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městský úřad Život Úval 10/2018

Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

v ruce držíte říjnové číslo časopisu Život 
Úval. Měsíc říjen, který právě začíná, je mě-
sícem (nejen) pro naše město významným. 
Oslavíme 100 let od vzniku Československé 
republiky. Stále ještě mezi námi, i v Úvalech, 
žijí jednotlivci, kteří se narodili v době Ra-
kousko – Uherska, a tak byli za svých živo-
tů svědky všech dějinných a společenských 
zvratů, kterými si naše republika a s ní i Úva-
ly prošly. Když si je zrekapitulujeme, bude-
me svědky nadšeného budování nového státu 
ukončeného nejprve nemilosrdnou hospodář-
skou krizí, následovanou německou okupací 
a hned poté komunistickým pučem, sovětskou 
okupací, sametovou revolucí a nakonec defi ni-
tivním rozpadem Československa, jehož 100. 
výročí vzniku v těchto dnech slavíme. 

Díky těmto doposud žijícím pamětníkům 
historie si můžeme uvědomit, že se dnes 
máme nejlépe za posledních 100 let, jsme 
šestou nejbezpečnější zemí na světě a prak-
ticky nikdo z nás netrpí takovou nouzí, aby 
musel přemýšlet, co bude zítra jíst. Takže 
bychom možná mohli mít trochu času za-
myslet se nad slavnou větou T. G. Masary-
ka: „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se 
zrodily.“

Jaké jsou tedy dnes naše ideály? Kam smě-
řujeme s naší zemí? Kam směřujeme s naším 
městem?  

100. výročí vzniku Československa oslaví-
me v Úvalech 20. října na nově zrekonstruo-
vaném úvalském náměstí Arnošta z Pardubic 
a v ulici Husova. Od 16. října bude v Úva-
lech stát Legiovlak coby připomínka hrdin-

ství příslušníků československých legií, které 
ke vzniku našeho státu významně přispěly. 
Pozvánku k oslavám najdete v tomto Živo-
tě Úval. Budeme se všichni těšit, že přijdete 
v hojném počtu. 

Říjen je také měsíc, kdy bylo zkolaudováno 
rekonstruované centrum města a celé Úvaly 
jsou tak po více než dvou letech opět plně prů-
jezdné. Děkuji vám všem, že jste byli trpěliví, 
a věřím, že výsledek stojí za to. Úvaly mají 
konečně důstojné centrum s radnicí. Jak toto 
centrum bude žít, to už bude do značné míry 
záviset i na vás. 

5. a 6. října proběhnou komunální volby 
a vy tak rozhodnete, kam se naše město v příš-
tích 4 letech vydá. 

Přeji vám šťastnou ruku.  
 Petr Borecký, starosta

Programové prohlášení Rady města Úvaly pro období 2014 – 2018 
se naplnilo

J
sme v závěru volebního obdo-
bí 2014 – 2018. Celým obdo-
bím prolínalo plnění progra-

mového prohlášení rady města. 
17. července t. r. rada na svém 
jednání skládala účty, jak se daři-
lo programové prohlášení naplnit. 
S pocitem hrdosti dnes můžu kon-
statovat, že programové prohlá-
šení rady města na období 2014 
– 2018 bylo v podstatě splněno. 
Jsem rád, že jsem u toho mohl být 
a že jsme ve vedení města společ-
ně s pracovníky městského úřadu 
k plnění každý svými možnostmi 
mohli přispět.

Kdo by se rád seznámil s po-
drobným plněním programového 
prohlášení rady města, může na-
hlédnou na webové stránky měs-
ta.

Je neoddiskutovatelné, že 
od začátku jsme slibovali, že 
změníme tvář města. Dnes je 
změna znatelná. Změnilo se 
centrum města, vynaložili jsme 
cca 55 mil. Kč i s daní na rekon-
strukci náměstí Arnošta z Pardu-
bic, byl zrekonstruován objekt 
č. p. 95 na náměstí Arnošta z Par-
dubic coby po 71 letech obnovené 
sídlo městského úřadu. Velkou 
pozornost jsme věnovali místní-
mu školství. Postavili jsme no-
vou Mateřskou školku Cukrovar 

v ulici Bulharská nákladem téměř 
27,5 mil. Kč, přestavěn byl Tesko 
objekt u základní školy, která tak 
získala 5 nových učeben. Město 
to stálo na 18,9 mil. korun. V roce 
2017 byla dokončena stavba 
na zateplení MŠ Kollárova a zá-
roveň byla podána žádost o dotaci 
na zateplení objektů č. p. 1346, 
č. p. 1347 Prokopa Velikého 
a č. p. 1095, č. p. 1096 Kollárova 
včetně výměny oken v objektech 
č. p. 1095, č. p. 1096. Rekonstru-
ovali jsme a do majetku města 
získali na 40 ulic a chodníků 
s celkovým nákladem 39,8 mil. 
Kč a výrazně snížili počet praš-
ných ulic ve městě. Dosazují se 
stromy a keře v alejích a na nově 
rekonstruovaných ulicích. Byl 
zpracován Generel zeleně. Poda-
řilo se nám získat, ať již darem 
nebo koupí, pozemky pod ulice-
mi a chodníky ve městě. Založi-
li jsme Technické služby města 
Úvaly. Převzali jsme do správy 
města celou vodovodní a kanali-
zační síť a městské veřejné osvět-
lení. Majetek města se tak zvětšil. 
Vždyť jen na 1 korunu dluhu má 
město majetek ve výši 3,50 Kč. 

Město hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem v běžných příjmech 
i ve výdajích. Investiční výdaje 
jsou fi nancovány prostřednictvím 

dlouhodobého 20letého úvěru 
s fi xní sazbou 1,2% p. a. Město 
v současné době překračuje li-
mit dluhu ve výši 60 % průměru 
příjmů za poslední čtyři rozpoč-
tové roky. V tomto případě má 
město Úvaly povinnost postupně 
splácet předchozí dluhy alespoň 
o 5 % rozdílu mezi výší dluhu 
a zmíněnými 60 procenty. V této 
souvislosti je třeba uvést, že sou-
časná výše zadlužení města byla 
naplánována již při schvalování 
zásobníku projektů a byla nasta-
vena tak, aby město mohlo své 
dluhy bez problémů splácet, ze-
jména byla sledována úroveň tzv. 
dluhové služby. Kulminace dluhu 
byla naplánována pro roky 2019 
– 2024 s tím, že po roce 2024 
dluh opět klesne pod 60% hra-
nici stanovenou zákonem o roz-
počtové odpovědnosti. Je tedy 
zřejmé, že při realizaci projektů 
ze zásobníku projektů při úvěro-
vém fi nancování budou pro město 
největší zátěží roky 2019 - 2024, 
kdy dosáhne výše dluhů města 
svého stropu kolem 145 mil. Kč 
(dle výše získaných dotací). Při 
roční splátce téměř 19 mil. Kč, 
ale dluh následně relativně rych-
le klesne a s ním i výše splátek, 
které se po roce 2024 budou po-
hybovat na velmi snadno splati-

telných cca 5 – 6 mil. Kč ročně. 
V tomto modelu je přitom počítá-
no s velmi konzervativním vývo-
jem rozpočtových příjmů. Touto 
operací však na druhou stranu 
dosáhne město odstranění velké 
části vnitřního dluhu města (tj. 
toho, který se neprojevuje v pe-
nězích, ale ve stavu infrastruktury 
– stav veřejných budov, ulic, škol-
ky atd.). Pokud bychom nechtěli 
navyšovat dluh města a realizovat 
nezbytné projekty, bylo by nutné 
rozprodat městský majetek (byty, 
pozemky), což je cesta, kterou jít 
vedení města nechce, protože ten-
to majetek je schopen generovat 
příjmy do rozpočtu města. Jen pro 
představu, hodnota tohoto „rych-
le prodatelného“ majetku činí cca 
170 mil. Kč a převyšuje tak hod-
notu úvěru, který město má.

Otevřená, ale rozpracovaná 
zůstává problematika územního 
plánu. Vzhledem k tomu, že mezi 
zastupiteli města nepanovala 
většinová shoda na nové podobě 
územního plánu, je předpoklad 
jeho  vydání v dalším volebním 
období. Rozpracovaná, ale také 
nedokončená, je problematika re-
konstrukce městských bytových 
domů, jejímuž řešení bude určitě 
věnováno nové volební období.

Nový systém odpadového 
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ve složení: Josef Štěpánovský (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Ma-

rek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník. Příspěvky se přijímají výhradně na e-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevrace-

jí. Zveřejňované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Tisk Tiskárna Úvaly,    spol. s r. o.,    grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: 
Městský úřad Úvaly,    Pražská 276,    250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly,    tel. 281 091 560,    e-mail: 

lenka.platzova@mestouvaly.cz,    nebo podatelna@mestouvaly.cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné 
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hospodářství města byl zaveden 
v rámci Technických služeb měs-
ta Úvaly od 1. 1. 2017. V rámci 
schválené dotace byl proveden 
nákup nových bionádob, které 
byly předány občanům města. 
Například na základě dat za prv-
ní dva měsíce svozu bioodpadů 
z cca 1 300 úvalských domácností 
lze konstatovat, že díky zavedení 
třídění odpadů v celých Úvalech 
došlo ke snížení množství směs-
ných tříděných odpadů o cca 
20 %. Svoz tříděných komodit byl 
zajišťován z celkem 35 sběrných 
míst, především během prvních 
3 měsíců vzrostl počet těchto 
stanovišť na 39. Jedná se o nové 
lokality v ul.  Dobročovická, 
Purkyňova a Bulharská. Do svo-
zu byly zařazeny i lokality Pod 

Slovany a Osadní. Město v roce 
2017 a 2018 získalo od společ-
nosti Arnika Odpadového Oskara 
za nejnižší produkci směsného 
odpadu v kategorii měst nad 5000 
obyvatel ve Středočeském kraji. 
Podařilo se stlačit objem směs-
ného komunálního odpadu pod 
150 kg/občan a rok. Došlo tak 
k ocenění obyvatel, kteří poctivě 
třídí odpad. Rovněž město obdr-
želo za roky 2014, 2015 a 2017 
Certifi kát environmentálního vy-
účtování od společnosti Asekol 
za sběr elektrozařízení. Celkem se 
podařilo za uvedené období zajis-
tit sběr 56 676 kg tohoto zařízení. 
Zároveň město obdrželo za rok 
2016 Osvědčení o úspoře emisí 
od společnosti EKO-KOM, a. s. 
Bylo dosaženo úspory 916,756 

tun emisí CO
2
 ekv. a úspory ener-

gií ve výši 23 560 797 MJ.
Ve městě probíhá otevřená ko-

munikace s občany s využitím 
všech informačních médií a  tech-
nologií.

Město Úvaly bylo za otevřené 
komunikování s veřejností ně-
kolikrát oceněno (3. místo v ce-
lorepublikové soutěži Otevřeno/ 
Zavřeno, uvedení coby příkladu 
dobré praxe v manuálu Správná 
radnice, město je člen platformy 
Otevřená města). Komunikace 
s občany probíhá prostřednictvím 
webu města, facebooku a měsíč-
níku Život Úval. Pořádány jsou 
prezentace jednotlivých plánova-
ných projektů města na setkáních 
s občany v DPS.

Toto vše, o čem jsem dosud 

psal, není záležitostí jen jednoho 
člověka, ale, jak také konstato-
vala rada města, celého vedení, 
rady města, aktivního přístupu 
mnohých zastupitelů. Opomenout 
nelze ani pracovníky městského 
úřadu, organizace a složky města 
jako jsou Technické služby města 
Úvaly, mateřská škola, základní 
škola, městská knihovna, městská 
policie, jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů. A v neposlední řadě 
i velká část občanů města, která 
nám fandila, podporovala nás 
a sama pomáhala k plnění úkolů 
a hledání nejoptimálnější cesty 
dalšího rozvíjení se města. Všem 
patří velké poděkování, uznání 
a respekt.

Vítězslav Pokorný
místostarosta města

Termín:  Číslo stanoviště Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí 15. října  12, 26, 44 Úterý 23. října 15, 35, 40
Úterý 16. října 10, 37, 45 Středa 24. října 9, 16, 32
Středa 17. října 22, 28, 6 Čtvrtek 25. října 1, 31, 4
Čtvrtek 18. října  14, 21, 43 Pátek 26. října 7, 13, 11
Pátek 19. října 3, 19, 41 Sobota 27. října 24, 38, 48
Sobota 20. října 18, 25, 36  Neděle 28. října 20, 39, 42
Neděle 21. října 29, 33, 46 Pondělí 29. října 17, 23, 30
Pondělí 22. října 2, 5, 34  Úterý 30. října 8, 27, 47

Harmonogram svozu

Očíslování stanovišť kontejnerů
1.       Roh ulic Chorvatská, 

Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Ulice 5. května – u hřbitova
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8.      Roh ulic U Kaberny, 

U Výmoly

 9.        Roh ulic Nerudova,  
Žižkova

10.     Roh ulic Čechova, 
Havlíčkova 

11.    Roh ulic Kollárova, 
Boženy Němcové

12.     Roh ulic Jungmannova, 
Prokopa Velikého

13.       Roh ulic Nerudova, 
Raisova

14.       Roh ulic Raisova, 
Kollárova

15.    Roh ulic Prokopa 
Velikého, Erbenova

16.     Roh ulic Kollárova, 
Josefa Lady

17.    Roh ulic Hakenova, 
Štefánikova

18.     Roh ulic Wolkerova,  
Alešova

19.       Roh ulic Vítězslava 
Nováka, 28. října

20.      Roh ulic Kožíškova, 
Vítězslava Nováka

21.       Roh ulic Rašínova,  
náměstí Svobody

22.      Roh ulic Grégrova, 
Dobrovského

23.       Roh ulic Guth-
Jarkovského, Klánovická

Podzimní úklid 2018 – informace

S
 nastupujícím podzimem opět přichází i pravidelný podzimní úklid 
některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat ob-
dobným způsobem jako v předchozích letech.

Celá akce proběhne od pondělí 15. října 2018  až  do úterý 30. října 
2018.

Stejně jako tomu bylo na jaře, budou i nyní na každé stanoviště 
v příslušný den přistaveny kontejnery dva. První kontejner bude 
určen na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady a 
druhý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a pří-
padně kmenů. (nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svo-
zové fi rmy bude sám určovat, do kterého kontejneru bude odpad 
odkládán. 

Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových 
odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na separované odpady.

Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebez-
pečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneu-
matiky apod.) 

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto 
odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!

Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pra-
covníků svozové fi rmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné 
odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů. 

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště ve všední 

dny od cca 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech 
budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od cca 9.00 hod. 
a odváženy budou týž den po15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejne-
rů nebudou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů 
budou průběžně odváženy a přistavovány prázdné.
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P
řed lety jsem v Olomouci po výstavě Flora procházela městem 
a došla jednou svažující se ulicí ke starému mostu přes rameno 
řeky Moravy, na němž byla kovová destička s informací o nos-

nosti mostu v počtu lidí – dost zajímavá historická kuriozita. Ces-
tou mi často zableskla pod nohama mosazná destička u nějakého 
domu se jménem a datem. Přemýšlela jsem, co to znamená, a než 
jsem doma začala hledat na internetu „mosazné kostky 
v chodníku“, tak v TV šla reportáž právě o zmíněném. 

