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Dobrá zpráva pro občany:
Výstavba přivaděče velmi kvalitní pitné vody z káranských řadů do Úval začala. Za rok snad již nebude potřeba kupovat balenou vodu a jezdit k automatům na vodu, do kterých se dováží právě voda z Káraného.
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Život Úval

Městský úřad
Aktualizované informace
Lednové číslo časopisu Otevřené Úvaly bylo laděné v pochmurné kritice záměru kontrolované výstavby projektu Hostín. Celkově jsou články stylizované do vytvoření atmosféry špatné informace podávané starostou města. Celkově číslo značně podkresluje starostu jako manipulátora. V pravé podstatě
se z jednotlivých článků poskytovaných starostou vybírají z textu informace a podsouvají se jim jiné významy, než mají ve své původní textové podobě
být. Informace, že investor přinese městu půl miliardy, je neúplná informace vytažená z textu. Není to tak podáno.
V celkovém pohledu investor na základě připravované smlouvy s městem o investičním příspěvku do města přinese finanční zajištění spoluúčasti na
dotačních titulech města. Celkové investice s městem a dotacemi budou činit minimálně zmiňovanou částku, která byla dána do úst starostovi.
Jedná se vlastně o společné investování v rámci projektové spolupráce města a investora v definovaných oblastech společných zájmů, které se v současné
době projednává veřejně při tvorbě a definování integrovaného plánu rozvoje města. Zde je diskutováno několik oblastí, ve kterých město má určitou
rozpracovanost jednotlivých projektů. Za podpory jednotlivých smluvních partnerů města ve svěřené (smluvně zavázané) oblasti je připravován:
1. projekt odkanalizování města,
2. projekt komplexního řešení čištění odpadních vod města jak v řešení současné nedostatečnosti, tak výhledové řešení,
3. projekt voda pro Úvaly komplexně připravuje řešení zálohování zdroje a dostatečného tlaku vody pro celé město jako celku, zajistí také možnost
náhradního řešení vodních zdrojů pro město (káranská voda a voda pražská),
4. projekt dostavby škol a možnost jeho urychlené realizace,
5. projekt řešení náměstí – centrum města, stojí na myšlence vybudovat v oblasti č. 18 a 95 komplex administrativního, kulturního a informačního
centra města. Celkově ideu našich předků vést hlavní třídu na náměstí je nutné plně podpořit a realizovat po celé linii ulic Pražská a Husova
až na náměstí Arnošta z Pardubic, možnost navázání službových, kulturních, společenských a administrativních činností podporujících tento
charakter.
6. projekt Klidového řešení lomu,
7. dopravní řešení parkování a další projekty.
Jak je vidět z vyjmenovaných projektů, jedná se o poměrně rozsáhlou činnost. Zvládnout ji v jednom volebním období je nemožné.
Dnešní stav financí města neumožňuje realizovat větší projekty. Město ze svého rozpočtu celkem 60 mil na investice mívá ročně cca maximálně 10 mil.
Objemy výše uvedených projektů vykazují násobně vyšší objem financí. Proto je současný stav investic zaměřený na tvorbu projektů v daných oblastech. S projekty lze žádat o finanční dotaci EU.
Nemyslím si, že současně zvolený postup města s možností smluvní spolupráce s privátním investorem je něco špatné. Tento trend je trendem v celé
naší zemi. Je nutné obezřetně nastavovat smluvní vztahy města a privátních investorů. Za zdravou kritiku je nutno poděkovat. Proto si myslím, že spolupráce by měla být také mezi jednotlivými zastupiteli. Vyzývám proto ke konstruktivní a plodné komunikaci a spolupráci při nastavení základních
parametrů dalšího vývoje města.
Ing. Helena Váňová, místostarostka města
Vážená slečno šéfredaktorko Kyselová,
dovoluji si vyslovit nesouhlas s vedením občasníku Otevřené Úvaly, a to zejména z následujících důvodů:
• nedodržujete dohody, rozhovor s paní místostarostkou nebyl autorizován, ačkoli to bylo podmínkou jeho uskutečnění,
• někteří z vašich korespondentů ve svých příspěvcích uvádějí dohady, nepravdivé – nebo dokonce lživé informace poškozující naše město jako celek;
jedná se například o nepravdivé informace o dotační politice města, nepravdivé informace o postoji města k akci „revitalizace úvalských rybníků”,
o finanční situaci města a podobně,
• nesouhlasím ani s Vaším vyjádřením k „cenzuře” realizované redakční radou Života Úval; důkazem může být například i zveřejnění článku
pana Bednáře v tomto čísle; je jistě pochopitelné, že naprosto všechny příspěvky prostě nemohou být uveřejňovány již jen z kapacitních důvodů.
Osobně bych uvítal, i když je to jistě jen mé subjektivní přání, kdyby byl Váš občasník méně militantní a více objektivní.
S pozdravem

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná 27. března 2008 od 18.00 hodin v sále domu
s pečovatelskou službou. Program jednání bude oznámen na úřední desce městského úřadu.

Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 49. Adresa: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 981 539, 281 981 820, fax 281
981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku je www.mestouvaly.cz/zivotuval. Redakční rada ve složení: ved. redaktor Ing. V. Procházka, Ing. E. Kiššová, prom. fil. M. Měšťánek, Dr. Vítězslav Pokorný, I. Prchalová, J. Štěpánovský, Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Grafický návrh provedla akad. mal. Y. Absolonová, tisk Tiskárna Úvaly, spol. s. r. o. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem MKČRE12703.
Adresa redakce: Městský úřad Úvaly – podatelna, Pražská 276, 250 82 Úvaly. Inzerci a osobní zprávy přijímá sekretariát Městského úřadu Úvaly, paní Lenka Platzová, Monika Šimáňová, tel. 281 091 526, 281 091 511, 281 981 401, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka dubnového čísla je 16. března 2008. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v dubnovém čísle otištěny.
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Městský úřad
Informace z rady města
V lednu se rada města zabývala mimo jiné problematikou příspěvků plesové sezóny. Odsouhlasila dodavatele tiskařských služeb pro časopis Život Úval. V oblasti Pečovatelské služby
Úvaly odsouhlasila snížení poplatků za klienta
pro jednotlivé obce a pověřila vedoucí správního odboru zajistit podání přihlášky do Asociace poskytovatelů pečovatelské služby v republice. V dalším programu se vyjádřila souhlasně
k problematice nájmů školky Pražská a č.p. 95.
V únoru byla rada města informována o změnách v rozpočtu města v souvislosti s dotacemi
ze státního rozpočtu na výkon jednotlivých
služeb. Přijala zásadní rozhodnutí v oblasti
dostavby Základní školy Úvaly. Definovala
ceník inzerce v novém časopise Život Úval.
Odsouhlasila pronájem budovy č.p. 65.
Zápisy z jednání rady jsou k dispozici na webu
(www.mestouvaly.cz) města v sekci Jednání
rady.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Upozornění Stavebního
úřadu
Z důvodu kompletního stěhování Stavebního
úřadu Úvaly do objektu Multitec v Riegerově
ulici bude stavební úřad v době od 31. března
2008 do 11. dubna 2008 uzavřen. Veškerou
korespondenci pro stavební úřad předávejte
v uvedených dnech v podatelně městského
úřadu. Jednání s jednotlivými referentkami stavebního úřadu bude možné pouze v nejnutnějších případech po předchozí telefonické
domluvě.
Za pochopení děkujeme a těšíme se na vás
v nových, lepších prostorech.
Ing. Helena Bulíčková,
vedoucí Stavebního úřadu Úvaly

Přestěhování odboru
výstavby – stavební úřad
Koncem března bude probíhat stěhování
odboru výstavby – stavební úřad do prostor
Multitecu.
Nové prostory budou mít recepci, která bude
sloužit jako informační centrum stavebního
úřadu, samostatnou příruční spisovnu s funkcí
archivu pro velké množství dokumentů, samostatnou jednací místnost pro potřeby projednávání větších projektů a také oddělené pracovní
prostory referentů pro zachování soukromí při
projednávání individuálních žádostí občanů.
Zmíněné prostory budou sloužit občanům od
začátku měsíce dubna. Přestěhování tak velkého množství dokumentů, jakým je dnes zavalen náš odbor výstavby, vyžaduje dobře organizované balení, odnos a vybalení dokumentů.
Proto žádám občany, nejen města Úvaly, ale
také dotčených obcí, o shovívavost v tomto
období, ve kterém bude provoz stavebního
úřadu po dobu dvou dubnových týdnů omezen jen na předem objednané případy.
Věřím, že občané pochopí nutnost přestěhování do větších prostor a naplánují návštěvu
odboru výstavby – stavebního úřadu v Úvalech
do termínu po druhém dubnovém týdnu.
Děkuji za pochopení a věřím, že vám budou
nové prostory více vyhovovat při vyřizování
vašich požadavků.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

v Úvalech, včetně rekonstrukce stávajícího
vodojemu na Rohožníku a výstavby dalšího
vodojemu, který zajistí stabilitu tlaku vody
v celém městě,
• projekt komplexního řešení čištění odpadních
vod, zaměřený na současný stav i na
budoucnost,
• projekty odkanalizování města,
• projekt dostavby škol s možností urychlené
realizace,
• projekt řešení centra města,
• projekt řešení dopravní infrastruktury,
zejména v oblasti nádraží.
Ze závěrů, které byly v rámci prací na IPR učiněny, jednoznačně vyplývá, že jakékoli další
výstavbě v Úvalech, ať již v „intravelánu” či
„extravelánu”, musí předcházet rekonstrukce
a dostavba infrastruktury ve stávající části
města. K rekonstrukci infrastruktury, zejména
týkající se pitné vody a odpadních vod, musí
dojít i v tom případě, že se v Úvalech žádná
další výstavba neuskuteční; stav některých částí
technické infrastruktury je totiž havarijní.
Bohužel, není v rozpočtových silách samotného města zvládnout investice do rekonstrukce
a dostavby stávající infrastruktury – a to i v případě čerpání fondů z EU, neboť město nemá
ani na povinné spolufinancování.

Otázky pro starostu

17. března 2008 se od 18 hodin uskuteční
v sále DPS seminář s autorem této knihy a dalšími předními architekty na téma Další výstavba v Úvalech.

Veřejné zasedání pracovní
skupiny pro Integrovaný
plán rozvoje
Dne 28. ledna se uskutečnilo již čtvrté veřejné
zasedání týmu odborníků, který zpracovává
Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPR).
Na těchto veřejných zasedáních jsou prezentovány nové a nové informace o stavu technické
i sociální infrastruktury. Zasedání jsou veřejná,
aby byla zaručena všeobecná informovanost
o potřebách města – věcných i finančních.
Na základě podrobných studií provedených
renomovanými firmami byly vytypovány následující prioritní projekty:
• projekt rekonstrukce vnitřního vodovodu

1) Do funkce jste vstupoval s určitými představami
a plány. Jak se Vám daří Vaše záměry realizovat?
Bez nadsázky musím konstatovat, že se toho
v roce 2007 podařilo uskutečnit daleko více,
než-li jsme předpokládali. Podařilo se pro
Úvaly zajistit velké množství finančních prostředků, za něž se opravila část školní budovy,
část objektu Multitecu, kam se může přestěhovat stavební úřad, a chátrající objekt č.p. 95 za
sochou Arnošta z Pardubic na náměstí. Podařilo se zrekonstruovat školní jídelnu, zásadním
způsobem změnit chod úřadu města, vybavit
jej výpočetní technikou a novým telekomunikačním zařízením, zařadit se mezi úřady, které
se mohou chlubit vizitkou „czech-point”
a poskytovat nadstandardní služby. Ve spolupráci města a občanů bylo opraveno hřiště
v Rašínově ulici. Připravili jsme investiční akci
„Pitná voda pro Úvaly z káranských řadů”
a zajistili na tuto akci 50% dotaci (25 mil. Kč).
Zažádali jsme o dotace na dobudování dalších
úseků splaškové kanalizace. Myslím, že to není
málo. Ale to ať posoudí sami občané. Bohužel
ne všechno, co se udělalo, je na první pohled
tolik vidět, ale snad čas ukáže v dalších návaznostech, co se vše podařilo. Je na občanech,
aby posoudili, co bylo a co je dnes.
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Život Úval

Městský úřad
Otázky pro starostu - pokračování
2) Co považujete v současné době se zřetelem na současnost a budoucnost města za nejdůležitější?
Zajistit spolufinancování dotací z operačních
fondů Evropské unie. Bez finanční injekce
zvenčí bude město pouze paběrkovat. S dluhem 45 milionů, který se ještě zvýší díky
povinné spoluúčasti financování přívodu pitné
vody, na žádnou významnější dotaci z EU prostě nedosáhneme.
3) Jak pokračují práce na Strategickém rozvojovém
plánu? Co to vlastně SRP je?
Připravujeme další verzi, do níž je nutné zapracovat připomínky občanů, organizací a zájmových spolků (dále jen SRP). A právě proto od
počátku zpracování tohoto plánu tvrdím, že je
a musí být dynamický a postupně ho budeme
doplňovat. SRP se rozhodně nesmí stát prostředkem k budování vzdušných zámků, popřípadě k realizaci osobních, menšinových – nebo
dokonce politických záměrů. Je třeba zdůraznit, že SRP nesmí být zaměňován s územním
plánem, i když může obsahovat takové informace, které mohou v budoucnosti územní
plán ovlivnit.
4) V současnosti pracují týmy odborníků na Integrovaném plánu rozvoje města. Mohl byste čtenářům
objasnit, co se pod tímto názvem skrývá a jaké jsou
dosavadní výsledky?
Právě neexistence Integrovaného plánu rozvoje
města (dále jen IPR) je jednou ze dvou základních příčin toho, že se nemohlo do procesu
získávání dotací ze strukturálních fondů EU
zapojit již v roce 2007. Druhou příčinou je výše
zmíněná neschopnost městského rozpočtu
podílet se na kofinancování těchto projektů.
Jistě chápete, že současné vedení města nemůže zodpovídat za něco, co se bohužel v minulosti neuskutečnilo. Jako tehdejší zastupitel
města jsem prosazoval vznik tohoto plánu již
v roce 2003. Můj návrh nebyl akceptován
a realizuje se až nyní. Integrovaný plán rozvoje
města je primárně zaměřen na rozvoj infrastruktury města, v současné době se již dopracovává jeho zásadní část a bude zejména obsahovat pasportizaci stavu infrastruktury města,
tedy definici potřeb v oblasti technické i sociální infrastruktury, vyčíslení investičních požadavků vyplývajících z pasportizace, určení priorit a určení možných zdrojů finančních
prostředků.
5) Patříte mezi zastánce dynamického rozvoje města
formou výstavby nových městských čtvrtí v lokalitě
Hostín. Co může toto rozšíření Úval přinést?
Já nepatřím k nějakým ortodoxním zastáncům
další výstavby. Ostatně schvalování tohoto projektu probíhalo za minulého volebního období. Vlastně jsme ho jako současné vedení radnice zdědili již ve stadiu určitých stanovisek
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a schválení minulým zastupitelstvem. To opravdu není žádná výmluva, ale jistě všichni pochopí, že nemůže přijít nové vedení a apriori vše,
co bylo již započato, smést ze stolu. Takže
v tomto projektu pokračujeme s přesvědčením,
že je to pro Úvaly dobrá cesta. Minulé zastupitelstvo projekt schválilo a já i jako tehdejší
zastupitel nemám důvod svá tehdejší stanoviska a rozhodnutí měnit. Pravda, pokud se nevyskytnou nějaké nepředvídané okolnosti, které
by nás donutily vše přehodnotit. Jsem prostě
pragmatik a tvrdím, že se pár metrů od Prahy
výstavba dlouhodobě zastavit nedá, že se
pouze dá stavět chytře – a nebo hloupě. Chytře
– to znamená na základě kvalitní urbanistické
studie a ku prospěchu města jako celku. Rád
bych, aby se stavělo chytře a aby současně
s výstavbou byly řešeny i další problémy, které
město tíží.
6) Odpůrci stavby v okolí Hostína nevěří, že výstavba přinese jen pozitivní změny pro Úvaly. Tvrdí
například, že se pozornost obrátí především na
„nové” Úvaly a na staré čtvrti se zapomene. Jaký je
Váš pohled na tyto názory?
Velmi jasným důkazem svědčícím o opaku je
skutečnost, že dříve (pokud bude vše schváleno), než-li začne případná výstavba kdekoli
v Úvalech (nejen na Hostíně), musí být velký
investor zapojen do rekonstrukce infrastruktury
„vnitřního” města, což je nutné smluvně
s investorem předem zajistit. Kdo navštěvoval
veřejná jednání pracovní skupiny, která IPR
zpracovávala, ten jistě ví, že bez ohledu na to,
bude-li se v Úvalech dále stavět či nikoli, hrozí
selhání městského vodovodu, čističky odpadních vod, kapacity školy i školek, funkce prostoru před nádražím a podobně. Ví také, že se
připravuje rekonstrukce městského centra.
7) Odpůrci dynamického rozšiřování Úval hovoří
o tom, že by Úvaly měly dosáhnout až 13 tisíc obyvatel. Jak se k tomuto počtu došlo?
Toto číslo je abstraktní a možná se zrodilo na
základě fám nebo špatné interpretace. Je přeci
jasné, že počet obyvatel nesmí přesáhnout
kapacitu infrastruktury, tedy zázemí, které je
potřeba pro případné nové občany vybudovat.
Zázemí pro tolik občanů se rozhodně v dohledné době vybudovat nedá, tak proč předjímat? Většina obyvatel Úval požaduje a myslím,
že oprávněně, opravu komunikací, dobudování
kanalizace, výstavbu školek, dostavbu školy
atd. Ale kde na to vzít? Je jasné, že město samo
na toto finanční sousto nestačí.
8) Někteří občané vyčítají, že vedení města nezpracovalo žádné projekty a žádosti o získání dotací
z fondů Evropské unie.
Jak jsem se zmínil výše, abychom mohli čerpat
z fondů EU, musíme mít zpracovaný IPR,

