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Městský úřad
Reakce na kritiku časopisu Otevřené Úvaly
V březnovém čísle ŽÚ se objevila kritika vedení časopisu Otevřené Úvaly, která
byla adresována mé osobě. V dubnovém čísle má reakce uveřejněna nebyla, proto
reaguji až nyní s určitým zpožděním.
• Pan starosta nás nařkl, že rozhovor s paní místostarostkou nebyl autorizován.
E-mailová korespondence mezi paní místostarostkou a autorem článku Petrem
Boreckým zveřejněná na našich stránkách www.otevreneuvaly.cz svědčí o opaku.
• Dále pan starosta uvádí, že někteří z našich korespondentů ve svých příspěvcích
uvádějí dohady, nepravdivé – nebo dokonce lživé informace, které poškozují naše
město.
Příspěvky otištěné v našem časopise jsou psány na základě dostupných informací
(z regionálních tiskovin – viz citace oficiálních informací městského úřadu). To, že
se jejich zveřejnění nelíbí vedení města, by nemělo být důvodem obviňování autorů našich článků z šíření nepravd a lží. Například se jedná o informaci o tom, že
Úvaly nepodaly zatím ani jednu žádost do Operačního programu životního prostředí, odkud se mohou čerpat finanční prostředky např. na budování a opravu
vodovodu a kanalizace, revitalizaci rybníků, lesoparků apod. (Pozn. Článek byl
napsán v lednu 2008, kdy byla ukončena druhá výzva pro příjem žádostí. Budeme
rádi, pokud Úvaly využijí alespoň další výzvy.) Nicméně žádný konkrétní příklad
a důkaz, v čem byl některý z našich příspěvků lživý a poškodil naše město, jsme se
v ŽÚ nedočetli.
Dále je nutné si uvědomit pozici Života Úval a časopisu Otevřené Úvaly. ŽÚ je
měsíčníkem města, který je hrazený z jeho prostředků – tedy prostředků všech
občanů. Myslíme si, že je chybou, že ŽÚ se v poslední době stal podle našeho
názoru pouze měsíčníkem vedení města. Názor v této věci si může vytvořit každý
z občanů sám, dle charakteru příspěvků, které jsou nám v ŽÚ předkládány. Navíc
se nyní pan starosta snaží svou kritikou zasahovat i do fungování časopisu Otevřené Úvaly, jehož vydávání je hrazeno z prostředků občanského sdružení a město se
na něm nijak nepodílí. Příspěvky v něm uveřejněné tedy vyjadřují názor autora
článku, který je pod ním také řádně podepsán, popř. názor celého našeho sdružení.
Kritika našeho časopisu se objevila i v prvním odstavci paní místostarostky, kde
jsme byli obviněni z manipulace a zkreslování informací podávaných panem starostou. Manipulace, spiknutí, poškozování zájmů – takový slovník tu už kdysi byl.
Budeme tyto praktiky zavádět znovu?

Neříkáme, že náš názor je ten jediný správný, ale vždy se snažíme naše články psát
tak, že vycházíme z informací podávaných úřadem nebo oficiálními zdroji. Např.
informaci o tom, že spolupráce s investorem městu přinese půl miliardy, jsme – jak
bylo uvedeno – citovali z rozhovoru s panem starostou: „Na úplnou dostavbu
a rekonstrukci infrastruktury by Úvaly potřebovaly přibližně tři čtvrtě miliardy,
spolupráce (pozn. s investorem) může městu přinést půl miliardy korun.” (deník
Právo dne 19. 12. 2007, str. 13).

Petra Kyselová, šéfredaktorka časopisu Otevřené Úvaly
Vyjádření redakční rady k předcházejícímu článku:
Redakční rada nesouhlasí s názorem, že časopis Život Úval je pouze měsíčníkem
vedení města. Každý čtenář se může po seznámení s obsahem nejen tohoto čísla,
ale i čísel předcházejících přesvědčit, že to není pravda.

Vytváření časopisu Život Úval
Jak jste si jistě všimli, měsíčník Úval doznal jistých, možná až překvapivých změn.
Nejde pouze o změnu vzhledu a barevnosti, ale do jisté míry i obsahu tohoto časopisu. Právě obsah časopisu se vytváří dost těžko a složitě. Nejde pouze o to, že
redakční rada zdarma supluje činnost redakce, a to ve svém volném čase, ale i o to,
že časopis má jasně vymezený rozsah stran a také rozpočet. Základním posláním
časopisu je objektivně informovat obyvatele Úval o dění v jejich městě a okolí.
Redakční rada stojí každý měsíc před složitým úkolem, kterým z článků vámi zaslaných, pokud jich je mnoho, dát prioritu. V žádném případě se nejedná o cenzuru,
jak by se mohlo zdát, ale o stanovení důležitosti, zajímavosti a aktuálnosti zaslané
informace. Tento výběr informací patří k normálnímu chodu každé redakce, ať už
profesionální či dobrovolné.
Bohužel, některé zaslané příspěvky nerespektují stanovená pravidla, již několikrát
zveřejněná, o délce příspěvku, a pak nastává ten problém „co s ním” (příspěvkem).
Věřte, je to někdy velmi těžké rozhodování.
Možná, že by někdy stačilo zaslat pouze téma, o kterém chcete být informováni,
a redakce sama o tomto tématu připraví informaci, kterou logicky přizpůsobí
vyhrazenému prostoru v časopise. Je nutné však podotknout, že informace bulvárního charakteru, založené více na emocích a domněnkách než na realitě a faktech,
nemají v ŽÚ místo. Nicméně, je to časopis občanů Úval, a tak ho vytvářejme společně, aby informace v něm zveřejněné byly k prospěchu všem.

redakční rada

Upozornění občanům
Od 1. 4. 2008 byla na Městském úřadě Úvaly zprovozněna linka pro občany na tel. čísle 281 091 500.
Linka funguje jako záznamník. Vaše podněty, žádosti, připomínky budou pravidelně vybírány
a příslušnými pracovníky vyřizovány.
Telefonní seznam pracovníků městského úřadu je otištěn na straně 21.
Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 49. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401, 281 091 526, 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, Ing. R. Netušil, prom. fil. M. Měšťánek, Mgr. M. Petržílková, Dr. V. Pokorný, I. Prchalová, J. Štěpánovský, Ing. H. Váňová, Mgr. R. Vorlíčková. E-mail
redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované 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 nebo paní Monika Šimáňová, tel. 281 091 526, 281 981 401, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka červnového čísla je 15. května 2008. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v červnovém čísle otištěny.
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Pojďte s námi tvořit obsah časopisu
Redakční rada časopisu Život Úval vyzývá všechny občany, aby nám zasílali své
příspěvky o dění v Úvalech, pořádaných akcích, názorech, potřebách a představách,
co by rádi četli na stránkách našeho časopisu, co se jim ve městě líbí, co by bylo
dobré změnit.
Ideální délka příspěvku je 15 řádků strojopisu, velikosti 12. Redakce se bude zabývat všemi příspěvky a podle charakteru některé otiskne a některé předá k vyřízení
přímo na náš úřad města a poté bude čtenáře informovat o jejich vyřízení.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: zivotuval@seznam.cz nebo na adresu uvedenou
redakční rada
v tiráži časopisu.

Otázky pro obyvatele Úval
Od prosince loňského roku vychází Život Úval v nové podobě. To je bezmála půl
roku. Redakční rada přichází s nápadem dát slovo i vám, občanům, abyste mohli
vyjádřit i svůj názor na náplň časopisu.
Připravili jsme několik otázek, které můžete zaslat buď elektronicky e-mailem, nebo
písemně (do podatelny městského úřadu).
1. Jste muž
žena
Věková kategorie do 20 let

20-40 let

40-60 let

60 a výše

a) s obsahem jsem spokojen(a)

ano

ne

b) chtěl(a) bych více informací o dění ve městě, tzn., co občan potřebuje vědět,
aby se lépe orientoval v komunální sféře
ano
ne
c) chtěl(a) bych více informací o kulturním dění ve městě
ano

ne

d) chtěl(a) bych více článků, které nesouvisejí s děním ve městě, tzn. články
oddychové
ano

ne

f) měl by se časopis odpolitizovat?

ne

ano

Pokud žádná z otázek nevystihuje váš názor, uvítáme i připomínky mimo rámec
otázek, ale prosíme konkrétní podněty.

Slovo starosty na jednání zastupitelstva
17. 4. 2008
Vážení zastupitelé, vážení občané !
Dovolte mi, abych uvedl důležitý bod dnešního jednání. Vedení města a rada
města se od svého nástupu do úřadu na konci roku 2006 a po celý rok 2007 velmi
intenzivně zabývaly zmapováním potřeb našeho města.
Tyto práce se zintenzivnily v souvislosti s investičním záměrem společnosti MEI –
potažmo Úvaly developement, s.r.o., která se – jak známo, chystá investovat v
oblasti Hostín.
Nejpodstatnějším výstupem všech pasportizací bylo vytvoření materiálu, který
máte k dispozici a který byl pojmenován Integrovaným plánem rozvoje.
Výsledky tohoto průzkumu současného stavu jsou, bohužel, velmi nepříznivé, ne-li
šokující. Ocitáme se v situaci, kdy město samo, bez nějaké finanční injekce zvenčí,
není schopno tyto problémy v krátkém časovém intervalu vyřešit – že se pravděpodobně jedná o situaci, kterou budou řešit naše děti a možná i vnuci.

