sobotu 12. září v Brandý-
se nad Labem. Jednalo se o klání 
v požárním útoku, jehož výsledky 
se zapisovaly do dvou souběžně 
pořádaných soutěží, a to do Ma-
xíkova poháru a soutěže O pohár 
starosty Okresního sdružení hasi-
čů Praha-východ.

Velmi krátký čas na tréninky se 
podepsal na výsledcích, se který-

mi se úvalští mladí hasiči zrovna 
nesetkávají. Ze třech kategorií, 
do kterých úvalský sbor vyslal 
své svěřence, nevzešel ani jeden 
pohár. Mladší žáci především 
sbírali zkušenosti a dva nepříliš 
povedené požární útoky stačily 
jen na předposlední místo. Do-
rostenci dopadli i v méně početné 
konkurenci obdobně. Starší žáci 
však předvedli dva skvělé útoky 
a dlouho se drželi šance na pohá-
rové umístění, ale poslední poku-
sy konkurenčních družstev ode-
slaly starší žáky na nepopulární 
čtvrté místo.

Za SDH Úvaly Milan Bednář

V sobotu 3. října se ve Stru-
hařově pořádalo podzimní kolo 
celoroční soutěže Hra Plamen, 
tedy tzv. závod požárnické vše-
strannosti. Název klání o sobě 
dává tušit, že se nejedná o jedno-
duchou soutěž a vskutku tomu tak 
není. Soutěž se skládá z několika 
disciplín, které prověřují doved-
nosti mladého hasiče z více strá-
nek. Nestačí jen fyzická kondice, 
která je však velmi důležitá, ale 
také praktické znalosti požární 
ochrany, zdravovědy a topografi e. 
A k tomu se přidávají disciplíny 
jako například střelba ze vzdu-
chových pušek.

Ve Struhařově se letos sešla 
opravdu početná konkurence 
a úvalský sbor vyslal na soutěž 
rekordní počet svěřenců, a to 32 
mladých hasičů. Mladší žáci se 
na start postavili jako první a čeka-
la je konkurence mnoha družstev 
z celkově zapsaných 17 sborů. 
Úvalské mladší žáky přitom za-
stupovala tři pětičlenná družstva. 
Intenzivní páteční tréninky se po-

depsaly na skvělém umístění nej-
lepšího úvalské družstva, a to na 
3. pozici s minimálním odstupem 
na druhé i první místo. Starším žá-
kům konkurovala družstva z dal-
ších 18 sborů a i jejich výkon dává 
velké naděje na jarní část soutěže, 
když obsadili rovněž 3. pozici. Do-
rostenci neměli díky rozdělení této 
věkové kategorie do několika pod-
kategorií tak početnou konkurenci. 
Úvalské smíšené družstvo doros-
tenců dosáhlo ze čtyř sborů dru-
hého místa, ale zásadní s ohledem 
na případné postupy na krajské 
kolo soutěže byl výkon jednotliv-
ců. Petr Zetek i Veronika Šveňhová 
nechali ve svých kategoriích kon-
kurenty daleko za sebou a zaslou-
ženě zvítězili.

Závod požárnické všestrannosti 
byl poslední soutěží mladých ha-
sičů v tomto roce a dává vysoké 
šance na výborná umístění v jar-
ních kláních. Nejen jarní soutěže, 
ale i další činnost mladých hasičů 
můžete sledovat na facebooku.

Za SDH Úvaly Milan Bednář

   ZO ČSCH Úvaly
pořádá ve dnech

7.–8. 11. 2015

Okresní soutěžní 
výstavu králíků, 

holubů a drůbeže.

Otevřeno 7. 11.
od 8.00 do 17.00 hod,
v neděli 
od 8.00 

do 11.00 hod.
Občerstvení zajištěno.

K návštěvě srdečně 
zvou členové ZO.

 
 Za ZO ČSCH 

jednatel Kotusová Jitka
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Skautský říjen
Nová klubovna roste

Rekonstrukce skautské klubovny 
postupuje kupředu každým dnem. 
Během září byla část klubovny 
zbourána a začaly výkopové prá-
ce kanalizace a vodovodu. Říjen 
je již ve znamení výstavby. Hlav-
ní konstrukce včetně krovu jsou 
již na svém místě. Je instalováno 
zateplení, vnitřní plášť, okna i ko-
mín. Nyní vybíráme barvy interiéru 
a dolaďujeme návrh elektroinstala-
ce. Vše by mělo být hotovo do kon-
ce roku. Aktuality můžete sledovat 
na facebook.com/skautiuvaly. 