„Kameny zmizelých“ 
– Stolpersteine

24.     Roh ulic Čelakovského, 
Foersterova 

25.     Roh ulic Guth-
Jarkovského, Máchova

26.      Roh ulic Rašínova, Tylova
27.      Roh ulic Klostermannova, 

Dobrovského
28.      Roh ulic Palackého, 

Hakenova
29.      Roh ulic Janáčkova, 

Purkyňova

30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32.    Roh ulic Glücksmannova, 

Šámalova
33.      Roh ulic Nad Koupadlem, 

Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, 
Na Spojce
36.    Ulice Mánesova,  

U Mlýnského rybníka

37.     Roh ulic Fügnerova, 
Tyršova

38.      Ulice Komenského 
a Hálkova

39. Střed ulice Pod Slovany
40.      Střed ulice Pražská –

bývalá pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice Osadní
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova

45.      Zahrádkářská kolonie 
U Obory

46. Ulice Moravská
47.      Roh ulic Bratří Čapků, 

Jiřího Gruši
48.      Roh ulic Maroldova, 

Prokopa Velikého

Ing. Renata Stojecová, Ph.D
odbor životního prostředí 

a územního rozvoje

zprávy z města

Domov seniorů Úvaly 
děkuje za fi nanční dar z akce 
Kočárkování (stolleringu) 
v Úvalech 

Děkujeme všem, kteří popadli kočárky,
a mysleli při tom i na dárky. 
Finanční šek nás potěšil,
dojemný, šlechetný dar to byl. 
Všechny tedy moc zdravíme 
a  mnoho šťastných kilometrů s  kočárky 
přejeme. 

Bc. Helena Krumpolcová

FARMÁŘSKÉ TRHY 
V ÚVALECH

Po čtyři listopadové soboty 
budou probíhat na náměstí 

Arnošta z Pardubic
od 7:00 do 13:00 hodin 

farmářské trhy.
Přijďte si nakoupit.

Odbor správní

Dnes je téma mediálně silně zpracované, 
a snad už je každý informován, co mo-
sazné kostky znamenají. Po světě jsou 
jich zásluhou pan Demniga, jak pozna-
menal na besedě, na 66 000. „Kameny, 
o které je potřeba klopýtnout“ a sklonit 
se k textu, jsou i v Česku. I Úval se už 
projekt dotkl. O akci psal pan starosta, 
tak onen den 16.8.2018 už jen krátce 
o aktu uložení prvních sedmi se jmény 
Weinsteinových, Zelenkových a V. Šul-
ce a fotografi cky z besedy a samotné 
práce autora při ukládání. Velkou mě-
rou přispěla i skupina žáků ZŠ Úvaly, 
kteří iniciativně vyhledávali informa-
ce o obětech a zmapovali svou cestu 
za nimi v kronice, jejíž kopii má archiv 
městských kronik k dispozici. Dovolí-li 
GDPR, pak následuje i fotografi e zmíně-
né skupiny z jejich kroniky.

Alena Janurová
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O
d rozhledny pokračuje městská stezka 
dubovou Alejí úvalských dětí I. Alej 
vznikla v roce 2012 díky příspěvkům 

rodičů, kteří zde pro své děti zakoupili a ne-
chali zasadit jednotlivé stromy.  Stejně jako 
z rozhledny, i z cesty alejí se otvírají krásné 
výhledy do okolní krajiny. 

Stezka nás dovede k úvalským menhirům 
– Stonehenge. Jedná se o odpočinkové mís-
to, které vzniklo v roce 2015 díky 

dotaci z Programu rozvoje venkova. Dnes je 
to oblíbený cíl vycházek a také se zde kona-
jí svatební obřady.  V tomto místě se nachází 
další informační cedule městské stezky, která 
ovšem nenese název Stonehenge, ale připomí-
ná blízký dvůr a někdejší tvrz – Hodov (ležící 
cca 500 m severně odsud). Podle názvu dvora 
je pojmenovaná celá tato úvalská čtvrť. Z bý-
valého dvora a tvrze je stále k vidění statek 

(s popisným čís-
lem 459) dole pod 
kopcem u Výmo-
ly. Ze Stonehenge 
se k němu dá dojít 
lesní cestou, přes 
lávku u čističky 
a dále polní ces-
tou, která navazu-
je na ulici Do Ho-
dova. 

Z m i ň o v a n á 
tvrz stávala zřej-
mě u východní 
brány dvora, poz-
ději byla přebu-
dována na špý-
char, ale ani ten 
už dnes neexis-
tuje. Na Hodově 
kromě statku 
stávala také pila, 

která byla zrušena počátkem 19. století, a nej-
mladší z úvalských mlýnů - Hodovský mlýn, 
který zanikl v polovině 20. století. Byly tu 
i dva rybníky – Pilský a Hodovský, které byly 
ovšem oba zavezeny a přeměněny v louky.

Od úvalského „Stonehenge“ se městská 
stezka obrací zpátky do centra města. Svažují-
cí cestou se dostaneme do ulice Horova a z ní 
k „Prokůpčáku“, Mlýnskému rybníku, kde na-
jdeme poslední tabuli stezky.

Mirka Borecká

Městská stezka – 8. zastavení – Hodov …věděli jste, že:
… Hodovu se váže pověst, která vy-
světluje původ jména šlechtického 
rodu Lichtenštejnů?
Na místě někdejšího mlýna prý stá-
vala chatrč uhlíře, který měl přes 
svou chudobu klenot neuvěřitelné 
ceny – diamant svítící ve tmě. Uhlíř 
mu drahokam dal za kousek půdy 
kolem Hodova, aniž ovšem znal 
jeho skutečnou cenu. Od „svítícího 
kamene“ údajně Lichtenštejnové 
odvozují své jméno.
… dvůr Hodov se připomíná již 
v roce 1346? 
… že Úvaly mají svůj Stonehenge? 

l
k
l
s
l
l
a

j
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GADIMMO spol. s.r.o. Skladový areál Skeříkov
Jeronýmova 1 623 www.skladyuvaly.cz
Správa areálu  Ivan Štěpánek : +420 / 602 617 483
Úvaly balivan@volny.cz

Ve skladovém areálu Jeronýmova 1 623 nabízíme od 1.12.2017:
Volné skladové nezateplené prostory o výměře 1 600 m2 .
Užitná výška je 4,8 m, součástí jsou 3 kanceláře o výměře 84 m2 
+ komora a WC s kuchyňkou.
Přístup do haly je z rampy vraty a dveřmi.
Možností pronájmu jsou i parkovací plochy.

Služby našich klientů sídlících na naší adrese:Služby našich klientů sídlících na naší adrese:
RLS studio – kompletní výroba reklamy.
Velkoformátový tisk, řezaná grafika,reklamní panely, bannery, vlajky.
Dále vývěsní panely a štítky, samolepky, polepy aut, tiskoviny aj..
www.rls-studio.cz Tel. : 777 601 027

Truck clinic – servis nákladních, dodávkových a osobních automobilů.
Diagnostika Multidig ACCESS, Autocom CDP, diesel servis, desinfekce a výměna klimatizací.
www.truck-clinic.cz Tel.: 774 311 486

Zemní práce Tyl Martin – výkopové práce, bagrování, úpravy pozemních komunikací
mail: tyl6@seznam.cz Tel.: 603 211 052

PJK AUTO – PNEU s.r.o, autoservis, pneuservis, karosářské a  lakýrnické práce, autoelektrika.
Ekologická likvidace automobilů, servis klimatizace, odtahová služba, X – tuning desing
mail:  pjkauto.pneu@seznam.cz  Tel.: 776 706 477

Petr Blažek – zámkové dlažby, stavby plotů vč., zajištění vratových systémů, plotové výplně
www.petrblazek.cz     mail: petr@petrblazek.cz       Tel.: 777 593 531

Autoservis Muhr a synové – servis a opravy automatických převodovek, měření diagnostikou 
BOSCH, mechanická oprava automobilů 
mail: m.muhr@seznam.cz Tel : 606 613 123

MAJKA Marie Žižková – opravy oděvů – zipy, záložky, přešívání – levně.
Výroba sezonních dekorací : velikonoční, dušičkové a vánoční svícny, věnce, košíčky aj  .
mail: zirozima@seznam.cz Tel.: 720 524 442

IRIS – Zahradnické služby
www.zahrady-iris.cz Tel.: 775 071 637

Instalatérské a topenářské práce – Jaroslav Hůďa – instalace plynových těles, kotlů vč. revize
mail: jaro.huda@seznam.cz Tel.: 732 226 101Placená inzercePlacená inzerce
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N
ávštěvou Legiovlaku 
v Úvalech ve dnech 16. 
– 21. října 2018 zahajuje-

me hlavní oslavy letošního nej-
významnějšího výročí 100 let 
od vzniku samostatného Česko-
slovenska. Připomeňme si udá-
losti roku 1918, které vedly prá-
vě k nezávislosti naší republiky.

Česká politická scéna byla 
definitivně oživena až díky Tří-
králové deklaraci v lednu roku 
1918. Právě ta odstartovala 
společné domácí a zahraniční 
kroky za vznik samostatného 
státu. Aktivní činností dosáhli 
Masaryk v Londýně a Beneš 
se Štefánikem ve Francii vy-
jádření vlád Spojených států 
amerických a Francie o uznání 
nároku československého ná-
roda na samostatnost. 9. srpna 
1918 uznala britská vláda bo-
jové československé jednot-
ky za součást ozbrojených sil 
Trojdohody. 14. října 1918 byla 
ustanovena prozatímní česko-
slovenská vláda. Funkce pre-
sidenta se ujal T. G. Masaryk, 
E. Beneš se stal předsedou mi-
nisterské rady a M. R. Štefánik 
prvním ministrem zahraničí.

Ve stejném termínu probě-
hl také první pokus o převrat 
v Písku. V návaznosti na vy-
hlášení a udržení samostatnosti 

bylo jednou z tíživých otázek 
zásobování rakouských vojáků 
českými potravinami. Antonín 
Švehla se snažil potraviny pro 
vývoz udržet doma. Krizová 
situace vyvolala generální stáv-
ku. Letáky vyhlašující vznik 
samostatné republiky se začaly 
masivně šířit a ulice zaplnily 
davy revolucionářů, kteří ničili 
symboly monarchie. Ještě ten 
den byl pokus o převrat potla-
čen povolanými uherskými voj-
sky, která dav rozehnala.

18. října přednesl Masaryk 
v Paříži slavnostní deklaraci 
nezávislosti, tzv. Washington-
skou deklaraci, kterou předtím 
zaslal americkému presidento-
vi Wilsonovi jako Prohlášení 
nezávislosti československého 
národa. 20. října byla prostřed-
nictvím amerického velvysla-
nectví v Paříži sdělena Benešovi 
odpověď prezidenta Wilsona ra-
kousko-uherské vládě, která ob-
sahovala podmínku, že mír bude 
uzavřen pouze při současném 
uznání samostatnosti Čechoslo-
váků a Jihoslovanů. Od ranních 
hodin 28. října 1918 docházelo 
ke srocování lidu. Rozšířila se 
informace o rakousko-uherském 
přijetí podmínek kapitulace. 
Podmínky obsahovaly i uznání 
autonomie národů monarchie, 

které si lidé vyložili jako uzná-
ní nezávislosti. Tato zpráva se 
stala impulsem k živelným de-
monstracím, při nichž lidé jásali 
v ulicích a ničili symboly Ra-
kousko-Uherska. Národní výbor 
vydal provolání o vzniku Čes-
koslovenské republiky a převzal 
kontrolu nad úřady. 30. října 
1918, přijala Slovenská národná 
rada Martinskou deklaraci o ne-
závislosti a vůli Slováků o spo-
lečném státě s Čechy.

14. listopadu 1918 přijalo 
prozatímní Národní shromáž-
dění prohlášení o sesazení 
habsburské dynastie a ustano-
vení Republiky českosloven-
ské. Presidentem byl zvolen T. G. 
Masaryk.

Tolik k připomenutí událostí 
před 100 lety, které vyvrcho-
lily 28. října 1918, kdy byla 
na pražském Václavském ná-
městí vyhlášena pro národy bý-
valého Rakousko-Uherska sa-
mostatnost. V ten den se začala 
psát nová kapitola našich dějin.

S ohledem na to, že před le-
tošním 28. říjnem probíhají 
ve škole podzimní prázdniny, 
a my máme zájem, aby se děti 
mohly zúčastnit připravova-
ných akcí, byla za hlavní den 
oslav v Úvalech zvolena sobo-
ta 20. října. Proto vás všechny 

zveme na pořádané akce, jak 
je uvedeno v následujícím le-
táku. Zejména zveme občany 
města do slavnostního průvodu, 
na ohňostroj, následující dobo-
vou taneční zábavu. Věřím, že 
každý si najde, co ho nejvíce 
zajímá a že se oslav naši obča-
né zúčastní v hojném počtu. Tě-
šíme se na setkání při oslavách.

Vítězslav Pokorný, místosta-
rosta města,     předseda orga-

nizačního výboru pro oslavy 
100 let vzniku ČSR

Úvalské oslavy 100. výročí vzniku Československa

Upozorňujeme občany, 
že v rámci oslav 100 let 
vzniku ČSR se bude dne 

20.10.2018
od 19 hodin konat 

ohňostroj.
Žádáme o toleranci hluku 

a majitele domácích 
mazlíčků o zajištění jejich 

bezpečnosti.

vedení města

V souvislosti s konáním oslav  
100 let vzniku ČSR bude

dne 20.10.2018
od 7 hodin omezeno 

parkování na náměstí Arnošta 
z Pardubic,

od 11 do 20 hodin bude 
náměstí pro dopravu zcela 
uzavřeno. Mezi 14 a 15,30 
hodin bude  zakázán vjezd 

do ulice Jiráskova a Husova 
(trasa průvodu).

vedení města
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L
egiovlak – legionářské muzeum na kolejích 
se vrací do středních Čech a jeho dalšími 
zastávkami v jubilejním roce 100. výročí 

vzniku Československé republiky budou v říjnu 
Hostivice, Benešov, Úvaly, Poděbrady a v den 
výročí vzniku republiky Praha. Na všech jeho za-
stávkách ho můžete navštívit zdarma.

Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Čes-
koslovenské obce legionářské, připomíná 100. 
výročí boje československých legií za samostatný 
stát. Souprava historických vagonů, která vznik-
la za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha 
dalších institucí, projede do roku 2020 celou 
Českou republiku a Slovensko. V současnosti se 
Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vago-
nů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravo-
valy napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále 
v letech 1918–1920. Připomíná, že vznik Čes-
koslovenské republiky stál na životech a odvaze 
legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu 
Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém svě-
tě a na všech bojištích první světové války. V říjnu 
navštíví následující železniční stanice:

Hostivice 2. – 7. října
Benešov 9. – 14. října
Úvaly 16. – 21. října
Poděbrady 22. – 25. října
Praha (Dejvice)  28. října – 18. listopadu

Legiovlak představuje naši vojenskou histo-
rii široké veřejnosti a zaměřuje se především 
na školní mládež, které je sto let stará historie po-
někud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové 
prohlídky, na které se lze dopředu objednat pro-
střednictvím formuláře na webu www.legie100.

com/legiovlak a zamluvit si přesný čas. „V roce, 
kdy si připomínáme 100. výročí vzniku naší re-
publiky a konec jedné z nejstrašnějších válek 
všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příleži-
tostí, jak si tyto významné události připomenout. 
Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte ni-
kam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká 
Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma 
každý všední den od 8:00 do 16:00 a o víkendech 
od 9:00 do 16:00, od 14:00 každou celou hodinu 
pak probíhají komentované prohlídky s průvod-
cem pro širokou veřejnost. Každý návštěvník Le-
giovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře 
mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně 
dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou 
se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotogra-
fi e, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty 
z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 7 000 karet le-
gionářů. 