a opakuji, že je to základní podmínka pro
jejich čerpání. V současné době mohu potvrdit,
že přibližně do dvou měsíců budeme díky IPR
definitivně připraveni. Dříve to opravdu nešlo,
neboť nejde jen o to „zažádat”, nejdříve je
třeba zjistit „o co zažádat”. Museli jsme nechat
provést podrobné pasportizace veškeré infrastruktury, což bylo hlavní příčinou určitého –
ale nikoli dramatického zdržení. Nicméně
znovu opakuji: bez finanční injekce zvenčí,
která zajistí spolufinancování, o žádnou rozsáhlejší dotaci nemůžeme požádat …
9) A co čeká Úvaly v roce 2008?
Podle všech předpovědí, se kterými se setkáváme, by to opravdu měl být rok přelomový. Je
otázka, jestli v Úvalech, v celé ČR anebo celosvětově. V současné době asi nemá smysl předjímat, ale dobře se na cokoliv připravit.
10) Co byste závěrem vzkázal občanům Úval?
Že se skutečně snažíme, aby se situace v našem
městě podstatným způsobem zlepšila. Že vnitřní zadluženost města skutečně činí kolem
1 mld. Kč. Že s použitím finančních prostředků z venku můžeme jenom získat, pokud se
vše dobře připraví a ohlídá. Že výstavbu v Úvalech opravdu nelze trvale zastavit – že ji však
budeme usměrňovat ve prospěch celého města.
Že lze v roce 2008 hodně získat, ale také ztratit
Pane starosto, děkujeme za odpovědi.

?

1. Pane starosto, můžete novým občanům Úval,
majitelům nemovitostí, vysvětlit jejich práva a povinnosti při úklidu chodníku? Kdo má uklízet půlmetrový pruh mezi chodníkem a silnicí?
Vzhledem k tomu, že dost cestuji a mám srovnání,
nemíním se smířit se špínou ulic, kudy chodím na vlak,
a tak jsem 5. 1. zametla polovinu Žižkovy ulice od
bytovek směrem k řezníkovi U Rejhonů. Nezametala
jsem chodníky, ale jen pruh silnice u chodníku.Výsledek
mne překvapil. Na kopečku si majitelé zametají i na
silnici, jeden však listí a papírky nechává na hromadě,
protože tam nebydlí, a tudíž nemá popelnici. Vítr vše
rozfouká a okolní mohou zametat znovu. Následovaly
dva domy, kde bydlí starší ženy a kde vedle koštěte
pomáhá spád silnice a proud vody. Prach a odpadky
před pěti domy se vešly do třetiny větší papírové tašky,
která však hrozila protržením. Na dolejší část ulice, kde
se nalézá i menší parčík, jsem si vzala kolečko. I když
tři majitelé domů ze šesti u chodníku zametají, nechávají smetené listí na hromadě a doufají, že špínu někdo
odveze nebo že papírky, botu, použitou vložku, pet
láhve, rozbitou skleněnou láhev někdo sebere. V ulici
ležely loňské kamínky posypu proti náledí, podzimní
listí, množství prachu, nedopalky, papírky, a tak jsem
ke svému úžasu naplnila plné kolečko. Jednalo se o prostor před šesti popisnými čísly.
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Městský úřad
Otázky pro starostu - pokračování
2. Z toho vyplývá, že v ulicích s bezprašným povrchem nikdo mimo sv. Petra prach a papírky neuklízí.
Kdo je za to zodpovědný?
3. Jak to, že z ulic zmizely odpadkové koše?
4. Víte, v jaké čistotě se nalézá nám A. z Pardubic,
Jiráskova ul.? Prošel byste se zde se zahraničními
přáteli z Evropy a nechal se ovívat spadanými listy,
menšími odpadky a prachem plným těžkých kovů?
(Občas situaci zachraňuje déšť nebo sníh.) Obracím
se na Vás jako na starostu voleného občany Úval
a využívám rubriku, kterou jsem před lety založila.
Děkuji za odpovědi, jak nemilou situaci řešit.
PhDr. Lenka Mandová
Odpověď na otázky týkající se údržby chodníků a komunikací ve městě
K jednotlivým bodům Vašich otázek na starostu města uvádím následující:
K bodu 1
Za stav chodníku odpovídá majitel přilehlé
nemovitosti, a to i v případě, že není vlastníkem chodníku. Za součást chodníku se považuje i případný zelený pás mezi chodníkem a komunikací. Zajištění sjízdnosti a údržby
komunikací je povinností města.
K bodu 2
Pracovníci veřejně prospěšných služeb města
provádějí průběžný úklid, a to zejména v lokalitách, kde je největší pohyb obyvatel (nádraží
ČD + ul. Jiráskova, nám. Arnošta z Pardubic,
nám. Svobody). Pořadí a intenzitu úklidů si
určuje vedoucí veřejně prospěšných služeb sám
v závislosti na kapacitní vytíženosti svých pracovníků a prioritě úkolů. Každopádně tento
bod nesouvisí pouze se schopností nebo
neschopností pracovníků veřejně prospěšných
služeb ulice včas a v dodatečné míře uklízet,
ale hlavně se změnou přístupu jednotlivých
občanů, kteří nepořádek v ulicích vytvářejí.
Prachu v ulicích se nedá zbavit do doby, než
budou kompletně zbudovány bezprašné komunikace ve všech ulicích. Ruční úklid ulic je
rovněž relativně neefektivní a pomalý. V této
věci by byl značným pomocníkem úklidový
stroj, který je ovšem značně finančně náročný
na pořizovací náklady (cca 4-6 mil. Kč). Jednorázový pronájem zametacího stroje také není
ideálním řešením, protože prostředky vynaložené na jeho pronájem včetně obsluhy (cca
10.000,-Kč/den) neodpovídají konečnému
efektu. Stejné množství prachu se v uklizených
ulicích objeví již po několika dnech nebo týdnech.
K bodu 3
Zde by bylo nutno z Vaší strany blíže specifikovat, kde v současné době odpadkové koše
postrádáte. V místech s velkým pohybem obyvatel (ul. Jiráskova u nádraží ČD, náměstí Arnošta

z Pardubic a nám. Svobody) se odpadkové koše
nacházejí a jsou pravidelně vyváženy.
K bodu 4
Na většinu podnětů z tohoto bodu jsem odpověděl už v bodě 2. Nesouhlasím s Vámi, že jiná
města srovnatelné velikosti, ať už v Čechách
nebo kdekoli jinde v Evropě, mají vyřešen na
rozdíl od Úval problém s poletujícími odpadky, prachem a spadaným listím. Snažíme se
tento problém řešit v rámci svých personálních
kapacit a finančních a technických možností.

?

Vážený pane starosto,
žádám Vás touto cestou o radu, jak se mohu pěšky,
v čistotě a zdráv dostat z městské části zvané „zadní
Úvalák”, kde bydlím, do centra našeho města a zpět,
vzhledem k neexistenci chodníků a schůdné krajnice.
Z této situace vyplývá, že chodec je nucen se pohybovat ve vozovce. Nejsem zmocněn obyvateli této městské části uvádět mnohá vážná zranění rodinných
příslušníků, která se zde stala, a ani není mým cílem
zde uvádět jakoukoliv statistiku. Sděluji Vám, že po
dešti, sněžení, tání sněhu s následným solením zde
není možno bezpečně projít. V letní době pak vzrostlé
porosty trávy, rostoucí na vrstvě posypového materiálu a nečistot, dosahují výšky až jednoho metru
a rovněž tak neumožňují chodcům projíždějícím
autům se vyhnout. Pražská ulice zažila řádné čištění
naposledy v době, kdy zde projížděl Závod míru.
V té době zde projel traktor s radlicí a veškeré letité
nánosy posypových materiálů a nečistot strhl do příkopu a krajnice byla čistá a průchodná. Od této doby
však uplynulo mnoho času. Pracovníci Správy
a údržby silnic z Mnichova Hradiště, kteří zcela
nelogicky odpovídali či ještě odpovídají za čištění této
části vozovky v Úvalech, zřejmě mají potíže najít
Úvaly alespoň na mapě. Protože zde nikdo za tyto
mnohé roky zřejmě fyzicky nebyl. Pravidelně zde jednou za rok projel čistící stroj, který zametl košťaty
vozovku, ale tak, že mnoha centimetrový nános krajnice zcela zanechal, což vypadalo téměř jako provokace. Ale vy jste zde zvoleným starostou, a tak mě
poraďte, jak se mám bezpečně a v čistém oblečení
v této části města pohybovat. Nouzovým řešením dle
mého názoru by bylo opětovné projetí stroje s radlicí
a stržením mnohaletého nánosu do příkopu tak, aby
alespoň voda po dešti či sněhová břečka měla kam
odtéct. Trvalé řešení by bylo navézt do příkopu podél
lesa zeminu tak, aby tím vznikl prostor, kam se může
chodec vyhnout projíždějícím vozidlům s nadějí, že se
vrátí domů zdráv. Vzhledem k tomu, že nebydlím na
samotě, bude zřejmě Vaše odpověď zajímat i další
obyvatele.
Pavel Valášek, Úvaly

Odpověď na dopis týkající se stavu komunikací ve městě
Problém městské části zvané „zadní Úvalák”
s neexistencí chodníku do centra je všeobecně
známý a jediným možným řešením je dobudování chodníku podél ul. Pražská. Komunikace
v ul. Pražská je v majetku Středočeského kraje
a ve správě Správy a údržby silnic Mnichovo
Hradiště. Zbudování chodníku je podmíněno
několika faktory. Stavba by měla být v souladu
s rekonstrukcí povrchu komunikace a nemělo
by k ní dojít dříve, než v celém úseku ul. Pražská budou dobudovány všechny přípojky na
inženýrské sítě a částečně dobudován hlavní
řad splaškové kanalizace v místech, kde chybí.
Dobudování inženýrských sítí v celých Úvalech
a zejména splaškové kanalizace je naším prioritním úkolem. Teprve poté může následovat
dobudování chodníků a rekonstrukce povrchů
komunikací. Na základě pasportizace komunikací, která je zpracovávána, bude stanoven
tabulkový seznam ulic se zhodnocením současného stavu komunikací v jednotlivých ulicích
včetně určení vlastníků pozemků pod komunikacemi. Do této tabulky budou následně zaneseny údaje o stavu a úplnosti inženýrských sítí
a dále počet trvale hlášených obyvatel. Všechny
tyto údaje budou následně vyhodnoceny v komisích (dopravní a v komisi pro městské části)
a bude stanoveno pořadí komunikací, na kterých budou prováděny rekonstrukce. Nejdůležitějším faktorem je, aby pozemky pod komunikacemi byly ve vlastnictví města, jinak není
možno čerpání dotací na rekonstrukce, nebo je
to minimálně znevýhodňující při žádání o dotaci. Provizorní řešení, které navrhujete, a to
zasypání příkopu není proveditelné, protože
příkopy jsou součástí odvodnění komunikace.
Současným řešením je umístění dopravní značky s omezením rychlosti na 30 km/h a umístění zpomalovacích pásů na úrovni MŠ Pražská,
které nutí řidiče zpomalit v tomto úseku.
V letošním roce je zpracovávána projektová
dokumentace na rekonstrukce ul. 5. května
a Škvorecká, k jejichž realizaci by mělo dojít
v příštím roce. Krajský úřad jsme již vyzvali,
aby další etapou rekonstrukce byla ul. Dvořákova, Riegerova, nám. Arnošta z Pardubic,
Husova a po dobudování části hlavního řadu
splaškové kanalizace a veřejných částí přípojek
i celá ul. Pražská. Všechny tyto akce jsou za
finanční spoluúčasti města. Nejsem Vám schopen říci datum, kdy bude vyřešen i Váš problém, který byl v minulosti značně přehlížen
a zanedbáván, ale snažíme se v rámci svých
finančních možností postupnými kroky zlepšit
situaci pro všechny obyvatele Úval.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města
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Zprávy z města
Aktuality z Úvalské lékárny
Již delší dobu jsem uvažovala o malé změně v lékárně, a to hlavně v prostoru sloužícím pacientům. Navštívila jsem pár nových moderních lékáren a po několika konzultacích jsme se snažili v našem malém prostoru
provést změnu, která by umožnila zvětšit prostor pro pacienty.
Rekonstrukce se prováděla při téměř plném provozu lékárny – zavíralo se
sice v pátek dříve, ale díky hodným pánům řemeslníkům, kteří byli
ochotni pracovat o víkendech, se po čtyři pátky, soboty a neděle pilně
budovalo. Současně se předělávalo částečně i zázemí lékárny – příjem
zboží a sociální zařízení.
Velký dík patří p. Plačkovi, p. Novosádovi a p. Procházkovi. Vše zvládli
bezvadně, jak slíbili, a pacienti již chodí do snad „hezčí, trošku větší a
modernější” lékárny. Jen se mi zatím bohužel nedaří přilákat do Úval
nové pracovní síly, aby mohlo být déle otevřeno. Lékárníci dost často
volí jiný způsob práce – hodně jich vyjíždí na zkušenou do zahraničí
nebo nastupují do zahraničních firem, kde mají volnější styl práce v terénu. Nejsem v této situaci sama, kolegové z celé republiky se potýkají
s podobnými problémy.
Na závěr chci všem popřát hodně zdraví a když k nám zavítáte, tak aby se
Vám u nás líbilo.
PharmDr. Hana Kantorová

Oznámení finančního úřadu
Finanční úřad Praha-východ informuje všechny daňové poplatníky, kteří
budou za rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických
osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci FÚ
přítomni na městském úřadě dne 12. 3. 2008 od 14.00 hodin do 17.00

hodin v přízemí hlavní budovy. Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si vyřídili své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou občané platně podat přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných
formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení
daně.
Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru

Upozornění občanům
V měsíci únoru byly doručeny do všech domácností složenky na platbu
za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Platbu prosím proveďte složenkou, bankovním převodem nebo přímo
v pokladně MěÚ Úvaly.
Známky na popelnicové nádoby na rok 2008 jsou k vyzvednutí po prokázání provedené platby na správním odboru MěÚ Úvaly.
Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás prosím na tel. 281 982 485, 723 040 530.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Omluva
Vážení čtenáři, redakční rada se omlouvá za nedopatření, ke kterému
došlo při sestavování prvního letošního čísla časopisu „Život Úval”. Přehlédli jsme, že u jednoho z inzerátů nám vypadl řádek „placená inzerce”.
Toto nedopatření vzniklo při korekturách a doufáme, že všichni pochopí,
že jsme jenom lidé, a tak se občas ta chybička vloudí. Ještě jednou se
omlouváme a děkujeme za pochopení.
Vaše redakční rada