Město má vnitřní dluh blížící se miliardě Kč. Pomineme-li viditelný dezolátní stav
komunikací, na který je poukazováno občany nejvíce, jedná se o následující potřeby, které se týkají výhradně současné zástavby a nemají přímou souvislost s výstavbou v Hostíně – i když bude jejich vedlejším produktem vytvoření podmínek pro
další výstavbu v Úvalech – avšak nejen v oblasti Hostína, ale kdekoli jinde.
A naopak: bez jejich realizace se rozvoj města zastaví.
Konkrétně se jedná zejména o realizaci následujících akcí:
• Dovystrojení stávající ČOV technologií (odhad 24 mil. Kč).
• Rekonstrukce přívodního vodovodního řadu k Rohožníku, rekonstrukce
vodojemu Rohožník a vybudování vodojemu – jih, který zabezpečí rovnoměrný
tlak vody a rezervoár pro případ výpadku (odhad 51 mil. Kč).
• Dostavba vodovodů uvnitř města (odhad 21 mil. Kč).
• Dokončení odkanalizování celého města: přibližně 351 mil. Kč.
Souhrnem – jen na opravy vodohospodářské infrastruktury bychom tedy potřebovali, opakuji, že bez ohledu, zdali se bude v Úvalech dále stavět či nikoli, přibližně
447 mil. Kč. Dále bychom rádi dostavěli ZŠ na náměstí (160 mil. Kč). Náklady
města na revitalizaci rybníků jsou odhadovány na 100 mil. Kč. A započteme – li
některé další investice, jako například úpravu prostoru v oblasti nádraží, kde se
stává situace neudržitelnou, či další podobné akce, dostáváme se skutečně na částku přibližně 3/4 mld. korun. Přičteme-li náklady na opravu komunikací, pak se
skutečně blížíme k částce jedné miliardy.
Kde na to vzít ?
Z rozpočtu města lze na investice získat necelých 10 milionů Kč ročně. Tato částka
se může dokonce snížit, neboť v následujících třech letech se zvýší dluhová služba
města z důvodu odkladu splátek, který byl v minulosti uplatněn.
Další zadlužování města není v současné době možné logické ani přijatelné, město
si musí uchovávat určité množství finančních prostředků pro účely odstraňování
havarijních stavů, které bezpochyby nastanou, pokud v krátké době nedojde
k rekonstrukci některých výše uvedených částí vodohospodářské infrastruktury –
ale také například některých rybníků, jejichž stav je v současné chvíli opravdu havarijní a někteří odborníci dokonce doporučují jejich vypuštění.
Vnitřní finanční rezervy města, jinak řečeno možnosti úspor provozních nákladů
města, jsou zanedbatelné, určité organizační změny, které jsou teoreticky možné,
budou doprovázeny spíše přelitím provozních peněz, v žádném případě úsporami.
Zejména v současné chvíli, kdy je možné vlastní finanční prostředky sdružovat
s finančními prostředky EU, je šance na zásadní řešení nebývale velkých potřeb
našeho města skutečně velká – a bohužel i neopakovatelná.
Chystá se výstavba v oblasti Hostína. Investor této výstavby, holandská společnost
MEI, hodlá v Úvalech realizovat několikamiliardovou investici, a to způsobem na
základě mnohými odborníky pozitivně hodnocené urbanistické studie.
Při této příležitosti bych rád připomenul, že se výstavbou na Hostíně rozloha
města zvýší pouze o jednu pětinu, že zastavěná plocha v oblasti Hostína bude činit
pouhých 18 %, že rozsah veřejné zeleně v nově vybudovaných částech bude činit
31 % a plocha celkové zeleně 49 %.
I když na samotnou výstavbu existují rozličné názory, pro město se stává především jakousi „vhozenou rukavicí” nebo snad šancí zkrátit řešení palčivých problémů naší infrastruktury a další generace našeho města zatížit mnohem menším dluhem.
Na základě mnohých a opakovaných jednání s investorem, která byla veřejná
z důvodu všeobecné informovanosti, byly dohodnuty následující částky a projekty,
které investor Úvalům poskytne:
1) Finanční příspěvek v celkové výši 80 mil. Kč, který se díky fondům EU může
znásobit až do výše 400 mil. Kč.
2) Mateřská škola v hodnotě 29 mil. Kč.
3) Integrovaná základní a mateřská škola v hodnotě 43 mil. Kč.
4) Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka v hodnotě 10 mil. Kč.
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5) Parková úprava v okolí Přišimaského potoka v hodnotě 18 mil. Kč.
6) Technická infrastruktura, kterou bude město pronajímat a přijímat zisk
z pronájmu v hodnotě 186 mil. Kč.
V optimálním případě se tedy může jednat až o částku 686 mil. Kč. Dále dojde, po
dokončení výstavby, k navýšení rozpočtu města v rozmezí 30 – 40 mil. Kč ročně,
tato částka je uvedena v cenových relacích roku 2008.
Volné investiční prostředky, které v současné chvíli činí necelých 10 mil. Kč, se
navýší na částku přibližně 40 mil. Kč a město se pozvolna stane nezávislým na cizí
pomoci, milodarech a dotacích.
Je nutno připomenout, že již v této chvíli investor ,,proinvestoval” v Úvalech částku převyšující 10 mil. Kč, jednalo se o dar na vytvoření strategického rozvojového
plánu, o příspěvky na činnost zájmových sdružení a sportovních organizací v Úvalech, na činnost hasičů – a na vytvoření výše zmíněného Integrovaného plánu rozvoje, který definoval výše zmíněné investiční potřeby města.
Podmínkou uskutečnění všech výše zmíněných kroků a investic je však souhlas
zastupitelstva města Úvaly se změnou územního plánu v dané lokalizaci. Změna
územního plánu probíhá ve třech krocích, dva kroky byly již učiněny a první krok
již v období působnosti předchozího zastupitelstva. Je tedy třeba učinit poslední
třetí krok a investor je připraven podepsat smlouvu, na jejímž podkladě bude
možné všechny výše uvedené skutečnosti realizovat.
Vážení zastupitelé, je velmi pravděpodobné, že pokud zmaříme výše popsanou
šanci, ať už z jakýchkoli důvodů, slušný investor, který je ochoten diskutovat s městem o příspěvku na jeho rozvoj, z Úval odejde. Úvaly se stanou místem, kterému
se budou slušní investoři vyhýbat, a naopak místem vyhledávaným developery,
z jejichž činnosti město žádný užitek nebude mít.
Závěrem mého vstupu bych rád vyzval všechny zastupitele, aby rozhodovali
s vědomím odpovědnosti k sobě, druhým i budoucím.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města Úvaly

Na konto města přibylo 60 milionů Kč
Díky tomu, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. 4. schválilo uzavření
smlouvy o spolupráci mezi investorem výstavby v oblasti Hostína a městem Úvaly,
bylo na konto města posláno od investora prvých 60 milionů Kč. Město, díky
těmto finančním prostředkům, nemusí zastavit práce na přípravě prvého „balíku
investičních akcí” v hodnotě přibližně 200 milionů Kč, neboť od této chvíle má
připraveny finanční prostředky na povinnou finanční spoluúčast při poskytování
dotací ze strukturálních fondů EU. Tyto prostředky doposud skutečně chyběly,
neboť poslední možnosti pro kofinancování byly vyčerpány na výstavbu přivaděče
pitné vody z oblasti káranských řadů. Připravovaný „balík projektů” je zaměřen na
potřeby stávající zástavby města, konkrétně na dostavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.
Smlouvu o spolupráci podpořili všichni zastupitelé za ODS a „Volbu pro Úvaly”
a jeden zastupitel ze sdružení „Za rozvoj Úval – Nová šance”. Proti byli zastupitelé
ze sdružení Otevřené Úvaly a KSČM. Dva zastupitelé ze sdružení „Za rozvoj Úval
– Nová šance” se zdrželi hlasování.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Omluva občanům za špatnou informovanost při
rekonstrukci silnice č. II/101
Omlouváme se občanům za pozdní informovanost při dopravních omezeních
v rámci rekonstrukce silnice II/101. K započetí akce došlo 1. 4. 2008 a investorem
je Středočeský kraj. Rekonstrukci provádí firma Strabag. O termínu začátku rekonstrukce jsme byli informováni až 19. 3. 2008, kdy jsme obdrželi dopis o úplné uzavírce silnice II/101 v daném úseku. Změny jízdních řádů autobusů nám byly doru-
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čeny až 2. 4. 2008. Veškeré informace jsme neprodleně vyvěsili na webových stránkách města. Také bylo kontrolováno, zdali je informace o změnách vyvěšena na
jednotlivých zastávkách autobusů. Proti uvedenému postupu Středočeského kraje
jsme podali stížnost, kterou bude řešit odbor dopravy i kancelář hejtmana. O termínech dalších rekonstrukcí komunikací, které jsou na území města Úvaly v majetku Středočeského kraje, vyžadujeme být informováni minimálně s měsíčním předstihem, abychom měli čas informovat vás, občany města. Za problémy způsobené
uzavírkou a nedostatečnou informovanost se ještě jednou omlouváme.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Poděkování za dar
Chtěli bychom jménem městského úřadu i jménem všech spoluobčanů, kterým
záleží na zvýšení bezpečnosti v oblasti neutěšené dopravní situace v Úvalech,
poděkovat za dar od občanského sdružení Otevřené Úvaly.
Dar, měřič rychlosti RD-280, jsme převzali dne 14. 4. 2008 od Mgr. Boreckého.
Radar je umístěn na sloupu veřejného osvětlení na rohu ulice Pražská a ulice
Maroldova, směrem do centra Úval. Instalace měřiče byla městem objednána
u společnosti Eltodo-dopravní systémy ve spolupráci s provozovatelem veřejného
osvětlení Eltodo-Citelum.

starosta a místostarostka

Důležitá rozhodnutí zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek 17. dubna, mělo jen
4 hlavní jednací body, bylo však velice zásadní pro další rozvoj města. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na výstavbu přivaděče z káranských vodovodních řadů
pro zásobení Úvalska kvalitní vodou, schválilo návrhy změn územního plánu č. 5.
B) a 5. D) a odsouhlasilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Úvaly a společností Úvaly Developement, která se týká výstavby v oblasti Hostína. Protože
v článku, popisujícím jednání zastupitelstva, by nebylo možné přesně vystihnout
všechny podrobnosti, odkazujeme čtenáře na oficiální zápis z jednání.

Czech Point slouží občanům
Městský úřad Úvaly jako pověřený matriční úřad je zapojen do projektu Czech
POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Od 9. 1. 2008 je
možné na správním odboru získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy, a to z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Ověřený výstup je vydáván na počkání po zaplacení
správního poplatku. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
KOMU LZE VYDAT OVĚŘENÉ VÝSTUPY Z ISVS?
Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy,
lze vydat každému, kdo o to požádá. V současné době se jedná o živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí. Výpis z evidence rejstříku trestů lze
vydat pouze osobě, které se týká, pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které
lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti
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a musí mít přiděleno rodné číslo. Zatím není možné vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z rejstříku trestů na základě plné moci.
CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1) VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv katastrálním území v České republice.
Co potřebujete vědět:
pro hledání výpisu podle listu vlastnictví: katastrální území a číslo listu vlastnictvi;
pro hledání podle seznamu nemovitostí: katastrální území a číslo popisné nebo
číslo parcely.
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České
republice je třeba se obrátit na pracoviště katastrálního úřadu.

Vítání dětí mezi občany města Úvaly
Dne 24. 4. 2008 proběhl v sálku Domu s pečovatelskou službou v Úvalech obnovený slavností akt „Vítání dětí mezi občany města Úvaly”.
Starosta MUDr. Jan Šťastný spolu s místostarostkou Ing. Helenou Váňovou za
účasti matrikářky Marie Černé a kronikáře města Dr. Vítězslava Pokorného přivítali
16 nových občánků, kteří se narodili v 1. čtvrtletí letošního roku. Poblahopřáli
rodičům dětí k radostné události, rodiče převzali pro dítě pamětní list a zlatý přívěsek a maminky květinu. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy. Milé odpoledne zpříjemnilo vystoupení dětí prvních tříd základní školy, kterým tímto děkujeme.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

2) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete vědět:
musíte předložit svůj platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.
Kolik to bude stát:
50,- Kč za podání žádosti.
3) VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
úplný výstup z obchodního rejstříku.
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další započatou stránku.

Nové občánky přivítali a rodičům
poblahopřáli starosta
a místostarostka města
foto R. Branyšová

4) VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
úplný výstup z veřejné části živnostenského rejstříku.
Co potřebujete vědět:
Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další započatou stránku.
Výše uvedený systém vydávání ověřených výstupů je již občany Úval a okolí využíván, do poloviny dubna bylo správním odborem MěÚ Úvaly vydáno 240 těchto
ověřených výstupů. Nejvíce je žádán výpis z rejstříku trestů a výstup z katastru
nemovitostí.
Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Jak je to s doručováním měsíčníku Život Úval?

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

Vzhledem k tomu, že se v posledních měsících množí stížnosti na doručování
měsíčníku Život Úval do domácností úvalských občanů, uvádíme, že měsíčník je
vydáván v dostatečném množství výtisků, které je postupně navyšováno podle přírůstku obyvatel a čísel popisných ve městě. Roznášení zajišťuje smluvně Česká
pošta, s. p. S vedoucí zdejší pobočky byly připomínky ze strany občanů řešeny
a věříme, že toto číslo se již dostane do každé domácnosti. V současné době je
náklad Života Úval 2 400 kusů výtisků.

Od 1. března 2008 lze opět zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu
rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.
Žádost o zápis je možno podat nejen na MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor vnitřní správy, pracovišti Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, tel. 326 909 355 nebo pracovišti Biskupská 7, Praha 1, tel. 222 330
292, ale i na odboru správním MěÚ Úvaly. Bližší informace na tel. 281 982 485.

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

Jana Tesařová, vedoucí správního odboru

5

Život Úval

Městský úřad
Několik poznámek k článku pana zastupitele
Ing. Bredy k výstavbě víceúčelové haly
V březnu 2008 vyšel v občasníku „Otevřené Úvaly” článek týkající se záměru
výstavby velkokapacitní sportovní haly v areálu „Sokol”. Jelikož některé údaje
v tomto článku byly zřejmě nedopatřením vytrženy z kontextu, dovoluji si uvést
následující fakta do souvislosti.
Stanovisko městského úřadu, které pan Ing. Breda cituje jako „negativní stanovisko”, se opírá o výklad zpracovatele územního plánu pana Ing. arch. Durdíka
a vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního plánu města Úvaly.
Obojí bylo městským zastupitelstvem schváleno v roce 1995.
Záměr výstavby víceúčelové sportovní haly na parcele č. 4006/8 k.ú. Úvaly není
v souladu s územním plánem, který zde umožňuje funkční využití pozemku
v rámci zvláštního území sloužícího oddechu.
Sportovní stavby a areály spadají do ploch veřejného vybavení (čl. 10 vyhlášky
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly).
Výklad zpracovatele územně plánovací dokumentace slouží jako odborný rozbor
autora zmiňované vyhlášky z hlediska zákonnosti a souladu navrženého záměru
s platným územním plánem, v žádném případě se nejedná o kritiku ze strany městského úřadu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se koná ve čtvrtek 22. května 2008 od 18 hodin
v sále domu s pečovatelskou službou.
Program jednání bude oznámen na úřední desce
městského úřadu.

Pozvánka
Ve středu 7. května 2008 v 16. 30 hodin
uctíme památku všech statečných, kteří položili své životy za naši
vlast, položením květin k pomníku padlých na hřbitově v Úvalech za
spoluúčasti představitelů a dalších organizací a spolků města Úvaly.