Novinkou letošní sezony je expozice věnovaná 
loutkovým divadlům československých legio-
nářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kul-
tur z Chrudimi. „V promítacím voze, kde jinak 
běží ještě dokument o legiích, který jsme natočili 
vlastními silami, tak je nově 10 originálních ma-
rionet, se kterými hráli přímo na frontě italští le-
gionáři bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého 
loutkářství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag 
a dodává: „Legionáři nebyli jen stateční bojov-
níci, ale uměli se postarat i o kulturu a zábavu 
ve svém volném čase, čímž si dobývali uznání 
a obdiv civilistů i spolubojovníků.“ Každé úterý 
přímo na Legiovlaku sehrají loutkoherci divadla 
Buchty a loutky Radek Beran a René Krupanský 

hru Václava Živsy z roku 1918 nazvanou Zkáza 
tvrdého meče inspirovanou tehdejšími válečný-
mi událostmi a parodující některé z protagonistů 
Velké války, zejména německého císaře Viléma 
Viléma II., přezdívaného Krvavý pes. Vstup je 
zdarma a určitě stojí za to představení navštívit. 
Představení se koná v časech 10:00, 13:00, 15:00. 

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekon-
struovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým 
reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily 
podrobnosti z legionářského života a jejich boje. 
Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna 
na kolejích a legionáři se museli postarat o vše 
sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků 
představuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, která 
ostře kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu pro 
důstojníky a generály. Návštěvníci mohou pro-
hlédnout další vagony ze života legionářů, napří-
klad vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek 
komunikace na celé tehdejší Sibiři, „létající“ 
sanitní vagon, vozy s kovářskými či krejčovský-
mi dílnami. Způsob boje legionářů pak přiblíží 
improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby 
vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro 
plánování operací, či plošinové vozy s materiá-
lem. V průběhu roku by se k Legiovlaku měla 
přidat i zrekonstruovaná parní lokomotiva, ta ale 
bohužel na začátku sezony ještě není provozu-
schopná, ač se na jejím znovuzrození intenzivně 
pracuje v plzeňském depu. Další informace na-
jdete na webu www.legiovlak.cz.

Kontakt pro média: Miloš Borovička, 
tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 

602 519 828
Jiří Charfreitag, tajemník projektu, 

legie100@csol.cz, 734 851 530

Legiovlak ve středních Čechách
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Z
ačínal podzim roku 1918, válka byla roz-
hodnutá a českou společností cloumalo so-
ciální a národně-politické pnutí. Už jsem se 

zmiňoval o tom, že od poloviny října toho roku 
mohl být každý den 28. říjnem, jen kdyby byla 
politická reprezentace rozhodnější. Každopádně 
se mezi lidmi tou dobou šířilo přesvědčení, že se 
blíží převrat.

Ve štěstí doufaly nejprve socialistické stra-
ny, které na 14. října vyhlásily generální stávku, 
a musím dodat, že později přikládali socialisté 
tomuto dni větší význam než 28. říjnu. Stávka 
představovala politickou podporu pro dva poža-
davky, a sice zastavení vývozu potravin z českých 
zemí a vyhlášení „svobodné republiky česko-
slovenské“. To prvé se více méně podařilo, to 
druhé nikoliv. Vyhlášení republiky zůstalo jen 
příslovečným plácnutím do vody, jelikož se po-
litičtí vůdci zklamali v odhodlanosti obyvatelstva 
a nesocialistické strany se jménem Národního 
výboru od akce distancovaly. Tu a tam se v regio-
nech díky omezenosti komunikačních prostředků 
věřilo, že byla skutečně vyhlášena republika, ale 
tyto ostrůvky odboje byly potlačeny místními vo-
jenskými posádkami.

Za významný den můžeme považovat i 19. ří-
jen, kdy císař svolil, aby se vybraní čeští politici 
zúčastnili mírové konference v Ženevě a prosazo-
vali tam své požadavky. Až v tomto švýcarském 
městě bylo mezi Národním výborem a emigrací 
dohodnuto, že nový stát bude republikou. Karel 
Kramář teprve tehdy pod tlakem Edvarda Beneše 
ustoupil od své představy československé monar-
chie s úzkým vztahem k Rusku. Na druhou stranu 
byla republika pouhým pojmem, který dovoloval 
široké spektrum výkladu organizace vlády a tedy 
i prostor pro politické spory.

Po neúspěchu ze 14. října ovládlo Národní 
výbor přesvědčení, že je pro převrat třeba poseč-
kat na kapitulaci monarchie a především všechny 
kroky měli domácí politici předem konzultovat 
s Benešem a Masarykem. Od té doby se česká 
politická reprezentace, která očekávala zhroucení 
monarchie někdy v zimě, dostala do vleku událostí.

Na základě u nás pěstovaného čechocentric-
kého pohledu je poněkud překvapivé zjištění, že 

prvním národním společenstvím, které se odhod-
lalo rozbít monarchii, nebyl národ český a ani jiný 
slovanský. Postarali se o to rakouští Němci, kteří 
svým krokem paralyzovali habsburské mocnář-
ství, a proto se český převrat prakticky obešel bez 
mocenské reakce. Dne 21. října se němečtí po-
slanci Říšské rady prohlásili za členy národního 
shromáždění nově ustaveného státu, který nazvali 
Německé Rakousko a prohlásili ho za republiku. 
Tento stát, který však nikdy nebyl mezinárodně 
uznán a na základě mírové smlouvy ze Saint-Ger-
main ze září 1919 byl defi nitivně zrušen, byl po-
staven na národním základě. Dle principu o právu 
národa na sebeurčení se k tomuto státu připojili 
i čeští Němci utvořením oblasti Německých 
Čech, Sudet a několika enkláv. Nicméně samotná 
monarchie nebyla tímto krokem ještě potlačena, 
a tak v době českého převratu panovalo na jazy-
kově německých územích dvojvládí.

I za tohoto stavu čeští politici stále vyčkávali 
vhodného okamžiku, ačkoliv se v rámci Národ-
ního výboru usnesli k tomu, že převezmou Obilní 
úřad v Praze, aby dostali pod kontrolu zásobování. 
Bylo pondělí 28. října a v devět hodin ráno se An-
tonín Švehla a František Soukup vydali ve jménu 
Národního výboru převzít kontrolu nad Obilním 
úřadem. Nesetkali se s žádným odporem, vedou-
cí úředník Úřadu jejich žádost bez zbytečných 
otázek přijal. Během těch minut dorazil do Pra-
hy text takzvané Andrássyho nóty. Andrássy byl 
ministrem zahraničí Rakousko-Uherska a touto 
nótou odpovídal na podmínky amerického prezi-
denta Wilsona k zahájení jednání o míru. V textu 
nestálo nic jiného, než že je monarchie ochotna 
vyjednávat o míru a zároveň, že chápe nároky Če-
choslováků a Jihoslovanů. Ihned bylo připraveno 
zvláštní vydání novin a text byl veřejně vyvěšen.

Za československým převratem vlastně stálo 
nepochopení jejího textu. Čtenáři si nótu vyložili 
jako vyhlášení kapitulace a bleskově se po celé 
zemi šířila „ověřená“ zpráva o konci války a mo-
narchie. Když se Švehla se Soukupem vraceli 
z Obilního úřadu, nevyšli z úžasu. V ulicích bylo 
pozdvižení, strhávaly se znaky monarchie a lidé 
jásali a zpívali hymny. Když si čeští politici, kteří 
byli zběhlí v diplomatické komunikaci, postup-

ně přečetli nótu, pochopili její pravý význam. 
Až během dne opatrně začali připouštět, že tedy 
asi půjde o kapitulaci, ale pro jistotu se pětičlen-
ná reprezentace Národního výboru vydala optat 
na místodržitelství. Bylo to pět slavných mužů 28. 
října, kteří se kromě toho, že místodržitel hrabě 
Coudenhove dlí tou dobou ve Vídni, nedozvě-
děli zhola nic. Nicméně oslavy v ulicích vyzní-
valy jasně a politikům nezbývalo nic jiného než 
konat a připravit si na odpolední hodiny projevy. 
Zásluhou členů Národního výboru však zůstává, 
že v Praze díky aktivnímu vyjednávání nedošlo 
během dnů převratu ke zbytečným střetům s ar-
mádou. Důstojníci různých útvarů netrpěli ani tak 
nervozitou ze ztráty císařské moci nad městem 
a okolím, s tím se dokázali smířit, ale jejich neklid 
vyvolávaly nepokoje v ulicích a hlášení o tom, že 
se dav při ničení všeho rakouského nezastavoval 
ani u uniforem vojáků.

Když večer toho dne podepsalo oněch pět 
mužů 28. října zákon o zřízení samostatného čes-
koslovenského státu – nebyli si ještě jisti, zda se 
bude jednat o monarchii či republiku – nezname-
nalo to ještě zdaleka vznik československého stá-
tu v celém jeho rozsahu. Zákon byl proklamací, 
ale utváření státu byl dlouhodobý a trnitý proces, 
v jehož průběhu nebylo nic jistého. Však když se 
ráno 29. října vrátil do Prahy český místodržitel 
hrabě Coudenhove, oni stateční muži 28. října se 
před jeho majestátem uklonili a dělali, jako by 
ještě večer předchozího dne nevyhlásili samo-
statný stát. Dokonce dohodli a podepsali společ-
né ujednání, že se Národní výbor přejímá pouze 
spoluřízení veřejné správy a po stránce personální 
a administrativní zůstává státní správa nedotčena.

Zatímco jihoslovanské národy ohlásily vznik 
svého státu 29. října 1918, na Slovensku, nebo-li 
v Horních Uhrách, bylo ticho. Zprávy se dostáva-
ly se zpožděním a především na Slovensku neměl 
kdo jásat. Na 30. října byla už čtyři dni před pře-
vratem v Praze svolána schůze do Turčanského 
Svatého Martina, aby byl teprve ustanoven národ-
ní výbor. Slovenský nacionalismus byl totiž tehdy 
ještě v plenkách, zhruba o 80 let opožděn od čes-
kého. Slovenští vlastenci, a dá se tomu věřit, se 
dokonce prořekli, že se všichni mezi sebou znali. 

Maďarizace na území poz-
dějšího Slovenska totiž 
probíhala nekompromisně 
a cílevědomě. Germaniza-
ce v českých zemích proti 
tomu bylo jen doporuče-
ním, že by nebylo špatné 
orientovat se v německém 
jazyce. Slovenské školství 
prakticky až na pár roční-
ků základního vzdělávání 
neexistovalo, slovenština 
byla zejména komunikač-
ním prostředkem nižších 
sociálních tříd a její uživa-
telé v drtivé většině nezají-
mala tak abstraktní otázka, 
jako je národní příslušnost. 
Ze 30. října proto vzešla 
jen Martinská deklarace, 
která prohlašovala mimo 
jiné jednotu „česko-slo-
venského“ národa. Ke sku-
tečnému převratu na Slo-
vensku tehdy vedla ještě 
dlouhá a krvavá cesta.

Milan Bednář

Symbolické datum 28. října 1918

Vedení m sta a organiza ní výbor pro oslavy 100 let SR
vás srde n  zvou na slavnostní koncert

u p íležitosti 100. výro í vzniku eskoslovenska
Program:

František Václav Habermann (1706–1783)
MISSA SANCTI WENCESLAI

Jan Karel Loos (1722 – 1772) 
MUSICA SACRA

Ú inkují:
Smíšený p vecký sbor Chorus Carolinus a Kladenský symfonický orchestr, 

dirigent a sbormistr Karel Jan Procházka

Pátek 19. íjna 2018 v 19:00 hodin 
v P tašedesátce, Riegerova 65, Úvaly

vstupné dobrovolné
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28. 10. 2018
OSLAVME  DŮSTOJNĚ  TENTO  PAMÁTNÝ  DEN

Znovu bychom rádi pozvali všechny úvalské občany, kteří si chtějí připomenout okamžiky vzniku Československa 
na

Slavnostní večer – TGM a 100 let Československa
do „65“ - Centrum volnočasových aktivit v Riegerově ulici.

Organizátoři se rozhodli nejprve v 16 hodin indiviuálně položit květinu k pomníku padlých v 1. světové válce, na 
kterém se nyní nacházejí nově instalované desky se jmény úvalských obětí. Pokud budete mít zájem, můžete se 
k tomu gestu uctění jejich památky připojit.
V 16,30 se otevře výstavka artefaktů, vyznamenání, fotografi í, map z 1. světové války. V následné přednášce v 17 hodin 
– Jaký byl T. G. Masaryk - PhDr. Lenka Mandová  přiblíží osobnost a postoje, které TGM postupně přivedly od akade-
mické kariéry až k politické angažovanosti a posléze do čela nově založeného demokratického státu. Přednáška bude 
doprovázena promítáním dobových fotografi í a hudebními  vstupy v podání Martina Vydry. Poté proběhne křest knihy 
Lenky Mandové Českoslovenští legionáři a Úvaly. Kmotrovské povinnosti se slíbil zhostit prof. arch. Miroslav Masák. 
Celý slavnostní večer bude zakončen malou besedou s úvalskými pamětníky.

Za letopiseckou komisi a pořadatele slavnostního večera zve úvalské občany Z. Havránková, L. Mandová,
Vl. Procházka a A. Janurová
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Václav Klaus se narodil 19. června 1941 v Praze. Otec Václava Klause Vác-
lav byl účetní, jeho matka pracovala jako pokladní a průvodce turistů. 
Po vysoké škole a úspěšném konkursu nastoupil Klaus na místo v Ekonomickém 
ústavu ČSAV. Po pražském jaru byl Klaus podle svých slov z politických důvodů 
nucen opustit vědeckou kariéru a v roce 1970 odešel do Státní banky česko-
slovenské (SBČS), kde pracoval na různých pozicích až do roku 1987. V tomto 
období měl se ženou dva syny, Václava (* 10. září 1969) a Jana (* 2. září 1974). 
Od roku 1979 pořádal pravidelné semináře o ekonomických otázkách. Zúčast-
ňovala se jich řada budoucích politiků. Kvůli této aktivitě začala Klause sledo-
vat Státní bezpečnost (StB). V roce 1987 se Klaus vrátil k akademické činnosti 
jako analytik v Prognostickém ústavu ČSAV. StB na něj v dubnu 1988 založila 
další svazek pod krycím jménem Rek.
Několik dní po 17. listopadu 1989 se Václav Klaus dostal na doporučení Rity 
Klímové do centra Občanského fóra (OF), kde byl jednou z prvních osobností 
z jiného okruhu než disidentského a uměleckého.
Již 10. prosince 1989 se stal československým ministrem fi nancí ve vládě Mariána Čalfy, nominovaným za Občanské fórum. Od června 1990 pokra-
čoval na stejném postu pod Čalfovým vedením také ve federální vládě ČSFR a v říjnu 1991 byl jmenován i jejím místopředsedou. V červenci 1992 
byl jmenován předsedou české vlády.
Od konce roku 1989 až do demise své vlastní druhé vlády v roce 1997 tak Klaus nepřetržitě byl jedním z klíčových členů vlády, od roku 1992 tím 
zdaleka nejvlivnějším. Mimo jiné se směrodatně podílel na přeměně socialistické ekonomiky v kapitalistickou, na rozdělení Československa i na for-
mování politické scény transformací Občanského fóra a vytvořením pravicové Občanské demokratické strany.
Dne 8. července 1992 se Klaus s Mečiarem na setkání v brněnské vile Tugendhat dohodli na rozdělení Československa k 1. lednu 1993.
V letech 1992–1997 byl předsedou vlády a od ledna až do února roku 1993 vykonával z titulu své funkce premiéra některé pravomoci prezidenta 
republiky.
Po pádu jím vedené vlády na podzim roku 1997 nakrátko ztratil rozhodující politický vliv, ale do vysoké politiky se vrátil již po volbách na jaře 1998, 
kdy se stal předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (1998–2002). Po parlamentních volbách roku 2002, které ODS prohrála, 
se opět na krátký čas stáhl z vrcholné politiky. V únoru 2003 zvítězil v prezidentské volbě poprvé a na druhé pětileté období byl znovuzvolen pre-
zidentem České republiky v roce 2008.
Po svém odchodu z prezidentského úřadu v březnu 2013 opustil Klaus aktivní politiku. Nadále se však vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční 
politiky, například k problémům v Evropské unii či k Evropské migrační krizi a kritizuje omezování lidské svobody ve jménu různých ideologií, 
např. liberální demokracie. Zúčastňuje se také často mezinárodních konferencí a seminářů na různá témata po celém světě.