Názory čtenářů
Růst Úval s rozvahou

(dokončení z minulého čísla)

Dnes se v zájmu dalšího růstu Úval nejčastěji objevují argumenty ekonomického charakteru a nezmiňuje se nutnost respektovat dosavadní vývoj
obce a reálný dopad rychlého růstu obyvatelstva. Nová zástavba v Úvalech je vzhledem k vývoji v regionu nevyhnutelná, ale zároveň je regulovatelná tak, aby odpovídala místním podmínkám a nekolidovala s požadavky stávajících obyvatel města.
K usměrňování projektů developerských společností a vytyčení priorit
rozvoje města by měl sloužit strategický rozvojový plán, který by měl
odrážet historický vývoj obce a názory občanů na budoucnost. Představený rozvojový plán, na kterém se dosud pracuje, však odráží z významné
části představy developera, který plán financoval (ŽÚ 12/2007) a podílel
se na jeho zpracování (Otevřené Úvaly 3/2007). Dokáže se tak stávající
vedení města vypořádat s nástrahami budoucího rozvoje lépe než dříve?
Podívejme se na konkrétní příklad možného růstu města. Autoři urbanistické studie Hostín, představené v říjnu minulého roku, vyjadřují zájem
na tom, aby se město „rozrůstalo v souladu s jeho stávajícími, historicky
danými okolnostmi, s představami jeho zástupců a obyvatel.” Tvrzení, se
kterým nelze než souhlasit, však není dále rozvedeno a podepřeno.
Pokud si prostudujeme plán umístění nové zástavby, tak v souladu se stávající zástavbou není. Zamýšlená zástavba neuceluje město do kompaktnějšího tvaru, ale vytváří nový výběžek na „zelené louce” a dává tak

impuls k další zástavbě na vzniklých nevyužitých prolukách mezi jednotlivými čtvrtěmi. Umístění vyvolává pocit, že investor hledal především
dostatečně rozsáhlou lokalitu pro uskutečnění svého smělého plánu.
K důležitým faktorům budoucího obrazu obce patří kromě rozsáhlosti
zástavby především počet obyvatel. Nárůst obyvatel však není ve zmíněné urbanistické studii uveden a nebylo mu věnováno, přes aktivitu investora, ani místo v městském periodiku. Odhady růstu počtu obyvatel se
v tisku různí v rozmezí od tří do čtyř tisíc. Poslední údaj hovoří o bytech
pro tři a půl tisíce osob (Právo 19. 12. 2007). V případě realizování urbanistické studie by tedy počet úvalských občanů vzrostl asi o 2/3 stávajícího počtu. Opakovala by se tak dynamika růstu z prvních desetiletí minulého století, ale ovšem z vyššího základu.
S růstem obyvatel se samozřejmě zvýší místní poptávka po službách,
která je dnes silnější než nabídka. V této souvislosti si musíme uvědomit,
že před začátkem II. světové války, kdy byl srovnatelný počet obyvatel
s dnešním, byly služby v Úvalech na nízké, ale vyšší úrovni, než jsou
dnes. Lokální nabídka pracovních míst, pokud navíc přihlédneme
k faktu, že většina žen zůstávala v domácnosti, byla výrazně vyšší. Bude
město na skokový nárůst obyvatel v takovém měřítku připraveno?
Nově plánovaná zástavba tak nepřináší snadné řešení bez rizik. Mezi tato
rizika patří také nevyřešený přesun velkého množství obyvatel za prací
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Názory čtenářů
Růst Úval s rozvahou

(dokončení )

a zpět. Nedostatečná kapacita kanalizace a ČOV. Významně vyšší zatížení elektrické rozvodové sítě. Minimální rekreační potenciál rozvojových
lokalit povede k přetížení stávajících „zelených” ploch. Developerské
firmy se musejí podílet na vybudování občanské vybavenosti, jakou jsou
zdravotní středisko, školy, školky i autobusové zastávky. Do projektu
nové zástavby nejsou zahrnuty například dětská hřiště a menší sportoviště, kterých je v současnosti v Úvalech nedostatek. Pokud bude architekturu celého území zpracovávat pouze jeden projekční tým, hrozí nepříjemná „sídlištní” uniformita. Sociologickým problémem může být sžití se
nově příchozích obyvatel s městem, které nemá jasně čitelnou identitu.
Developerské společnosti nejsou charitativními organizacemi. Nebudouli s investory sepsány správně formulované smlouvy o vybudování a pře-

vzetí veřejné infrastruktury, prostranství i komunikací, hrozí městu
v budoucnu ohromné náklady na údržbu a opravy převyšující několikanásobně příjmy na základě rozpočtového určení daní. Navíc je třeba se
poučit z chyb a problémů podobných obcí v okolí Prahy, kterých se úskalí nové rozsáhlé zástavby již dotklo.
Milan Bednář a Mgr. A. Jiří Jindřich
Poděkování
Děkujeme autorům článku za upozornění na úskalí související s další
výstavbou v Úvalech, zejména za podporu výstavby při dodržení určitých
definovaných podmínek a dovolujeme si zaslat jim výtisk zajímavé publikace „Sídelní kaše”. Zároveň je zveme na zajímavý seminář, který se uskuteční 17. března na téma „Další výstavba v Úvalech”.

Laserová světelná reklama

povědnost za veřejné prostředky. Náš starosta však musí zajistit bezproblémový chod úřadu města, musí pečovat o majetek města, aby co nejlépe sloužil občanům. A mezi majetek města nepatří pouze domy
a pozemky, ale také infrastruktura, vodovodní a kanalizační síť či silnice.
Je bohužel smutným pravidlem, že čím je starosta a jím vedený tým
úspěšnější, tím větším trnem v oku je závistivým lidem, kteří vedeni vlastní neschopností se snaží jeho práci brzdit a všemožnými prostředky,
často i za hranicí vkusu, jeho společnou práci mařit. Skrývají se za lacinými populistickými výroky, rádi používají silných slov, tím silnějších, čím
slabší jsou jejich vlastní schopnosti.
Opravdový starosta však nehledí na atraktivitu práce, kterou je třeba
vykonat, nehledí na „morální” ani jinou výhodnost projektu a na přínosy
pro sebe, ale pokorně, krok za krokem, pracuje na obnově a rozvoji
města. Musí mít určitý nadhled a vizi, aby dokázal ovlivnit ovlivnitelné
a přijmout neovlivnitelné. Aby bojoval za město tam, kde to má smysl,
kde lze uspět.
Často bývá jeho práce i nepochopena. Příkladem může být oprava a rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě. Na jednu stranu je třeba tyto práce
realizovat, na druhou stranu si někteří obyvatelé stěžují na výkopy, špínu
a „…že není nic vidět”. Morální hodnota těchto nákladných investic je
bohužel nevýrazná, neboť funkčnost a dostupnost těchto sítí považuje
každý občan za samozřejmost. A jen málokterý je ochotný si připustit, že
aby tomu tak bylo, je v Úvalech potřeba zainvestovat cca 200 mil. Kč,
které město nemá. Peníze, které slouží, ale nejsou vidět.
Jsem rád, že i Úvaly mají takového starostu, který je bezesporu schopný
rozlišit důležité od nepodstatného a který umí určovat priority města tak,
aby realizované projekty byly nejen přínosem v tuto chvíli, ale aby byly
hodnotné a užitečné i v budoucnosti. Aby byly základním stavebním
kamenem pro další zvelebování města.
Josef Štěpánovský, zastupitel města

Večerní a noční oblohu v širokém okolí Úval noc co noc od setmění
brázdí světelný kužel.
Tímto razantním způsobem o sobě dává vědět jakási úvalská restaurace,
ve které jsem tak jako mnoho jiných občanů nebyl a nikdy asi nebudu.
Jako každý vnímavý člověk, který není zcela otupělý civilizací, mám
právo vidět hvězdy a relativně klidnou noční oblohu.
Ze všech vlezlých způsobů reklamy je tento nejhorší. Přepnout na jinou
oblohu nemohu. Nevím, jaká je legislativa povolení a zda vůbec nějaká
je. Pokud ale podobným způsobem budou o sobě dávat vědět i jiné,
podobné podniky, a proč by nemohly, když jiné mohou, pak to bude
myslím dost podobné jako noční nálety za druhé světové války, které
znám bohudík jen z filmů.
Návštěvnost u psychiatrů v „civilizovaných zemích” stoupá, proč asi?!
Kryštof Hošek – Květnice, student Akademie výtvarných umění

Stanovisko města k laserové světelné reklamě
Problém světelné reklamy je problémem, kterým se město zabývalo ve
spolupráci s ministerstvem vnitra a životního prostředí. Na základě zjištěných skutečností město v nejbližší době připraví obecnou vyhlášku zakazující světelné znečišťování v katastru obce. Vyhláška bude v nejbližším
možném období předložena ke schválení městskému zastupitelstvu.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Starosta od slova „starati se”
Úloha starosty je mnohdy těžká a nevděčná a platí to i v našem městě.
Teatrálnost a okázalost si mohou dovolit bohatí nebo ti, kteří nemají zod-

62

Číslo měsíce
V roce 2007 se v Úvalech narodilo 62 dětí.
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Kultura a volný čas
Ohlédnutí za VIII. městským
plesem
16. února 2008 se uskutečnil již VIII. městský
ples. S radostí musím konstatovat, že zájem byl
opět větší než v předcházejících letech a věřím,
že tento druh společenského setkání a zábavy
nachází opět své příznivce i u střední a mladší
generace.
Ráda bych touto cestou poděkovala především
členům Komise pro kulturu rady města, pí
Černé z Obce baráčnické a celému správnímu
odboru MěÚ Úvaly za velice obětavou práci
při přípravě městského plesu, kterou vykonávali bez odměny a ve svém volném čase.
Především však patří náš dík všem sponzorům,
bez nichž by nebyla tak bohatá a hodnotná
tombola a kulturní překvapení během plesu
(vystoupení skupiny břišních tanců).
Děkuji i tanečním skupinám MDDM Úvaly
pod vedením Alenky Sismilichové, které opět
odvedly profesionální výkon.
H. Novosádová,
předsedkyně Komise pro kulturu Rady města Úvaly

Přednáška s besedou –
život Masarykovy rodiny
Jak již bylo zmíněno v Životě Úval 2/2008, přijede přednášet a besedovat na téma „Život
Masarykovy rodiny” pan Josef Tichý. Není profesionální historik, ale má bohaté vědomosti
k tomuto tématu, neboť sedm let pracoval
v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Zde
měl možnost seznámit se s osobním archivem
T. G. Masaryka, který ústav spravuje.
Zprvu zúročil své vědomosti v menších pracích
regionálního charakteru. Pro jeho zájem o historii byl požádán o zpracování památek chráněných objektů Úřadem vlády ČR v letech
1918 – 1992. S podporou Masarykova ústavu
napsal v letech 2004-05 dosud tak podrobně
nezpracované téma „Deset pražských bytů
rodiny Masarykovy”. Knihu vydal v květnu
2006 Ústav T. G. Masaryka. Tato kniha, velmi
podrobně popisující všechny členy rodiny
Masarykovy, bude na přednášce k dispozici za
velmi příznivou cenu /v knihkupectvích je
rozebrána/.
Napsal i další odborné publikace, např.: „Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005”,
kde líčí mnohdy dramatické osudy tohoto atypického zdravotního zařízení do roku 1972.
Pan Josef Tichý pracoval dlouhá léta ve zdravotnictví a sociálních službách hl. m. Prahy
a ve státní správě. Jistě i na toto téma při besedě může dojít řada.

Při tomto pořadu bude možné zhlédnout i malou výstavku, zaměřenou na život celé rodiny
Masarykovy, jak ve fotografiích, tak dokumentech. Tu si bude možno prohlédnout před
samotnou přednáškou i po ní.
Jiří Štork
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve
spolupráci s Městským domem dětí a mládeže
v Úvalech a za finanční podpory Komise pro
kulturu Rady města Úvaly zve zájemce o historii na přednášku Život Masarykovy rodiny,
která se uskuteční 14. března 2008 od 18
hodin v galérii MDDM. O rodině prvního československého prezidenta bude hovořit historik Josef Tichý, autor knihy Deset bytů Masarykovy rodiny.

Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve nejen úvalské seniory,
ale všechny, kdo mají rádi taneční hudbu
v podání Mirka Kočárníka, na

„Pomlázkové odpoledne”,
které se uskuteční v sobotu
15. března 2008
od 14.00 do 17.00 hodin
v sálku DPS, nám. Svobody 1570, Úvaly.
Těšíme se na Vás.

členové kulturní komise

Kulturní komise Rady města Úvaly
zve všechny zájemce
do DIVADLA V ŘEZNICKÉ
dne 19. 3. 2008 v 19.30 hodin na

představení Římské noci.
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní (cena vstupenky 300,- + 65,- Kč za dopravu).
Bližší informace jsou uveřejněny ve vývěsce
městského úřadu.

Kulturní komise Rady města Úvaly
zve všechny zájemce
do DIVADLA BLANÍK
dne 10. 4. 2008 v 19.00 hodin na

představení Příliš drahá Mathilda.
Hrají: Jiřina Jirásková, Veronika Freimanová,
Vladimír Dlouhý.
Prodej vstupenek na MěÚ Úvaly, odbor správní. Bližší informace jsou uvedeny ve vývěsce
městského úřadu.

Publikace na obzoru
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, občanské
sdružení, pod patronací Regionu Pošembeří, o.p.s.,
připravuje vydání regionální publikace DROBNÉ
PAMÁTKY V ÚVALECH A OKOLÍ popisující veškeré existující a zaniklé drobné sakrální a lidové
památky v oblasti 15 katastrálních území, tj. 23 obcí
nebo jejich místních částí na Úvalsku a Českobrodsku. Jedná se především o obce: Břežany II., Dobročovice, Doubek, Horky, Horoušánky, Horoušany,
Hradešín, Jirny, Květnice, Limuzy, Nová Ves II, Nové
Jirny, Přišimasy, Rostoklaty, Skřivany, Sluštice, Škvorec, Tismice, Tlustovousy, Třebohostice, Tuklaty,
Úvaly, Zlatá. Mezi drobné památky jsou zařazeny
kříže, boží muka, sochy, zvoničky, kapličky, památné
kameny, pamětní desky a válečné pomníky.
Vzhledem k tomu, že všechny uvedené obce jsou
sdruženy v MAS Pošembeří, tak jde tímto způsobem
o přispění k prohlubování zájmu o regionální sounáležitost, také o upozornění na drobné kulturní dědictví v příslušném městě, městysi nebo obci a v nejbližším okolí, zároveň jde o zmapování současného
stavu památek k možné realizaci projektů na jejich
záchranu.
Předpokládá se, že publikace bude vázaná s rozměry
21x26 cm a s rozsahem asi 250 stran. Náklad plánujeme na rentabilních 800 ks. Celkové výdaje na projekt
činí v přibližné výši 230 000,00 Kč.
Vydání této publikace, na které spolupracuje čtyřčlenný autorský tým členů Klubu – Milan Bednář,
Mgr. arch. Jiří Jindřich, Petra Kyselová a Jan Psota
ml., je finančně velice náročné. Byla podána žádost
o dotaci na rok 2008 z Fondu kultury Středočeského
kraje, která byla zamítnuta. Vzhledem k tomu, že
občanské sdružení Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí je neziskovou organizací a nedisponuje
potřebnými finančními prostředky, které jsou k vydání výše uvedené publikace potřebné, obrátili jsme se
na dotčené obce a podnikatelské subjekty se žádostí
o finanční pomoc. Dosud se podařilo shromáždit
73 000,- Kč.
Dnes bychom rádi upřímně poděkovali za dosavadní finanční podporu zejména městu Úvaly
(50 000,- Kč), dále Cihelně Klíma, s.r.o.
(5 000,- Kč), ESSA Czech, spol. s r.o. (5 000,Kč), EKOZINK Praha, s.r.o. (5 000,- Kč), obci
Doubek (2 500,- Kč), obci Tismice (2000,Kč), Leo Dittmannovi (1000,- Kč), Martinu
Hlávkovi (1000,- Kč), obci Rostoklaty (500,Kč), Haně Zvolské (500,- Kč), ZP Tismice
(500,- Kč).
Věříme v pomoc a podporu dalších subjektů
i jednotlivců, jež budou ochotni finančně podpořit vydání jmenované publikace. Případné
finanční příspěvky můžete zasílat na účet
klubu č. 0434717359/0800.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s.
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Zprávy z MDDM
Dětský karneval pořádaný 9. 2. 2008 v rámci oslav 20. výročí vzniku MDDM
Na karneval v Zakletém království přišlo opravdu hodně dětí i rodičů. Sokolovna praskala ve švech.
Šašek Petr měl přehled a rytíře k ruce, a proto byl pořádek v království zachován. Kapela Kolegové
se postarala o dobrou muziku.
Pro děti byla připravena spousta zábavy. U draka Olína se házely šipky, u popelky Veroniky se přebíral hrášek, u královny Jany se zdolávaly překážky, u víly Evy se malovalo, šašek Martin a princezna Baruška roztančili sál stejně jako princezny Petra a Jana. U Báry se museli všichni probít růžovým labyrintem. A bylo toho mnohem víc…
Děti i rodiče očekávali verdikt poroty, která to opravdu neměla lehké. Letos bylo snad nejvíc masek,
co jsme na karnevalech zažili, a všechny byly krásné. Jo, a nesmíme zapomenout na moderátorku
princeznu Alenu, na fotoreportéra Radka, na krále Mrázika I., vrchní strážkyni pokladu Pavlu, dobrou vílu Renatu a Báru, která s pomocí všech pracovníků domečku karneval připravila. Tak příští rok
zase ahój!
Jana Pospíšilová
foto Radek Navrátil
Drak Olín

Přebírání hrášku

Přehlídka karnevalových masek

Sokolovna praskala ve švech

A tady jsou ti, kteří dětský karneval připravili

Program MDDM na měsíc březen

10

15. 3. 2008

Českolipský zvoneček – parketová soutěž Pohár TŠ Duha-RYTMUS I,II,III,IV

15. 3. 2008

Výlet turisťáčku do skanzenu v Kouřimi

20. 3. 2008

Velikonoce v MDDM s Lídou, Janou, Bárou a Olčou

21. - 23. 3.