Skauti v Americe

24. oddíl skautů Salamandr vy-
razil v neděli 4. 10. do Českého 
krasu prozkoumávat vápencové 
lomy. Sešlo se jich dvacet a na-
vštívili všechny velké atrakce 
v okolí - Mexiko, Velkou a Malou 
Ameriku i Bubovické vodopády. 
Bohužel dolů do lomů je zákaz 
vstupu. Výprava byla zakončena 
v cukrárně pod hradem Karlštejn. 

Dívčí oddíl v Holicích

O víkendu 2.–4. 10.2015 se 

dívčí oddíl vydal na letošní první 
víkendovou výpravu. Jeli jsme 
do skautské základny u Holic. 
Celkem nás jelo 15. Velká část 
dětí s námi byla na výpravě po-
prvé a tak jsme se hlavně pozná-
vali navzájem. Celý víkend jsme 
si užívali krásné počasí, hráli 
jsme spoustu her, vařili jsme 
společně oběd, zkoumali okolní 
přírodu. Zkrátka jsme se měli 
moc dobře.

Vlčata v Brandýse nad 
Labem

Oddíl Fénix se vydal, ve stej-
ném termínu jako holky, do skaut-
ského srubu v Brandýse nad 
Labem. Nováčci si poprvé vy-
zkoušeli, jak to na takové výpravě 
chodí a také si prohlédli nádherné 
staré město Brandýsa a krásný re-
nesanční zámek. 

Dohromady nás bylo na ak-
cích prvního říjnového víkendu 
55. Celé reportáže včetně fotek 
najdete na našem webu skauti-
uvaly.cz.

Za úvalské skauty Jiří Vobiš, 
Tereza Glocová a Max Kovykov
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Církev československá husitská 
v Úvalech

V týdnu od 6. října 2015 se uskutečnila 
v Husově kapli výstava výtvarného díla 
Úvalačky a členky Rady starších CČSH 
v Úvalech Mgr. Aleny Janurové. Velmi 
nás těší, že máme mezi sebou takového  
člověka s výtvarným nadáním.  
     Děkujeme.

J. Pokorná

sport

 Historické statistiky cyklistického závodu Úvaly–Český Šternberk–Úvaly (Pohár Posázaví)
Nejlepší čas všech dob zatím 

drží Václav Nežerka. Jedná se 
o čas z roku 2011- 2 hod: 40 min: 
20 sec. Nejlepším časem ze zá-
vodníků narozených v Úvalech se 
na „staré trati “ (start i cíl byl před 
restaurací Na Slovanech)  pyšní 
Pavel Štork-jedná se o čas 2:56:15 

z roku 2002. Nejlepším výkonem 
na nové trati (start i cíl na silni-
ci mezi Úvaly a Přišimasy) se ze 
závodníků z Úval blýskl Ondřej 
Teplý.  Byl to čas 2:52:59 a dosáhl 
ho v roce 2012. Z našeho města je 
také několik borců, kteří dokázali 
v tomto závodě zvítězit a pozved-

nout nad hlavu putovní pohár.  Nej-
více vítězství má zatím na svém 
kontě Pavel Štork –  celkem pět, 
následován Pavlem Svobodou se 
třemi vítězstvími.  Ondřej Ber-
nreiter, David Roj, Daniel Selix  
a Miroslav Forman- ti všichni mají 
na svém kontě po jednom vítěz-

ství. Nejvíce startů má na svém 
kontě nestor závodu Miloslav Ze-
lenka-celkem 36 (tento rok se jel 
třicátý ročník, ale dříve se jezdil zá-
vod na jaře i na podzim). Nejstar-
ším účastníkem závodu je zatím 
Jiří Švarc (ročník 1931, startoval 
v roce 2006 a dosáhl času 4:03!!!).