Marek Šplíchal, odbor životního prostředí a územního plánu

Zprávy z města
Stavební úřad se přestěhoval do Riegerovy ulice
Stavební úřad Úvaly, pod jehož působnost spadá 13 obcí, pracuje od 14. dubna na
nové adrese. Původní kanceláře v Pražské ulici, v nichž stavební úřad sídlil přibližně 10 let, přestaly vyhovovat stále většímu počtu lidí vyřizujících stavební záležitosti a narůstajícímu množství dokumentace, pro niž už nezbývalo téměř žádné
místo. Již dávno neplatí, že projekt rodinného domku, pokud vůbec nějaký byl,
sestával z jednoho výkresu a několika doprovodných „papírů”.
Stěhování do adaptované části budovy bývalého areálu Multitec bylo zahájeno
31. března. Bylo nutné přesunout nejen inventář, ale také značné množství archiv

ní dokumentace. Jen pro představu: stavební archiválie nyní uložené v regálech
zabírají celkovou délku přibližně 260 metrů. Při stěhování skvěle pomáhali pracovníci úvalských veřejně prospěšných služeb.
Nové moderní prostory vytvářejí důstojné podmínky pro jednání se stavebníky,
projektanty a investory a také přívětivé prostředí pro práci zaměstnanců. V přízemí
budovy jsou dvě kanceláře, podatelna, kompletní archiv a sociální zázemí. V prvním
podlaží se nachází kanceláře, zasedací místnost, čekárna a sociální zařízení.
Přestěhování stavebního úřadu se podařilo díky rozhodnutí současného vedení
města a to, o čem se mluvilo řadu let, se stalo v krátké době skutečností.

text a foto Ing. Vladislav Procházka

Odbor životního prostředí a územního plánu se
také přestěhoval
Současně se stěhováním stavebního úřadu se přemístili pracovníci odboru životního prostředí z hlavní budovy městského úřadu do nových kanceláří v Riegerově
ulici.

Omluva za omezené fungování telefonních linek
Vedení města se omlouvá občanům města za omezené fungování telefonních linek
na novém stavebním úřadě ihned po jeho otevření z důvodu vyřešení technických
komplikací s ústřednami. Problém bude do konce měsíce dubna odstraněn.

Ing. Helena Váňová, místostarostka
Jedna z nových kanceláří stavebního úřadu
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Zprávy z města
Rekonstrukce Chorvatské ulice

Stojan na EKO VODU

V průběhu měsíce května 2008 bude ukončena oprava komunikace v Chorvatské
ulici. V současné době probíhají práce na rekonstrukci komunikace v rozsahu
chodníků, vjezdů a vchodů k rodinným domům a příprava podkladových vrstev
(tzv. kufru) pod finální asfaltový povrch včetně úprav vodovodních šoupátek
a kanalizačních vpustí. Tyto práce započaly na přelomu března a dubna 2008 a termín dokončení je plánován do konce května 2008. Z původního projektu musela
být vypuštěna část chodníku od ul. Česká směrem k ul. Lužická v délce cca 100
metrů, a to z důvodu výškového nesouladu mezi vjezdy a vchody do nově postavených rodinných domů vůči sklonu chodníku ke komunikaci. Problém vznikl z
důvodu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v době,
kdy zde tyto nově postavené domy ještě nestály. V této části bude absence chodníku řešena dopravním značením obytná zóna a zpomalovacími retardéry. Jinak
práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací i časovým harmonogramem,
který ovšem může narušit počasí. Celková cena zakázky včetně dešťové kanalizace
činí 10 mil. Kč s DPH. Část těchto nákladů v hodnotě rekonstrukce komunikace
včetně finálního povrchu uhradí společnost Čechoslávie, s.r.o. Stavbu provádí
firma POHL, a.s., spolu se svým subdodavatelem SSŽ Praha. O průběhu prací byli
obyvatelé lokality písemně informováni.

Dne 23. 4. 2008 byl v Úvalech zprovozněn další stojan na EKO vodu. Jako nejvhodnější umístění byla vytipována lokalita v centru náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané zde mohou využít kvalitní vodu, která je čerpána přímo z hlubinných
artéských vrtů v Káraném z hloubky 60m. Do stojanů se voda dováží každý den
v nerezových cisternách. Voda z výdejních automatů je pod stálou přísnou kontrolou hygieny. O dodržení kvality se stará chlazení a UV světlo, které bez použití
jakékoliv chemie likviduje případné bakterie.

Martin Svoboda, odbor investic

Jedná se ještě o vandalství?
Dne 18. dubna v ranních hodinách v městské části „zadní Úvalák” v Pražské ulici
v nově vysazeném stromořadí smutně vyhlížely čerstvě poškozené stromky čtyř lip.
Počátek vandalského jednání je možné spatřit již u mateřské školky na Úvaláku, kde
je jeden z poškozených stromků, zřejmě mačetou. Vodítkem k pachateli tohoto
jednání může být i nově postavený dětský „bunkr” nedaleko posledního poškozeného stromku.

Pavel Valášek

Jiří Zejda, vedoucí odboru správy majetku města a investic

Bezpečná hřiště
Komise pro městské části doporučila prověřit stav hřiště v ul. Fügnerova, prověřit
činnosti na tomto hřišti, neboť vstup na něj je nekontrolovatelný, v kteroukoliv
večerní i noční hodinu. Podle sdělení odboru investic se počítá s oplocením
a zamykáním tohoto hřiště, tzn. se zavedením stejného režimu jako je na hřišti
v ul. Rašínova. Termín této akce zatím není znám. V rámci bezpečnosti a pohody
na hřišti by ovšem bylo ideální, aby bylo oploceno co nejdříve.
Tak tedy vyslyšte tuto výzvu:
Našel by se sponzor (sponzoři), který by se na oplocení hřiště v ul. Fügnerova podílel? Je to pro bezpečí našich dětí!

Pro případ krizové situace:
jak vložit telefonní číslo na Policii Úvaly do telefonního přístroje mobilního a linkového s displejem
Úvod
Krizová situace vznikne obvykle neočekávaně a v nevhodnou chvíli, např. v noci
a ve zmatku.
Chcete volat policii, ale číslo není po ruce. Máte naštěstí mobil. Máte tam ale policii? Zjeví se její číslo hned, nebo ho musíte hledat?
Návod
Aby číslo na Policii se na displeji zjevilo hned, nelze ho do „kontaktů” založit jako
Policii. Ta by se tím dostala asi do polovičky seznamu. Než k ní dojdete, uplynou
cenné vteřiny.
Aby se dostala na začátek seznamu, nutno před ní vložit první písmeno abecedy, tj.
A. Nestačí však jedno A. Tím by se Policie dostala až za Alberta nebo za Aplegra.
Proto před „Policii” nutno vložit 2 A: tedy Aa POLICIE.
Pak úvalské telefonní číslo: 281 981 238.
Jestli se vám to podaří, pak při otevření seznamu na jeho prvním místě bude
Aa POLICIE. Pak už stačí jen povel k vytáčení.
Podle tohoto návodu můžete na druhé místo seznamu kontaktů vložit i další krizové číslo. Např. Záchrannou službu, konkrétně: Aa ZÁCHR.sl. Pak číslo 155.
Čísla 112 a 158 můžete pochopitelně volit přímo, pokud budete schopni si na ně
v krizové situaci vzpomenout.



Ing. Jiří Hásek
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Názory čtenářů
Ten dělá to a ten zas tohle
Někdo pečuje o zeleň v okolí svého domu, někdo se účastní jarního úklidu, někdo
shání dotace na vybudování sítí a komunikací v našem městě,... Obyvatel Úval,
kteří chtějí bydlet v pěkném prostředí, je mnoho. Najdou se však i tací, kterým je
zřejmě jedno, že ničí i to, co již vybudované bylo. Stěžujeme si na rozbité vozovky
a silnice bez zpevněného povrchu. Město dělá co může, aby sehnalo peníze na
jejich údržbu a opravy, ale bez pomoci nás, obyvatel Úval, bude jeho snaha marná.
Všimla jsem si kamionu, který často vjíždí do obytné čtvrti Úval, kde také parkuje.
V přilehlých ulicích je vozovka tak chatrná nebo bez zpevněného povrchu, že si
řidič zřejmě myslí, že je to vlastně jedno, jestli tam díky váze jeho kamionu vzniknou další krátery a díry. To, že nerespektuje zákaz vjezdu motorových vozidel nad
3,5 t, ho také netrápí. Bohužel toto není ojedinělý případ. A tak snaha některých
obyvatel, kteří nelení a svépomocí spravují nebo zasypávají na vozovce díry, aby se

nám všem jezdilo lépe, vychází často vniveč. Přeji nám, abychom v budoucnu
nemuseli takovéto problémy řešit a ulice našeho města byly opravené a udržované.

Pavla Štěpánovská

Výzva občanům
Žádáme občany, kteří v rozporu s platnými předpisy parkují v obytné zástavbě na místních komunikacích nákladní vozidla s tonáží převyšující nejvyšší povolenou hmotnost dle platného dopravního značení pro město, aby od svého konání upustili a zajistili si parkování svých vozů mimo území města v souladu s předpisy. Bezohledné
parkování na místních komunikacích vozidly nebo soupravami o celkové hmotnosti až 40 tun nejen omezuje obyvatele dotčených lokalit, ale zároveň poškozuje povrchy
komunikací i inženýrské sítě v nich uložené. Město v nejbližší době vyzve Policii České republiky k poskytnutí součinnosti, jejímž cílem bude úplné vytlačení těchto vozidel z obytné zástavby města, a využije k tomu všechny dostupné finanční a správní nástroje.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Ze zápisníku policie
Několik otázek pro pana npor. Bc. Karla Suchopára, velitele místního oddělení Policie ČR v Úvalech
Které obce spadají pod místní oddělení Policie ČR v Úvalech?
Kromě Úval jsou to městys Škvorec a obce Zlatá, Sluštice, Třebohostice, Stupice,
Sibřina, Dobročovice, Horoušany, Horoušánky, Jirny, Nové Jirny, Šestajovice.
Kolik policistů slouží v Úvalech?
Jde o oddělení tzv. třetího typu a je dimenzováno na 13 policistů.
Jak rozsáhlá je trestná činnost v Úvalech a okolí ve srovnání s jinými městy
v okrese Praha-východ?
V porovnání s jinými městy okresu Praha-východ jde o klidnější lokalitu s nápadem
převážně majetkové trestné činnosti. Zejména k násilným trestným činům dochází
ve srovnání s jinými městy jen zřídka.
Existuje spolupráce se zájmovými organizacemi v Úvalech nebo se základní školou?
Jsme často v kontaktu se základní školou, rybářskou organizací a hasiči. Podílíme se
na pořádání besed s bezpečnostní tematikou zejména pro mládež a seniory.
V tomto roce bychom rádi prostřednictvím regionálních a místních periodik podávali občanům informace o bezpečném způsobu chování v nejrůznějších potencionálně krizových situacích, ve který se mohou v běžném životě ocitnout, a praktické
rady pro případ nutnosti komunikace s Policií ČR.
Můžete uvést nějaký nejvážnější a naopak nejkurióznější případ, ke kterému jste
byli přivoláni?
Například v roce 2007 pachatelé neznalí místních poměrů odstavili odcizené vozid-
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lo na parkovišti přímo před policejní služebnou v Úvalech. Nic netušíce odpočívali
ve vozidle, kde byli zadrženi a předáni kriminální službě v Kolíně, odkud si vozidlo, jak se snažili později vysvětlit, „vypůjčili”.
Rovněž v roce 2007 hlídka OOP Úvaly pronásledovala řidiče vozidla, který na její
výzvu k zastavení nereagoval a svůj názor musel změnit až v Praze-Kyjích, kde se
po použití varovného výstřelu jedním z policistů zřejmě z vrozené skromnosti
i nadále odmítal se strážci zákona osobně seznámit. Za tím účelem se ukryl v betonové skruži tvořící odtokový kanál vypuštěného rybníka, odkud byl „vyloven”
a předán spravedlnosti, neboť i on si vozidlo „vypůjčil”; tentokráte v Benešově.
Na koho se můžou v případě potřeby občané obrátit (telefon apod.)?
Náš telefon je 281 981 238 nebo je v naléhavých případech možné volat přímo na
Děkujeme za odpovědi.
linku 158.