S využitím veřejných zdrojů sestavil Josef Štěpánovský

názory čtenářů

N
elze nereagovat na nehoráz-
ný článek p. místostarosty 
ohledně rozpočtu města. 

Podsouvání tvrzení o bankrotu 
města je populistický předvolební 
krok. Jeho zlehčování fi nanční si-
tuace města je značně neprofesio-
nální. Již od samého začátku jeho 
působení v této pozici správce 
městské pokladny, je jím fi nanční 
situace města značně zlehčována. 
Nikdy nic není problémem, to 
jsou jeho slova. Dokonce i sesta-
vení rozpočtových úprav ukazuje 
na princip nedodržování základ-
ních fi nančních zásad „do roz-
počtu patří jen fi nanční toky, které 
lze podložit smluvním vztahem, 
nebo jsou očekávanou událostí 
v časově omezeném rozpočtova-
ném období.“ Nejmarkantnějším 
příkladem je schválení rozpočto-
vého opatření č. 2 v roce 2018, 
kde zastupitelstvo schválilo na-
výšení příjmové části o příspěvek 
developera (výstavba nákupní-
ho centra Pražská) o 5 mil Kč. 
Do dnešního dne není uvedený 
příjem naplněn, podle schválené 
smlouvy tímtéž zastupitelstvem, 
není reálná šance, aby do konce 

roku 2018, byl tento příjem zrea-
lizován. Obdobných, ne příliš jas-
ných, a neodborně zdůvodněných 
přesunů, se dnes již skoro bývalý 
fi nanční výbor, zabýval na kaž-
dém svém jednání.  

Nelíbí se mi napadání mé oso-
by a celého fi nančního výboru, 
za opatrný přístup k zadlužování 
města. Ráda bych za sebe vyjád-
řila zásadní nesouhlas se značně 
rozhazovačným přístupem rad-
nice při rekonstrukci náměstí, 
rekonstrukci a vybavenosti budo-
vy radnice a dalších investičních 
opatření k takzvanému ozelenění 
Úval. 

Pravda je, že nejen na uvedené 
aktivity si město muselo půjčit. 

Faktem je, čísla, kterými vás 
pán místostarosta o procentech 
zadlužení města ve svém člán-
ku zahrnul, nejsou pravdivá. Již 
schválený závěrečný účet města 
v roce 2017 deklaruje zadlužení 
78 %.  Současný stav zadlužení 
je ještě vyšší, s ohledem na další 
čerpání úvěru v roce 2018. 

Nikdy jsem nemluvila o ban-
krotu. Mluvila jsem o problému 
budoucích období zajistit splá-

K článku Život Úval 9/2018 
Místostarosta o rozpočtu města

Co je neprofesionální?

cení současných dluhů. Mluvila 
jsem o neopatrnosti vynakládat 
peníze na projekty, které nám nic 
nepřinesou, a také jsem mluvila 
o opatrnosti v plánování jednotli-
vých projektů. 

Dnes je otázkou, kde se vezmou 
peníze na koupaliště, z čeho se 
bude hradit svazková škola a dou-
fám, že nenastane nějaká nenadá-
la událost ve městě, která by měla 

být okamžitě řešena a peníze ne-
budou.

Co dodat? Je nutno jen věřit 
v lepší časy. 

Ráda bych popřála tak jako 
pan místostarosta občanům Úval 
hodně úspěchů, zdraví a také tr-
pělivost.

Ing. Helena Váňová 
Zatím předseda fi nančního 

výboru

J
á že jsem neprofesionální? 
V žádném případě nezlehčuji 
fi nanční situaci města. Vím, 

že fi nanční situace města není 
alarmující, protože bilance města 
od roku 2014 je dobrá. Od roku 
2014 se peněžní toky pohybují 
mezi 25 mil. až 30 mil. korun, 
nepoužíváme kontokorent, který 
máme u KB. 

Já se ale ptám, proč kolegyně 
Váňová zbytečně straší občany? 
Město do budoucna bude schopno 
uhradit své závazky vůči Komerč-
ní bance bez problémů, pokud 
bude vedení zodpovědné.

Napsal jsem o dluhu města, 
protože jsem měl skutečná data 
od auditora do roku 2017. V čem 
nejsou pravdivá? Ano, dluh po-

roste, protože ještě čerpáme re-
volvingový úvěr, ale kolegyně 
Vaňová straší občany, že město 
dostane fi nanční postih za poruše-
ní zákona o pravidlech rozpočto-
vé odpovědnosti. Rozpočtová od-
povědnost se uplatňuje až tehdy, 
když město neplní své závazky 
a z daňových příjmů jsou přímo 
závazky plněny od FÚ.

Ve fi nančním výboru se říkalo, 
město ÚVALY je nejzadluženější 
město v republice, ať kolegyně 
Vaňová pustí záznam z FV, tvrze-
ní FV není pravdivé, v čem neří-
kám pravdu?

Pokud já vím, v rozpočtu ten-
to rok jsou peníze na koupaliště 
ve výši 12 mil. a příští rok plá-
nujeme 18 mil., práce na rekon-
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strukci koupaliště začne v nejbliž-
ší době, o čem tedy zase kolegyně 
Váňová píše? 

Na rozdíl od současného ve-
dení města má kolegyně Váňová 
pesimistický pohled na situaci 
ve městě, který mě osobně fasci-
nuje.

Rozpočet je živý organismus, 
přesuny jsou součástí rozpočtu 
a jsou v pořádku, není to roz-
počtová nekázeň. Pokud se jed-

ná o výstavbu nákupního centra 
Pražská, zase není pravda, že 
v rozpočtu je 5 mil. bez smlou-
vy, smlouva je podepsána, ano 
je možné, že ty peníze tento rok 
nebudou, ale příští rok budou, 
takže bude přesun. Na fi nanční 
výbor dostávají podklady čer-
pání z rozpočtu, asi kolegyně 
Váňová to nečte vůbec, pokud 
by to studovala, asi by věděla, 
že město i bez příjmu z nákup-

ního centra je schopno krýt tyto 
příjmy.

Jaké projekty, které jsou nám 
na nic a jsou zbytečně drahé? 
Rekonstrukce náměstí? Kana-
lizace? Investice do škol? Re-
konstrukce ulic a chodníků? 
Rekonstrukce radnice? Kolegyně 
Váňová nás teď moralizuje, když 
byla ve vedení města, investova-
la do Multicaru nemalé peníze, 
ale dnes z toho město má jenom 

problémy. To byla zbytečná in-
vestice!  Vedení mělo jiný po-
hled, chtěli jsme posunout město 
do 21. století. Doufám, že to ob-
čané neočerní.

Na závěr bych rád poděkoval 
kolegyním a kolegům z vedení 
města za spolupráci, úředníkům 
za veškerou pomoc, protože bez 
nich bychom pozitivních výsled-
ků nedosáhli.

Ing. Alexis Kimbembe

V
olby jsou opravdu za pár hodin a stá-
le intenzivněji kolem slyšíme, všechno 
v Úvalech je špatně!!!

Tak, jako to neplatí v životě každého z nás, 
neplatí to ani v Úvalech! Jen to dobré, jako 
kdyby nechtěli někteří vidět a slyšet, možná 
se to považuje za samozřejmost. 

Samozřejmostí by ale mělo být  za dobře 
vykonanou práci pochválit, poděkovat.

Dovolte mi, abych tak učinila na stránkách 
Života Úval.  Chci poděkovat za spoustu hodin 
volného času, kterou věnovali členové školské 
komise za uplynulé 4 roky školám a školkám 
v našem městě. Ať už to byl ředitel  Mgr. Jaro-
slav Březka, ředitelka MŠ  Jana Hájková, ře-
ditelka Sofi a School Mgr. Danuše Svobodová, 
ředitelka soukromé ZŠ Heuréka  Mgr. Magda-
lena Fleková, ředitelky MDDM  Jana Pospíši-

lová i  Mgr. Jana Krejsová. K nejaktivnějším 
z řad rodičů v této komisi patřily JUDr. Helena 
Jukinová, Ing. Martina Vomáčková,  Petra Fu-
xová, Soňa Doležalová, Šárka Lorencová. Za 
vedení města věnovala práci v komisi spoustu 
energie i Ing. Ludmila Milerová a samozřejmě 
vždy usměvavá  Jitka Hamouzová – člověk, na 
kterého je možné se spolehnout, je vždy tam, 
kde je potřeba, aby byl.

D ě k u j i.

Ne vždy jsme měli všichni na danou věc 
stejný názor, ale to ani není možné. Je za námi  
velký kus práce. Namátkou  zmíním třeba pří-
pravu  kritérií přijímání dětí do MŠ i na zá-
kladní školu, řešení prázdninového provozu 
MŠ, podařilo se nám založit dobrou tradici  

setkávání učitelů, podíleli jsme se na přípravě 
kritérií pro výběrové řízení na ředitele základ-
ní školy. Naše jednání  probíhala postupně  ve 
všech školských zařízeních zřizovaných měs-
tem a také jsme byli hosty  v prostorách Sofi a 
School a  soukromé  základní školy Heuréka. 
Obě paní ředitelky   měly zájem v komisi pra-
covat. Všichni se tak mohli seznámit s prostře-
dím, o kterém se jednalo. Podařilo se navázat 
spolupráci těchto  školských zařízení, dochá-
zelo k výměně názorů a zkušeností.

Přeji všem školkám, školám, zájmovým or-
ganizacím a   spolkům, které pracují s dětmi  
do dalších let hodně skvělých učitelů, lektorů, 
trenérů a vedoucích, zvídavé a aktivní  dětské 
posluchače a  spolupracující rodiče.

Mgr. Dana Poláková , 
předsedkyně školské komise

V
 říjnu nás čekají komunální 
volby, které svým významem 
překračují dosavadní předchá-

zející komunální volby. Vítěz ovliv-
ní dlouhodobý rozvoj a směřování 
města Úvaly. 

Svou volbou ODS a Otevřených 
Úval, nebo sdružení Pro Úvaly se 
rozhodnete, zda si přejete Úvaly 
"21. století", nebo zachování regi-
onálních a státních tradic včetně 
pokorného vztahu k městu i čes-
kému jazyku. Myšleno konkrétně, 
zda podpoříte současnou koalici, 
která odstranila všechny budovy 
na koupališti a poničila nepropustné 
vany, nechala pokácet znak české 
státnosti, lípy na náměstí, a zvolila 
raději opravu opravené Husovy uli-
ce a náměstí s novou fontánou před 
opravou nejhorších ulic, Kollárovy 
a Štefánikovy ulice i poté, co kou-
paliště nebylo opraveno navzdo-
ry formulaci a jasnému výsledku 
úvalského referenda. Oproti svým 
původním prohlášením podporují 
Otevřené Úvaly rozšiřování města.

Mladí ze sdružení Pro Úvaly se 
naučili pracovat s fakty a diskutovat, 
ale neměli možnost prosadit své ná-
zory, protože téměř všechny jejich 
návrhy byly přehlasovány koalicí 
ODS a Otevřené Úvaly. 

Bývalý člen koalice, sociální 
demokracie, nechala vztyčit roz-
hlednu, kameny Stonehenge, na-

vrhla postavit protipovodňovou hráz 
v Králičině, čímž by ji zanesla bah-
nem. Tento program neřeší to nej-
palčivější, čímž je bezprašný povrch 
vozovek a inženýrské sítě.

Nové sdružení Kdo z koho je 
vedeno dlouholetou zastupitelkou, 
která prošla už několika stranami 
včetně sociální demokracie.

Namítnete, že se dosud v Úvalech 
tolik neopravilo. Nedovedu to po-
soudit, k připomenutí doby starosty 
Ing. Ivana Černého mohu uvést do-
stavbu nákupního střediska na ná-
městí Svobody, postavení zvláštní 
školy, domova s pečovatelskou služ-
bou, čističky odpadních vod, výstav-
bu plynového a vodovodního řadu 
v mnoha ulicích, opravy mostů, kva-
litní opravu van koupaliště.  Město 
koupilo budovu současné radnice 
a areál v Riegerově ulici. Současný 
člen TOP 09 Ing. I. Černý ale hlaso-
val také pro rozšiřování Úval.

Všichni tři poslední starostové 
stavěli kanalizační a vodovodní 
řady, čistí rybníky, opravují budovy. 
Za starosty J. Šťastného se posta-
vila budova centra volnočasových 
aktivit a školní jídelna. Současné 
vedení za vedení P. Boreckého ne-
chalo postavit mateřskou školku 
a realizovalo několik dětských hřišť, 
rekonstruovalo čp. 95 pro novou 
radnici a bývalý areál v Riegerově 
ulici, zateplilo a upravilo přístavbu 

základní školy, znovu postavilo bu-
dovu Tesko pro ZŠ, řešilo parkování 
v centru města a opravilo mnoho 
silnic, chodníků, inženýrských sítí 
včetně mostku v Horově ulici atd.  
Byl koupen bývalý mlýn, později 
sídlo Fruty či výroby oken, na rohu 
Riegerovy a Dvořákovy ulice, kde 
dnes sídlí Technické služby města 
Úval. 

Víme, že se za posledních třicet 
let v Úvalech hodně udělalo, s mož-
ností čerpání evropských dotací se 
podařilo snížit vnitřní dluh vyba-
venosti města, ale asfaltové jedno-
směrné vozovky s tlampači a beto-
nové chodníky ještě nedělají život 
ve městě spokojenější. (Asfaltový 
povrch ulic se vzrostlými travinami 
je samozřejmě lépe vidět než nějaká 
potrubí v zemi. Poslední roky si lidé 
pamatují samozřejmě lépe než změ-
ny v 90. letech.)