Úvaly–Český Šternberk–Úvaly 2015
Již po třicáté se postavili nadše-

ní cyklisté poslední sobotu v září 
na start tradičního cyklistického 
klání z Úval do Českého Šternberka 
a zpět. Na startu se jich sešlo třicet 
dva, což bylo vzhledem k termínové 
kolizi s mistrovstvím světa v silnič-
ní cyklistice v Richmondu skvělé 
číslo. Startovalo se tradičně v deset 
(kategorie B – tj. hlavně úvalští ve-
teráni) a v jedenáct hodin (kategorie 
A). Opět, jako ostatně každý rok, 
jsme byli na kopcovité trati svěd-
ky napínavých soubojů až do cíle. 
Spurt o první místo ovládl Jan Herda 
před Liborem Janouškem, na třetím 
místě skončil Tomáš Kotrlík. Nej-
lepším cyklistou z Úval byl Pavel 

Semrád. Dojmy vítěze si můžete 
přečíst na webových stránkách Vi-
nohradských šlapek (www.vino-
hradskeslapky.com/akce.php?id_
akce=2742). Kompletní výsledky 
závodu jsou k dispozici na webové 
stránce CK Úvaly (www.ck-uvaly.
banda.cz). Nakonec bychom rádi 
poděkovali všem účastníkům tohoto 
závodu. Dále chceme poděkovat ka-
marádům a rodinným příslušníkům 
ředitele závodu, Miloslava Zelenky, 
kteří pomohli se zajištěním tohoto 
závodu. Zvláštní poděkování patří 
jedinému sponzorovi – Cyklosport 
ORG Říčany. Tak vzhůru do pedálů 
a zase za rok na viděnou!

Jiří Mašín, Miloslav Zelenka

Pětačtyřicet sezon v řadě…
Půlkulaté výročí slaví letos 

na podzim oddíl stolního tenisu 
v Úvalech. Tento sport byl pro-
vozován v našem městě již po 
2. světové válce, ale pro nedostatek 
hráčů ukončil koncem 50. let mi-
nulého století svoji činnost. Nový 
vítr do plachet zafoukal tomuto 
sportovnímu odvětví až v roce 
1970. Karel Šochman, Vladimír 
Minařík, Václav Pilát, Jaroslav 
Moucha a Petr Černý – mladá 
začínající „pinčesová“ generace 
– oslovila tehdejší vedení Slavoje 
Úvaly, v čele s Václavem Vosát-
kou, se záměrem znovuzaložení 
oddílu stolního tenisu v TJ Úva-
ly.  Přání bylo vyslyšeno a pak již 
nic nestálo v cestě našemu první-
mu pinknutí v mistrovské soutěži. 
Od té doby jsme se „propinkali“ až 
k současným čtyřem týmům, které 
reprezentují Úvaly v okresních pře-
borech všech stupňů. V říjnu jsme 
zahájili novou sezonu 2015–2016 
a po reorganizaci hraje opět 1. třídu 
družstvo A, béčko soutěží ve 2. tří-
dě a týmy C a D bojují ve třídě třetí. 

Za toto relativně dlouhé spor-
tovní období jsme získali 2x ti-
tul přeborníka okresu a zahráli si 
i krajský přebor, což byl dost vý-
razný úspěch, uvážíme-li, že jsme 
tohoto výsledku docílili bez jaké-
koliv trenérské podpory a jen a jen 
svými schopnostmi, okoukanými 

od soupeřů. Spoustu let se naše 
áčko umisťovalo na nejpřednějších 
příčkách okresního přeboru 1. tří-
dy, uspořádali jsme řadu turnajů 
a řady turnajů mimo soutěže se 
s rozdílnými výsledky i zúčastni-
li. Z žáků jsme vychovávali další 
nastupující generaci. V její výcho-
vě jsme však měli v posledních 
letech, vzhledem k nedostatku 
trenérů a naplněnosti školní tělo-
cvičny, značně dlouhý půst. Tento 
nedostatek se nám letos podařilo 
konečně vyřešit a od října jsme 
založili kroužek žáků. Ten fungu-
je zatím každý pátek od 18 do 19 
hodin ve školní tělocvičně. Zveme 
do něho naši nejmladší generaci, 
zveme ale rovněž i všechny ostatní 
věkové kategorie, které mají o ten-
to sport zájem. Náš oddíl se dopo-
sud, díky náborovým turnajům, 
ale i osobnímu zájmu jednotlivých 
hráčů, rozrostl na velice solidních 
31 členů. Pro větší připravenost 
na letošní mistrovský ročník jsme 
i letos uspořádali stolnětenisové 
soustředění, tentokrát v Mezně 
u Tábora, a na závěr sehráli s míst-
ním týmem přátelské utkání.