Nikdy nesahej na cizího psa!
Preventivně informační skupina Okresního ředitelství PČR Praha-venkov radí
dětem. Nikdy nesahej na cizího psa! Nepřibližuj se a nehlaď ani uvázaného psa.
Vidíš-li volně se pohybujícího psa, nekřič, neutíkej a nedělej žádné prudké pohyby,
ani rukama. Vidíš-li psa, který se chystá k útoku (vrčí, cení zuby), snaž se ukrýt do
domu, vylez na plot nebo na strom, prostě někam do výšky, kam nedoskočí.
Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč hlavu do klubíčka
a kryj si rukama krk a hlavu.
Pokud tě přece jen pes pokouše, musíš okamžitě navštívit lékaře!
Psa, který tě pokousal, si nejlépe zapamatuj, aby bylo možné zjistit jeho majitele.
Zavolej na bezplatnou linku Policie ČR 158.

nprap. Jana Žďárská, nprap. Zdeněk Chalupa, nprap. Petra Potočná
preventivně informační skupina
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Kultura a volný čas
Beseda se spisovatelkou
Věrou Noskovou

Může o osobě spisovatele něco naznačit jeho tvorba?
Možná ano, možná ne. Chce-li se čtenář dovědět
více, nemá lepší možnost než se s autorem osobně
setkat. Takovou příležitost nabídla úvalská městská
knihovna a pozvala spisovatelku Věru Noskovou.
Beseda se uskutečnila v pátek 28. března v sálku
DPS.
Inkoustové pádlo, Ten muž zemře, Bereme, co je, Je
to hustý, Ať si holky popláčou, Obsazeno – to jsou
názvy knih, které Věra Nosková, s výjimkou prvních
dvou titulů, za poslední čtyři roky napsala. Není to
tedy rozhodně málo. O psaní knížek i o novinařině
snila vlastně už v dětství, ale dostala se k profesionálnímu psaní až po změně režimu. Do roku 1990
vystřídala přibližně 16 zaměstnání. Nejdéle pracovala
jako učitelka v mateřské škole. Po roce 1990 se věnovala žurnalistice, začínala v Českém deníku a po dvanácti letech končila v Hospodářských novinách, kde
popularizovala vědu. Do novinařiny vstoupila v hektické době, mnohé z oboru se učila „za pochodu”.
Jepičí život novinových článků (jeden den noviny
vyjdou, druhý den do nich trhovci zabalí zeleninu)
měl vliv na její rozhodnutí práci v novinách opustit
a od roku 2003 se zcela věnovat psaní beletrie.
Na besedě paní Nosková přečetla ukázky z nové knížky povídek, která nyní vychází pod názvem Ve stínu
mastodonta. Pozorné vnímání života lidí, jejich radosti a strasti, okamžiky humorné nebo smutné, to vše se
odráží v jejích povídkách, jejichž děj je situován do
období od 60. let 20. století až do současnosti. Dokáže se zaposlouchat do dialogu osob na ulici nebo
v restauraci, vciťuje se do myšlení mladých lidí, dialogy pak nepůsobí uměle, ale vycházejí z reálného života. Čtenář je díky nim vtažen do děje, jako by sledoval film. Autorka pozorně volí přesně pasující slova,
úspornost ve vyjadřování dodává textu dynamiku.
Závěr povídky je někdy překvapivý. Paní Nosková
prozradila, že v povídkách občas zrcadlí vlastní zážitky. Byla vychovávána v matriarchální rodině přísnou
matkou, která vyžadovala, aby dcera „sekala dobrotu”.
Nebylo tedy divu, že se v dospívání projevily počátky

vzdoru. Sílu postavit se přikrčenému světu maloměsta
jí dávala četba prokletých básníků, amerických beatniků, četla také téměř obžerně prózu a filosofické texty.
Prožitky z minulosti pak po letech zúročila v generačním románu Bereme, co je a v jeho pokračování pod
názvem Obsazeno. Mnohé příběhy jsou líčeny se sarkasmem, ale i soucitem, jako například v povídkách
vydaných pod názvem Ať si holky popláčou. Ač by
někoho mohl název zmýlit, nejedná se o romantický
románek. Je zajímavé, že někdy v textech straní
mužům, protože otce vlastně nikdy nepoznala. To podnítilo ženy přítomné na besedě k nečekaně zajímavé,
až vášnivé diskuzi – spor byl o to, zda muži potřebují
ochranu nebo naopak „za všechno můžou”.
A co o sobě ještě paní Nosková prozradila? Kromě již
zmíněné knížky Ve stínu mastodonta má vyjít na podzim nový román Víme svý. Dověděli jsme se, že patřila
mezi zakladatele Českého klubu skeptiků Sysifos, ale
do činnosti se už nezapojuje v takové míře jako
v minulosti. Od spolkové činnosti ji odvádí především
psaní knížek. Zaregistrovala si v roce 2003 vlastní
nakladatelství, kde vydala dvě knížky sobě a pár knížek
skeptikům, nyní si chce už všechny své knížky vydávat
sama. Naštěstí distributoři i knihkupci o ně mají zájem,
ale chce je na svých webových stránkách nabízet a poté
posílat svým čtenářům sama za režijní cenu. Připouští,
že je nezvyklé, aby si autor vydával knížky sám. Proč to
tedy chce dělat? „Baví mě knížku nejen napsat, ale mít
rozhodující vliv i na to, jak bude vypadat. Celá výroba
knížky je vzrušující. Samozřejmě, že mám šikovné,
profesionální pomocníky,” říká.
Věra Nosková je stylem psaní někdy přirovnávána
k Michalu Vieweghovi. Román Bereme, co je byl
v roce 2005 nominován na cenu Magnezia Litera,
povídky Ať si holky popláčou byly nominovány na
cenu Boženy Němcové Akademie literatury české za
rok 2006 a román Obsazeno byl v roce 2007 nominován na Literární cenu Josefa Škvoreckého. Beseda
s paní Noskovou byla pečlivě připravena knihovnicemi Městské knihovny v Úvalech, a přesto se setkala
s malou odezvou. Možnosti strávit příjemný podvečer s významnou českou spisovatelkou využilo pouze
asi dvacet čtenářů, což je poměrně málo. Věřme, že
při nějakém dalším literárním čtení bude zájem podstatně větší.

text a foto Ing. Vladislav Procházka

Beseda s panem PhDr. Mahlerem
se odkládá
16. května měl přijet do Úval na besedu pan PhDr.
Zdeněk Mahler. Na setkání s Úvaláky se velmi těšil.
Nastaly ale okolnosti, které vynutily pořad přesunout
na pozdější dobu.
Pan Mahler věří, že brzy pominou důvody, které
nedovolily besedu uskutečnit a že se mu podaří do
Ing. Vladislav Procházka
Úval opět zavítat.

Za Jiřím Štíchou
allias Matesem – bývalým čertem
Trepifajxlem
Závěr poslední zimy
úvalské občany zasáhl
další smutnou skutečností. Zarmoucení největší
pak připravil pro rodiny
Štíchových v úvalské
Pařezině. Do divadelního
nebe odešel nejen úvalácký občan, ale i herec
a režisér divadelních ochotníků „J. K. Tyl” v Úvalech
Jiří Štícha. Jeho nejbližší i jeho kamarádi a sousedé se
s ním rozloučili 19. března v nové obřadní síni
v Praze na Olšanech. Jirka tak zůstává pro nás už jen
jedním z posledních pamětníků nejslavnější doby
ochotnických divadel v Úvalech.
Nejen z titulku uvedená Jirkova herecká role čerta Trepifajxla ve hře „Hrátky s čertem” Jana Drdy je stále ještě
velmi živou vzpomínkou. Vždyť vlastně všechny jeho
herecké role byly vždy milým zážitkem pro více
z řady úvalských režisérů, ale také pro úvalského diváka:
Ve hrách od Klicperova „Hadriána z Římsů” či Leandra ve „Skapinově šibalství” J. B. Moliera nebo „Loupežníka” Karla Čapka v padesátých letech, kdy si
zahrál s Mimi- Zdeňkou Vernerovou. Jako Pepek se
představil v divadelní hře „Domov je u nás” Ilji Prachaře i na celostátní přehlídce na jevišti a scéně
XXVII. Jiráskova Hronova. Začátkem 60. let se Jiří Štícha představil i jako režisér v „Pasti na myši” Agathy
Christie, potom v další detektivce této autorky, samozřejmě potom znovu i v dalších hrách. Jednou z jeho
posledních rolí byl opět loupežník, a to Sarka Farka
v Drdově hře „Hrátky s čertem”.
Jirka Štícha byl mi nejen hereckým partnerem na
jevišti, ale několik let i spolužákem ve školních
„škamnech”. Tím více se – a nejen mne – dotýká jeho
poslední už nevratná „role” v březnových dnech t.r.
Vzpomínat na Jirku Štíchu můžeme ještě jednou, a to
na setkání tehdejších úvalských ochotníků v májovém
sobotním odpoledni v druhé polovině května 2008 ve
vinárně úvalské sokolovny. Tentokrát tam však nebude žádný předem „odzkoušený” divadelní program,
ale můžeme si takové odpoledne sestavovat sami „na
place”, z osobních vzpomínek a zážitků každého
z nás účastníků vzpomínkového odpoledne. Při vzpomínkách bychom rádi přivítali i další pamětníky
hereckých večerů úvalských scén, pokud možno
i s nějakým milým zpestřením. Sál vinárny úvalské
sokolovny můžeme mít sami pro sebe, samozřejmě
i s občerstvením „co hrdlo každého ráčí”, ale také „co
jeho šrajtoflička snáší”.

Jménem bývalých úvalských ochotníků
Vladimír Kolomý

9

Život Úval

Kultura a volný čas
Ouvalskej BIGBÍT dobývá Prahu
Nedávno v domě dětí premiérovaný film Ouvalskej
bigbít od Petra Vaňka (alias Pjeer van Ecka), mapující
historii a současnost úvalské rockové skupiny The
Snails, zvítězil na letošním festivalu PAF (Praha amatérského filmu) v kategorii dokumentů. Pětičlenná
porota ve složení dokumentaristka Alice Růžičková,
Květa Šamajová - filmová teoretička, dramaturg Martin Švoma a kameraman Josef Psohlavec přiřkla první
místo z 51 přihlášených filmů právě tomuto snímku.
V kině Atlas byl též přítomen Petr Holánek, leader
kapely Snails, který si projekci na velké plátno a zvuk
v dolby 5.1 náležitě vychutnal. Dokument kromě
nostalgického světa tanečních zábav rovněž ukazuje

neutuchající zájem obyvatel Úval o kulturní dění,
zejména ve spojitosti s bohatou místní tradicí rockových skupin a každoročně pořádaným festivalem.
Díky filmu rovněž došlo po delší době k obnovení
komunikace mezi The Snails a současnou celostátní
jedničkou mezi hudebními skupinami - Divokým Billem, která pravděpodobně vyústí v účast prvně jmenovaných na festivalu Úvalský bigbít. V rámci akce by
měl být rovněž promítán i oceněný dokument. Dá se
předpokládat, že se časem zařadí mezi významné záznamy ze současného života obce.
Film byl též promítán 24. dubna v pražském kině
OKO. Zdá se, že Ouvalskej bigbít opravdu začíná
František Miklík
dobývat i Prahu.

Zprávy z MDDM
Dvě ze šesti a půl miliardy
V letošním jubilejním roce dvacetileté existence Městského domu dětí a mládeže v Úvalech je koncepce
jeho výstavní činnosti zaměřena tak, že dává mimo
jiné přednost autorům, kteří před lety zde získávali
první výtvarné zkušenosti. První akcí tohoto druhu
byla výstava nazvaná Dvě ze šesti a půl miliardy, jejíž
vernisáž proběhla v podvečer 21. března. V galerii
MDDM představily své práce dvě mladé výtvarnice –
Hana Novosádová a Veronika Stojanovová. Obě
dívky svým výtvarným pohledem nabídly určitou
konfrontaci názorů na ztvárnění nápadů. Z obrazů
bylo patrné, že obě kreslení baví, pohrávají si s námětem i barvami. Výstava nebyla monotematická a ukazovala široký záběr tvorby od figurální kresby až po
abstrakci.
Výstavu vhodně doplnily floristické dekorace Pavla
Hrušky, který je jedním z významných květinových
designérů specializujících se na holandské vazby.