Výstava obrazů Hany Novosádové a Veroniky Stojanovové

29. 3. 2008

Vodní svět v Kolíně - turisťáčci

29. - 30. 3.

Regionální soutěž formací SUT-FDT Praha- Ládví , RYTMUS I,II,III,IV

29. 3. - 30. 3.

Salesiánské divadlo – regionální scénická soutěž dětí, RYTMUS I,II,III

30. 3. 2008

Koncert MUSICA DOLCE VITA
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Zprávy z MDDM
MDDM Úvaly pořádá
VELIKONOČNÍ ČTVRTEK
20. 3. 2008
Velikonoční příběh s Janou
8-9 hodin
Malování vajíček s Lídou Benešovou
9-13 hodin
Tvorba dekorace a kreslení s Bárou
9-13 hodin
Výroba velikonočních jidášků s Olčou
9-13 hodin

Galerie Městského domu dětí
a mládeže Úvaly
pořádá v rámci oslav 20. výročí
vzniku MDDM 21. - 23. 3.

pocity a názory na složitosti doby. Kresba
a malba jsou techniky, které mě nejvíce zajímají
a baví. Do budoucna se chci nadále rozvíjet
a zdokonalovat, ale hlavně chci zůstat sama
sebou!”
„I já bych chtěla vést rozhovor. Rozhovor ne
jako autor v oblasti literární, ale v oblasti mně
blízké, výtvarné. Jmenuji se Veronika Stojanovová, vystudovala jsem střední odbornou
školu, obor propagační výtvarnictví, a v současnosti studuji výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě. Jako divák života, světa kolem sebe,
nacházím ve výtvarné tvorbě cestu, jak ukázat
svůj pohled a názor ostatním. Malba, fotografie a počítačová grafika jsou hlavními technikami, jež mi k tomu pomáhají a dávají mi možnost pokusit se vést rozhovor s ostatními, ale
i se sebou samou.”
Srdečně vás zvu na vernisáž výstavy, která je
v pátek 21. 3. 2008 v 18 hodin a čeká nás
hudební překvapení. Výstavní síň je otevřena
v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin.
Jana Pospíšilová

výstavu obrazů
Dva pohledy ze šesti a půl miliardy

Veronika Stojanovová a Hanka Novosádová

Městský dům dětí a mládeže Úvaly
pořádá v rámci oslav 20. výročí
vzniku MDDM pro všechny příznivce
krásné hudby
30. 3. v 19 hodin v MDDM koncert

MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa

Galerie MDDM představuje ...
dvě mladé začínající výtvarnice, Hanu Novosádovou a Veroniku Stojanovovou.
Mottem jejich tvorby se stal následující citát
Josefa Kainara:
,,Každé umění je svým způsobem rozhovor. Ať
s dvěma nebo s miliónem lidí. A kázeň umělecké tvorby v lyrice, próze i dramatu znamená
přinutit se, hledat a najít tu maximální podobu, která by přesně a srozumitelně mluvila
s tím, na koho se obracíš.”
Na můj dotaz: „Řekněte mi něco o sobě“,
odpověděly:
„Jmenuji se Hana Novosádová, absolvovala
jsem střední uměleckou školu, obor propagační
výtvarnictví – aranžování. V každém mém díle
je kousek ze mě, z mé duše, jež by jinak zůstala
hluboko pod povrchem. Prostřednictvím obrazů s figurální tématikou dávám najevo své

MDDM ÚVALY POŘÁDÁ PRO DĚTI

Jarní prázdniny v domečku
PO 3. 3. 9. 00 - 12. 00
Malování zvířátek s Bárou
V keramické dílně budeme malovat různá
zvířátka z licích forem
/ 40 Kč
13. 00 - 15. 00
Obrázkové hrátky s Bárou
Budeme malovat obrázky a luštit hádanky
20 Kč
ÚT 4. 3. 9. 00 - 12. 00
Tvorba masek s Bárou
Vyrobíme si různé masky / 30 Kč
12. 00 - 15. 00
Svět zvířátek s Bárou
Malování zvířat / 20 Kč
ST 5. 3. 9. 00 - 10. 30
Veselá flétna
Pískání na flétny s Petrem / 30 Kč
10. 30 - 12. 00
Šachy s Petrem
Přijďte si zahrát šachy / 20 Kč
13. 00 - 16. 00
Bojovka s Olčou
Příjemná procházka lesem s papírem a tužkou
20 Kč
ČT 6. 3.
Odjezd vlakem v 8. 40, příjezd v 15. 26
Vodní svět Kolín
s Olčou a Pavlínou / 180 Kč
Sraz u nádraží v 8. 20 h, vezměte si plavky,
ručník a korunky na mlsání
PÁ 7. 3. 9. 00 - 12. 00
Batikování triček s Olčou
Přineste si světlá trika / 40 Kč
13. 00 - 15. 00
Malování s Olčou
Malování u pohádky / 20 Kč

foto Josef Louda

Na jednotlivé akce o prázdninách je třeba
se přihlásit 14 dní předem.
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Okénko knihovny
Autorské čtení a beseda s Věrou Noskovou

Setkání se spisovatelkou
pořádá
Městská knihovna Úvaly
28. března 2008
v 18 hodin
v sálku domu
s pečovatelskou službou
Městská knihovna Úvaly zve na autorské čtení
a besedu s bezprostřední, velice lidskou a mírně skeptickou spisovatelkou Věrou Noskovou,
čerpající ze svých bohatých životních zkuše-

ností, které zúročuje v několika knihách a ve
své novinářské práci jako zdroj zdravého
pohledu na život zejména mladých lidí. Dovolím si citovat z jedné recenze v deníku:
...U dámy je vzácněji k vidění plnokrevný
humor, takový, o němž se nedá říci, má-li spíš
ženský nebo mužský náboj. Při čtení knížky
Věry Noskové „Je to hustý” si nejen muži
a ženy, ale mnohdy i mládež, přijdou na své,
už proto, že autorku inspirovaly mimo jiné příběhy a chování jejích synů. Nosková vidí ostře
komické a paradoxní jevy a situace, vidí je
i tam, kde by jiného přepadla spíš beznaděj,
smutek nebo vztek. Její pohled je navzdory
všemu a všem prosycen humorem, sarkasmem,
vnímáním kouzla nechtěného ... jazyk Noskové je přesným nástrojem. Čtenář marně hledá
zbytečná slova ... Publikace se skládá z textů,
které mapují některá lehkonohá média - Sklapni, Johne! Proč chceme bulvár? Drsná obrazovka, Vesmír z rekta, Zhrzená čarodějnice,
Návštěva u léčitele, Pánové, harašte, dokud
ještě můžete, Chraňme muže! ...Knížce nelze
upřít jistou laskavou moudrost, která je do stránek nenápadně vetkána....
Lépe než tento citát bych spisovatelku charakterizovat nemohla. Dvakrát se s ní setkala zdejší školní mládež a tehdy jsem s Věrou Nosko-

vou navázala přátelský kontakt a potvrdila si,
že patří mezi bezvadné upřímné lidi.
Narodila se v dubnu 1947 v pohraničním
Hroznětíně, vyrůstala ve Strakonicích, vystudovala gymnázium (SVVŠ) a „peďák“. Od 70. let
žije v Praze. Po roce 1989 se věnovala 16 let
novinařině, ale její vášní a radostí je psaní
beletrie. Od roku 2003 je i nakladatelkou,
vydala několik knih Českému klubu skeptiků
Sisyfos (jehož je aktivistkou). Vydala si i svůj
generační román „Bereme, co je“. V knihovně
máme spisovatelčiny knihy - Bereme, co je, Je
to hustý, Obsazeno, Ten muž zemře, jednu
poetickou knížku Inkoustové pádlo a jedna
nám chybí - Ať si holky popláčou.
Nedávno vyšel se spisovatelkou velký rozhovor
v příloze MFDnes - ONA, kde autor Tomáš
Poláček vyždímal z Věry Noskové pocity od
pádu na dno v mládí až po současné v dobrém
období života. Podrobnosti lze najít na internetu na stránkách www.noskova.eu.
Věříme, že najdete cestu do sálku DPS, neboť
autorčiny texty mluví z duše střední i mladé
generace. Komise pro kulturu požádala naši
knihovnu o příspěvek k letošním výročím ve
vztahu k České republice. Spisovatelka Věra
Nosková má co říci o době před čtyřiceti lety.
Alena Janurová

Maminky s dětmi v lednu
(a také v březnu)
Nedá nám to. Musíme se stále vracet k radosti
z návštěv těch nejmenších čtenářů s rodiči.
Tentokrát zjistilo nových pět maminek s batolaty, že máme co nabídnout, a tak najednou
bylo v knihovně živo jak v jeslích. Celkem nás
za dvě výpůjční hodiny navštívilo 16 malých
dětí. Ani nebylo možno všechen ruch najednou fotograficky zdokumentovat. Tak jen malá
ukázka dětského zaujetí. Poslední středa
v měsíci březnu opět bude patřit maminkám
(vyhrazujeme si ale možnost nekonání z důvodu nemoci nebo epidemie chřipky). Těšíme se
na 26. března 2008.
foto Alena Janurová
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Z historie Úval
Vzpomeneme-li si na naši železniční trať, na
přestavbu budov, nástupišť, podchodů, přechodů aj., pochopíme, že je to práce ohromná.
Např. původní stanice Ouvaly měla nádraží páté
třídy. Bylo jich takových osm na trati Olomouc
– Praha. Dráha mezi Olomoucí a Prahou byla
otevřena slavnostně 20. října 1845, ač již před
tímto dnem jezdily vlaky. V říjnu 1843 stavba
mezi Pardubicemi a Prahou započala. Od 1. září
1845 měly projet dva páry vlaků denně. Doba
z Prahy do Vídně se počítala celkem 16 hodin,
podle praxe však trvala přinejmenším 19 3/4
hodiny. Zpoždění až 12 hodin trvající nebylo
zvláštností. Začátky byly těžké. Již od 11. září jel
jen jeden poštovní vlak v každém směru denně.
Doprava nákladů byla odsunuta do doby, než se
zlepší provozní poměry.
A dnes? Jen 1. ledna 1962 bylo na stanici odba-

veno 88 osobních vlaků téměř bez zpoždění. Je
samozřejmé, že přestavba stanice byla od
původní stavby několikerá. Vždyť se také měnila
nejen trať, ale i Úvaly. Během sta let vzrostly
o 850 %.
Den 30. listopadu 1844 byl slavnostní. To
v Ouvalech hluk lopaty a kladiv byl vystřídán
hudbou a zpěvem. Za přítomnosti arcivévody
Štěpána, arcivévody Ferdinanda Karla, arcibiskupa a duchovních hodnostářů, vysokých
důstojníků byl zasazen závěrečný kámen na
mostě. Pod ním je zaletovaná schránka s podpisy všech účastníků, plánky, básně i mince.
Podle tehdejších zvyků měšťané a rolníci patřili
do bezejmenných zástupů při trati a v nádražích, aby hráli, mávali, jásali a vítali vrchnost.
Tento den i zaměstnaní dělníci stáli na viaduktu ve dvou řadách stráž.

První vlak – nejpronikavější technický převrat
nové doby, byl uskutečněn. Ing. Hons o tom
píše:
Jízda prvního vlaku zpečetila vítězství lidského
ducha a lidské práce nad překážkami, které budování dráhy postavila do cesty příroda a lidé. Bylo to
vítězství nekrvavé, vítězství vědy a práce, nevybojované ostřím meče, ale silou myšlenky.
(část článku ze Života Úval č. 3/1963)
Poznámka: V závěru zmiňovaný Ing. Josef Hons je
autorem knihy Velká cesta s podtitulem Čtení o dráze
olomoucko-pražské, v níž je na několika místech
zmínka také o Úvalech. Kniha byla v závěru loňského roku nově vydána. Na ni navazuje publikace
Velká obnova autorů Krejčí, Schreier informující
o změnách na železnici do roku 1990 a podávající
obraz modernizace tratí na přelomu století.