V Úvalech chybí mimo restaura-
cí a dobře fungujícího spolkového 
života možnost neformálního setká-
vání, kultura města je podporována 
minimálně. Mnozí voliči nesledují 
průběžně dění v obci. 

Vedle materiálního vybavení 
nebo bezpečnosti je tu rozměr du-
chovní, či stránka psychické spoko-
jenosti. I když žijeme v konzumní 
společnosti, chápeme, že rodina či 
společnost, kde jsou naše přání či 
stesky vyslyšeny, je pro naše du-

ševní zdraví lepší než město, kde si 
koalice, potažmo starosta, prosazuje 
razantně svůj názor. Invence P. Bo-
reckého je obdivuhodná, včetně zís-
kávání dotací,  ale sociální jednání je 
nedostatečné. Dva roky jsou klade-
ny stejné otázky ohledně koupaliště, 
jež zůstávají bez odpovědi. Není ře-
šeno budoucí hlavní náměstí, máme 
dostatek sociálních bytů? Jeden pří-
klad. Za dva roky po svém případ-
ném zvolení nechá současná koali-
ce, Otevřené Úvaly a ODS, rozbořit 
kulisu starých domků na náměstí 
Arnošta z Pardubic a na místě rod-
ného domku Marie Majerové po-
stavit vysokou skleněnou knihovnu. 
Kde zůstal citlivý vztah ke kulturní-
mu dědictví?

Starosta a celá rada je pod velkým 
tlakem, ale měli by, pokud žijeme 
v demokracii, vyslyšet všechny 
občany, nevolat na ně městskou 
policii, nepokoušet se vyvlastňovat 
soukromý majetek, nezvyšovat vy-
soké zadlužení města, neobsazovat 
post předsedy komise pro výstavbu, 
územní plánování a investice sta-
rostou, jenž by měl vyslyšet porad-
ní hlasy např. fi nanční komise bez 
osobního napadání, vyplnit vůli lidí 
ve formě referenda o koupališti, tedy 
ctít tradici města.

Starším lidem by se mělo dostat 
zastání, aby po opravě vozovky 
mohli parkovat před svým do-

Není všechno úplně špatně, poděkování

Komunální volby aneb Tradice, morálka a zodpovědnost
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V
 minulém čísle ŽÚ byl uveřejněn člá-
nek pana Milana Švejnohy s názvem: 
Proč volím druhého nejlepšího politika. 

V podstatě se autor snaží podpořit před vol-
bami Otevřené Úvaly. To je samozřejmě mož-
né, od toho jsou vystoupení, diskuze apod. 
v předvolebním období. Co není v pořádku, 
jsou věci, které uvádí jako fakta, ale přitom se 
nezakládají na pravdě.

Například nikdy nebyla v Úvalech koalice 

na čele s MUDr. Šťastným a mnou (Ivanem 
Černým). Naopak Otevřené Úvaly uzavřely 
koaliční dohodu s ODS reprezentovanou prá-
vě panem MUDr. Janem Šťastným na období 
2010 – 2014. Tato koaliční spolupráce pokra-
čuje i v tomto období, tj. 2014 – 2018.

Pan Švejnoha použil slovo demagogie při 
svém výkladu, jak bylo bráněno snahám Ote-
vřených Úval prosadit velké a viditelné změ-
ny. Zřejmě má tímto na mysli v současné době 

realizované nové povrchy ulic, nové chodníky 
atd. Zapomněl přitom, že než se mohou tako-
vé úpravy realizovat, je nutné mít vybudované 
všechny základní inženýrské sítě (kanalizace 
s čistírnou odpadních vod, vodovod, plynové 
řady, elektrorozvody). A o to se vedení města 
ať už za mého starostování do roku 2006, tak 
následně pod vedením starosty MUDr. Šťast-
ného usilovně snažilo.

Ivan Černý

mem, nebo když si přejí posunout 
od svých vchodů výsadbu netypic-
kých platanů, jejichž větve dokonce 
zdobí sochu prvního pražského arci-
biskupa Arnošta z Pardubic. (Řek-
nete pokrok, platany jsou odolnější, 
vhodnější, ale naše děti by měly 
vědět, co je česká tradice, státní 
symbol, historické kořeny. Logicky 

vzato by Češi mohli mluvit jen ang-
licky, je to praktické a cool, že?)

Milí spoluobčané, volte obezřetně 
lidi, které znáte, od nichž očekáváte 
diskusi s otevřeným, nikoliv předem 
daným mocenským závěrem, volte 
Úvaláky, kteří jako podnikatelé a za-
stupitelé nebudou ve střetu zájmů, 
nebudou myslet jen na své zviditel-

nění, volte zodpovědné občany, kte-
ří myslí na rozvoj Úval v horizontu 
dalších generací a přitom mají citli-
vý vztah k našemu městu a vědí s T. 
G. Masarykem, že demokracie je 
dennodenní drobná práce morálních 
a zodpovědných lidí, lidí s vlastním 
názorem. (Každý hlas zastupitele 
bude rozhodující.)

Přeji čtenářům, aby se Život Úval 
dostal do domácností ještě před vol-
bami. Ve svých článcích se mohu 
zmýlit, ale nikdy nepracuji s vědo-
mými polopravdami, proti nimž je 
člověk nejen v Úvalech bezmocný. 
Několikrát řečená lež se stává na ve-
řejnosti bohužel pravdou.

PhDr. Lenka Mandová

Reakce na článek pana Švejnohy

okénko knihovny

P
erfektní příprava besed ke stému výro-
čí založení naší republiky se vyplatila. 
K nadcházejícím oslavám stého výročí 

založení Československé republiky připravila 
knihovna pásmo besed pro 1. stupeň základní 
školy. Sestavování programu pro jednotlivé 
ročníky jsme se věnovaly dlouhodobě a s lás-
kou, a tak můžeme dětem nabídnout kvalitní, 
zábavné a zajímavé besedy s tematikou stát-
ních symbolů a českých světců a patronů.

Besedy jsou v nabídce již od ledna a za-
tím knihovnu navštívilo celkem deset tříd 
z úvalského prvního stupně. Všechny paní 
učitelky si připravený program moc pochva-
lovaly. Co je pro nás ovšem nejdůležitější 
a z čeho máme opravdu velikou radost, je 
nadšení a spolupráce dětí při práci na zada-
ných úkolech.

Každá beseda je trochu jiná, šitá přímo 
na míru konkrétní třídě. V besedách se věnu-
jeme buď státním symbolům, nebo českým 
světcům a patronům. Záleží na dohodě s pe-
dagogem, které téma si pro svoji třídu vybere.

Besedy mají formu diskuze s dětmi, výuku 
doplňuje interaktivní webová stránka www.
mujstat.cz, kde společně s dětmi prochází-
me jednotlivé státní symboly a plníme úkoly. 
Druhou část besedy věnujeme pracovním lis-
tům, každý žák zpracovává jiný text a společ-
ně pak odpovědi kontrolujeme.

Protože se dětem i pedagogům besedy moc 
líbily, rozhodly jsme se je zařadit do stálé na-
bídky besed pro školy.

Těšíme se na další třídy a dětem přejeme 
klidný a pohodový školní rok.

Knihovnice MěK Úvaly

Úspěšně slavíme sté výročí 
Československé republiky 
s besedami pro první stupeň

Můj stát: putování 
za českými patrony

Kdo jsou nejvýznam-
nější patroni a  světci 
naší země? Kým byli 
za  života a  jaký vý-
znam měli a  mají pro 
naši zemi a  pro ev-
ropskou civilizaci? Český lev v  této knize 
seznamuje děti s  Cyrilem a  Metodějem, 
se svatou Ludmilou, svatým Václavem 
a  mnoha dalšími význačnými postavami. 
Prostřednictvím osudů světců zároveň 
provede čtenáře českými dějinami a obo-
hatí jejich znalosti o  to, co v  učebnicích 
nebývá.   

Městská knihovna Úvaly rozšířila
výpůjční dobu

o středu od 12.00 do 17.00
Těšíme se na naše čtenáře.

kultura a volný čas

N
a přelomu srpna a září 
se v Úvalech uskutečnila 
mimořádná výstava tvor-

by výtvarníka Václava Sokola. 
Kdo by však čekal 
nějakou modernu, 

byl by zřejmě zkla-
mán. Výstava byla 

složena ze tří částí. První 
část, která byla fascinující ne-
jen co do výtvarného vyjádření, 
ale též obsahem, byla inspiro-
vána učitelem národů Janem 
Ámosem Komenským a jeho 
dílem Orbis Pictus, na jehož 

druhém díle právě Václav Sokol 
pracuje. Při pohledu na tema-
tické obrazy mne jen zamrzelo, 
že naši generaci takové dílo mi-
nulo pouhou zmínkou v hodině 
dějepisu, aniž bychom dostali 
příležitost poznat, jak fascinují-
cí dílo Svět v obrazech je. Tím 
spíše pro děti, pro které jsou ob-
rázky přirozenou součástí vlast-
ních životů. 

Naproti tomu bylo dílo s ná-
boženskou tematikou, kde byly 
zobrazeny jednotlivé nábožen-
ské motivy, více či méně zná-

Výstava Václava Sokola
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mé. Ve svém vyjádření však nikterak 
podbízivé, naopak, často vybízející 
k zamyšlení a hledání hlubších sou-
vislostí. Na mysli mi vytane např. 
obraz Kristus zahradník, jehož motiv 
obvykle zůstane obyčejnému nevěří-
címu skryt.

Poslední součástí výstavy byla část, 
kterou by na první pohled šlo nazvat 
abstraktní. A zde je možné se napřímo 
setkat s jednoduchou fi lozofi í Václava 
Sokola, který místo poutavých příbě-
hů a doplňování svého díla kudrlinka-
mi, jak to často abstraktní umělci dě-
lávají, prohlásil: „Tohle jsou sklenice 
a ty obrazy na vnějšku, to jsou pat-

níky.“ Dvě obyčejné věci, které do-
nutí člověka k zamyšlení, když už ne 
o podstatě života, tak alespoň o tom, 
proč vůbec maluje takhle obyčejné 
věci, i když svým typickým nezamě-
nitelným stylem. 

Chtěl bych ještě jednou poděko-
vat všem, kdo se účastnili přípravy 
této výstavy, návštěvníkům za jejich 
čas a v neposlední řadě také autoro-
vi všech těch krásných děl Václavu 
Sokolovi za to, že s výstavou sou-
hlasil a zapůjčil svá díla do výstavy. 
Přeji mu ještě hodně inspirace k dal-
ší tvorbě. 

Josef Štěpánovský

P
omineme-li účast na ukládání 
mosazných „kamenů zmize-
lých“, pak kulturních událostí 

ke konci prázdnin a v počátcích no-
vého školního roku mnoho nebylo. 
Letní kino už patří ke stálicím kul-
turního pole, fi lmy se zdály vybrané 
hlasováním zábavné (ohodnotí kul-
turní komise), končilo posledním pro-
mítáním 6. září. Sledování fi nišování 
přestavby náměstí a opravy pomníku 
mohlo nahradit určité zážitky, někdy 
možná nepříliš úžasné, mírné klopý-
tání po kostkách, předzvěst náměstí 
zaplněného auty, hrozba nekontro-
lovaného odtékání vody přívalových 
dešťů, ale i hodně místa na očekávané 
celoměstské akce – posvícení a úval-
ský kotlík – a před školou novotou svítící 
opravovaný pomník padlých v 1. světové vál-
ce. Také škola se skví v plné kráse a fontána 
v předpremiéře viděná na facebooku místo 
lipového stínu podtrhne jedno z nejdůležitěj-
ších míst náměstí.

Světlým bodem několikaměsíčního let-
ního horka, které pomalu odcházelo, byla 
výstava v „65“. Osvěžila úžasným pohledem 
na svět viděný tužkou, uhlem, rudkou, pastel-
kou – čím nakonec nevím přesně, vím jen, že 
kresby Václava Sokola jsou dost nevídané, 
překvapivé, zvláštně geometrické a výrazo-
vě zjednodušené téměř do symbolu. Výtvar-
ník však dokáže oslovit i děti – viz ilustrace 
ke Komenského Orbis Pictus, kde ve zkratce 
právě dětskému diváku a čtenáři zprostředkuje 
velmi pochopitelný pohled na svět. Slovo uči-
tele národů je znázorněno mile a srozumitelně 

pro všechny vě-
kové skupiny.

V e r n i s á ž 
30. srpna 2018 
v Centru vol-
nočasových ak-
tivit, Riegerova 
65 uvedl Josef 
Š t ě p á n o v s k ý, 
doprovodil ji 
přednes výstiž-
né části nejmi-
lejší básně pana 
Sokola vztahu-
jící se k čas-
to kreslenému 
Karlštejnu. Sei-
ferta recitoval 

Rudolf Kvíz. Třemi písněmi, vhodně zvo-
lenými, zpříjemnila večer Nicole Matoušo-
vá a pak se pan Sokol zastavil u každého 
obrázku a přiblížil jeho původ či záměr.

Každé dopoledne v týdnu od pondělí do pát-
ku byly viděny od 8. hodiny do oběda návštěvy 
výstavy ze základní školy od malých po nej-
starší žáky. Co chvíli se střídaly děti. Jedné 
návštěvy 3. třídy jsem se zúčastnila. Potvrdilo 
se mi, jednak jaká je pan Sokol velmi citlivá 
duše a pak i jaký má chápající vztah k dě-
tem. Umí poutavě vyprávět 
a ve svém slovníku zařazuje 
vždy ta správná slova, která se 
pro které ouško či ucho hodí, 
kterému rozumí, které nepro-
letí druhým, aniž by utkvělo. 
Pochopila jsem, že pro něj má 
ilustrování díla Jana Ámose 

Komenského velký 
význam. Dokáže 
jej zprostředkovat 
i návštěvníkům 
tak, že jsem naby-
la dojmu – kdyby 
si každé dítko vy-
slechlo jeho vý-
klad nebo si pro-
četlo knížku Orbis 
Pictus ilustrovanou 
panem Sokolem, pak by pochopi-
lo běh života i světa. Ne nadarmo 
je Komenský zván učitelem náro-
dů a vystavené moderní ilustrace 
tomu obrovskou měrou napomá-
hají. Je to návrat k jednoduchému 

výkladu pochopení světa lidskosti, porozumě-
ní, vzájemnosti, spravedlnosti, což může zasáh-
nout i dospělé. Děti také zajímalo, jak dlouho 
úvalský umělec už kreslí, a protože ho to bavilo 
už od útlého dětství a brzo mu bude 80 roků, 
tak to odhadl na 75 let. Jedna malá žačka doda-
la, že Komenský je na dvoustovce... Derniéra 
výstavy se konala v přátelském duchu a bylo 
konstatováno, že se během učebních dnů ne-
stihla vystřídat celá škola, prostě výtvarník byl 
využit na 100% a ještě to bylo málo. Je fajn, že 
komise pro kulturu a město iniciovaly a pod-
pořily tuto výstavu. Je už tradicí, že je dáván 
prostor úvalským osobnostem.

8. 9. Úvalský kotlík – gulášek – to je 
zvláštní kapitola, která se tentokrát neobejde 
bez vlastního článečku a fotoseriálu.