Trénujeme v úterý a v pátek 
od 19 do 22 hodin a v sobotu od 10 
do 13 hodin. Podrobnější infor-
mace najdete na našich stránkách 
www.stolnitenisuvaly.mypage.cz.

Karel Šochman
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Nejnovější fotbal
Výsledky zápasů a rozpis na listopad 
2015 SK Úvaly
Rozlosování  A – mužstva – podzim 2015 – Divize

Liga mistrů SG 35+

Rozlosování  B – mužstva – podzim 2015 – Okresní přebor

Rozpis mistrovských zápasů a výsledky starších žáků 
– podzim 2015

Ne 20.09. 16.30 Úvaly – Meteor Praha 2:1 NP (0:1)
Ne 27.09. 16.30 Louny – Úvaly   2:3       (1:3)   
Ne 04.10. 16.00 Úvaly – Litvínov  2:1       (1:1)
So 10.10. 14.00 Rakovník – Úvaly  2:1 NP (1:1)
Ne 18.10. 15.30 Úvaly – Vilémov    2:0       (2:0)
  
So 24.10. 10.15 Chomutov – Úvaly
Ne 01.11. 14.00 Úvaly – Horní Měcholupy
So 07.11. 10.15 SK Kladno – Úvaly
Ne 15.11. 13.30 Úvaly – Neratovice

So  19. 09. 16.30 Škvorec – SG Úvaly 1:5 (0:3)
So   03.10. 16.00 SG Úvaly – Světice 4:2 (2:1)
  
So  10.10.  16.00 Šestajovice – SG Úvaly
So  17.10.  15.30 SG Úvaly – Sluštice
Ne  25.10.  14.30 SG Úvaly – Vyžlovka 
So  31.10.  14.00 Kunice – SG Úvaly

Ne 20.09. 16.30 Kunice B – Úvaly B 4:1 (1:1) 
So 26.09. 16.30 Úvaly B – Velké Popovice 2:1 (1:0) 
So 03.10.   16.00 Hrusice – Úvaly B 1:1 (0:1)
Ne 11.10. 16.00 Úvaly B – Radonice 1:0 (0:0)
So 17.10. 15.30 Stříbrná Skalice – Úvaly B 2:1 (1:1)
 
So 24.10.   14.30 Úvaly B – Zápy B
St  28.10.   14.30 Odolena Voda – Úvaly B
So 31.10.   14.00 Vyšehořovice – Úvaly B
So 07.11.   14.00 Úvaly B – Mnichovice
So 14.11.   13.30  Kostelec – Úvaly B

20.9.2015 10:15 hod. Radonice : Úvaly 0:14 (0:6)
26.9.2015 10:15 hod. Úvaly : Velké Popovice 6:3 (3:0)
3.10.2015 10:15 hod. Veltěž : Úvaly 1:2 (1:1) 
10.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Kostelec nad Č. l. 3:0 (2:0)
17.10.2015 10:15 hod. Stříbrná Skalice : Úvaly 0:22 (0:10)
 
24.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Louňovice
28.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Klíčany
31.10.2015 10:15 hod. Mirošovice : Úvaly
7.11.2015 10:15 hod. Úvaly : Mnichovice

Družstvo mužů A se postupně probírá a odpoutalo se z posledního mís-
ta. Potvrzuje se můj názor, že není třeba stahovat kalhoty, když brod 
je ještě daleko. Pokud bude družstvo pokračovat v nastoupeném tren-
du, tak se nejen zachrání, ale bude solidně umístěno ve středu tabulky 
po skončení soutěže.

Výsledkově je na tom zatím družstvo mužů B stále dobře a je zatím 
na 6. místě tabulky. Nezbývá než jim popřát, aby si stále vedli dobře 
a udrželi si lepší střed tabulky.

Družstvo si vede velmi dobře a neprohrálo zatím ani jeden zápas a ne-
ztratilo ani jeden bod. Je pouze na skóre druhé v soutěži. Zdá se, že 
rozhodující zápas o nejlepší družstvo podzimu se odehraje dne 7. 11. 
doma s Mnichovicemi.                                              Ing. Petr Jankovský

Výuka tai ji v Úvalech Výuka tai ji v Úvalech 
Od 4.10. opět  probíhá výuka tai ji v Úvalech. 