Ze zápisníku policie
Policie České republiky
Okresní ředitelství Praha – venkov
Nabízí uplatnění uchazečům se zájmem o policejní práci v přímém
výkonu služby u Policie České republiky.
Policistou se může stát občan ČR starší 18 let, který o přijetí písemně
požádá, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro přímý výkon služby, není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
Nabízíme
• zajímavou práci policistů na obvodních odděleních: Brandýs nad
Labem, Čelákovice, Čestlice, Jílové u Prahy, Libčice, Odolena Voda,
Říčany, Úvaly, Mníšek pod Brdy, Velké Popovice, Řevnice, Hostivice,
Hradištko,
• na oddělení hlídkové služby Brandýs nad Labem,
• na dopravním inspektorátu Zdiby
– skupině dohledu nad silničním provozem
• možnost profesního růstu
• možnost dalšího vzdělávání
• dobré platové podmínky

Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední
den v době od 07:30 do 15:00 h na Policii České republiky, okresním
ředitelství Praha – venkov, Zborovská 13, 150 00 Praha 5. Bližší informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel. čísle 974 882 400, 974 882
207, 602 121 274.
nprap. Jana Žďárská, preventivně informační skupina,
OŘ PČR Praha - venkov

Zadržen u rybníka
Policisté z obvodního oddělení Úvaly v neděli dodali jednoho nepoctivce do výkonu trestu!
Po osmé hodině večerní byla úvalská policejní hlídka vyslána do obce
Jirny, kde mělo dojít ke krádeži registračních značek z vozidla. Zlodějíček
z místa krádeže zamířil rovnou k rybníku. Policisté zjistili, že se jedná
o známou firmu, která se úmyslně vyhýbá nástupu do vězení. U rybníka
muže policisté zadrželi. Před jedenáctou hodinou večerní se nepoctivci
otevřela brána vězení.
nprap. Jana Žďárská

Skrytá nebezpečí nákupních zón
Stále stejný scénář krádeží osobních věcí z nákupních vozíků se opakuje. Nakupující osoby se soustředí na výběr z vystaveného zboží a ponechají bez dozoru svoji tašku nebo kabelku s penězi, doklady, platební kartou nebo mobilním telefonem. Zloději stačí několik okamžiků, aby této
situace využil. Nedávejte zlodějům šanci! Při nákupu v prodejnách nenechávejte bez dozoru své věci volně položené v nákupním vozíku.
Dávejte také pozor ve frontách a tlačenicích mezi zákazníky. Tohoto okamžiku využívají pohotoví kapsáři. Snadno z vaší kapsy odcizí peněženku či jiné osobní věci.
nprap. Jana Žďárská
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Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Vážení občané města Úval,
Správa železniční dopravní cesty, s.o. ( dále SŽDC, s.o.), Stavební správa
Praha, jako přímý investor stavby modernizace dopravní železniční infrastruktury společně se sdružením projektantů „SUDOP PRAHA, a.s.,
& PRAGOPROJEKT, a.s., Běchovice – Úvaly” již po několik let připravují projekt stavby s názvem „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly”. Tato stavba rozvoje železniční dopravní infrastruktury se bezprostředně dotýká i zájmového území v katastru města Úvaly.
Tento traťový úsek je jednou z posledních ještě nerealizovaných staveb
I. železničního národního koridoru Děčín, státní hranice SRN – Praha –
Česká Třebová – Brno – Břeclav, státní hranice Rakousko/ Lanžhot, státní
hranice SR budovaného na základě usnesení vlády ČR č. 445 O programu rozvoje železniční infrastruktury. Hlavním přínosem stavby je vytvoření podmínek pro vyšší kvalitu osobní dálkové a příměstské intervalové
dopravy, zejména z hlediska vyšší kvality a pohodlí při cestování na zcela
rekonstruovaném a modernizovaném železničním svršku a spodku za
dosahování nových rychlostí až do maximální rychlosti 160 km/h. Na
tuto maximální rychlost jsou zatím konstruovány používané systémy staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, trakčního vedení a ostatních částí zařízení.
Hlavní záměry rekonstrukce a modernizace
Hlavním záměrem v prostoru železniční stanice Úvaly a části města přilehlé k trati je celková rekonstrukce kolejového uspořádání ve stanici včetně nástupišť, výstavba protihlukových stěn a realizace individuálních protihlukových opatření v oknech nejvíce hlukově zatížených obytných
budov podél trati, které se zejména nacházejí v ochranném pásmu dráhy,
jež je na každou stranu 60 m od poslední vnější koleje kolejiště stanice.
Větší část výhybkového propojení traťových a staničních kolejí ve směru
na Kolín bude z prostoru stanice a z místa mezi viaduktem a přejezdem
se závorami přesunuta před vlastní stanici Úvaly do trati směrem na
Český Brod až k místu zrušeného bývalého nadjezdu v lokalitě Na Stříbrňáku. Tím dojde v místech městské zástavby i ke snížení hluku z provozu
železnice. Ve směru z Úval na Prahu bude výhybkové propojení zachováno a modernizováno při rekonstrukci železničního spodku a svršku kolejiště.
Nová nástupiště
Pro cestující veřejnost bude provedena celková rekonstrukce staničního
podchodu na ostrovní nástupiště do vlaků jedoucích na Prahu včetně bez-

Podchod u staniční budovy zde bude prodloužen
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bariérového přístupu pomocí dvojice samoobslužných výtahů. Nově
bude tento podchod prodloužen až za ostrovní nástupiště a vybudován
nový přístup do podchodu z nové přístupové rampy z ulice Pod Tratí,
která je situována na opačné straně kolejiště než výpravní budova. Ostrovní nástupiště ve směru na Prahu bude zcela modernizováno. Původní
zastřešení z monolitického betonu bude zbouráno. Nástupiště bude mít

V těchto místech bude nové nástupiště do vlaků směr Kolín
novou délku 220 m s normovou výškou nástupištní hrany 550 mm nad
kolejnicí včetně nového zastřešení v délce jedné třetiny délky nástupiště.
K největší změně ve prospěch cestující veřejnosti dojde při modernizaci
v situování nových nástupišť ve směru na Kolín. Stávající výškou nevyhovující nástupiště bude změnou kolejového řešení nahrazeno dvěma samostatnými nástupišti s normovou výškou nástupištní hrany 550 mm nad
kolejnicí . Tím se ulehčí všem cestujícím nástup a výstup z vlakových souprav, který bude v úrovni nástupiště a podlahy u provozovaných příměstských jednotek, případně na úrovni schůdků u klasických železničních
vozů. Nové 2. nástupiště délky 200 m bude situováno vně koleje č.1 od
nového podchodu u přejezdu se závorami podél výpravní budovy až ke
vstupu do podchodu na ostrovní nástupiště. Z 2. nástupiště bude příčným chodníkem umožněn přímý odchod cestujících směrem k přejezdu
na roh Jiráskovy a Pražské ulice a též přímý vstup do nového podchodu
pod tratí pro pěší v místě přejezdu. Nový podchod bude přístupný schodišťovými rampami, bezbariérová cesta vzhledem ke stávající zástavbě
bude i nadále přes zabezpečený úrovňový přejezd samostatným jednostranným chodníkem pro pěší. Nové 1. nástupiště délky 200 m bude situováno vně koleje č. 3 za staničním podchodem podél nové provozní
budovy a skládkové plochy směrem k mostu v ulici Na Spojce. Z tohoto
nástupiště bude v budoucnu možný přímý vstup na budoucí parkoviště,
které není součástí této stavby, s umožněním průchodu cestujících do
Jiráskovy ulice. Pro nová nástupiště bude mimo výpravní budovu sloužit
prodloužené zastřešení u vstupu do nového podchodu u železničního
přejezdu a nové zastřešení v proluce mezi výpravní budovou a vstupem
do podchodu na ostrovní nástupiště. Na vnějším 1. nástupišti u koleje č.
3 bude navržen jeden přístřešek používaného mobilního systému na ČD.
Stanice bude též vybavena novým informačním systémem s prosvětlenými tabulemi, piktogramy a informacemi o příjezdech a odjezdech vlaků.
Přístupový chodník z Purkyňovy ulice
V prostoru železniční stanice Úvaly bude vybudován nový spojovací

měr Kolín
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chodník vedený v ose původní 8. manipulační koleje v délce 290 m mezi
Purkyňovou ulicí a přístupovou cestou v ulici Na Spojce a dále ulicí Pod
Tratí k přístupové rampě prodlouženého podchodu. Realizací spojovacího přístupového chodníku se umožní rychlý a bezpečný přístup pro pěší
do prostor pro veřejnost v železniční stanici. Chodník bude oddělen od
vyhrazeného prostoru železniční stanice pro nakládku protihlukovou stěnou výšky 3,5 m. Spojovací chodník pro pěší je navržen široký 2 m,
povrch bude ze zámkové dlažby a chodník bude osvětlen. Součástí tohoto chodníku bude nový přechod pro pěší přes vlečkovou kolej do uhelných skladů firmy NYKO. V místě kolmého křížení chodníku s vlečkovou kolejí bude zřízen legální přechod pro chodce s novou výdřevou.
Přechod a celý spojovací chodník bude řešen jako bezbariérový. Zabezpečení přechodu bude dopravním značením - výstražnými kříži umístěnými
na zvýrazněném žlutém reflexním podkladu.
Rekonstrukce mostů a přejezdu se závorami
Nově bude rekonstruován železniční most v ulici Na Spojce. Zcela nový
most je navržen jako jednootvorový s minimální světlou výškou nad
vozovkou 4, 2 m oproti původní tříotvorové klenbové konstrukci. Součástí přestavby budou pod mostem chodníky pro pěší po obou stranách.
Mimo tuto stavbu je v přípravné fázi řešení rekonstrukce devítiobloukových mostů nad údolím Výmoly. Je reálný předpoklad investora realizovat
i tuto rekonstrukci mostů současně s rekonstrukcí celé železniční stanice.
Nově bude rekonstruován a zabezpečen stávající úrovňový přejezd se
závorami spojující dvě části města mezi ulicemi Pražská a Husova moderním elektronických systémem přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Pro veřejnost nutná existence úrovňového přejezdu znamená i nadále
dodržovat maximální opatrnost a bezpečnost na přejezdu při uvedení
přejezdu do výstrahy. V případě uzavření přejezdu bude pro pěší možnost použít nového podchodu u přejezdu. I nadále bude platit, že výstraha na přejezdu je ukončena teprve ukončením světelné výstrahy, ne tedy
pouhým zvednutím závor. Teprve po ukončení světelné výstrahy na přejezdu je možný bezpečný přechod a jízda vozidel přes přejezd.
Součástí modernizace v železniční stanici Úvaly bude také celková rekon-

strukce zabezpečovacího, sdělovacího, silnoproudého zařízení a trakčního vedení
Ochrana proti hluku z provozu železnice
Významnou součástí stavby modernizace je řešení požadavků současně
platné legislativy na přípustné hlukové zatížení z provozu železnice při
průjezdu a počtu vlaků v denní i noční době. Požadovaná ochrana před
hlukem vyplývá ze současné platné legislativy:
• ze zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a jeho novely
č. 274/2003 v platném znění. Pro dopravní hluk jsou významné především § 30 a § 31, které hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity stanovené předpisem.
• Podrobně ochranu před hlukem upravuje nařízení vlády č. 148/2006
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upra-

Cestující se za několik ket dočkají vybudování standardního nástupiště
i v místě, kde dosud není
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Téma měsíce
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly / pokračování

Nynější 2. nástupiště bude zcela zrekonstruováno
vuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Též upravuje limity vibrací pro chráněný vnitřní
prostor staveb.
V Úvalech je navrženo a projednáno realizovat celkem 16 úseků protihlukových stěn (PHS) o úhrnné délce 3 795 m. Panely PHS budou z vysoce
pohltivých materiálů s maximálním útlumem hluku, barevné řešení bylo
předloženo k posouzení na MěÚ Úvaly.
V obytných objektech, kde se i přes provedenou rekonstrukci železničního spodku a svršku a ochranu pomocí protihlukových stěn nepodaří splnit hlukové limity, budou prováděna individuální protihluková opatření
v oknech. Celkem je předběžně navrženo provedení těchto opatření asi
na 171 vytypovaných obytných objektech v katastru Úval. Tato opatření
budou realizována v závěru stavby po provedení předepsaných kontrolních hlukových měření příslušnou hygienickou stanicí. Tam, kde měření
neprokáží nutnost realizace dalších opatření v oknech, nebudou realizována. Již samotnou konstrukcí nového železničního spodku a svršku
s pružným upevněním kolejnic, broušením hlavy koleje do ideální geometrické polohy a použitím moderních vlakových souprav s diskovými
brzdami dochází na již modernizovaných úsecích k podstatnému snížení
stávající hlučnosti.
Ochrana proti hluku není tedy nějakým výmyslem investora stavby a projektanta, ale je to nutné opatření, které vyplývá ze současně platné legislativy na přípustné hlukové zatížení z provozu železnice. Splnění přípustného hlukového zatížení z provozu železnice podle platné legislativy
v rámci stavby je pak podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí
po ukončení stavby.

• Koordinace potřebné výlukové činnosti při provádění stavebních prací
s ostatními stavbami na vozebním rameni Praha – Kolín – Č. Třebová
a v železničním uzlu Praha.
Pokud by probíhalo vše bez obtíží, tak by realizace stavby mohla být
zahájena přípravnými pracemi v 3. čtvrtletí 2008, přípravné práce by probíhaly od září 2008 do května 2009, hlavní stavební výluky jsou plánovány od června 2009 do června 2012. Hlavní stavební výluky v železniční
stanici Úvaly se předpokládají v období od srpna 2010 do června 2011.
Chtěli bychom požádat všechny obyvatele města Úvaly, kterých se
dotkne stavební činností modernizace železniční stanice, o maximální
pochopení při provádění stavebních prací při dočasném ztížení životních
podmínek. Zhotovitel stavby bude povinen dodržovat platné předpisy
a vyhlášky k omezení hluku a prašnosti při provádění stavby.
Dalším ztížením pro cestující veřejnost budou i nezbytná omezení železničního provozu při dlouhodobých stavebních výlukách při realizaci stavby. Stavba musí být realizována bez přerušení železničního provozu na
silně zatížené trati Praha – Kolín osobní příměstskou i dálkovou dopravou. Během výluk bude omezen počet sjízdných kolejí ve stanici i na
trati.
Věříme, že občanům města Úvaly tato stavba přinese zejména zkvalitnění
příměstské osobní dopravy, zkrácení taktového intervalu a i zavedení tangenciálních směrů linek příměstské dopravy, které jsou ve výhledu uvažovány. Doufáme, že brzy budou zastavovat moderní příměstské patrové
jednotky řady 471 u moderních nástupišť v železniční stanici Úvaly,
podobně jak je v současné době již vidět v nedaleké železniční stanici
Praha - Běchovice.

Kdy bude rekonstrukce v Úvalech zahájena?
Stavba má v současné době platné rozhodnutí o umístění stavby. Realizace této stavby je závislá na vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby na dráze (Drážní úřad Praha – sekce stavební).
Dalšími nezbytnými podmínkami pro zahájení stavby jsou:
• Zajištění financování této stavby, které bude pravděpodobně z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a možná částečně i z fondů
rozvoje infrastruktury EU.

Za investora stavby
SŽDC, s.o., Stavební správu Praha Ing. Wohlmuth
a za projektanty stavby
Sdružení „SUDOP a.s. & PRAGOPROJEKT, a.s. Běchovice – Úvaly”
Ing. Matějovský, Ing. Pech
zpracoval ing. Jiří Matějovský, SUDOP PRAHA, a.s.
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Stalo se na „Ouvalsku”
Předání cen vítězům soutěže LOGO PRO REGION POŠEMBEŘÍ
Region Pošembeří, o.p.s., vyhlásil v závěru školního roku 2006/2007 soutěž pro malé výtvarníky pod názvem LOGO PRO REGION
POŠEMBEŘÍ. Mottem soutěže byl citát: „To, co se má v budoucnu stát
velikým, rodí se z nepatrných začátků” (Publilius Syrus, 1. stol. př. n. l.).
Návrh loga měl vyjadřovat princip spolupráce, vzájemné komunikace,
výměny zkušeností a vzájemné pomoci v rámci regionu.
Jako odměna za vítězství v soutěži byl vypsán vyhlídkový let balonem.
Soutěže se zúčastnilo celkem 39 obrázků. Na webových stránkách regionu Pošembeří a na putovní výstavě rozhodla veřejnost o vítězích soutěže.
Vítězkou soutěže se stala Lenka Svobodová ze třídy 6.C ZŠ Úvaly. Na
druhém místě se umístila Markéta Stejskalová ze ZŠ Přistoupim a třetí
místo vybojoval Lukáš Svoboda taktéž ze ZŠ Přistoupim.
Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich návrhy.
Pro logo Pošembeří byl jako nejvhodnější grafičkou vybrán druhý návrh
Markéty Stejskalové.
Děkujeme grafickému studiu KOH za výběr, zpracování a přípravu loga
Pošembeří pro potřeby o.p.s. Pošembeří.
Dne 7. 2. 2008 se vydala předsedkyně správní rady paní Martina Zdražilová a předsedkyně programového výboru MAS Pošembeří paní Michaela
Vítková za vítězi soutěže a slavnostně jim předaly ceny - poukázky na let

balonem. Pokud budou vhodné
podmínky, let se uskuteční dne
19. 4. 2008 na Klepci při příležitosti akce Den Země na Klepci.
Děkujeme dárcům ceny pro vítěze
- balonářům, členům MAS Region
Pošembeří Michaele a Petru Vítkovým ze Sibřiny a Vzduchoplavecké společnosti Královského města
Slaný.
Jana Kratochvílová,
tisková mluvčí o.p.s. Pošembeří
Foto Martina Zdražilová

Háčkovaná krajka v Přišimasech

Letos opět na Klepec!