8.–9. 9. tradiční Úvalské posvícení s ná-
ramnými atrakcemi na hřišti pod sokolovnou, 
kde se návštěvnost přelévala z náměstí od kot-
líků k cukrové vatě, houpačkám, děsivým na-
třásačkám a létavkám, řetízkáči, horské dráze, 
koníčkům, autíčkům, mašince, strašidelnému 
hradu a dobré zmrzlině, podle toho, jak velké 
děti měli rodiče s sebou, vše v sobotu koru-
nované ohňostrojem (na němž jsem tentokrát 
nebyla, ale zprostředkovaně – byl povedený). 
Po Úvalech se z domácností táhla vůně čers-
tvých koláčů a pečených kachniček.

Předzvěstí blížících se oslav 100 let vzni-
ku republiky bylo promítání, patrně v Úvalech 
nejstarších dochovaných, fi lmových záznamů 
života města ze 30. let a to 19. září 2018 v sál-
ku DPS – Život v Úvalech 30. let fi lmovou 
kamerou Josefa Mandy. Odpolední produkci 

Nejen kulturou živ je člověk úvalský
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Letní příměstské tábory v MDDM

V
 Domečku letos proběhly dva výtvarné, 
cyklo a tři turistické tábory, na kterých 
se vystřídalo okolo 200 dětí. Na výtvar-

ných alchymistických táborech děti při tvor-
bě vlastních portrétů inspiroval slavný malíř 
Arcimboldo. Dále si všichni vyrobili magické 
amulety a objevovali  úžasné artefakty v Mu-
zeu alchymistů v Praze. Turisťáček navštívil 

oblíbené Mirakulum, Fajnpark, History Park 
Ledčice, Ekopark Liberec, zahradní železnici 
v Bakově, velice oblíbený Laser game v Pra-
ze,  zajímavé vyšehradské bitvy a nechyběla 
populární hra Safari. Pro vedro byla plánova-
ná trasa na kolech do Zoo Praha zrušena a vy-
měněna za koupání v Klánovicích a v Toušni. 
Náš cíl byl jasný – koupání, cukrárna, zmrzli-

na, zmrzlina, cukrárna, koupání.  Moc děkuje-
me za obědy Bistru Kvapil a fi rmě Dobrobus, 
která nás vozila na všechny výlety. Velké díky 
patří vedoucím Janě Šveňhové, Daně Koneč-
né, Daně Váňové, Pavlíně a Petře Frýdmano-
vým a Pepovi Fischerovi. Díky děti, díky ro-
diče a zase někdy ….ahoj. 

Olča Procházková

Jaké kulturní akce chystáme?Jaké kulturní akce chystáme?

22. 9. 2018 „Václavská“ – posezení  
s muzikou Jaromíra Jansy

Sálek v DPS

v průběhu 
října

Celoměstské oslavy 100. výročí vzniku ČSR

16. 11.
2018

Musica Dolce Vita koncert 
„Lístky do památníku“

Sálek v DPS

Za Kulturní komisi Rady města ÚvalyZa Kulturní komisi Rady města Úvaly
Lenka FoučkováLenka Foučková

ve 14 h navštívilo na třicet starších 
i velmi starých občanů a o večerní 
v 19 h měla zájem další dvacítka, 
ale opět většinou, až na výjimky, 
vyšší věkové kategorie, ba i z nej-
starších. Zhruba půl hodinka obou 
promítání proběhla bez výkladu, 
jen s poznámkami diváků. Pak se 
záběry opakovaly s přerušováním, 
dotazy, výkladem, dohady a na-
lezenou odpovědí. Následný fi lm 
z pohřbu legionářského generála 
Švece, se zasvěceným výkladem 
pana R. Mandy, byl tím prvním 

a důstojným přínosem k letošním 
oslavám 100 let Československa 
v Úvalech. 

Pro další seriál „povídání“ 
bychom uvítali fotografie či 
dokumenty, třeba jen zapůjče-
né, tentokrát obchody a řemes-
la. Na setkání Povídání nad 
100letým kalendářem, opět 
tradiční, plánované na brzké 
jaro a na příval materiálů se těší 
za Letopiseckou komisi 

Alena Janurová 
alena.janurova@centrum.cz

zprávy z MDDM
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Pobytové tábory MDDM

J
iž tradičně začátkem prázdnin vyráží 
děti z MDDM na pobytový tábor. Ten 
letošní se konal v chatě Homole u lesa 

Řáholce nedaleko Jičína. V areálu s něko-
lika hřišti, velkým prostorem pro sportov-
ní soutěžení, bazénem a rozlehlým lesem 
v okolí jsme si užili spoustu zábavy. Celo-
táborová hra děti zavedla do pohádkového 
příběhu V. Čtvrtka o loupežníku Rumcaj-
sovi. Jednotlivé pohádky byly inspirací pro 
řadu nových her pro mladší i starší účast-
níky. S chutí plnili úkoly plynoucí z tábo-
rové hry, překonávali překážky a pomáhali 
loupežnické rodince v boji s knížepánem 
a dalšími nepřáteli lesa. Ke splnění úkolů 
z oblasti vědění, zručnosti, odvahy, rych-
losti a obratnosti děti pracovaly v kolekti-

vu i samostatně. Své znalosti pak 
uplatnily v křížovkách, vědomost-
ních hrách a soutěžích, bojovkách, 
výtvarné a sportovní činnosti. Roz-
víjely svou zručnost při výrobě 
loupežnického oblečení, vyřezání 
vařeček, vaření loupežnické polév-
ky, plnily loupežnické dovednosti, 
které jim byly zapisovány do lou-
pežnických knížek. Získané body 
je motivovaly k co nejlepším vý-
sledkům v soutěži v rámci oddílů 
a jednotlivců. Táborová hra děti 
seznámila nejen s pohádkami, ale 
prohloubila jejich znalosti z oblas-
ti přírody, např. poznávání ptáků, 
rostlin. Všichni jsme se bavili a ná-

ramně si užili. Poděkování 
patří všem vedoucím – Mar-
tinovi Sismilichovi, Kubovi 
Jansovi, Danu Štípalovi, Rad-
kovi Navrátilovi a instruktor-
kám Alče a Elišce, kteří se 
mnou 14 dní zajišťovali pro 
30 dětí pohodový tábor.

Letošní 25. taneční soustře-
dění TS Rytmus MDDM Úvaly 
bylo od 18. srpna již po šesté 
v areálu rekreačního střediska 
v Louňovicích. Nikoho roz-
hodně nemůže překvapit ná-
plň tohoto tábora… ráno se 
s tancem vstává a večer se s ním ulé-
há… někomu se i o tanci zdá. Celkem 
14 vedoucích a zdravotnice se věnova-
lo 85 tanečníkům ve věku od 6 do 22 
let. Mezitím, co trenéři do tanečníků 
nacpávali taneční vazby, fi gury a fyzič-
ku a pak sami trénovali do úmory těla, 
další vedoucí zajišťovali volný čas – po-
byt v bazénu, v lese, u táboráku, na hři-
šti a při hrách, nebo se starali o jejich 
bezpečnost a zdraví, zaskakovali v ro-
lích maminek, případně dokumentovali 
výkony a hry našich svěřenců na foto-

grafi ích. Na třech tanečních parketech a hři-
šti se tanečníci střídali jak na běžícím pásu 
a výsledkem byla úžasná hodinová přehlíd-
ka moderny, diska, streetu a EB složená jen 
z toho, co se tu všichni naučili. Již tradičně 
se závěrečného vystoupení účastní i rodiče, 
aby si na konci povzdechli, jak se ty jejich 
děti zase zlepšily, jak jsou zase děti i vedoucí 
skvělí a po zamáčknutí slzy dojetí si ty svoje 
tanečnice odvezli domů. A po prázdninách 
hurá na tréninky, než to všechno zapomene-
me. Přeji všem pohodový a úspěšný taneční 
školní rok.

Alena Navrátilová
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Co je úvalský kotlík? Pro ty, kdo zatím odolávali pozvání – Hospoda 
na dobrým místě spolu s městem pořádali už 5. roční k vaření kotlí-
kového guláše pod širým nebem na náměstí. Moderátor stále oblíbenější 
akce, Ondra Novák (mohu-li ho tak familiérně pojmenovat) – a vybral 
si ho pan Martinák dobře – neúnavně provázel celý den (sledovala jsem 
od 11 hodin bez přestávky do 17,30) vtipným slovem, výbornou infor-
movaností a náramně dobře zvolenou reprodukovanou muzikou, přípra-
vu, vaření, očekávání a dochucování, ochutnávání a vyhlašování zcela 
regulérní soutěže o nejlepší – nejchutnější – kotlíkový gulášek. Fotose-
riál dokumentuje jednotlivé kroky, od zmíněných 11 hodin do úplného 
vyškrabávání kotlíků, až po počítání čárek – bodů, které návštěvníci dali 
svému týmu, jehož voňavý produkt jim nejvíc chutnal. Dalo se hodnotit 
i podle chuťovek a jednohubek podávaných nedočkavým návštěvníkům, 
kterých bylo podle moderátora Ondry v nejočekávanější hodině dovaře-
ní guláše kolem 400. Po 16. hodině se pomalu stánky kotlíkářů začaly 
vyprazdňovat a balit. Hosté si pochutnávali na extra guláši nesoutěžící 
skupiny „Kyrgyzstán“, popíjeli nápoje a iniciativu převzala hudební se-
skupení UNIVERS opět s Ondrou Novákem, pánové prý hráli až do 21 
hodin, s krátkým přerušením v době pouťového ohňostroje opodál. 
Suma sumárum, každý zúčastněný začínal „pracovat“ ještě před startem 
– „zapalte ohně“ v 11,00 od brzkého rána. Vymakaná byla i stanoviště 
ohnišť, aby nepoškodila nové náměstí, které mělo vlastně předpremié-
ru, co se týká počtu lidí na m2 a pochodu středem. To si mimochodem 
mezi stavbou zkouší už od 3. září školáci a jejich rodiče dvakrát denně, 
ale jen desítky minut. Onu sobotu 8. září to bylo shromáždění veselých 
úvalských občanů a občánků, kteří od předpoledního času sledovali 
snažení letos už 21 družstev, od dvoučlenných po mnohočetná (nejvíc 
pravidla dovolovala 12), vybavených pártystany, slunečníky nebo bez, 
oblečky, tričky, zástěrami, hvězdičkami a vtipnými názvy. Těžko se 
rozhodovalo, komu dát svůj hlas pomocí zakoupeného náramku, který 
pak půvabné zapisovatelky odstřihávaly a poctivě, sledovány mnohými 
pozorovateli, zaznamenávaly hlasy veřejnosti některému družstvu. Byl 
to boj o pár čárek – odevzdáno bylo 398 hlasů – a výherci na bedně 
si navzájem gratulovali a pak i oslavovali tanečky. Jednotlivé kotlíky 
bez pokličky i s ní vydávaly během dne různé vůně, jak šéfové mícha-
li, kořenili a restovali, dokonce jedna vařečka byla na místě vyrobena 
z podpalového dřeva, jiná už minulého ročníku, z druhého místa v sou-
těži. Každé družstvo se snažilo něčím navíc zaujmout. Jedno řeklo, že 
už nepřijedou, ale to mohl být vtip. Sněden byl všechen guláš do půl 
hodiny po hláškách, že už je hotovo (před 15. h.) Kolem 16. h. bylo 
sečteno, ceny předány a pak se hrálo ostošest. Nevím jak to, asi nejdéle 

„pracující bez oddechu“, moderátor 
vydržel a neochraptěl. Paráda, nebo 
hustý? Jak kdo to nazve. Podle mně 
paráda a bezva den, i počasí přálo. 
U kotlíků bylo až dost horko.

Pro ŽÚ a archiv městských kronik 
zaznamenala Alena Janurová

Foto: Alena Janurová, Jiří "Tashi" 
Vondráček

Úvalský kotlík popátéÚvalský kotlík popáté
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Okresní soutěžní Výstava králíků,
holubů a drůbeže

Český svaz chovatelů, Základní organizace Úvaly, Vás srdečně zve k návštěvě 
tradiční okresní soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže.

                                                                     

Výstava bude otevřena v sobotu 10. 11. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin
v neděli 11. 11. 2018 od 8:00 do 11:00 hodin

Výstava se bude konat v chovatelském areálu ZO ČSCH Úvaly
(Foersterova 1372).

Občerstvení zajištěno
Kde nás najdete:

Chovatelský areál se nachází cca 300 metrů od nádraží směrem k fotbalovému 
hřišti v parku pod areálem hasičů.

ní výstavy kr
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V
 sobotu 8. září se konala již tradičně okr-
sková soutěž a zároveň soutěž „O pohár 
starosty Šestajovic” v Šestajovicích. 

Závodili zde dospělí hasiči ve čtyřech katego-
riích (muži, ženy, mladší, starší). V letošním 
roce se nám povedlo sestavit družstvo mužů 
a dvě družstva žen- mladší a starší (5 členek 
družstva starší 30 let). Závodit nejprve začali 

muži, naši kluci dokonce běželi jako úpl-
ně první. Nezaváhali a nasadili opět laťku 
hodně vysoko, když požární útok na 3 
„B“ hadice zvládli pod 30 vteřin. Sou-
peři neměli šanci, takže si kluci zajistili 
vítězstvím postup na okresní kolo, které 
se bude konat v květnu příštího roku. Po-
tom se na startovní čáru postavily mladší 

ženy – nám hodně 
vypomohly i naše 
dorostenky, které 
takto plynule pře-

chází do dospělé kategorie. Ve stopách mužů 
běžely také pod 30 vteřin, ale o malinko po-
maleji než naši kluci. Ve druhém pokusu už se 
sice nezlepšily, ale v okrsku ve své kategorii 
nenašly přemožitelky a pro Úvaly vybojovaly 
druhé vítězství. A nakonec přišla řada na ženy 
v kategorii starších. Ty se v prvním pokusu za-
hřály a zaběhly útok za nějakých 33 vteřin. Už 
tak jim patřilo průběžné první místo. Nakonec 
ve druhém pokusu stáhly svůj výsledný čas 
na 31 vteřin a přidaly do třetice další vítěz-
ství pro Úvaly. V hodnocení pohárové soutěže 
se nerozlišovaly věkové kategorie. Mezi cel-
kem devíti družstvy žen obsadily starší ženy 
3. místo a mladší 1. místo. Muži pak 1. místo 
a navíc si znovu odvezli putovní pohár za nej-
rychlejší čas požárního útoku. 

Alena Tesařová
SDH Úvaly

Trojnásobné vítězství úvalských hasičů

církev

DÍKUVZDÁNÍ ZA ÚRODU
První říjnovou neděli si křesťané připomínají svátek Díkuvzdání za úrodu. Tato velmi stará tradice má kořeny 
v  Severní Americe. První osadníci, kteří se tam usadili a  začali obhospodařovat drsnou divočinu, tak chtěli 
vyjádřit Bohu svůj dík za to, že se jim podařilo sklidit první úrodu. 
My dnes nemusíme vyvinout zdaleka tak velké úsilí jako první osadníci v americké divočině. Možná pro mnohé 
z nás je sklizeň úrody něčím velmi vzdáleným, něčím, co nás zasáhne maximálně tím, že potkáme na silnici 
velký kombajn, který nemůžeme předjet.
Ale ani v dnešní době není úplnou samozřejmostí, že se na poli urodilo, a také že se úrodu podařilo zdárně 
sklidit. Větru a dešti totiž ještě pořád poručit neumíme. Všichni nehospodaříme na poli, nebo nemáme vlastní 
zahrádku, přesto však máme za co děkovat. Sklízíme přece také plody své práce, i když třeba v jiné podobě.
Děkujme za každý  krajíček chleba, za jediné jablko. Za to, že úroda  je, že naše půda stále ještě rodí. Svůj dík 
vzdávejme za to všechno, dobré a nesamozřejmé, co dnes a denně přijímáme z Boží ruky. Vždyť podmínky 
k životu na naší Zemi pramení z Jeho požehnání.