Dne 15.11. se uskuteční ukázková hodina a nábor nových 

studentů pro rok 2015/2016.

CO JE TAI JI:    tradiční čínské bojové umění, které má velmi dob-
rý vliv na tělesné i duševní zdraví

KDY:  každou neděli od 18,00 do 20,00 hodin
KDE:      v tělocvičně Základní školy v Úvalech, nám. Arnošta z 

Pardubic č. 8, vstup z pozemku školy pod kostelem, 1x 
měsíčně Dojo, Žižkova 193

CO SI OBLÉKNOUT:     volný sportovní oděv (triko, tepláky, měkčí 
obuv, ne běžeckou)

KOLIK TO STOJÍ: 60 minut cvičení 100 Kč
CO SE VYUČUJE:      dechová cvičení Čchi kung, tradiční sestavu 24 

forem chen beze zbraně, po jejím zvládnutí se-
stava 24 forem jang beze zbraně, vějíř, tlačící ruce

KDO VYUČUJE:   na základě pověření Mistra bojových umění 
Qin Ming Tang jeho dlouholetá studentka Soňa 
Formanová

Více informací: www.wushucentrum.cz  nebo telefonicky 
Vaše dotazy zodpoví Soňa Formanová, tel: 775 367 626
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Listopad 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Antonín Pechr
Patrik Zajac
Simona Machová
Kamila Siková
Lucie Pokorná

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany naše-
ho města.

Listopadová životní jubilea
70 let – Jarmila Platzová

 Miroslava Chomátová
 Jaroslav Sedliský
 Jitka Kocourková
75 let –  Květoslava Cuceová
 Oldřich Zumr
 Eduard Ťupa
 Anežka Staňková
80 let –  Zdenka Sušírová
81 let –  Jiří Voňavka
 Ján Hrušovský
 Zdeňka Černá
82 let –  Miloslava Martínková
84 let –  Irena Konečná
 Marie Křížová
85 let – Milada Kučerová

 Jaroslav Vlček
86 let –  Ludmila Urbanová
 Anna Černá
88 let –  Stanislava Kubů
89 let –  Jaroslav Horálek
90 let –  Marie Zemanová
Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Milan Strejc
Jana Braunsteinová
Eva Hejlová
Rudolf Šťastný

Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-
ni ve společenské kronice (naroze-
ní, jubilea, úmrtí), ať tuto skuteč-
nost nahlásí na správním 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

zahrajme si šachy
V postavení na diagramu je vidět, 
že černý má poměrně slibně roz-
vinutý útok. Bílý svým posledním 
tahem 1.a3 napadl soupeřova čer-
nopolného střelce. Kam by s ním 
měl ustoupit? Nebo má černý v po-
zici diagramu k dispozici lepší tah?

Správné řešení úlohy ze zářijové-
ho čísla je: 1.Dd1 a pak například 
1…. Sa1 2. Dd2 Kc5 3.Db4 mat 
nebo analogicky 1…. Sf6 2.Dd2 
e6 3.Db4 mat; 1…. Sc3 2.Dd5 
mat.

Říjnový vítr přinesl smutnou 
zprávu – zemřela Mgr.  Jana 
Braunsteinová. 
Byla skvělou kantorkou, která 
dokázala jasně, ale se zaujetím 
předávat vědomosti mnohým 
generacím.
Byla též vzácným člověkem, 
který se uměl se životem po-
prat. Svou houževnatostí a  ži-
votní sílou připomínala lvici 
v savaně. 
Pro mě byla nezapomenutel-
nou přítelkyní a  druhou ma-
minkou. Dokázala vždy pomo-
ci, dát radu. Uměla řešit životní 
situace s  nadhledem a  vtipem. 
Dodávala ostatním životní sí-
lu. Měla své nevšední kouzlo. 
Milovala jsem na  ní přesnost, 
s jakou vystupovala. Oceňovala 
jsem její hbitost v rozhovorech, 
dokázala myslet v  souvislos-
tech. Nesmírně úchvatná byla 
její vyprávění z  cest. Vždycky 
jsem se těšila na setkání s ní, na 
její oslovení – „ty koprdelíno“. 
Uměla naslouchat, byla citlivá 
a taktní.
Jano, děkuji Ti za chvíle prožité 
s Tebou, za životní moudra, kte-
rá jsou mi vzácností. 
S velkou úctou a láskou 