Zasedací místnost Obecního úřadu v Přišimasech vyzdobila od soboty 9. 2. do 18. 2. 2008 výstava háčkovaných krajek z volného cyklu
„Máme šikovné ruce”. Část vystavených exponátů byla dílem členek
OS Klub žen Přišimasy, které mají opravdu ruce šikovné, a část tvořily historické krajky z dob dávných. Některým vystaveným výtvorům
bylo i 50 let. Zajímavé byly i příběhy, které si autorky háčkovaných
dílek vyprávěly při posezení. Některé se vrátily i do dětství a přinesly
své první háčkované dečky. Zajímavě působilo aranžmá sušených květin, kolem kterých poletovali háčkovaní motýlci. Výstavu doplnil krajinnými fotografiemi Roman Kurucz z Úval a svá dílka z keramiky
vystavily i děti z Přišimas.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín ve spolupráci s okolními
obcemi, neziskovými organizacemi a základními a mateřskými školami připravuje na sobotu 19. dubna 2. ročník Dne Země na Klepci.
Tato kulturně-společenská akce jistě přispěje podobně jako v loňském
roce k prohloubení vztahů mezi obcemi a sdruženími a připomene
tradici a význam přírodní památky Klepec.
V bohatém programu mají být hudební představení, divadelní scénky,
přednášky o turistice a geologii, výstavy výtvarných prací týkajících se
regionu a mnohá další překvapení. K dobré pohodě přispěje občerstvení doplněné příjemnou hudbou.

Jitka Franková

Lenka Svobodová ze 6. C, vítězka
soutěže o logo Pošembeří

Podrobnosti uvedeme v dubnovém vydání Života Úval.

Školství
Školní vzdělávací program v praxi
Od začátku školního
roku pracujeme v prvních třídách podle vlastního vzdělávacího programu ARNOŠT. Tento
program je rozdělen do
vzdělávacích oborů (český jazyk, matematika,
prvouka…). Každý obor je rozdělen do okruhů, ke každému okruhu jsou určité výstupy (co
bychom se měli naučit).
Některé okruhy a jejich výstupy vám přiblížím
tak, jak je naplňujeme v naší třídě.

Vzdělávací obor Prvouka - okruh Člověk a jeho
zdraví – výstup: žák uvede základní zásady
osobní hygieny, správné výživy a zdravého
způsobu života.
K naplnění tohoto výstupu jsme využili měsíční projekt Zdraví a správná výživa.
Nejdříve jsme se zabývali osobní hygienou,
zaměřili se hlavně na zuby, předvedli si ve
škole správné čištění zubů, navštívili stomatologa na středisku.
Dále jsme se zabývali zdravou výživou. Roztřídili jsme naše svačiny na zdravé a nezdravé,
vytvořili jsme koláže z nabídky potravin v letá-

cích. Vyvodili jsme zásady zdravé
výživy, pak zkusili připravit svačinu podle těchto zásad. Každý si sestavil jídelníček na jeden
den tak, aby splňoval tyto zásady. Vše jsme prezentovali před ostatními. Jídelníček byl také
vstupenkou na naše Zdravé vaření ve školní
kuchyňce, kterým tento projekt vyvrcholil.
Rozdělili jsme se do osmi skupin, každá skupina si vybrala přípravu jednoho pokrmu, pracovala podle připraveného návodu práce. Připravili jsme čtyři zdravé pomazánky, ovocný
a zeleninový salát, tři koláče (mrkvový, jogurtový, banánový). Své pokrmy jsme urovnali na
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Školství
Školní vzdělávací program v praxi
stoly ve třídě a pak mohl začít náš první společný raut, samozřejmě i se správným chováním. Na samý závěr jsme ještě ve skupinách
stihli vytvořit básničky o připravovaných pokrmech.

Obor Prvouka - okruh Lidé kolem nás – výstup:
žák poznává různá povolání a pracovní činnosti.
Nejdříve jsme si povídali o svých rodinách,
plnili různé úkoly. Hledali jsme společné a rozdílné vlastnosti lidí. Zjistili jsme, jaká povolání
mají rodiče. Eliščin tatínek je kovář. Navštívili
jsme tedy dílnu pana Smrkovského. Potěžkali
kladivo, ohřáli se u výhně, oblékli kovářskou
zástěru, podívali se, jak se ohýbá železo, dělají
mříže. Navlékli si na sebe drátěnou košili
a nasadili na hlavu rytířskou přilbu, kterou pan
Smrkovský právě vyrábí.
Zjistili jsme, že i my se lišíme svými zájmy.
Venda Šolc se od září učí hrát na housle, a tak
pro nás připravil několik koncertů. Při hraní
pohádky o Budulínkovi byl Venda dědeček,
který opravdu hrál na housličky. Libor Prchal
nám více jak dvě hodiny přednášel o dinosaurech. Maminka mu dělala asistentku. Přinesl
nám ukázat knihy, plakáty, zkameněliny,
zmenšeniny dvaceti pěti zvířat (všechny umí
pojmenovat, říci o nich zajímavosti), zhlédli
jsme i dva krátké filmy o této době.
Také jsme měli besedu o Thajsku. Samova
maminka se nenarodila v Čechách. Pochází
z Thajska. Sama se naučila česky. Paní Pengsawang nám o této zemi řekla mnoho zajímavostí. Byli jsme zvědaví, a tak jsme se hodně ptali.

Na zvířata, rostliny, dopravu, počasí, bydlení
a také na školu. Už víme, že v Thajsku mají
čtyřicet čtyři písmen (všechna nám je napsala
na tabuli) a my jsme si zkusili napsat těmito
znaky naše jméno. Také nám řekla pohádku
a zazpívala thajskou písničku. Už víme, proč se
o Thajsku říká, že je zemí úsměvů. Trochu jsme
Samovi záviděli. Jeho maminka si prý celý den
zpívá a stále se usmívá.

Toto je část toho, co ve škole prožíváme, o čem
si povídáme. Zapojeni jsou všichni-rodiče, děti
i já, a tak si myslím, že to má být. Děkuji všem
za pomoc a věřím, že i další společné nápady
zpestří naše učení.
Arnoštka Březková a děti ze třídy 1. C
foto A. Březková a B. Morávková

Střípky z naší základní školy
4. 2. 6. třídy navštívily výstavu J. Lady,
1. stupeň měl besedu o třídění odpadu
5. 2. 8. B, C se zúčastnily besedy
Lidská práva,
2. stupeň měl besedu o třídění odpadu
6. 2. 4. – 9. třídy zhlédly divadlo
„Jak rychtář oženil kata”
8. 2. 8. a 9. třída navštívily divadlo v Praze
8. 2. proběhl náhradní zápis do prvních tříd
12. 2. 5. třídy navštívily výstavu J. Lady
15. 2. 4.B,C navštívily divadla v Praze
16. 2. – 23. 2. 4.B - ozdravný pobyt na Šumavě
18. 2. divadelní představení v angličtině
pro 5. – 9. ročník
23. 2. – 1. 3. lyžařský výcvikový kurz

Cestujeme po České
republice

Ve 4. třídách probíhá ve vlastivědě projekt
Cestovní kanceláře. Děti formou nabídek
zájezdů cestovních kanceláří, které si vytvořily,
vybírají zajímavá místa z celé republiky. Své
nabídky prezentují před třídou. Veletrh nabídek všech cestovních kanceláří se uskuteční
v tělocvičně. Děti tento projekt velmi zaujal.
(prezentace viz foto R. Chotětická)

Výsledná čísla o zápisu do
1. tříd
K zápisu do Základní školy Úvaly se dostavilo
celkem 107 dětí, z nichž o odklad školní
docházky požádali rodiče 16 dětí. Dva žáci,
kteří byli u nás u zápisu, nastoupí do jiné
školy. Do prvních tříd by tedy mělo nastoupit
89 žáků. Z toho u dvou dětí budou ještě rodiče
konzultovat možnost odkladu s lékařem. Protože toto číslo nemusí být konečné a mohou se
ještě další děti do začátku nového školního
roku přistěhovat (v tomto okamžiku registrujeme již jeden takový požadavek, který v souhrnu čísel neuvádíme), zvažujeme o otevření 4
prvních tříd. V současné chvíli hledáme
v rámci školy organizační opatření, kterými
bychom mohli při stávající prostorové kapacitě
školy tento nárůst počtu žáků i tříd (odcházejí
dvě 9. třídy) provozně zajistit.

Veřejná sbírka Pomozte dětem!
V sobotu 15. 3. 2008 od 9.00 do 11.00 h pořádají skauti sbírku Pomozte dětem! Sbírka se bude konat na náměstí
Arnošta z Pardubic a několika dalších místech. Pokud se rozhodnete přispět, pomůžete tak těm, kteří zatím v životě
neměli tolik štěstí. Jsou to děti a mladí lidé žijící v České republice, kteří jsou ohroženi a znevýhodněni. Za dobrovolný příspěvek do sbírky si budete moci vybrat některý z výrobků dětí z úvalského skautského střediska. Těšíme se
na vás.
za všechny skauty Tereza Těšitelová
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Organizace a spolky
V ýtvarná soutěž o nejlepší obrázek drobné památky
Od února probíhá na základních školách Škvorec a Úvaly výtvarná soutěž o nejlepší obrázek
drobné památky. Soutěž, kterou zaštítil mediální sponzor Region Pošembeří, o.p.s., připravil
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve
spolupráci se Spolkem pro obnovu a rozvoj
obce Hradešín. Soutěž je určena pro žáky I.
a II. stupně zmíněných základních škol a její
vyhlášení zahájily odborné besedy s žáky, kteří
byli seznámeni s tématem soutěže, možnostmi
ztvárnění, s připravovanou publikací a samozřejmě i cenou pro vítězný návrh. Od žáků přijímáme do soutěže obrázky jakékoliv drobné
památky v Úvalech a okolí (kříže, kapličky,
zvoničky, sochy, pomníky a desky). Soutěž byla
ukončena 29. 2. vybíráním výtvarných prací.
V ZŠ Škvorec přijímala výtvarné práce Mgr.
Jitka Pokorná a v ZŠ Úvaly Mgr. Miloslava
Semrádová. Vítězný návrh nyní vyhodnocuje
porota ve složení: Jan Psota ml., kronikář a
koordinátor; Petra Kyselová, členka KPHPÚ;
Milan Bednář, člen KPHPÚ; Zdenka Kolmanová, pro-grafik, 2 žáci při školním parlamentu

(ZŠ Úvaly a ZŠ Škvorec), Mgr. Jaroslav Březka,
ředitel ZŠ Úvaly; Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel ZŠ Škvorec (nebo zástupci ředitelů z řad
pedagogů).
Nyní proběhnou na obou základních školách
vernisáže, na nichž budou prezentovány
všechny přijaté obrázky. 1. vernisáž proběhne
v ZŠ Škvorec ve dnech 14.-18. 3. (slavnostní
otevření se bude konat v pátek 14. 3. od
14:00 hodin) a 2. vernisáž se uskuteční v ZŠ
Úvaly ve dnech 1.-7. 4. (slavnostní otevření
v úterý 1. 4. od 14:00 hodin). Právě na úvalské
vernisáži bude slavnostně vyhlášeno jméno
autora vítězného obrázku drobné památky,
který pojede v dubnu i s celou třídou na zájezd
do zámku v Pardubicích (cesta autobusem plus
vstupenka k prohlídce zámku).
Vítězný návrh bude použit pro grafickou předlohu knižní obálky připravované publikace –
Drobné památky v Úvalech a okolí, jejíž vydání plánuje Klub přátel historie a přírody Úval
a okolí na konec roku 2008.
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.

Vypalování porostů je
zakázáno

Jak to bude s památnými
stromy v Úvalech?

S nadcházejícím jarem se na pořad dne dostává
i úklid udržovaných pozemků. Ačkoliv je vypalování starých suchých porostů zakázáno již
zákonem o požární ochraně z roku 1985, přece
se každoročně objevují případy jeho porušení
s následkem požáru. Vypalování neznamená
jen riziko požáru, ale vznikající dým obtěžuje
okolní obyvatele. Proto je porušení zákona
sankciováno pokutou do 25 000 Kč pro fyzickou osobu a v případě právnické osoby se
jedná již o půl milionu Kč.

Péče o památné stromy a jejich ochrana představuje výraznou oblast ochrany přírody. Do
této oblasti se promítají jak aspekty přírodovědecké - botanické, ekologické, záchrany genetického bohatství, fytopatologické, tak aspekty
historické, etické, vztahu člověka k přírodě i ke
své historii, dnešku i budoucnosti. Památné
stromy jsou biologické objekty, ale zároveň
jsou i svědky minulosti, jejíž odkaz přenášejí
do naší současnosti a ponesou jej dál do
budoucnosti - budou mít o čem vypovídat dalším našim generacím. Ty nejstarší mají ve svých
letokruzích zapsány doby před šesti až devíti
sty léty (možná i více), ty nejmladší, které jsou
dnes vysazovány při různých pamětihodných
událostech, budou o nich vypovídat snad i po
dalších staletích. Proto má význam, možná
větší, než jsme si ochotni připustit, věnovat
péči památným stromům, ošetřovat je a chránit, především před lidskou zlovůlí, protože
lidská intolerance, zloba, vandalismus je to, co
nejvíce ohrožuje stromy, ale i nás samé, podstatu naší existence. Jaký má člověk vztah ke
stromům, odkazu minulosti, takový má vztah
i k ostatním lidem a k životu.
V oblasti ochrany památných stromů a péče
o ně je potřeba hodně úsilí celého týmu odborníků a všech ostatních spolupracovníků „pracujících v terénu”, protože čas neúprosně běží
a utíká nejen nám lidem, ale i stromům.

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly

Výroční členská schůze
rybářů
Výbor místní organizace ČRS ÚVALY svolává
na 26. března 208 od 18.00 h výroční členskou
schůzi členů místní organizace, tentokráte do
společenského sálu DPS na nám. Svobody.
Program: zprávy funkcionářů, uzávěrka 2007,
rozpočet 2008, diskuse + občerstvení, usnesení,
závěr. Srdečně zve
výbor MO ČRS ÚVALY
Výroční členská schůze míst. org. Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Úvaly se koná v
sobotu 29. března 2008 ve 14.00 h ve společenské místnosti hotelu „Budka”, Úvaly,
u nádraží ČD.
za výbor Loskot