Mgr. Jitka Pokorná CČSH v Úvalech

pl-
ku 
3 
-
i 

é 

Alena Tesařová
SDH Úvaly
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Luky: „Moc se mi to líbilo 
a doufám, že ještě nakreslíte 
spoustu takových krásných ob-
razů.“

Honzík: „Líbilo se mi, že nám 
pan Sokol vyprávěl o obrázcích 
a o svém životě.“

Venda: „Nejvíce obdivuji pana 
Sokola, i když je mu tolik let, 
tak má přenádherné kresby.“

Vivi: „Bavilo mě to, bavilo mě 
poslouchat a z vyprávění jsem 
se i něco dozvěděla.“

Verča: „Moc se mi to líbilo, 
klidně bych šla znovu, protože 
obrazy byly fantastické.“

Bětka: „Všechny obrazy se 
mi líbily, a když jsem vešla 
do místnosti, tak jsem si s ote-
vřenou pusou řekla – „taková 
krása“. Zase se přijdeme podí-
vat, až budete mít výstavu.“

Klárka: „Obdivuji váš talent 
a děkuji, že jsem mohla na vaší 
výstavě být. Moc se mi líbila.“

Šimon: „Jsem rád, že jsem mohl 
být na této výstavě, líbilo se mi 
vyprávění a výstava byla hezká.“

Nela: „Výstava byla fascinující 
i s vyprávěním. Přestože je mu 
tolik let, tak se překonal.“

Hajdar: „Mně se to líbilo, bylo 
to hezké.“

Týnka: „Poděkování za krásné 
vyprávění, obrazy byly zajíma-
vé, výstava se mi líbila.“

Pavel: „Moc se mi to líbilo, 
obrazy moc pěkné, rád bych šel 
znovu. Bylo dobré, že všechny 
obrazy byly pojmenované.“

Kuba: „Výstava se mi líbila, 
obrazy byly pěkně vystínované 
a šlo vidět, že přednáška byla 
připravená.“

Míša: „Bylo to fajn a pan Sokol 
je dobrý malíř i vypravěč.“

Za všechny ostatní děti, ale 
i pedagogy ZŠ Úvaly:

Děkujeme, že jste nám ob-
razy ukázal, byly moc hezké 
a doufáme, že budete pořád 
hezky kreslit. Těšíme se na dal-
ší výstavu. 

Za děti a pedagogy 
Zdeňka Křížová

Poděkování od dětí panu Sokolovi za výstavu obrazů a za vyprávění

Co nás čeká v říjnu 
  Plavání pro žáky 2., 3. a 4. tříd
 3. 10. Den seniorů – kulturní vystoupení žáků 5. C
 1.–5. 10. Výchovně-vzdělávací kurz 2. C v Peci pod Sněžkou
 2.–5. 10. Návštěva městské knihovny – 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B
 8. 10. Na startu mužnosti – přednáška pro chlapce 6. a 7. tříd

        Dospívám aneb život plný změn – přednáška pro dívky 
6. tříd

  Čas proměn – přednáška pro dívky 7. tříd
 15.–19. 10. Prohlídka Legiovlaku v Úvalech
 18.–19. 10. Poznávací zájezd Berlín
 20. 10.       Oslavy 100 let vzniku ČSR – kulturní vystoupení žáků 

školy
 23. 10. Kavčí hory – exkurze 4. A

Mgr. Lenka Foučková
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V
ytoužené prázdniny, kdy se 
nám děti rozutekly do svých 
domovů a školní jídelna zů-

stala prázdná, máme dávno za se-
bou a školní rok je opět v plném 
proudu. 

Nějak jsem nestihla dříve na-
psat pokračování toho, co dobré-
ho jsme dětem v květnu a červnu 
připravily. Už jsme se všichni tě-
šili na prázdniny, tak jsme s dětmi 
a naší kuchyní proletěli kousek Ev-
ropy. Děti mohly ochutnat jídla ze 
Skandinávie, Německa, Francie, 
Velké Británie, Bulharska, Španěl-

ska, Itálie, Chorvatska a poslední 
zastávkou bylo Řecko. Myslím 
si, že se všechna připravená jídla 
kuchařkám moc povedla a dětem 
chutnala. Chtěla bych i v letošním 
školním roce navázat a vymýšlet 
pro děti stále něco zajímavého.  
Rovněž bych chtěla zmínit anketu, 
která proběhla v červnu. Zjišťovalo 
se jako vždy, jak jsou děti, rodiče 
a zaměstnanci spokojeni se stra-
vováním ve školní jídelně, co jim 
chutná, co nikoliv atd. Této anke-
ty se zúčastnilo 17 zaměstnanců, 
25 dětí a 106 rodičů. Na počet 

strávníků, které máme, je to hod-
ně malá účast. Beru to tak, že jsou 
ostatní spokojeni ☺. Všem, kteří 
se ankety zúčastnili, bych chtěla 
touto cestou moc poděkovat za je-
jich odpovědi. Je hodně rodičů, 
kteří práci ve školní jídelně sle-
dují, chválí a dětem v naší jídelně 
chutná. Těmto rodičům patří velké 
díky, protože věřte, nemáme to 
v našich podmínkách jednoduché. 
Letos se počet strávníků opět na-
výšil. Nejedná se pouze o prvňáč-
ky, ale začínají chodit i děti, které 
se v jídelně před pár lety přestaly 

stravovat. Bojujeme doslova s kaž-
 dým centimetrem a v době výde-
je obědů to pro kuchyni a jídelnu 
představuje veliký nápor a pracov-
ní nasazení všech kuchařek. 

Byla bych moc ráda, kdyby mi 
někdy rodiče napsali kratičký e-
-mail o tom, co se jim líbí a co ni-
koliv. Někteří rodiče píší ☺. Děti 
mi mohou napsat, co jim ten den 
chutnalo a co ne. Budu moc ráda 
za každou zprávičku od našich 
strávníků.

Pavlína Stehlíková, 
vedoucí školní jídelny

Střípky ze školní jídelny

Zápasy a rozpis podzim 2018 – fotbal

1. So 11.08 10.15 Čelákovice – Úvaly 3:2 np
2. Ne 19.08 17.00 Úvaly – Luštěnice 0:1
3. Ne 26.08 17.00 Český Brod B – Úvaly 6:1
4. Ne 02.09 17.00 Úvaly – Čáslav 2:4
5. So 08.09 17.00 Záryby – Úvaly 7:1
6. Ne 16.09 17.00 Úvaly – Pšovka – Mělník 2:1 np

 7. Ne 23.09 16.30 Semice – Úvaly
 8. Ne 30.09 16.30 Úvaly – Rejšice
 9. So 06.10 16.00 Kosmonosy – Úvaly
10. So 13.10 16.00 Divišov – Úvaly
11. Ne 21.10 15.30 Úvaly – Vlašim B
12. So 27.10 15.30 Pěčice – Úvaly
13. Ne 04.11 14.00 Úvaly – Lysá nad Labem
14. Ne 11.11 14.00 Mnichovo Hradiště – Úvaly
15. Ne 18.11 13.30 Úvaly – Dolní Bousov

 1. So 01.09 10.15 Český Brod – Úvaly
 2. So 08.09 10.15 Úvaly – Čáslav B
 3. Ne 16.09 10.15 Pečky – Úvaly
 4. So 22.09 10.15 Úvaly – Velký Osek
 5. Ne 30.09 10.00 Jestřábí Lhota – Úvaly
 6. So 06.10 10.15 Úvaly – Kutná Hora
 7. So 13.10 10.15 Úvaly – Vrdy
 8. Ne 21.10 10.15 Uhlířské Janovice – Úvaly
 9. So 27.10 10.15 Úvaly – Suchdol
10. Ne 04.11 10.15 Mukařov – Úvaly
11. So 10.11 10.15 Úvaly – Mnichovice
12. So 17.11 10.15 Štírský SK – Úvaly

 1. So  01.09  10.15  Úvaly – Brázdim
 2. Stř  05.09  17.30  Sibřina – Úvaly
 3.  So  08.09  10.15  Bášť – Úvaly
 4.  So  15.09  10.15  Úvaly – Kostelec u Křížků

 5.  So  22.09  10.15  Čestice – Úvaly
 6.  So  29.09  10.15  Úvaly – Jirny

 7.  Ne  07.10  10.15  Líbeznice – Úvaly
 8.  Ne  14.10  10.15  Úvaly – Klíčany
 9.  So  20.10  10.15  Klecany – Úvaly
10.  Ne  28.10  10.15  Úvaly – Měšice
11.  So  03.11  10.15  Úvaly – Dobřejovice
12.  Ne  11,11  10.15  Vyžlovka – Úvaly
13.  So  17.11  10.15  Úvaly – Struhařov

Muži krajská soutěž 1.A třída

Dorost krajská soutěž 1.B skupina

Mladší žáci okresní soutěž Praha východ

Zápasy – výsledky

Zápasy do konce roku

Rozpis zápasů do konce roku 2018

Rozpis zápasů do konce roku 2018

Jak je patrné z výsledků Muži Úval jsou na posledním místě se 3 body. 
Nezbývá než doufat, že se v dalších zápasech polepší. Nepřestávejme 
jim fandit.

Doufám, že zápasy a turnaje Starší přípravka kategorie Elite; Mladší 
přípravka kategorie C; Ministar a staré gardy budou dodatečně uveřej-
něny na webu SK Úvaly.
Výsledky dorostu a mladších žáků lze dohledat na webu www.facr.cz

 Ing. Petr Jankovský
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L
etošní léto mělo hodně superlativů – dlouhé, horké a suché, 
ale hlavně plodné. Hlavně z pohledu nasbíraných žákovských 
stupňů (kyu) u našich členů.

V polovině června jsme vyrazili na zkouškovou stáž, která se 
koná pravidelně každý půlrok pod vedením pana Miroslava Kody-
ma (6. dan Aikikai) v našem spřáteleném (možná až mateřském) 
dódžó Aikido Kenkyukai Praha. 

Po celodenním opakování následovaly zkoušky, ze kterých si 
Karel odnesl 6. kyu, Láďa 5. kyu a Aleš 4. kyu. Moc gratulujeme 
za pěkný výkon a jsme rádi, že technická zdatnost našeho oddílu 
opět poskočila nahoru.

Na sobotu 23. června jsme naplánovali zhodnocení celé aikidó 
sezony a dětské zkoušky. V letošním roce se nám ale sešlo 

úctyhodných 50 dětí, které cvičily ve 3 skupinách – v pondělí za-
čátečníci a ve čtvrtek a neděli pokročilí. Nebylo v lidských silách 
dostat je všechny pohromadě na tatami (z pohledu jejich čsových 
možností, ale hlavně počtu), tak jsme je zhodnotili v několika bě-
zích.

Všichni se snažili a zkoušky vypadaly moc pěkně. Každý dostal 
aikidiplom a po cvičení se v různých soutěžích rozdávaly ještě 
aikimedaile. 

Tuto velmi úspěšnou sezonu jsme zakončili v počtu patnácti dětí 
s 12. kyu, deset získalo 11. kyu, čtyři měly 10. kyu, dvě se mohly 
pyšnit 9. kyu a osm nejpokročilejších se vyšvihlo na 8. kyu. Všem 
moc gratulujeme!

S koncem školního roku se všichni rozprchli na prázdniny, tě-
locvična osiřela, v červenci nás ale čekala nejdůležitější akce 

České asociace aikidó – Letní škola. V termínu 16. – 22. červen-
ce se zástupci všech oddílů ČAA sjeli do Karlových Varů, kde 
pod vedením pana Daniela Vettera (6. dan Aikikai) ze Švýcarska 
a pana Miroslava Kodyma (6. dan Aikikai) studovali aikidó a aiki-
ken (cvičení s dřevěným mečem – bokkenem). 

Z úvalského oddílu vyrazila početná skupina dospělých i dětí. 
Karlovy Vary jsou velmi pěkné město a po cvičení byla spousta 
možností, kam vyrazit. A samozřejmě se také cestou občerstvit.

Každým rokem jezdí na tuto stáž početnější skupina z Úval, tak 
se nechme překvapit, jestli nás za rok bude ještě víc.

Prázdniny skončily, děti vyrazily do škol a my jsme se začali po-
malu připravovat na zahájení sezony a pravidelných cvičení. Ještě 
před nváborem a ukázkovou hodinou jsme se v sobotu 8. září zú-
častnili osmého ročníku festivalu Wannado, který se v Praze konal 
na Hamru v Braníku (www.wannado.eu). 

Aikiléto
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L
éto představuje 
v našich myslích 
prázdniny, hezké 

počasí, úsměvy, relax 
a u mnohých pohyb 
a sportování. Přestože 
v karatistickém klubu 
Sport Úvaly byly v čer-
venci a srpnu vyhlášeny 
prázdniny, mnozí karate 
ka (ten, co cvičí karate) 
nezaháleli a účastnili se 
seminářů a soustředění.

Gasshuku Česká 
republika, Kadaň
červenec 2018

Na mezinárodní 
karatistický seminář 
v Kadani přijelo 300 
účastníků z celého svě-
ta (včetně Ománu – ☺). 
Pětidenní seminář, kte-

rý se v Čechách koná už 13 let, 
přivádí do Čech kvalita semi-
náře. Všechny tréninky vedou 
japonští instruktoři. Cvičenci 
jsou rozděleni do výkonnost-
ních skupin. Tréninky probíhají 
3x denně. V krásné Kadani le-
tos učili špičkoví japonští in-
struktoři: sensei Tatsuya Naka, 
Koichiro Okuma a Yutaro 
Ogane. Možnost zdokonalit se 
a řádně propotit kimona využi-
li i borci z karate Sport Úvaly: 
Adam Janík, Tomík Tříska, 
Šíma a Ondra Charvátovi, Sára 
a Filip Koneční, Zuzka Sokolo-
vá, Dominik Jakl, David Ma-
cek, Vojta Zvoníček a Honza 
Houžvička. Pro všechny byl 

seminář ohromným 
přínosem: zdokonalili 
se v karate, nabyli dal-
ších vědomosti o bojo-
vých umění a utužili 
přátelské mezinárodní 
vztahy.

Kumite kemp, 
Rusko – Sukko, 
červenec 2018

Ruští sportovci pa-
tří ke světové špič-
ce. Ne jinak je tomu 
v karate. Sport Úvaly 
vloni navázal spolu-
práci s reprezentačním 
trenérem Viktorem 
Sergejem Maščenkem. 
Kumite (zápas) kemp 
v černomořském Suk-
ko patří k věhlasným 
soustředěním v Rus-

ku. Letošního ročníku se zú-
častnilo na 200 zápasníků 
z 15 klubů různých věkových 
kategorií. Soustředění probí-
halo sparťanským způsobem. 
Venku, na slunci, v keckách 
a kšiltovkách. Tréninky 2 ho-
diny ráno a 2 hodiny v pozd-
ním odpoledni. Po půlhodino-
vém běhu vždy následoval 1,5 
hodiny trénink. Jeho vrcholem 
byly volné zápasy. Regenera-
ci zajištovalo nádherně čisté 
Černé moře a klima Kavkazu. 
Kemp byl fyzicky velmi ná-
ročný a mohli se ho zúčastnit 
jen borci s dobrou kondicí. 
Letošní účastníci Sport Úvaly: 
Dominik Jakl, Honza Hou-

Léto v Karate sport Úvaly

Zástupci z více než 120 sportovních klubů seznamovali děti 
s různými aktivitami – od badmintonu, fl oorbalu, gymnastiky přes 
paddlebording, lukostřelbu až ke karatedó, taekwondo, Krav Maga 
a samozřejmě aikidó, které mělo (za doprovodu hudby z fi lmu Nico 
a bedlivě sledované návštěvníky) také ukázku na hlavním pódiu.