Tvoje  Markéta 
( Krčmářová – roz. Licková)

osobní
Dne 16. 10. uplynulo 

20 let od úmrtí naší drahé 
maminky paní Marie 

Kašperové z Úval. 
Stále vzpomíná dcera  s rodinou.

inzerce

Poděkování
Tímto chci poděkovat Městské policii v Úvalech 

a zejména strážníku Petru Langmaierovi. 
Dne 18. 9. 2015 ztratila má dcera mobil včetně všech 

dokladů. Pan strážník byl moc milý, ochotný, pohotový 
a mobil spolu s doklady byl nalezen.

Poděkování patří také řidiči autobusu linky 423
panu Šťastnému.

Hana Lánská

Chcete pít kvalitní vodu?

Vodní fi ltr e-Spring
Vám ji zajistí.

Volejte 724 303 685

Michal Hrušovský

www.amway.cz/nase-znacky/

espring-cs
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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

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 

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

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088

Inzerce Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzer • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce
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Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou

technikou. 
Tel.: 606527091

Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce • Inzerce zerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce  Inzerce •• Inzerce Inzerce

Pronájem 2kk 45m2 + 
parkovací stání

Úvaly, Na Slovanech
602 44 55 11

listopad_2015.indd   27listopad_2015.indd   27 11/1/15   8:48 PM11/1/15   8:48 PM



28

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.

100% servis,
profesionální zodpovědný přístup.

Úvaly přijme 
FAKTURANTKU

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC, 
komunikativnost, aktivní přístup k práci, pečlivost a zod-
povědnost, samostatnost. Výhodou znalost účetních 
procesů a znalost anglického jazyka.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, odpovídající 
fi nanční ohodnocení. Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz

Úvaly přijme 
SKLADNÍKA

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, oprávnění k ří-
zení VZV,  aktivní přístup k práci, pečlivost, zodpo-
vědnost a samostatnost..

Odpovídající fi nanční ohodnocení. 
Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: almeco@seznam.cz
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Rád bych si pronajal
vaše zemědělské pozemky 

v Úvalech a okolí. Vše zařídím. 
Dobře zaplatím.

Tel.: 777 167 109

Koupím v této lokalitě
stavební pozemek o velikosti

1 100–2.000 m2. 

Nabídky na e-mail 
votrubarobert@seznam.cz 

GSM 604 272 353

Prodám družstevní garáž 
v Úvalech na Homolce.

Poslední etapa, horní řada.

Cena dohodou.

Tel.: 606 205 927

AJ pro děti v Úvalech  

Mladší děti  4–5 let 
Starší děti  5–7 let 

Kontakt: 721 426 760 

info na webu:
www.skolickavpodhaji.cz

KOSMETICKÝ SALON V MAMUTUKOSMETICKÝ SALON V MAMUTU
MARTINA KŘELINOVÁMARTINA KŘELINOVÁ

TEL.: 603 483 296TEL.: 603 483 296

Zvu vás na luxusní ošetření pleti přístrojem Silkface
Mikrodermabraze + Ultrazvuková žehlička + Kyslíková terapie

Pracuji s lékárenskou britskou kosmetikou MEDIK 8.

Zvu vás na luxusní tělové zábaly: vše přírodní hlínou
Zvu vás na detox přístrojem: Lymfoven
Zvu vás na redukci tuku: ultrazvuková kavitace, Body wrapp

MOC SE na vás TĚŠÍM

Fitcentrum Mamut, Náměstí Svobody 1452, ÚVALYFitcentrum Mamut, Náměstí Svobody 1452, ÚVALY 
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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.

listopad_2015.indd   30listopad_2015.indd   30 11/1/15   8:48 PM11/1/15   8:48 PM



31

městský úřadŽivot Úval 11/2015

listopad_2015.indd   31listopad_2015.indd   31 11/1/15   8:49 PM11/1/15   8:49 PM



32

městský úřad Život Úval 11/2015

listopad_2015.indd   32listopad_2015.indd   32 11/1/15   8:49 PM11/1/15   8:49 PM