Možná, že zítra už bude pozdě. Proto již 5.
dubna 2006 předložil Klub přátel historie a přírody Úval a okolí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Úvalech, který vykonává
státní správu v této oblasti, návrh na vyhlášení
památných stromů v katastru města Úvaly. Zde
za památné stromy byly navrhovány např. 135
let stará lípa nad stavidlem rybníku Fabrák,
dendrologická zvláštnost, několikaramenná
koruna vytváří na kmeni kotel, s obvodem
kmene ve výši 110 cm nad zemí 4,20 m; dále
95 let stará lípa v parčíku před základní školou
na náměstí Arnošta z Pardubic, která byla slavnostně vysazena u příležitosti památné události
jako „Lípa svobody” na počest vzniku ČSR
v roce 1919; nebo dub ve Škvorecké oboře, 150
m od kamenného mostku v Králičině, strom je
jedním ze tří posledních stromů - pamětníků
založení Škvorecké obory v letech 1700 – 1705,
obvod kmene ve výšce 130 cm od země 3, 87
m a výška stromu cca 20 m.
To jsou připomenuty jen některé, ale jsou tu
stromy další. Mezi nejstarší stromy přímo ve
městě patří lípy u kostela a poslední lípa na
náměstí Arnošta z Pardubic před restaurací
Trincea, které byly vysazeny ve druhé polovině
90. let 19. století. I ony si zaslouží ochranu.
Nyní záleží na tom, jak se dále odbor životního prostředí MěÚ v Úvalech k řešení již před
dvěma lety zaslanému návrhu postaví.
Dr. Vítězslav Pokorný,
předseda Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí, o. s.
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Sport
Ani v zimní přestávce nezahálíme !
Fotbalový klub se i v zimní přestávce snaží žít.
Všechna mužstva jsou celou zimu v tvrdém tréninku a snaží se nabrat co nejvíce fyzických sil
pro nadcházející jarní sezónu. Nejaktivnější je
samozřejmě první mužstvo mužů, které během
zimy sehraje 12 přípravných utkání a absolvuje
soustředění ve sportovním areálu Monínec.
Soutěž mužů začíná již 15. března velice těžkým utkáním v Příbrami. První domácí zápas
hrajeme s mužstvem Záp v sobotu 22. března.
Kompletní rozpis zápasů je uveden níže.
Rozhodli jsme se rozšířit a zkvalitnit nabídku
suvenýrů pro fanoušky. Ty budou připraveny
k prodeji již od prvního domácího zápasu
u pokladen a od dubna začne fungovat na
našich internetových stránkách www.skuvaly.cz
e-shop s tímto zbožím.
19. ledna jsme pořádali tradiční ples. Na plese
byla slavnostně vyhlášena anketa fotbalista
roku a absolutním vítězem se stal Rosťa Vojtěch. Je veliká škoda, že návštěvnost plesu je
velice slabá a členové a fanoušci SK Úvaly
nepřijdou svůj klub podpořit. Vedení uvažuje
o zrušení, ale první plesy náš klub pořádal už
v roce 1920 a z tohoto důvodu se rozhodnutí
odkládá!
9. února jsme pořádali s restaurací U Káši první

turnaj v šipkách neregistrovaných mužů a žen.
Hrálo celkem 32 hráčů. Vítězem turnaje se stal
David Černý, který ani jednou nezaváhal
a všechny soupeře s přehledem porazil. Doufáme, že se tento šipkařský turnaj stane tradicí
a v dalších ročnících rozšíříme i počet hráčů.
23. února se konala valná hromada, kde se volilo nové vedení a představoval projekt kompletní rekonstrukce celého sportovního areálu.
15. března ještě pořádáme tradiční karneval,
kde naopak trpíme nedostatkem míst. Podle
ohlasu očekáváme letos až 200 návštěvníků
oblečených do masek!! Také jsou již díky sponzorům a dárcům připraveny ceny v hodnotě
15 tisíc korun.
V příštím roce bude náš fotbalový klub slavit
90 let od svého založení. V plánu je vydání
knihy, která by zmapovala celou naši historii.
Pokud někdo může zapůjčit jakékoli fotografie, novinové články, komentáře, zprávy ze
zápasů a vše, co se týká úvalského fotbalu,
budeme velice potěšeni. Po pořízení kopií
bude vše řádně vráceno.
Vážení fotbaloví přátelé, věřím, že si najdete
cestu do našeho sportovního areálu a těšíme se
na setkání s vámi při jarních zápasech.
Za VV SK Úvaly Josef Krutský

1. TURNAJ V ŠIPKÁCH
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
Výsledky:
1. David Černý
2. Luděk Haužvic
3. Martin Halák
4. Václav Hladeček, 5-6. Pavel Branyš,
Jindřich Hladeček. Nejlepší žena byla na
7. místě Jitka Krejčová, první Bingo hodil Petr
Kostka a nejvyšší zavření Luděk Haužvic.

SK ÚVALY POŘÁDÁ
V SOBOTU 15. BŘEZNA 2008
OD 20. 00 HODIN V SOKOLOVNĚ
KARNEVAL FOTBALISTŮ
Hraje DD Combo Oldřicha Doležala.
Pro šedesát nejlepších masek odměna.
Předprodej vstupenek v prodejně autodílů,
Pražská ul., rezervace na tel.: 728 120 155,
J. Lízner.

Rozlosování A-mužstva - jaro 2008 Krajský přebor
16. So 15.03. 10:15 SK Spartak Příbram - SK Úvaly
17. So 22.03. 15:00 SK Úvaly - Sokol Zápy
18. So 29.03. 15:00 Litol - SK Úvaly
19. volno
20. So 12.04. 16:30 Sokol Nové Strašecí - SK Úvaly
21. So 19.04. 17:00 SK Úvaly - Slavoj Stará Boleslav
22. So 26.04. 17:00 MFK Dobříš - SK Úvaly
23. So 03.05. 17:00 SK Úvaly - SK Černolice
24. Ne 11.05. 17:00 Tatran Sedlčany - SK Úvaly
25. So 17.05. 17:00 SK Úvaly - Kunice
26. Ne 25.05. 17:00 SK Benešov - SK Úvaly
27. So 31.05. 17:00 SK Úvaly - SK Polaban Nymburk
28. So 07.06. 17:00 Český Lev-Union Beroun - SK Úvaly
29. Ne 15.06. 17:00 AFK Sokol Semice - SK Úvaly
30. So 21.06. 17:00 SK Úvaly - FC Jesenice

SK ÚVALY připravuje k 90. výročí založení úvalského fotbalu v roce 2009 knihu
o vzniku a historii úvalského fotbalu.
Budeme velice potěšeni za zapůjčení fotografií, novinových článků, komentářů,
zpráv ze zápasů a všeho, co se vztahuje
k úvalskému fotbalu. Po pořízení kopií
bude vše řádně vráceno. Jakákoli pomoc
s publikací, následnými oslavami a výstavou vítána. Kontakt: Josef Krutský 602 384
790, Václav Kopač 602 970 098, Karel Linhart 602 251 855
VV SK ÚVALY

Církev
Církev československá husitská
POZVÁNÍ
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V ÚVALECH
Husova kaple, Pražská 180
Bohoslužby – neděle v 9 hodin
Křesťanská výchova pro děti – úterý (nejmenší
ve 14 hodin, starší děti dle domluvy)
Zpívání v pěveckém sboru CHRISTI Úvaly –
pondělí a čtvrtek v 18 hodin
Telefonní spojení na Farní úřad: 605 920 773
Farářka: Mgr. Jitka Pokorná
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POZVÁNÍ NA SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
Celosvětové ekumenické hnutí shromažďující
křesťany různých ras a národností, různých kultur a tradic, různých náboženství dává možnost vzájemného obohacení ze zkušenosti víry,
k uznání jednoho světa a uvědomění svých
obdarování a jejich využívání ve službě potřebným ve společnosti.
Koná se v Husově kapli CČSH v Úvalech,
Pražská 180
V PÁTEK 7. BŘEZNA V 16 HODIN.

Přípravná schůzka na téže adrese v úterý
4. března v 17.30 hodin.
Srdečně zveme k účasti.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
POZVÁNÍ
Výroční shromáždění náboženské obce Církve
československé husitské v Úvalech
NEDĚLE 16. BŘEZNA V 9 HODIN
HUSOVA KAPLE, Pražská 180, Úvaly
Jste srdečně zváni.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
Vladimír Kazda, předseda rady starších
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Historie

Úvalská vařečka

Úvalské kalendárium - březen

Velikonoční pochoutky

1. 3. 1961
Při celostátním sčítání lidu a domácností žilo v Úvalech 5007 obyvatel.
3. 3. 1907
V Úvalech byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly.
3. 3. 1947
Úvalská rodačka, spisovatelka
Marie Majerová, byla jmenována
čestnou občankou Úval.
6. 3. 1886
C. K. místodržitelství v Praze
potvrdilo stanovy Spolku dobrovolných hasičů městyse Ouval
a dalo tak souhlas k jeho ustavení.
7. 3. 1750
Císařovna Marie Terezie potvrdila
zřízení poštovní stanice v Úvalech
reskriptem ze dne 7. března 1750.
Poštovní stanice pak zahájila činnost v roce 1754.
7. 3. 1930
Byla uspořádána školní akademie
u příležitosti oslav osmdesátých
narozenin prezidenta T. G. Masaryka, na níž se poprvé objevil prapor úvalských škol. Na slavnostní
akademii také zazněla nová hymna
úvalských škol. Slova složil ředitel
Josef Kožíšek, hudbu odborný učitel Štancl.
8. 3. 1868
První divadelní představení místního ochotnického souboru, které se
konalo v hostinci „U Nádraží”.
10. 3. 1921
Byla založena Církev československá husitská v Úvalech. I když byla
nejprve založena ve Škvorci, kde
členy byli i úvalští občané. Sídlo
do Úval natrvalo bylo přeneseno
v roce 1968.
15. 3. 1939
Také do Úval vstoupilo okupační
německé vojsko, které doslova formou koloniálního zřízení ovládlo
veškerou správu obce.
17. 3. 1952
V Úvalech bylo ustaveno JZD jako
družstvo III. typu a pracovalo na
115 ha.

20. 3. 1897
Jako první finanční ústav v městečku ve vlastním domě čp. 18 na
náměstí byla založena Občanská
záložna v Úvalech. Jejími zakladateli byli jak někteří obyvatelé Úval,
tak bohatí sedláci z okolních vesnic.
25. 3. 1848
Úvaly byly jednou z prvních obcí,
která zaslala dvě „děkovné adresy”
Svatováclavskému výboru, jehož
zástupci měli ve Vídni jednat
o petici, která požadovala obnovu
státoprávního celku zemí Koruny
české, všeobecný výkup roboty
a zrušení poddanství, zavedení
obecní samosprávy, svobodu tisku,
shromažďování, náboženského
vyznání a podobně.
27. 3. 1954
Na rohu Husovy a Smetanovy
ulice byl slavnostně otevřen Kulturní dům Marie Majerové, který
byl řešen přestavbou restaurace
U Komberců (U nádraží).
30. 3. 1919
Mimořádný zájem Úvalských
o tělovýchovnou činnost dokládá
skutečnost, že založili Sportovní
klub (SK Úvaly), který měl již ve
20. letech fotbalový, tenisový
a volejbalový odbor.
březen 1941
Pro vojenské účely byly německými vojáky zabrány obě školní
budovy. Teprve v červnu 1941 byla
značně poškozená budova uvolněna.
březen 1950
V adaptovaném domě bývalého
hostince U Přibylů v čp. 527 bylo
umístěno léčebné a zubní ambulatórium, poradna pro matky a děti
a poradna pro nastávající matky.
březen 2001
Při sčítání lidu, domů a bytů měly
Úvaly 4690 obyvatel, z nichž bylo
2435 žen.

Milí čtenáři,
Není to tak dlouho, co jsme spolu pekli vánoční cukroví, a už se začínají
ozývat svátky jara – Velikonoce. Tentokrát přijdou opravdu brzy, už koncem března, a proto bychom se na ně měli v předstihu připravit a promyslet, jakými velikonočními pochoutkami překvapíme ty letošní koledníky.
Pro děti asi žádné změny vymýšlet nebudeme, neboť malovaná vajíčka
budou stejně hrát vždycky prim. Můžeme ale překvapit dospělé koledníky,
kteří po skleničce dobrého alkoholu potřebují i něco dobrého k zakousnutí.
Velikonoční mazanec, beránek či nádivka, to je česká klasika, kterou určitě
najdeme na každém velikonočním stole, ale co takhle něco nového? Dnes
jsem pro vás připravila dvě velikonoční pochoutky, jednu slanou a jednu
sladkou, aby si každý mohl vybrat dle své chuti.
VELIKONOČNÍ ZÁVIN SE ŠPENÁTEM A SÝREM
Potřebujete: 250g hladké mouky, 1 lžičku soli, 2 lžíce oleje, 2 balíčky
mraženého listového špenátu, 2 červené papriky, 1 cibule, 50g másla, sůl,
pepř, muškát, česnek, 100g eidamu, 400g uzených krůtích prsou, 1 vejce,
mletou sladkou papriku a kmín.

Postup:
1. Z mouky, soli, oleje a 1/8 l vody vypracujeme hladké těsto. Přikryté
dáme 2 hodiny odpočinout.
2. Špenát dáme rozmrazit. Paprikové lusky nakrájíme na tenké nudličky.
Cibuli jemně nasekáme a dáme zesklovatět na rozehřáté máslo. Přimícháme špenát a dusíme, až se veškerá tekutina odpaří. Osolíme, opepříme
a ochutíme muškátem a česnekem. Sýr nakrájíme na kostičky.
3. Z těsta rozválíme co nejtenčí plát. Rozložíme na něj špenát, sýr, papriku
a na plátky nakrájená krůtí prsa. Závin sbalíme, položíme na plech švem
dolů, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem a dáme péct při
200° C asi na 35 minut. Před podáváním závin jemně posypeme mletou
paprikou.
VELIKONOČNÍ VĚTRNÍČKY VE TVARU VAJÍČEK
Potřebujete: 1/4 l vody, 10dkg Hery, špetku soli, 20dkg hladké mouky a
6 celých vajec

Postup:
1. Vodu, Heru a sůl dáme do kastrůlku a vaříme, až se tuk rozpustí. Za
stálého mírného varu přisypeme najednou všechnu mouku a mícháme, až
těsto zhoustne a přestane se lepit na stěny kastrůlku. Sejmeme z ohně a za
častého míchání necháme zchladit. Do vlažného těsta vmícháme vejce
(jedno po druhém).
2. Hladké těsto vložíme do zdobícího sáčku a na vymaštěný plech stříkáme
tvary. Pečeme prudce v předehřáté troubě, nejméně 15 minut troubu neotvíráme. Pečeme asi půl hodiny. Upečené tvary rozkrojíme a naplníme krémem.
3. Na krém uvaříme hustý pudink z 1/2 l mléka, 2 vanilkových pudinků,
2 vanilkových cukrů, 1 žloutku a 10dkg cukru. Do zchladlého pudinku
zašleháme 15dkg másla, ochutíme rumem a zlehčíme pevně ušlehanou šlehačkou dr. Oetkera.
4. Povrch větrníčku polijeme rumovou či čokoládovou polevou.
Přeji všem úvalským labužníkům krásné Velikonoce a dobrou chuť!
Mgr. Romana Vorlíčková, redakce
TÉMA NA DUBEN: DRŮBEŽÍ SPECIALITY

Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města Úvaly
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Společenská
kronika
Vítáme nové spoluobčánky
Michaela Kocková
Kristýna Drejčková
Jonáš Pavelek
Jakub Antoš
Jan Geisler
Michal Ambrozek

Srbská 1059
Dalmatská 1059
Komenského 292
Nerudova 123
Nerudova 1194
Modřínová 1522

Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.
Březnová životní jubilea
70 let
Eva Košařová
Petronila Kuštová
Hana Stříbrská
Milan Koblížek
Miluše Stachová
Josef Vyskočil
Hana Svinková
Miroslav Baňka
Jaroslav Chudomel
75 let
Jiří Kodr
Věroslav Šedina
80 let
Jiří Rýdl
Věra Černá
81 let
Oldřich Procházka
Marie Švábová
82 let
Václav Šťastný
Zdeněk Hájek
Josef Drábek
Marie Petýrková
Ladislav Drexler
83 let
Věra Landesková
Milada Bucharová
84 let
Josef Ludvík
Eliška Milotová
Sidonia Hakenová
86 let
Jitka Martincová
Josef Štercl
Ladislav Strnad
87 let
Jiří Brodský
Anna Gálisová
Miloslava Kotlandová
Stanislav Kunc
88 let
Marie Dovolilová
Helena Klossová
Jarmila Šebková
89 let
Miroslav Kotland
93 let
Antonie Svobodová

Rašínova 694
nám.Arnošta z Pardubic 634
Husova 73
Janáčkova 951
Pražská 312
Smetanova 760
Raisova 1285
Nerudova 110
Škvorecká 1187
Tylova 512
Jiráskova 211
Škvorecká 725
Nerudova 113
Na Ztraceném korci 1428
nám. Arnošta z Pardubic 1060
nám. Svobody 1475
Maroldova 1202
Fügnerova 255
Bulharská 1289
Zálesí 1085
Kollárova 1139
Otokara Březiny 409
Srbská 814
nám. Svobody 1570
nám. Svobody 1570
nám. Svobody 1475
nám. Svobody 1570
Chorvatská 582
Roháčova 763
Nerudova 301
Vítězslava Nováka 649
Pražská 449
Fügnerova 247
Maroldova 480
Grégrova 944
Vítězslava Nováka 649
nám. Arnošta z Pardubic 303

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Miloslava Chmelová
Dagmar Květoňová
Jaroslav Pščolka
Růžena Kačínová
Marie Havlová
Růžena Ouzká

Žižkova 423
Dalmatská 1763
Vrchlického 497
Rašínova 1063
nám. Svobody 1570
Purkyňova 953