K příjemné a přátelské náladě také přispěla skupina
Jazz in Flagranti se zpěvačkou Bárou Klárovou.

text a foto Ing. Vladislav Procházka

Soubor Musica Dolce Vita
opět zazářil
Předposlední březnový den, kdy i v přírodě bylo patrné, že je zima na ústupu, byl v galerii MDDM pořádán Jarní koncert. Uskutečnil se při příležitosti 20.
výročí vzniku Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Na koncertu vystoupil soubor Musica Dolce
Vita, který účinkuje ve složení Daniela Demuthová,
Zbyňka Šolcová a Žofie Vokálková.
Členky souboru jsou hudebními osobnostmi. Připomeňme jen, že mezzosopranistka Daniela Demuthová
má na svém kontě stovky sólových koncertů, spolupracovala s Berlínskou filharmonií, se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem FOK, s mnoha špičkovými hudebníky a komorní-
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mi soubory, jakými jsou například Musica Bohemica,
Rožmberská kapela a mnohé další. Harfistka Zbyňka
Šolcová vystupovala v průběhu let jako sólistka
v mnoha orchestrech, nahrávala pro Českou televizi
a Český rozhlas. Na koncertních pódiích ji mohli slyšet posluchači v Itálii, Německu, Francii, Monaku
a samozřejmě na mnoha místech České republiky.
Spolupracuje s orchestrem Virtuosi di Praga, vypomáhá v orchestru Státní opery Praha. V souboru Rožmberská kapela, kde hraje na řadu historických hudebních nástrojů, se věnuje interpretaci gotické a rene sanční hudby. Natočila vlastní CD s názvem Harfa
a v roce 2005 vydala sbírku básní City a pocity. Flétnistka Žofie Vokálková získala mimo jiné 1. cenu
v mezinárodní soutěži Concertino Praga, má za sebou
řadu koncertních vystoupení s našimi i zahraničními
orchestry v Evropě, Spojených státech a Japonsku,
nahrála řadu snímků v rozhlase i televizi a na CD, je
také sólistkou orchestru Virtuosi di Praga.

foto Josef Louda
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Zprávy z MDDM
Jarní koncert v galerii MDDM byl sestaven převážně
z nově nastudovaných skladeb, které dosud nebyly
uvedeny. Obavy interpretek, zda se publiku koncert
bude líbit, se ukázaly zcela liché. Už od úvodních
tónů bylo zřejmé, že hudební díla od Vivaldiho,
Bacha, Händela, Telemanna, Cardona, Mozarta nebo
Donizettiho byla pečlivě vybrána tak, aby zaujala
návštěvníky koncertu. Svěží tóny flétny Žofie Vokálkové doprovázené procítěným zpěvem s intonační jistotou Daniely Demuthové a lahodně znějícími strunami harfy Zbyňky Šolcové – to je vždy hudební
zážitek. Ze souboru vyzařuje radost z přednesu hudby,
kterou dokáže přenést do duše posluchačů a nabít je
pozitivní energií. Každou skladbu obecenstvo ocenilo
potleskem. Skvělý ohlas měl mistrný přednes Smetanovy Vltavy v úpravě pro sólovou harfu v podání
Zbyňky Šolcové. Mimořádně šťastným nápadem bylo
zařazení několika lidových písní a ukolébavek, které
vhodně doplnily klasické skladby. Ke skvělému dojmu
nepochybně přispěla recitace poezie z básnické sbírky
Zbyňky Šolcové. A na jaké téma? Samozřejmě na
téma jaro. V závěru si obecenstvo vyžádalo přídavek
a pak už byl opravdový konec. Po doznění posledních
tónů a závěrečném potlesku nastalo ticho. Jako kdyby
se nikomu nechtělo domů. Všichni si vychutnávali
báječné pocity z koncertu.
Bez nadsázky je možné říci, že se koncert mimořádně
vydařil. Úvaláci souboru Musica Dolce Vita opravdu
Ing. Vladislav Procházka
rozumějí.

6. 5. od 14.30 hodin vystoupí
ke DNI MATEK
v domově důchodců děti
z hudebních a dramatických
kroužků MDDM

MDDM Úvaly vás srdečně zve na
zajímavé akce, které jsme pro
vás v květnu připravili:
8. 5. - 11. 5. jedou turisťáčci na výlet na Sázavu
9. 5. se koná návštěva Stanice přírodovědců
s kreslením a také se podíváme do tajemné říše
Argondie na výstavu plastik a obrazů malíře
Reona Argondiho na Nebozízku
10. 5. se koná Čelákovická duběnka, zúčastní
se Rytmus I, II, III, IV a kroužek nesoutěžního
moderního tance starších dětí
16. 5. od 18. 00 h se bude konat v galerii MDDM
výstava obrazů Beaty Kuruczové a keramických
plastik Ondřeje Fuxe, na klavír zahraje Martin
Vydra
17. 5. jdou turisťáčci pochod do Senohrab
„Okolo hvězdárny k Ladově chalupě”
17. - 18. 5. je Celostátní FDT dětí v České Lípě
a zúčastní se TS Rytmus I,II,III, pokud
si vybojují postup z regionálního kola
17. - 18. 5. se koná v Selesiánském divadle
regionální scénická soutěž HVK R IV
23. - 24. 5. se MDDM Úvaly účastní Bambiriády
v Poděbradech, vystoupí TS Rytmus I, II, III
při pódiových vystoupeních
24. 5. se koná Celostátní FT dospělých v Plzni,
na který se nominoval TS Rytmus IV
v regionálním kole Středočeského kraje v Ládví
31. 5. se koná OSLAVA DNE DĚTÍ pod záštitou
Komise pro kulturu Rady města Úvaly
ve spolupráci ze školskými zařízeními v Úvalech

Představuje se…
- Beata Kuruczová, narozená 15. 11. 1990,
- 1997-2006 Základní škola Úvaly.
Od svých 8 let jsem začala navštěvovat Základní uměleckou školu Biskupská v Praze na Starém Městě, kde
mě později připravovali i na střední uměleckou školu.
Nyní studuji druhým rokem uměleckoprůmyslovou
školu na Žižkově, obor užitá malba.
Výběr tohoto oboru byl pro mne zcela jasný, jelikož
malba a kresba jsou mým nejbližším médiem.
Musím po pravdě říci, že tuto školu mám opravdu
ráda, nedokázala bych si představit být na jiné střední
škole.
Nemám ráda spěch, volnost na mé škole mi naprosto
vyhovuje, jelikož jsem si uvědomila, že velmi ráda
a často se oprošťuji od tohoto světa do mého. Ten můj
svět se stává čím dál tím větším magnetem, z kterého
převážně vzniká má volná tvorba. Mohu dávat pocitům tváře, čas se většinou zastaví, neuvědomuji si ho.
Figura, portrét či člověk jako takový, jeho duše jsou
pro mne nejpodstatnějšími tématy. Díky tomu nejlépe
vyjádřím to, co potřebuji a chci. Namalování obrazu
je pro mne často i takovým lékem a i uvědoměním
čehosi.
Samozřejmě ráda se nechám i inspirovat, například
v obraze,,My Judith” jsem se nechala silně ovlivnit
obrazem Gustava Klimta ,,Judith I.” Je to jakási má
stylizace Klimta.
V budoucnu bych samozřejmě ráda pokračovala ve
výtvarném duchu, a to na vysoké škole.
Vystavovala jsem zatím jen na společných výstavách,
a to na klauzurních výstavách či zde v Úvalech na
výstavě,,Tak trochu úlet”. Vlastně i na pořádaných
výstavách ZUŠ v Praze.
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Život Úval

Okénko knihovny
Vážení čtenáři,
vše kolem nás se zelená a kvete, bzučí a švitoří - je tu
květen, chcete-li - tedy máj ... jeden z nejkrásnějších
měsíců v roce. Mnozí z vás mají plno práce na
zahrádkách, jiní plánují výlety a procházky do přírody. Přesto věříme, že si najdete čas a cestu k nám do
knihovny. Z mnoha titulů vám namátkou nabízíme:
z dávné historie - Nikl Břetislav: Tajemné pověsti
české, výběr lidových pověstí z Čech, Prahy, Moravy,
Slezska; Vaňková Ludmila: Příběh mladšího bratra,
příběh budoucího českého krále Přemysla Otakara I.,
z válečného období - Zámečník Stanislav: Český
odboj a národní povstání v květnu 1945, „Voláme
českou policii do rozhlasu, střílí se zde!“; Lustig

Arnošt: Krásné zelené oči, příběh, který se odehrává
za 2. svět. války v polním nevěstinci ...,
napětí, dobrodružství - Wilhem Andreas: Projekt
Babylon,
sci fi - Jižní Francie, jeskyně, záhadné nápisy, vzkazy
různých kultur, Vandenberg Phillip: Zelený skarabeus,
Egypt, šedesátá léta a záchrana skalního chrámu
Ramesse II.,
záhady, tajemno - Dimde Manfred: Čtvrtá pyramida,
na stopě tajemství z Gízy,
detektivky, krimi - Bankl Hans: Patologie na stopě zločinců, kriminální případy, které vyvolaly rozruch.
Hooper Kay: Zlodějka stínů, detektivní román; pův.
česká detektivka - Moravcová Jana: Smrt nenosí brýle,

populárně-naučná - Scott-Moncrieffová: Očistné
kůry pro zdraví, plnohodnotný život bez toxinů;
Bahn Paul: Vepsáno do kostí, jak lidské ostatky odhalují tajemství mrtvých; Budworth Geoffrey: Velká
kniha rybářských uzlů,
kniha plná fotografií a názorných návodů,
výlety - 300 nejkrásnějších výletů pro České republice,
S dětmi Prahou bez nudy, S dětmi křížem krážem po
Čechách ...,
desítky publikací pro kutily a zahrádkáře a mnoho
dalších zajímavých knih i pro děti.
Připomínáme, že mimořádná výpůjční doba pro
maminky s dětmi bude 28. května 2008.

zdraví knihovnice

Úvalský literární koutek
Trochu jiný svět
Zrcadlo budoucnosti
Jednoho dne jedna indiferentní duše s nejasným rozhraním na svých toulkách časoprostorem potkala zrcadlo. Nic netušíc se přiblížila ke sklu. Nějaká nadpozemská síla ji
začala vtahovat za skleněnou stěnu. Vyděšená duše si po skončení cesty sedla na vesmírný patník a smutně přemýšlela, co dál. Vtom spatřila na jedné z okolo letících planet světlo. Namířila si to tím směrem. Po planetě se proháněla těžká vojenská technika, stroje ničily přírodu a mezi tím poletovala naše duše a nevěděla, co si počít. Možná
proto se srazila se mnou, vyděšenou a rozklepanou existencí, pobíhající v tom zmatku, oblečenou jen do igelitového sáčku a se spoustou drátů, trčících z mé hlavy. Vypadala jako fialové ztracené ego někoho nebo něčeho, kdo v tomto tvrdém a nelogickém světě už nadobro ztratil místo. Nechápavě jsme na sebe hleděly a ta hrouda čehosi
se mě pokusila obejmout. Vtom mě sejmul padající robot. Mé bezvládné tělo spadlo k zemi a zůstalo tam nehybně ležet. Pomalu se z něj vytrácel život. Napadlo mě, že
pravděpodobně odcházím pryč …
Vtom zazvonil budík a já sedím na posteli a divím se, jak to, že nejsem po smrti. Možná se v tu chvíli nic jiného očekávat nedalo. Jedné myšlenky se ale už nezbavím, že
brzy pro ty, kteří jsou ještě schopni a ochotni milovat, nebude ve světě budoucnosti místo a dopadnou jako indiferentní duše. Všichni! Do jednoho! A že jednoho dne
technika zničí lidstvo. Ale technika nemá svou vlastní vůli, kdepak, to vůle člověka poháněla stroje ke zkáze. Tak si myslím, že lidstvo dojde k tomu, že už zná všechno a
zničí civilizaci jednou provždy. Naštěstí se ale stále najdou tací, kteří ocení krásu přírody, slov „mám tě rád” a podobných maličkostí. Jsou to ti, kdo jsou připraveni bojovat za trochu jiný svět.

Alžběta Šemrová

O čem psal Život Úval před 45 lety
Tak ještě něco k těm frontám
Chodit do fronty na maso v Pařezině není zrovna tak
špatná věc. Ulice rovná, sluníčko do ní hezky svítí,
zákazníci se procházejí semo tamo, posedají před krámem i po plotech, odpočinou nohám, dozví se, kde
se kdo narodil i umřel. Kdepak bychom si tak pěkně
popovídali! Ovšem, to je jen letního času. I zázraky se
zde dějí, když jedna žena drží dvě místa jednou osobou! Oč hůře jsou na tom ti, co stojí frontu dole ve
městě! Znám případ, že jedné starší ženě tak zdřevěněly a otekly nohy, že jen s cizí pomocí se dobelhala
domů. Nám obyvatelům této ulice nijak tyto fronty
nevadí, ba zvykli jsme si na to lidské i dětské štěbetá-
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ní, že když zde fronta nestojí, je nám smutno! Jen líto
mi je těch žen, které stojí celý den třeba u stroje a
místo odpočinku musí jít stát znovu!