Jelikož se jednalo o akci pro děti, vzali jsme s sebou čtyři dět-
ské reprezentanty (zleva Máťu, Terezku, Šimona a Anežku), kteří 
ostatní děti povzbuzovali a neúnavně s nimi cvičili, za což jim 
patří velký dík.

Ve volných chvílích vyrazili obhlédnout i jiné aktivity a sporty 
nabitý den si celkově užili.

V neděli 16. 9. (po uzávěrce tohoto čísla) proběhla ukázková 
hodina a nábor pro nové zájemce, nicméně přidat k nám se můžete 
v průběhu celého školního roku. Detaily najdete na našich webo-
vých stránkách.

Pavel Skalický, vedoucí Aikidó Úvaly (www.aikido-uvaly.cz) 
Autoři fotografi í: Aleš Bambula,  Aleš Komárek, Jaroslav Pavlíček, 

Marta Junková, Aleš Hruška
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Startovní čísla na Klánovický půlmaraton mizí před očimaStartovní čísla na Klánovický půlmaraton mizí před očima

Závod v největším pražském lese, nabídne kromě již zmiňovaného hlav-
ního závodu na 21 km i závod na 10km, stále vyhledávanější canicross 
aneb běh se psem a ani nejmenší účastníci nepřijdou zkrátka, pro ně jsou 
připraveny dětské trasy v několika kategoriích. Novinkou letošního roční-
ku je štafeta 11+10 km.

Startovní listina je stále ještě otevřena, nicméně vzhledem k rychle plnící 
se kapacitě organizátoři doporučují včasnou registraci. Tu můžete provést 
na www.klanovickypulmaraton.cz, kde najdete i více informací o tomto 
hezkém závodě.                                                                  Barbora Kalvach

Tři pro zdraví, z. s.

Klánovický terénní 1/2 maraton je jedním z nejkrásnějších závodů podzimu, a tak není divu, 
že i když se koná až 21. 10., již teď hlásí skoro vyprodaná startovní čísla. 

Pro závoduchtivé běžce tak zbývá poslední stovka míst.

T
ento krátký článek bych chtěla věnovat všem ženám. Těm, které se 
cítí velmi dobře a rády by si tento pocit udržely, i těm, které se cítí 
unavené a ve stresu, mají hormonální a gynekologické potíže či se 

jim nedaří otěhotnět.
Jsou tomu již více než dva roky, co jsem se u úžasné lektorky Frídy 

naučila praktikovat sestavu Hormonální jógové terapie pro ženy 
dle Dinah Rodrigues (HJT). Józe se věnuji od svých 15 let a stala 
se nedílnou součástí a oporou mého života. I přesto jsem se po mnoha 
nevydařených těhotenstvích dostala do stavu, kdy mi bylo velmi zle 
po těle i na duši. Jako by člověku někdo vysál krev a cítil se najed-
nou bez energie, bolavý a zoufalý. Pak se ke mně dostala informace 
o Hormonální jógové terapii pro ženy. Nejprve jako doporučení od gy-
nekoložky, poté z různých na sobě nezávislých zdrojů. A tak jsem si 
vyhledala víkendový kurz a vyrazila se ji vyzkoušet a naučit. 

Dodnes nezapomenu na tu radost ze života, která z Frídy vyzařovala, 
na její přitažlivou ženskost a jiskru v oku. A to jí tehdy bylo 65 let! 
Výsledky jsem cítila už po týdnu praktikování. Jako když člověk opět 
probudil zdroj své vitality, ženské síly a radosti. Od té doby se můj 
život zásadním způsobem pootočil. O co více my ženy nasloucháme 
svému nitru, staráme se o sebe a jsme spokojené, o to spokojenější jsou 
i naši blízcí. 

Autorkou sestavy HJT je 91letá brazilka Dinah Rodrigues. Tato 
krásná a vitální dáma, která vystudovala psychologii, se józe věnuje 
více jak 50 let. Létá po světě, školí nové instruktory a sama stále cvičí. 
V sestavě propojila dynamické provedení jógových cviků, intenzivní 
dechové techniky a metody usměrnění energie těla. Vše konzultovala 
i s lékaři, fyzioterapeuty a zkušenými jógovými učiteli.

Sestavu se lze naučit na víkendovém či dlouhodobějším semináři. Sa-
motná domácí praxe pak zabere 30 minut denně, nejlépe několikrát týdně.

Tato metoda stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí, vyrovnává hladinu 
hormonů a má silné antistresové účinky.  Blahodárně působí při: 

 bolestivé menstruaci
    ztrátě menstruace či její 
nepravidelnosti
     nízkém či naopak velmi 
silném krvácení
     PMS (premenstruačním  
syndromu)
 neplodnosti 
 potížích s otěhotněním
     cystách a malých myomech
 polycystických vaječnících
        symptomech v menopauze (výky-
vy nálad, návaly horka, deprese, …)

 osteoporóze
 depresi, nespavosti
 nedostatečné funkci štítné žlázy
 nízkém či žádném libidu
 bolestech hlavy
 suché poševní sliznici
 stresu
 lámavosti nehtů, vlasů, suché kůži
 inkontinenci
 syndromu karpálního tunelu atd.

Sestava HJT pomohla mnohým ženám 
na cestě k vytouženému miminku a nabízí 
i možnost starat se o své zdraví a pohodu v období zralého věku 
a menopauzy. 

Byla bych ráda, aby tyto informace přinesly někomu tolik dobrého, 
co mně …

Krásné září přeje 
Mgr. Eva Šimánková, lektorka jógy

Radostná a zdravá s hormonální jógou pro ženy

žvička, Anička Břešťáková, Filip a Sárka Ko-
neční. Všichni zvládli na výbornou!

Letní soustředění Sport Úvaly,  
Staré Splavy, srpen 2018

Soustředění karate Sport Úvaly probíhalo 
ve dvou turnusech. První, 5 denní turnus, byl 
určen dětem do 10 let. Druhý, 7 denní turnus, 
sportovcům starším 10 let. Celkově se zúčast-
nilo na 120 sportovců. Soustředění probíhalo 
u malebného Máchova jezera ve Starých Spla-

vech a bylo zaměřeno na zdokonalování se 
v karate, zlepšení fyzické kondice a posílení 
týmového ducha klubu. Kromě tréninků, které 
probíhaly 2x denně, jsme běhali, skákali, házeli, 
hráli s míčem, koupali se, malovali, stavěli do-
mečky, měli noční bojovku, tancovali a zkrátka 
jsme si aktivně užívali prázdnin. Po celou dobu 
soustředění děti soutěžily v týmech na cestě 
ninji a zároveň sbíraly body za aktivity během 
dne. Vítězi, tzv. bojovníky soustředění, se stali: 
Matěj Hurda a Šíma Charvát. „Skokany“, děti, 
které udělaly největší pokrok v karate, byly vy-

hlášeny: Lucinka Jaklová, Evička Zapletalová, 
Nelinka Martinovská a Baruška Brýdlová. 

Děkuji celému organizačnímu týmu Sport 
Úvaly za skvělou práci a hezký čas: 

Janě Oktábcové, Janě Schmidtové, Pétě Cí-
fkové, Tondovi Brožíčkoví, Davidu Mackovi, 
Honzovi Houžvičkovi, Verče Hrůzové, Filipu 
Konečnému, Mildovi Ulrichovi, Elišce Vy-
skočilové a Dominiku Jaklovi. 

Děkujeme i městu Úvaly za podporu našeho 
klubu.                       Předsedkyně Sport Úvaly 

Mgr. Jana Konečná
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V
 knize Úvaly v průběhu staletí je zmínka 
o první mateřské škole ve městě. V textu 
přípravy knihy jsem  našla velmi podob-

ný článek, který se však o pár řádků liší právě 
v úvodu. Určuje sice také úplně první „škol-
ku“ v domě Hermannových, ale v knize jsou 
informace rozšířeny a  může dojít k malému 
nepochopení. Pro srovnání text původní: 
První mateřská škola v Úvalech byla založena 
1. září 1951 a umístěna do objektu bývalé-
ho rodinného domu manželů Hermannových 
v čp. 372. Předtím fungoval dětský útulek 
v Barákově ulici, vedoucí byla paní Vykouka-
lová. Mateřská škola byla jednotřídní a byla 
umístěna ve vilce v ulici V. Nováka. Ředitel-
kou byla ustanovena Dobromila Střihavková 
a vychovatelkou Libuše Kuchařová ... a text 
z  knihy ...První mateřská ... čp. 372. Do té 
doby v Úvalech působil Stálý zemědělský 
útulek, založení v roce 1941, v Barákově uli-
ci, od roku 1945 zde byla umístěna i porad-

na. Jako vedoucí pracovala paní 
Vykoukalová. O dětský útulek se 
starala Ochrana matek a dětí. 
Po roce 1945 měl útulek již vlastní 
kuchyň, hernu i ložnici a navště-
vovalo ho 24 až 34 dětí ve věku 
od 3 let. Následná mateřská štkola 
byla jednotřídní. Ředitelkou byla 
ustanovena Dobromila Střihavko-
vá a vychovatelkou Libuše Kucha-
řová...  Evidentně se následnou 
mateřskou školou míní ta ve vilce 
Hermannových, a útulek byl po-
dle docházející pamětnice na rohu 
Barákovy a Žižkovy ulice. Proto tentokrát dá-
vám podklad k zamyšlení pro pamětníky, jak 
to vlastně bylo? Dokladem, že pamětníci jsou 
ještě mezi námi a pěkně šik a čilé, je jedna 
z nich, která mi přinesla ke skenování fotogra-
fi i právě ze zmíněného dětského útulku, kde 
je na snímku ona s mašlí na hlavě (není sama 

omašličkovaná) s paní učitelkou, o které neví 
už jak se jmenovala (patrně paní Vykoukalo-
vá). To vše vyšlo v roce 1948 v takové už dost 
socialistické poúnorové knize Tvář Českoslo-
venska a kupodivu se záběrem z Úval, ze třídy 
zmíněného útulku. Vzpomenete si, kdy útulek 
zanikl?

Alena Janurová

Mateřská školka

Tenisová hala Úvaly
bude v provozu od 22. října

do poloviny dubna.
Najdete nás na adrese Guth Jarkovského 698, Úvaly, 

na stávajících antukových kurtech. 
V případě zájmu o dlouhodobý pronájem nás

kontaktujte
na tel. 725 334 363.

Těšíme se na vás!
Jitka Martinovská

poznáte se?
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S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům, kamará-
dům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatí-
nek, dědeček a strýc, pan Václav Urban. 
Zesnul tiše po krátké nemoci dne 5. září 2018 ve věku nedoži-
tých 75 let. 
Poslední rozloučení se bude konat v úzkém rodinném kruhu.

 Děkujeme za tichou vzpomínku. Rodina Urbanova

Děkuji za obětavou péči o moji babičku paní Věru Němečkovou 
až do posledních chvil jejího života celému kolektivu Stacionáře 
Modřínová.

Simona Mašatová

říjen 2018
Vítáme nové spoluobčánky
Ondřej Hatlák
Filip Kunc
Jonáš Tomeš

   Všem dětem přejeme,    aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.

Již nelze zveřejňovat v „Životě 
Úval“ jména narozených dětí, ži-
votní jubilea a jména zemřelých 
v rubrice Společenská kronika. 
Uvést jméno a příjmení je mož-
né pouze s písemným souhlasem 
dotčené osoby, případně jejího 
zákonného zástupce. V přípa-
dě zájmu o zveřejnění se obraťte 
na správní odbor MěÚ Úvaly, na 
email marie.cerna@mestouvaly.
cz nebo tel.281 091 528, mobil 
723 929 928. 

Marie Černá – matrikářka

Mateřská škola ŠkvorecMateřská škola Škvorec
okres Praha-východokres Praha-východ

přijme kvalifi kovanou učitelku do třídy k mladším dětem, 
nejprve na poloviční úvazek a po otevření nové třídy MŠ 

(cca v lednu 2019) na celý úvazek. Požadujeme profesionální 
a příjemné vystupování, částečnou fl exibilitu, spolehlivost 

a vřelý vztah k dětem. 
Nabízíme veselý a utužený kolektiv, platové zařazení dle 

dosažené praxe. 
Své strukturované životopisy, prosím, zasílejte na

emailovou adresu info@skolkaskvorec.cz. 
Každému zájemci se ozveme a sjednáme si osobní schůzku.

Děkujeme za nabídky.

Kosmetika ve fi tcentru 
Mamut Úvaly
Dodejte energii své pokožce, objevte 
sílu přírodní české kosmetiky z kozího 
másla, syrovátky a kolostra.
Obnovte jas pleti a potlačte 
viditelné známky stárnutí.

Pečovat o vás bude 
Martina Křelinová

Objednávejte na čísle 603 483 296
Fitcentrum Mamut
Náměstí svobody 1452
Úvaly
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Pohřební ústav 
Pavel Kos
602 221 511, 321 622 615

Český Brod, 
nám. Arnošta z Pardubic 1384

www.pohrebnisluzbykos.cz

  PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů 

vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných podlah 
včetně příslušenství – pokládka na klíč 

Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma

VZORKOVÁ PRODEJNAVZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00OTEVŘENO: PO – PÁ  8.00 – 16.00 

po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle
tel. 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy

http://www.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

rijen_2018.indd   30rijen_2018.indd   30 10/4/18   9:44 PM10/4/18   9:44 PM



Život Úval 10/2018 inzerce

KOMINICTVÍ
NĚMEC

čištění, revize, opravy, 

telefon 775 132 921

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA OSMILETÁ 
GYMNÁZIA V KLÁNOVICÍCH

V případě zájmu nás kontaktujte 
pripravse@gmail.com do 7. 10. 2018

M. Havelková a H. Korbelová

31

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad Lesy

Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance na 
pozice:  
 Obchodník s technikou
 Servisní koordinátor
 Servisní technik

Kontakty:
www.awcool.cz 281 867 578
j.civin@awcool.cz 775 213 201

Nově otevřená pizzerie Positano na náměstí v Úvalech se 
zaměřením na originální italskou kuchyni. 

Používáme vždy vybrané ingredience vysoké kvality.
Nabídka také poledního menu.

Těšíme se na Vás.
nám. Arnošta z Pardubic 58 • 250 82 Úvaly

ROZVOZ  tel.: 774 438 006, 281 861 066 www.positano.cz
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INTERNET 
TELEVIZE  TELEFON

Vyberte si z platforem SledováníTV.cz nebo KUKI.TV a 
sledujte TV vysílání na chytrých televizích Samsung, LG, Panasonic, na svých telefonech, tabletech, 

svou rodinou.

499,- 
CZK

 
CZK

 
CZK
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