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo mobil 723 929 928, vždy do
15. dne předcházejícího měsíce.Pokud nám nebude oznámen nesouhlas,
budou tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka
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Osobní
11. 3. 2008 uběhne 20 let od úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka pana ŽILÁKA Karla a 30. 3. 2008 by se dožil 90 let.
Vzpomeňte si s námi, kdo jste ho znali.
dcera Jindřiška Doležalová s rodinou
syn Petr Žilák s rodinou
Již 21 let uplyne 7. března 2008 od úmrtí naší drahé maminky a babičky
paní Anny Filipové z Dobročovic.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Dne 7. března 2008 uplyne již deset let ode dne, kdy nás nečekaně
opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav
Bareš z Tlustovous.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkuji všem sousedům, přátelům a známým za jejich podporu při
úmrtí mého drahého manžela v pro mě tak těžké době.
Alena Pščolková

Upozornění
S účinností od 1. 3. 2008 přijímá inzerci a osobní zprávy do měsíčníku
„Život Úval” sekretariát MěÚ Úvaly, paní Lenka Platzová a paní
Monika Šimáňová. Telefonické a e-mailové spojení: 281 091 526,
281 091 511, 281 981 401, sekretariat@mestouvaly.cz
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Oznámení
Regionální kancelář ROP NUTS II Střední Čechy v oblasti
působnosti Regionu Pošembeří oznamuje všem zájemcům
a žadatelům o finanční dotace, že v současné době se připravují k vyhlášení, eventuálně jsou již vyhlášeny další výzvy
v rámci ROP Střední Čechy, které budou zaměřeny na Prioritní osu - 3. Integrovaný rozvoj území.
Bližší informace a konzultace získáte na adrese:
Regionální kancelář ROP NUTS II Střední Čechy v Českém
Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic č. 1, budova MKIC,
1. patro, místnost č. 4, 282 01 Český Brod,
tel.: 321 612# 215, e-mail: rop@posemberi.cz.
Mgr. Miloslav Oliva, euromanager ROP a manager MAS
Region Pošembeří
tel.: 721 210 662, e-mail: moliva@volny.cz
Ing. Miloš Ciniburk, euromanager ROP a externí konzultant
MAS Region Pošembeří
e-mail: milos.ciniburk@seznam.cz
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Inzerce
Máte potíže s bolestmi zad,
hlavy, trápí vás nespavost
nebo máte jiné zdravotní
problémy?
Zkuste REFLEXNÍ TERAPII.
Kontakt na tel: 606 44 88 08
– přijedu za vámi domů
Volná pracovní místa:
Firma TENEL ČR, s.r.o.,
provozovna Úvaly, nabízí
zajímavou práci na HP:
• elektromechanika ev.
zámečníka na výrobu
rozvaděčů
• servisního technika –
mikroprocesorové řídicí
systémy v energetice –
SPŠE, VŠ
• elektronika – návrhy HW,
plošné spoje
• SW – návrhy v C++,
mikroprocesory řada 51
Kontakt: tel. 281 981 001-5,
E-mail: info@tenel.cz
ANGLIČTINA
V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
T: 774 106 514
Příprava na FCE
Úvěr 6 000 – 166 000 Kč
Pro zaměstnance, důchodce,
maminky na MD …
Bez veškerých poplatků.
Na cokoliv.
T: 724 816 374, 608 379 637
Profireal, a.s.
KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ
A DAŇOVÉ SLUŽBY PRO
OSVČ, MALÉ A STŘEDNĚ
VELKÉ FIRMY
MÁTE PROBLÉMY S
VEDENÍM ÚČETNICTVÍ?
STALI JSTE SE PLÁTCEM
DPH?
• Vedení účetnictví, daňové
evidence
• Zpracování daňových
přiznání
• Daňové poradenství
• Zakládání společností
• Ekonomické a organizační
poradenství
POSKYTUJEME SERVIS
ZA ROZUMNÉ CENY,
PŘIJEDEME,
PORADÍME
Ing. Jindřich Šváb
Ebenová 1485
250 82 Úvaly
tel.: +420 606 250 591
Jindrich.svab@seznam.cz

OCEŇOVÁNÍ – ODHADY
v oboru motorových vozidel,
technologických zařízení,
strojů, autoopravárenství
JAROMÍR TESAŘ
Soudní znalec
a koncesovaný odhadce
Maroldova 1322, 25082
Úvaly Tel. 723 561 803,
281 982 085
OPRAVY PRAČEK
automatických i vířivých
JOSEF TÁBORSKÝ
Praha – Újezd nad Lesy
Žichlínská 1670
Tel: 281 970 947
602 949 765
STŘÍHÁNÍ PSŮ
MALÝCH, STŘEDNÍCH
I VELKÝCH PLEMEN
Úpravy srsti stříháním
i trimováním, úpravy
drápků, čištění uší a očí,
čištění análních žlázek.
Romana Dvořáková, Úvaly,
Dobročovická 299
Tel: 608 277 987, 737 089 969
* SERVIS * VIDEO *
* TELEVIZE *
Po celý týden přijedu!
M. VYKOUŘIL
Tel.: 321 672 047
Mobil: 605 436 119
MONTÁŽ
DIGITÁLNÍHO PŘÍJMU
ČESKÝCH TELEVIZÍ
A ROZHLASOVÝCH
PROGRAMŮ
ZDARMA zajistím prodej a
pronájem Vašeho pozemku,
bytu, domu. Právní servis
ZDARMA a serióznost
samozřejmostí.
Tel. 774 969 441
Ing. Ivan RUT
soudní znalec a koncesovaný
odhadce
OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
ÚVALY, Atlasová 1462
Tel: 281 983 998,
608 735 580
e-mail: ivan.rut@seznam.cz
Prodám 3 – generační dům
v Újezdě nad Lesy včetně
vybavení, cena 6 730 000.
Tel. 774 969 441
Pronajmu byt 3+1
v Úvalech od 1. 4. 2008.
Tel. 775 191 329

Pražská realitní kancelář
vykoupí Váš dům, byt,
pozemek v Úvalech
a blízkém okolí
nebo zdarma do 2 měsíců
zprostředkujeme prodej.
Zajišťujeme:
• Oceňování nemovitostí
soudním znalcem – zdarma
• Právní servis – zdarma
• Zajistíme půjčky
a hypoteční úvěry
• Vyřizování dědictví
notářem
• Pojištění nemovitostí
• Pomoc při exekučních
řízeních
• Výkup nemovitostí
do dvou dnů
• Odkup pohledávek
• Využití geodeta a dalších
služeb
T: 606 34 31 32
RENOSTAV
Stavební firma nabízí
• Výstavbu rodinných domů
na klíč
• Hrubé stavby
• Základové desky
• Rekonstrukce
• Bytová jádra, koupelny
• Zateplení fasád
• Střechy a komíny
s certifikátem
• Vodu, topení, plyn,
kanalizaci, elektřinu
René Kánský
Tuklaty 190, Úvaly
602 365535
Elektronik Servis
opravy a prodej elektroniky
- TELEVIZE
- SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
- AUDIOTECHNIKA
- VIDEA
- DVD
- KAMERY
Prodej a poradenství v oboru
domácího kina a veškeré
domácí elektroniky,
neváhejte a volejte.
POZOR NOVINKA!
Pomoc při problémech se
špatným anténním signálem.
Montáž DVB-T přijímačů –
obraz všech programů ve
špičkové kvalitě.
Petr Čadil, Barákova 627
250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087
Mob.: 606 550 808
e-mail: petr.cadil@volny.cz
PO – NE PŘIJEDU

Hledám v Úvalech
podnájem pro svou matku –
samostatný byt
v domě se zahradou, klid.
Ing. Charvát, 605 808 423
Pronajmeme skladové
prostory až 1 500 m2 +
cca 2 000 m2 odstavných
ploch v areálu, 2 km od
Úval. Velmi dobrá cena k
jednání. Tel.: 777 114 704
Hledám pronájem
v Úvalech a okolí cca 200 –
300 m2 zpevněné oplocené
plochy. Příjezd kamionem.
Tel.: 777 763 650
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
– údržba zeleně
FLORISTICKÉ SLUŽBY
• projektování a realizace
zahrad, včetně celoroční
údržby
• zakládání a osazování
skalek a okrasných
záhonů
• zakládání trávníků
a pokládka travních
koberců
• osazování zimních
zahrad
• výzdoba interiérů
• aranžování květin
Iva Smetanová
Ceny smluvní
mobil: 731177733
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Nabízím oblečení firem
Next, Ladybird, Early days,
Tesco, Gap,
Oshkosh, Marks Spencer,
Mini Mode, Disney,
George, Adams,
Impidimpi, Cherokkee,
Mamas Papas, Rocha litle
nejen po svém synovi, ale i
po dětech svých kamarádek.
Vše je v perfektním stavu,
nezničené. Ceny oblečení
maximálně do 150,- Kč.
Nejvíce oblečení máme do
velikosti 92, ale vyskytnou se
i oblečky do velikosti 110.
V případě zájmu pište na
email tadeasek2@seznam.cz

DRUŽSTVO
NÁSTROJÁRNA
TUKLATY
Provádí:
Zámečnické práce
Soustružnické práce
Lisovací práce
Sváření CO2
Výroba střižných nástrojů
Stříhání:
Na nůžkách do síly 5mm
Brousí :
Kotoučové pily, pily vidio
Hoblovací nože do
d.1000 mm
Nože do tabulových nůžek
do 1000 mm
Řetězy do motorových pil
Nůžky, nože
Nářezáky ∅ 250 mm
(do prodejen apod.)
Složení do masových mlýnků a robotů do ∅ 200 mm
Tuklaty 86 (za úvalským
hřbitovem), 250 82 Úvaly
Tel. 281 981 871,
602 952 298
Pondělí-pátek 6.30 – 14.30
www.nastrojarna.com
Zveme Vás do Divadla
Horní Počernice
V našem divadle hostují
profesionální i amatérské
divadelní soubory,
hudební skupiny, hrajeme
činohru, drama, pohádky,
balet … .
Kompletní program a další
informace naleznete na
našich webových stránkách
www.divadlopocernice.cz
Nabízíme možnost zasílání
měsíčního programu e-mailem.
Zasílejte své požadavky na
divadlo@pocernice.cz
Rezervace vstupenek na níže
uvedených kontaktech:
Divadlo Horní Počernice
Tel.: kancelář 281 920 326
Votuzská 379/11
Tel.: pokladna 281 860 174
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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přijme

CIKO
CIHELNÉ
KOMÍNY

do hlavního pracovního poměru
vhodného kandidáta na pozici
Obchodní zástupce/zástupkyně

Rig-time, s.r.o.
Jiráskova 100, 250 82 Úvaly
tel: 281926757

Požadujeme:
řidičský průkaz sk. B,
velké pracovní nasazení, flexibilitu

Otevírací doba:
pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 h
Komíny pro všechny druhy paliv,
zboží skladem,
jednoduchá a rychlá montáž.

Rig- time
spol. s.r.o.
Jiráskova 100, Úvaly
Dodavatel komínového systému CIKO
a zahradních komponentů

Nástup:
dle dohody, nejlépe duben 2008
Více informací na tel č.: 604221030

STAV E B N I N Y STA K O
Sulovická 1234, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA DO ÚVAL AUTEM S HR ZDARMA

Akce březen:
• cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny, lícové cihly KLINKER – 12 barev, akční ceny, broušené cihly
ECOTON – lepidlo zdarma, AKU cihly – bezkonkurenční ceny
• Porotherm, Supertherm – slevy až 20%
• Tvárnice YTONG, H+H, Q – POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém MIAKO, HURDIS – slevy až 20%
• cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk, penetrace – KNAUF, BUILDING, MEREXIN, HASIT
• slevy až 20%
• střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy (plech, lepenka) – slevy až 20%
• tepelné isolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30%
• kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20%
• řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
• ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20%
• keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20%
• PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, MAKROFLEX, SOUDAL – slevy až 20%
• dřevěná okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10%
• vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX, MISTRAL – slevy až 10%
• velký výběr nářadí, ochranné pomůcky, žebříky aj. – slevy až 10%
• komínové systémy ASV komíny, SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny – slevy až 15%
• střešní okna VELUX, FENESTRA – slevy až 15%
(slevy z ceníků výrobců)
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR + kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách
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SATJAM, s.r.o.
Přijmeme pracovnici/pracovníka na pozici:
obchodní referent
Pracovníka na pozici:
skladník
Předpokládaný nástup březen (duben)
Životopisy na adresu:
SATJAM, s.r.o., Jiráskova 367, 25082 Úvaly
nebo e-mail: praha@satjam.cz
kontakt, informace:
605 248 625, 281980861-2, fax 281980863

Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne 1. 11. 2007 otevřela své nově zřízené detašované pracoviště Advokátní kanceláře, a to v Úvalech
u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic č. 95. Úřední hodiny
naší kanceláře jsou po a st 8.30 – 18.30 h, út a čt 8.30 –
16.30 h a v pá 8.30 – 12.30 h. Mimo úřední hodiny je
schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi.
Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve
všech oblastech práva, zejména práva občanského,
rodinného, obchodního, správního a trestního. V případě zájmu o využití služeb naší advokátní kanceláře nás
prosím kontaktujte na tel. číslech 281 860 709, 281
861 895, 281 862 278, GSM 773 144 001, e-mailem
office@aktb.cz nebo faxem na 281 860 770. Bližší
informace naleznete na www.aktb.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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ZAHRADNICKÉ
PRÁCE
údržba zeleně
FLORISTICKÉ
SLUŽBY
projektování a realizace zahrad,
včetně celoroční údržby
zakládání a osazování skalek a okrasných záhonů
zakládání trávníků a pokládka travních koberců
osazování zimních zahrad
výzdoba interiérů
aranžování květin
Iva Smetanová, mobil: 731177733
Ceny smluvní

Předejte nám Vaše starosti !!!
Zpracujeme za Vás
• daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007, a to pro fyzické
osoby a právnické osoby (včetně poplatníků, kteří nejsou
založeni za účelem podnikání),
• zajistíme Vám prodloužení lhůty pro podání daňového
přiznání do 30. 6. 2008 (event. do 30. 9. 2008),
provedeme
• rekonstrukci daňové evidence,
• rekonstrukci účetnictví (dříve podvojné účetnictví),
nabízíme
• vedení účetnictví a daňové evidence
• vedení mzdové agendy
• daňové poradenství, včetně zastupování před místně
příslušným finančním úřadem
• prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani
z příjmů po dobu trvání zastupování daňovým poradcem
před místně příslušným správcem daně
• oceňování majetku pro: věci movité, věci nemovité,
nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Kontakt:
Ing. Ladislav Pavlovič a Ing. Ivana Pavlovičová
mobilní tel. 608 353 028, 777 323 028, fax 281982468,
e-mail: dane.ip@centrum.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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JIŘÍ HOVORKA
!!NOVĚ OTEVŘENO – HRADEŠÍN !!
PNEUSERVIS
osobních, nákladních, užitkových vozů, zemědělských strojů
- prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
- prodej protektorů na nákladní vozy
- prodej disků
akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma
RYCHLOSERVIS
osobních a užitkových vozů
- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů
- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků
- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel
- drobné mechanické opravy vozidel
- příprava vozidel na STK
- prodej akumulátorů, náhradních dílů
akce: příprava na zimu – prohlídky vozidel zdarma
provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 8.00 – 18.00 h
SO 8.00 – 15.00 h
Objednávky:
tel. 602 313 343, 602 326 785,
Tel./fax. 315 810 272
e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz
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AUTO D O P R AVA
H OVO R K A - H R A D E Š Í N

Ž E LEZÁŘ STVÍ
D O M Á C Í P OT Ř E BY

K O N TEJ N E RY
ZEM N Í PRÁC E
D O P R AVA

Úvaly, Husova 76
Tel.: 281 981 218, 724 038 952

P R O D E J:
písků, štěrků, zeminy,
sutních a betonových
recyklátů

zahradní nářadí
zemina, substráty
květináče, truhlíky
hadice, spojky
spojovací materiál
kování, zámky
zednické nářadí
vrtačky, brusky …

P R OVOZ N Í D O BA:
P O - PÁ 8.00 - 18.00
S O - N E dle dohody
tel.: 602 326 785
e-mail: objednavky@autodoprava-hovorka.cz
www.autodoprava-hovorka.cz

Nabízí:
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