Ochrana přírody
Ve schůzi oblastního sdružení ochrany přírody bylo
rozhodnuto veřejně upozornit na vyskytující se nepřístojnosti. Například „kočičky a jehnědy”. Cožpak bylo
málo školení o tom, aby se včelám chránila a zachovávala jejich první jarní strava – pyl z kočiček a jehněd?
Nepomohlo by lépe to, kdybychom ukázali na necitelnost urvaných větví a uložili mu výsadbu jív?
Musí být jámy, památky na doby dolování, zasypává-

ny všelijakými odpadky, plechovkami a sklem? Cožpak by se nenalezlo jiné místo?
V dobách, kdy lesy sloužily jen panstvu a vstup do
nich byl zakázán, nosívaly ženy na mnohá místa
k vybájeným stromům různé obrázky, květiny apod.
To také proto, aby měly záminku vniknout do lesa,
hledat houby a sbírat suché klestí. Je-li dnes na stromě
zachována podobná památka, vadí někomu, že musí
být zničena? V Oboře je například celý úsek lesa
nazván „U obrázku”. Pověstí kolem tohoto místa je
mnoho. Musí být obrázek na mohutném dubu ničen?

Dr. Najdr
(Život Úval č. 5/1963)

5/2008

Napsali o nás
Divokej Bill slaví deset let
Skupina Divokej Bill oslavuje v letošním roce desáté
výročí existence. Dnes zahajuje sérii koncertů v kulturních domech, při níž jí budou jako hosté sekundovat
britský písničkář Seth Lakeman a později skupina
Liguére!. V květnu se kapela vypraví na osm společných vystoupení s Čechomorem. 7. června oslaví narozeniny na domovském festivalu Ouvalskej bigbít
v Úvalech u Prahy. Oslavy budou pokračovat celý rok.

(jaš)

(Právo, 3. 4. 2008)

Do sálu jsme se styděli, tak jsme
šmírovali pod oknem
Koho má doma: Vašek Bláha, frontman skupiny Divokej Bill. „Na koncertech vždycky brečím,” říká jeho
máma.
Její syn vede kapelu, která v roce 2006 získala Českého
slavíka, má za sebou několik nominací na sošku Anděla a už dva roky po sobě vítězí v žebříčku nejhranějších písniček na rozhlasových vlnách. Přesto Blanka
Bláhová přiznává: „Dlouho jsem nevěřila, že to synovo brnkání k něčemu bude.”
Na Vaškovy muzikantské starty vzpomíná s humorem,
i když to bylo na mrtvici. „Asi ve čtvrté třídě mu manžel přinesl od kamaráda kytaru. Hráli v televizi seriál
Philadelphia, který měl výraznou znělku. Vašek vzal
kytaru a z fleku ji vybrnkal.” Brnkal pak věčně, dokonce byl schopný odběhnout z nedaleké diskotéky, sed-

nout si ke kytaře a zase se tam vrátit. „Já mu říkám: to
nechápu, když tancuju, tak tancuju… a ty jdeš domů
mydlit akordy.”
Přes plot protestoval i soused - Vašku, kdybys aspoň
hrál nějakou písničku. Až budeš v Lucerně, přijdu se ti
poklonit, ale tohle se nedá vydržet. „Za tři roky v té
Lucerně byli,” povídá spokojeně Bláhová, u které jedenatřicetiletý syn stále bydlí.
Když kolem poloviny 90. let v rodných Úvalech Vašek
založil skupinu Wáša, předchůdkyni Divokýho Billa,
rodiče se šli podívat do sokolovny na koncert. „Do
sálu jsme se styděli, tak jsme si s mužem stoupli pod
okno na čumendu. Byl listopad, mráz, já v čepici
a šále doufala, že mě nikdo nepozná. Jenže kdosi nás
prásknul. Vašek na pódiu představil kapelu a řekl:,Ještě
zdravím mámu a tátu, který šmírujou pod oknem.
Styděla jsem se tak, že jsme dva roky za ním nikam
nešli.”
Ale byli už u toho, když v roce 1999 Divokej Bill
vyhrál festival začínajících kapel Rock Nymburk.
„Stáli jsme v publiku. Pořadatel vyhlásil třetí místo,
a kluci to nebyli. Říkali jsme si, fajn, mohli by být
druzí. Nebyli. Pak to přišlo. První! Začali jsme se objímat, skákali jsme radostí a já brečela. Tenkrát jsem
poprvé uvěřila.”
V posledních letech Bláhovi jezdí na synovy koncerty
jednou dvakrát měsíčně. A Vašek, teď už bez ironie,
z pódia říká: „Zdravím taky mámu a tátu, kteří jsou
v sále.”
„Vždycky brečím,” přiznává Blanka Bláhová. „Myslím,
že to je poděkování za to, jak jsme jeho muziku přijali.”

Kdysi pracovala jako laborantka v masném průmyslu,
ale po narození syna zůstala dlouho doma. Tak si po
90. roce udělala masérský kurz, pět let doma masírovala, ale ze zdravotních důvodů skončila. Načas šla
prodávat a v den, kdy jí to zákon dovolil, nastoupila
do důchodu.
Má tedy dost času i sil, aby synovu kariéru sledovala
zblízka a dál pomáhala, kde se dá. „Kluk je náš jediný
a čekali jsme na něj dlouho.” Pár let ji tak bylo vidět
v pokladně českobrodského festivalu Rock For People
stejně jako v pokladně festivalu Ouvalskej bigbít.
Hostí spřátelené muzikanty, kteří občas přespávají
u nich na zahradě, a když kapela pořádá v Úvalech
nějakou party (a že jich je), ona nastupuje se svým servisem. „Uklidím, všechno připravím, vařím kafe, roznáším pivko. Bývá tam i čtyřicet padesát lidí, a to jsem
nejšťastnější, že jsou pohromadě.”
Stejné pocity zažívá na chatě na Sázavě, když Vašek
s partou jedou vodu. „Navařím kotle gulášovky, napeču kuřata, naložím buřty. Nejdřív nás míjí jejich cyklistická sekce a volá - Paní Bláhová, za chvíli jsou tady!
A taky že jo, celý konvoj lodí. Zarazí u břehu, vybalí
spacáky, a já chodím mezi nimi jak ta spokojená slepice mezi kuřaty. Rodina o mně tvrdí, že kdybychom
měli loďstvo, budu admirál. Talent má Vašek po tátovi, já jsem ta, která hlídá složenky a čisté ponožky.”

Marie Homolová
(Mladá fronta DNES, 29.3. 2008)

Stane se na Ouvalsku
Pozvánka na Staročeské máje
v Přišimasech

Farnost hradešínská ve spolupráci
se Spolkem pro obnovu a rozvoj obce
Hradešín, o.s., a obcí Hradešín
zvou všechny příznivce na

Koncert duchovní hudby
v sobotu 10. května od 18 hodin
v kostele sv. Jiří na Hradešíně.
Hrají:
Jan Kvapil – housle
Karel Huth – violoncello
Lenka Kvasničková – digitální klavír
Vstupné dobrovolné

Tajemný les, foto O. Vosecký

Fotbalový klub Přišimasy pořádá v sobotu dne 17. 5. 2008
Staročeské máje. Máje budou dopoledne zahájeny na hřišti
pod vyzdobenou májkou a potom se průvod vydá obcí. Svobodná děvčata mají u svého domu vyzdobenou březovou
májku a zatančí si se svobodným mládencem. Když jsou
všechna děvčata vytancována, průvod se vrátí na hřiště, kde
proběhne soud s králem, vyhlášení královny májů a Kecal
zhodnotí uplynulé období v obci. V Přišimasech se máje
pořádají jednou za dva roky. V současné době vrcholí přípravy: například rozdělení rolí – písaři, král, Kecal, kat, shánějí
se kostýmy, hudba, koně, plánuje se trasa průvodu. Staročeské máje jsou příležitostí, kde se setkávají lidé s mnoha přáteli,
vrací se i bývalí obyvatelé a vzpomínají. Večer se v sokolovně
uskuteční taneční zábava, hraje Stará páka band. Přijďte si to
s námi užít, srdečně vás Úvaláky zveme!

Jitka Franková, OS Klub žen Přišimasy
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Stane se na Ouvalsku
REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení spoluobčané,
Region Pošembeří, o.p.s., je nevládní neziskové sdružení obcí, podnikatelů a neziskových subjektů. Tato
organizace byla založena v r. 2006 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Pošembeří.
Naší prioritou je zabezpečit kvalitní životní podmínky
obyvatel v obcích a zajistit celkový rozvoj a prosperitu
tohoto regionu.
Dovolujeme si vás proto oslovit a požádat o vyplnění
dotazníku, který zjišťuje a hodnotí vaše potřeby, názory
a postoje k životu v tomto regionu. Chceme tímto zjis-

tit, jaké jsou současné potřeby a přání obyvatel obcí,
a tím vytvořit podklad pro jejich obměnu do budoucna. Dotazníkové šetření je prováděno ve všech, tedy
37 obcích, městysech a městech Regionu Pošembeří
po dobu jednoho měsíce od 19. 4. do 19. 5. 2008.
Dotazníky jsou distribuovány
• v lokálních a regionálních médiích (Českobrodský
zpravodaj, Život Úval, občasníky obcí …)
• na obecních úřadech a v informačních střediscích
• v elektronické podobě na internetových stránkách
regionu Pošembeří www.posemberi.cz
Můžete je
• zaslat poštou na adresu: Region Pošembeří o.p.s.,
Hradešín 73, 282 01
• vhodit do poštovní schránky na obecním úřadě,
kde jste dotazník získali

• odeslat e-mailem na adresu: info@posemberi.cz
Dotazník je anonymní. Byli bychom velice rádi,
pokud si najdete čas pro jeho vyplnění, čímž pomůžete do budoucna ke zvýšení kvality života v našem
Regionu Pošembeří.
Za vaše vyjádřené názory a podněty předem velice
děkujeme.
Region Pošembeří, o.p.s., kancelář, nám. Arnošta
z Pardubic č. 1 - budova MKIC, 282 01 Český Brod

Vlastní DOTAZNÍK najdete vložený uvnitř tohoto
vydání Života Úval

Školství
Prevence na základní škole
Cílem preventivního působení na žáky naší školy je
výchova ke zdravému životnímu stylu a ke smysluplnému využívání volného času a prevence zneužívání
návykových látek, šikany, vandalizmu, rasizmu
a záškoláctví. V oblasti protidrogové prevence se především zaměřujeme na látky, se kterými se žáci nejčastěji setkávají a nevnímají je jako příliš nebezpečné
(alkohol, nikotin, marihuana). Současně žáci získávají
i informace o ostatních návykových látkách. Vedeme
žáky k tomu, aby si vytvořili odmítavý postoj k jejich
konzumaci. Těmto tematům se věnujeme v rámci vyučování přírodovědných předmětů, tělesné výchovy
a na druhém stupni především v hodinách rodinné
výchovy a výchovy ke zdraví.
Na škole každoročně realizujeme peer-program, ve kterém spolupracují žáci sedmého ročníku se spolužáky ze
šestých tříd jako peer-aktivisté. V letošním školním roce
proběhne peer program (tj. program vedoucí k formování odmítavých postojů ke konzumaci drog) v květnu
a na začátku června. Pro žáky osmého ročníku je na
začátek května zajištěna beseda s protidrogovou tématikou. Na závěr školního roku plánujeme besedu žáků
devátých tříd se zástupci Policie ČR na téma vandalizmu a trestní odpovědnosti v oblasti užívání drog. Škola
podala v rámci grantového řízení MŠMT žádost o příspěvek na projekt primární prevence. Pokud získáme
finanční dotaci, bude se na primární prevenci podílet
i občanské sdružení Prev-centrum.
V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu jsou
u žáků ve všech předmětech rozvíjeny sociální
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a komunikační dovednosti a žáci jsou vedeni k uznávání mravních a morálních hodnot.
V prosinci proběhlo na prvním i na druhém stupni
dotazníkové šetření, které mapovalo výskyt šikany na
škole. Na škole se snažíme minimalizovat riziko šikany. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou společné akce žáků prvního a druhého stupně (příkladem
může být spolupráce žáků u příležitosti Dne Země),
nebo celoškolní projekty (příkladem může být projekt
zaměřený proti kouření, který se uskuteční u příležitosti Dne bez tabáku).

Dana Misárková, školní metodik prevence

nou kapacitu školy ani družiny nelze překročit.
O zvýšení kapacity se musí žádat rok předem. Jak
jsem psal ve zmiňovaném časopise, žádali jsme prostřednictvím zřizovatele o navýšení kapacity družiny
na 180, ale KÚ nám bohužel povolil zvýšit kapacitu
ze současných 130 jen na 145. Dnes již víme, že to
bylo z důvodů finančních. S tímto rozhodnutím jsme
se nesmířili a zřizovatel žádá KÚ o vyhovění naší
žádosti v plném rozsahu a přehodnocení svého rozhodnutí v mimořádném termínu. Konečné rozhodnutí očekáváme také s velkou netrpělivostí a byl bych
rád, abych mohl všem zájemcům o družinu v září
plně vyhovět. Bohužel to ale nemohu v tomto okamžiku zodpovědně slíbit.

Školní družina
Z důvodu množících se dotazů týkajících se kapacity
školní družiny ve školním roce 2008/9 odkazujeme na
naše internetové stránky www.zsuvaly.cz – fórum, kde
jsme popsali současný stav i co pro zvýšení kapacity
družiny děláme. Malá kapacita družiny nám také
nevyhovuje a společně se zřizovatelem stále hledáme,
v rámci našich možností, adekvátní řešení.
Dotaz:
V časopise Otevřené Úvaly uvádíte, že kapacita družiny
zvýšená pro rok 2008/9 na 145 dětí pokryje požadavky
rodičů žáků 1., 2. a částečně 3. tříd. Jak mají řešit situaci
rodiče, jejichž osmi až desetileté děti se do družiny
nevejdou, ale nejsou ještě schopny být samy celá odpoledne, než se jejich rodiče vrátí ze zaměstnání?
Odpověď ředitele:
Rádi bychom vyhověli všem zájemcům, ale schvále-

Výtvarná soutěž
„Regionem po spirále času”
Ve čtvrtek 10. dubna 2008 navštívily třídy 5.B a 8.A
Základní školy v Úvalech zámek v Pardubicích.
V rámci výtvarné soutěže „Regionem po spirále času”,
kdy měli žáci výtvarně zachytit a zpracovat historické
drobné památky našeho města a nejbližšího okolí,
vyhrály hlavní cenu za I. stupeň Klára Mandová
a Veronika Nováková z 5.B, za II. stupeň Kristýna
Boháčková z 8.A, za nejoriginálnější výtvarné pojetí
byla oceněna zvláštní cenou Kateřina Urbanová
z 8.C. Všechny oceněné dívky i jejich spolužáci z 5.B
a 8.A jeli za odměnu na prohlídku pardubického
zámku. Prošli si stálé expozice dobových hraček, sečných a palných zbraní, numismatickou část, rozsáhlou
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sbírku starých pohlednic a nakonec skvěle zpracovanou expozici fauny a flóry Polabí. Děkujeme organizátorům soutěže za odměnu a zvláště Honzovi Psotovi
za doprovod a zajímavé povídání o historii našeho
regionu a o pardubickém zámku.

Mgr. Josef Koting

Záchranáři ve škole
Děti z prvních tříd měly 8. dubna příležitost dozvědět
se mnoho zajímavého o práci záchranářů a naučit se
pod jejich dohledem poskytovat jednoduchou první
pomoc.
Po krátkém povídání o fungování lidského těla, při
němž děti často uplatňovaly své znalosti a zkušenosti,
záchranáři vysvětlovali postup pomoci zraněným
v různých situacích, se kterými se děti běžně mohou
setkat. Poté následovaly praktické ukázky, jichž se děti
aktivně účastnily. Zopakovaly si důležitá telefonní
čísla, naučily se hovořit s dispečinkem záchranné služby, zkontrolovat dýchání a tep zraněného a uvést ho
do stabilizované polohy.

Na prvním stupni probíhal projekt Kocour Mikeš.
Děti z 1.A,B,C a 3.A,B,C navštívily Hrusice, kde se
narodil Josef Lada a kde žil a bydlel známý kocour
Mikeš se svými přáteli. Kresby, básničky a povídání
o kocourovi Mikešovi provázelo děti celý týden
a vyvrcholilo „pohádkovou nocí” ve škole. Děti ve
škole v podvečerních hodinách soutěžily, četly si
pohádky a povídaly si. Přišli mezi ně i starší kamarádi
Ondra a Jakub, aby jim předvedli své žonglérské
umění. A bylo opravdu na co koukat. Ani letos na nás
nezapomněly maminky se svými dobrotami.

a to 22. 4. v domě dětí. Zpívaly svým rodičům písně,
které zazněly ve škole na soutěži.
Dva měsíce jsme písničky pozdrželi v jejich putování.
Jsou ale již opět na cestách a míří přímo k vám. Mějte
otevřeno, poslouchejte a zpívejte.

Marie Landgráfová,
Z pěvecké soutěže, foto B. Morávková

Blanka Morávková,

Zájezd do Londýna
Ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008 se někteří žáci naší školy
zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna. Navštívili jsme taková místa jako British Museum a Trafalgar
Square, Muzeum voskových figurín Madame Tussaud's, pevnost Tower, kde jsme si mohli prohlédnout
korunovační klenoty britských králů, nebo slavné
Londýnské oko. Svezli jsme se lodí po Temži, zhlédli
bariéry na ní a prohlédli jsme si Královskou observatoř v Greenwichi.
Určitě budu mluvit za všechny účastníky, když řeknu,
že se nám všem výlet moc líbil. Jistě by se do Londýna většina z nás ráda znovu vrátila.

Šárka Konfrštová, 9.A, foto Daněk

Střípky z naší základní školy
4. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
16. 4.
17. 4.
21. 4.
22. 4. – 24. 4.
23. 4.
25. 4.

Na konci setkání byl čas na otázky. Ty se týkaly
zejména práce záchranářů a jejich vybavení, ale objevil
se též dotaz na pocity zdravotníka, když zachrání
(nebo také nedokáže zachránit) lidský život.
To, že děti povídání se záchranáři zaujalo, dokazují
práce, v nichž vzpomínají na své zážitky i na poznatky, které získaly.

Dagmar Bartoňková, foto B. Morávková

Kocour Mikeš

Projekt Kocour Mikeš, foto Sigmundová

26. 4. – 2. 5.

Písničky za námi chodí již 10 let
Ano, přesně tak dlouho pořádáme na naší základní
škole soutěž ve zpěvu „Kudy chodí písničky“. V jarních měsících březnu a dubnu děti soutěží ve svých
věkových kategoriích nejprve ve školním a posléze
oblastním kole. Do oblastního kola postoupila
3 vítězná místa z každé kategorie. Naše 10. výročí
trvání soutěže, naše 10. narozeniny, jsme pojali slavnostně. Jako správní oslavenci jsme připravili pro zpěváky oblastního kola malou oslavu. Zazpívat si přijely
děti ze základních škol Čelákovice, Pečky, Vrbová
Lhota a samozřejmě místní Úvaly. Celkem 45 dětí.
Prožili jsme hezké odpoledne. Vyslechli jsme krásné
písně a hlavně jsme si všichni zazpívali. Úvalské děti
měly ještě jednu možnost představit se veřejnosti,

Pohádková noc, zájezd do
Hrusic- 1. stupeň
SCIO testy 7. roč.
Recitační soutěž 1. st.
Exkurze v pardubickém muzeu
5. B, 8. A
Kudy chodí písničky – oblastní
kolo
Den Země
SCIO testy - 8. roč., testování
klíčových kompetencí
Poznávací zájezd Rakousko
Den otevřených dveří
Cvičení CO – protipožární
ochrana
5. A a 2. A - škola v přírodě

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jana Zacha,
pobočka Úvaly, PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY DO
HUDEBNÍHO OBORU na školní rok 2008/2009 na
tyto hudební nástroje:
ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, TRUBKA,
KLAVÍR.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY se konají ve dnech 13. 5.
a 15. 5. vždy od 17 do 18 hodin v budově Speciální
školy Úvaly, boční vchod.
Další informace na tel. č. 603 755 497, pí uč. Ježková.
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Pedagogicko psychologická
poradna informuje
Oznamujeme, že Pedagogicko psychologická poradna
Středočeského kraje, pracoviště Praha – východ, změnila sídlo. Poradna je přemístěna z Říčan do objektu
ZŠ Tolerance v Praze 9 – Hloubětíně, Mochovská 570,
PSČ 194 00 (metro B, stanice Hloubětín, blízko pavilonu Havana).
Kontakty: tel: 281 867 331, e-mail: poradna@pppprahavychod.cz. Objednání je možné přímo na uvedených kontaktech nebo prostřednictvím školy, kam
dítě dochází.
Poradna zajišťuje pro předškolní děti, žáky a studenty
služby vyplývající ze Školského zákona. Jde přede-

vším o komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a na ni navazující intervenční činnost. Rodiče se na nás mohou obrátit, potřebují-li se
u svých dětí poradit například v těchto záležitostech:
- školní zralost,
- problémy v adaptaci,
- výukové a výchovné problémy,
- specifické poruchy učení a chování,
- podklady pro integrace, pro návrhy zařazování
do speciálních škol a tříd a pro návrhy na přidělení
asistenta pedagoga,
- volba školy, volba povolání,
- osobnostní a sociálně vztahové problémy.
Dále poradna nabízí nápravu specifických poruch
učení, trénink pozornosti, trénink grafomotoriky;

vedení rodin s problémy u dítěte, krizovou intervenci
u dítěte v životní krizi či nouzi, nácvik autosugesce
(pouze po předchozím komplexním vyšetření).
Připravujeme práci se skupinami zaměřenou na:
hyperaktivní děti, úzkostné děti, děti po odkladu školní docházky. Vše je zajištěno odborníky s praxí.
Jsme školské zařízení, které se řídí školskou legislativou týkající se poradenství. Zvolením našich služeb si
můžete být jisti, že písemná doporučení pro školu,
kterou vaše dítě navštěvuje, budou kompletní, legislativně v pořádku a budou školou akceptována. Upozorňujeme také, že naše služby jsou bezplatné.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za tým pracovníků PhDr. Alena Černá,
vedoucí pracoviště Praha – východ

Organizace a spolky
Proběhl 2. ročník jarního
„otevřeného” úklidu Úval

Okolí Hanušova kříže bude
upraveno svépomocí

Sdružení Otevřené Úvaly v sobotu 29. března uspořádalo již druhý ročník jarního úklidu Úval. Počasí nám
naštěstí přálo, takže jsme spolu s dalšími Úvalačkami
a Úvaláky (dokonce i jednou dámou z Prahy), kteří
nám přišli pomoci, zvládli uklidit větší plochu, než
byla původně plánována. Jelikož chodník v Jiráskově
ulici iniciativně předem upravila VPS, mohli jsme se
pustit do nepořádku na náměstí Svobody kolem
bývalého objektu „Víta” a potom jsme se přesunuli na
ulici Jirenskou a do Klánovického lesa. Dohromady
jsme odvozili dva velké kontejnery odpadu (mimo
jiné pneumatiky, hrnce, zbytky kosmetiky, obaly od
nápojů…). Na tomto místě bychom chtěli poděkovat
všem 32 účastníkům akce, kteří nám přišli pomoci s
úklidem nebo pomohli jakkoli jinak (kontejnery,
pytle na odpadky atd.). Díky vám je část Úval zase
o něco čistší.

Ze stránek časopisu Otevřené Úvaly jste se mohli
dozvědět o probíhajícím projektu „Obnova Hanušova kříže z roku 1818”, který je dnes umístěn v Purkyňově ulici (před areálem PT Servisu). Opravu kříže
financuje sdružení Otevřené Úvaly pomocí grantu
Nadace VIA. V měsíci březnu a dubnu probíhaly restaurátorské práce a nyní se připravuje i úprava nejbližšího okolí tohoto místa. Předpokládáme, že bude ne
příliš vzhledné zábradlí vyměněno za nové, v okolí
kříže bude zasazena okrasná zeleň a květiny, uvažuje-

členové sdružení Otevřené Úvaly
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me i o instalaci informační tabule. Úprava okolí bude
probíhat dobrovolnými pracemi. Proto žádáme všechny, kteří mají chuť nám pomoci toto dílo dokončit,
aby se v sobotu 31. 5. 2008 v 9 hodin dostavili přímo
do Purkyňovy ulice. O dva týdny později, tzn. v neděli 15. 6. 2008, proběhne slavnostní vysvěcení kříže.
Program této akce najdete v červnovém čísle Života
Úval.
Pozn.: S sebou si, prosím, vezměte pracovní rukavice. Pro další informace kontaktujte sdruzeni@otevreneuvaly.cz, tel. 775 069 848.

Petra Kyselová, členka sdružení Otevřené Úvaly
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V dubnu dvakrát hořelo
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Úvaly zasahovala během poloviny dubna u dvou lehčích požárů v Úvalech. První vznikl 10. dubna před
18. hodinou na stráni nad rybníkem Lhoták u Chorvatské ulice. Když dorazila jednotka s oběma vozy na
místo, hořel nízký porost v přibližném rozsahu
16 m2. Požár byl rychle zlikvidován jedním proudem
a místo se zajistilo proti obnovení ohně. Druhá událost se odehrála v podvečer 13. dubna v Máchově
ulici. V těle komínu rodinného domu se usadil dehet,
který začal hořet. Jednotka po příjezdu na místo
vyklidila prostor u podkrovní části komína a následně
byl vnitřek komína vyčištěn, aby nedošlo k opětovnéza JSDH Úvaly Milan Bednář
mu vzplanutí.

Sbor dobrovolných hasičů Úvaly
ve spolupráci s Okresním sdružením
hasičů Praha-východ

pořádá o víkendu 10. a 11. května
Jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu.
Soutěž mladých hasičů, za hojné účasti soutěžících
z celého okresu, bude probíhat na hřišti pod základní školou. V sobotu jsou od rána do pozdního
odpoledne na programu štafety a další disciplíny pro kategorie mladších a starších žáků.
Neděle přinese soupeření dorostu a požární útoky všech tří kategorií mladých hasičů.
Přijďte podpořit mladé hasiče z Úval!

Církev
Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180, od května 2008
První a druhá neděle v měsíci
Třetí neděle v měsíci
Čtvrtá neděle v měsíci

- Liturgické bohoslužby, v 9 hodin
- Společné modlitby, v 9 hodin
- Popová bohoslužba, v 15 hodin pro mladší i starší

První středa v měsíci

- Pro osamělé otevíráme Klub osamělých aneb Sejdeme se u kávy, v 17 hodin

Úterý

- Duchovní péče o děti, ve 14 hodin

Pondělí a čtvrtek

- Zkouška komorního pěveckého sboru Christi Úvaly, v 18 hodin

Úřední hodiny farního úřadu: pondělí a úterý 16 - 18 hodin, ostatní dny po telefonické domluvě s farářkou - tel.: 605 920 773

Historie
Obnova po velkém požáru
Hospodáři, kteří při dubnovém požáru v roce 1838
přišli o střechu nad hlavou, nebyli při stavbě nového
obydlí odkázáni sami na sebe. Především měli všichni
nárok na pomoc od vrchnosti. Pravým vlastníkem
usedlostí i pozemků byla totiž podle starého purkrechtního práva vrchnost a jednotliví hospodáři byli
uživateli, kteří ve dvou ročních splátkách odváděli příslušné platy. Obvykle poskytla správa panství dřevo na
stavbu a v případě počínání po úvalském požáru
nechala i zhotovit stavební plány.
Jak se však později ukázalo, samotná pomoc vrchnosti
nestačila. Hospodáři, kteří nebyli proti požáru pojiště-

ni, a to byla většina, se dostali do potíží. Pojištěna
byla jen stavení s čp. 1 a 4.
Plán obnovené zástavby byl hotov do dvou měsíců po
požáru a předložen k připomínkám rychtáři a konšelům Úval. Nové domy měly být posunuty blíže
k náměstí. Nákresy jednotlivých staveb byly dokončeny v polovině července a při menších korekturách se
začalo stavět.
Na přiloženém obrázku můžete vidět originální plánek stavení Jana Bilanského s čp. 5. Na půdorysu stavby je zleva vidět světnice, dále kuchyně a předsíň
a uprostřed komora. Poslední dvě místnosti jsou chlí-

vy pro dobytek. Podkroví se neobývalo a sloužilo
často ke skladování plodin. Kompozice tehdejších
venkovských staveb byla podobná a vycházela z novověkého vzoru.
Rysy tehdejší zástavby jsou na úvalském náměstí
dodnes patrné. Dobovým pomníkem je například statek s čp. 6 se vstupní bránou, která nese letopočet
1841. Tento statek, který tehdy patřil Janu Lašmanovi,
nebyl posledním velkým požárem Úval nikterak
poškozen a přestavěn byl z jiného důvodu.
Domek s čp. 5 již dnes nestojí a popisné číslo se přestěhovalo pár desítek metrů severovýchodně od
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původního umístění. Jan Bilanský nedlouho
po požáru svou usedlost prodal, ale po různých majitelích se původnímu rodu znovu
navrátila. Statek získal František Bilanský,
dlouholetý starosta městečka a jeden
z prvních úvalských hasičů.
Vedlejší hospodář Jan Petříček ve svém stavení
s čp. 62 žil ještě po dlouhý čas. Domek s tímto
číslem na náměstí stále stojí a ačkoliv jsou na
jeho štítu pozdně barokní prvky, nepochází
jeho podoba z přestavby po požáru. Petříček
totiž vystavěl svou chalupu nejdříve ze dřeva.
Ani rodina Františka Řezáče se statku s čp. 4
nevzdala a v dnešní zástavbě je dodnes patrný
tvar původního stavení.
Václav Drvola se navzdory tomu, že nebyl
pojištěn, vypořádal s následky požáru poměrně dobře a svou chalupu vystavěl v původní
velikosti. Dlouho se ale z nového domku netěšil, jelikož v létě roku 1842 opět vyhořel.
Ačkoliv vrchnost nechala vyhotovit nákresy
chalupy Jana Ložka s čp. 3 a obecní chalupy

Plánek statku Jana Bilanského s čp. 5. SOA Praha,
VS Škvorec, inv. č. 238, kt. 54.

s čp. 2, byla postavena jen jedna z nich. Ložek
se už totiž do nového nestěhoval. Tehdy už mu
bylo 58 a nebyl na následky požáru pojištěn.
Na náměstí tak ubyla jedna stavba, což později
umožnilo vznik Tyršovy ulice.
Ložkova chalupa navíc původně stála na obecním pozemku. Obecní chalupa se tedy mohla
nově vystavit na základech vedlejšího domku
a získala i jeho popisné číslo. Chalupa je v literatuře mylně spojována s rychtou. Rychta
v Úvalech nikdy nestála a ani by nebyla pro tak
malé městečko třeba. Obecní chalupa sloužila
jako pastouška téměř po celé 19. století a poté
jako ubytování pro místní chudinu. První obecní úřadovna sídlila v čp. 44, v nejstarší budově
školy u kostela. A to až po roce 1884, kdy byla
postavena nová patrová škola s čp. 7.
Posledním pohořelým hospodářem byl Matěj
Kopecký, který měl však dostatečně vysoké
pojištění a statek s čp. 1 znovu vystavěl
v původním rozsahu.

Milan Bednář

Železniční viadukt „Devět kanálů” je kulturní památkou
Je s podivem, že tak významná památka,
jakou je bezesporu železniční viadukt v Úvalech, lidově nazývaný „Devět kanálů”, až do
letošního roku nebyla chráněna zákonem.
Návrh na prohlášení za kulturní památku dal
v roce 2006 Klub přátel historie a přírody
Úval a okolí. Vždyť tato stavba je součástí
první parostrojní železnice v Čechách, tzv.
Státní severní dráhy, která v letech 1842 –
1845 spojila Prahu s Olomoucí. Slavnostního
dokončení stavby železničního viaduktu
v Úvalech 30. listopadu 1844 se zúčastnili
arcivévoda Štěpán, arcivévoda Ferdinand
Karel, pražský arcibiskup a další vysocí hodnostáři. Do mostu byla tehdy vložena zaletovaná kovová schránka, jež obsahovala báseň
Ohlas radostných citů, která byla složena
právě jen pro tuto příležitost, dále listina
o stavbě, plány viaduktu, dobové mince
a ukázky plodin. Železniční viadukt v Úvalech nabyl dnešní podoby při úpravách ve třicátých letech 20. století, je důležitým krajinotvorným prvkem a cenným dokladem
mostního stavitelství poloviny 19. století
a tehdejšího rozmachu železnice. Tento železniční most je dominantou města, citlivě
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zakomponovaný do krajiny, jeho technický stav
je dobrý a pro dnešek je ukázkou kvalitní mostní architektury a dokladem vysoké technické
úrovně inženýrské práce v Čechách.
Jde o devítiobloukový zděný železniční most
z pískovcových a žulových kvádrů. Oblouky
jsou zaklenuty do půlkruhu, jejich rozpětí je
9 m, výška 13 m, v horní části je most dlouhý
135 m. Parapet mostu je zhotoven z betonu a je
opatřen kovovým zábradlím. Most není přímý,
ale je vystavěn do mírného oblouku. Vlastníkem je stát, o stavbu se stará Správa železniční
dopravní cesty.
Iniciativu Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí podpořil Městský úřad v Úvalech
i Městský úřad v Brandýse nad Labem – Stará
Boleslav, Krajský úřad Středočeského kraje
a Národní památkový ústav v Praze. Proti návrhu nikdo nepodal v zákonné lhůtě námitek,
a tak 4. dubna tohoto roku nabylo právní moci
rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení železničního viaduktu v Úvalech za kulturní památku.

Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Původní nákres úvalského železničního viaduktu

5/2008

Úvalské kalendárium
Květen
4. 5. 1945
V pátek v odpoledních hodinách byl ustaven první revoluční národní výbor, který zahájil svoji činnost v časných
ranních hodinách v sobotu 5. května 1945 v budově Obecního úřadu v Úvalech na náměstí v čp. 95 a koordinoval
postup proti německým okupantům a zabezpečoval pořádek ve městě. Jeho složení: (abecedně) Baše Miloslav, Birke
Ferdinand, Brada Václav, Čmelík Josef, Ing. Dráb Ladislav,
Drábek Karel, Kvapil František, Michálek Jaroslav, Pazourek Miroslav, Petera Josef, Pilát František, Podhradský František, Rýdl Josef, Srazil Václav, Sušánka Josef, Strnad Josef,
Varvařovský Jaroslav. Předsedou byl zvolen Josef Rýdl, ředitel školy, jeho zástupcem Ing. Ladislav Dráb.
4. 5. 1947
Za hojné účasti občanů byl na místním hřbitově odhalen
pomník obětem květnové revoluce v roce 1945.
5. 5. 1919
V Úvalech byla zřízena měšťanská škola.
5. 5. 1945
Během dopoledne úvalští revolucionáři pod vedením Fr.
Martinovského, J. Kafky, J. Martinovského, V. Lhotáka, Fr.
Kvapila, K. Mandy, K. Stiebitze, F. Hliňáka aj. obsadili
všechny průmyslové podniky ve městě a zatkli členy pěti
zdejších německých rodin a kolaborantů, které uvěznili na
půdě obecního úřadu. Po zásahu okresní správy však ještě
téhož dne zajatce předali německé posádce. Krátce po
poledni téhož dne občané pod vedením Milky Budkové
a Antonína Kricnera, zvaného „Tonda Roura”, svévolně na
nádraží odstavili nákladní vozy se zbraněmi, zapojené do
vlaku z Českého Brodu, což vyvolalo otevřený střet s německými vojáky. Několika dobrovolníkům pod vedením
traťmistra R. Čermáka se také podařilo rozpojit železniční
koleje mezi Úvaly a Klánovicemi, čímž byla znesnadněna
další přeprava nepřátelských zbraní. Zástupci revolučního
národního výboru se znovu pokusili dohodnout kapitulaci
německé posádky ve městě, ovšem okupanti odpověděli
obsazením obecního úřadu, zakázáním činnosti revolučního národního výboru a prohlášením, že přebírají vedení
obce.
5. 5. 1986
Byla vybudována srážkoměrná stanice v Úvalech, v Klostermannově ulici, původně ji vedl pan Antonín Šťovíček,
nyní jeho zeť Ing. Jiří Veselý.
6. 5. 1945
V Úvalech zahájil činnost druhý revoluční národní výbor,
do jehož čela byl zvolen Josef Martinovský. Výbor pokračoval v koordinaci boje proti ustupujícím německým vojskům.
6. 5. 1945
V noci z 5. na 6. května se německá posádka z Úval přesunula ke svému velitelství v Českém Brodě, což bylo pro
místní občany podnětem ke stavbě barikád na příjezdových komunikacích do města – na Stříbrňáku, Úvaláku, na
okresní silnici za Vegou. Zároveň byly zataraseny přejezdy
u velkých a malých závor, v Setých a podjezdy u L. Votavy
a na Škvorecké silnici. Zároveň byly všechny mosty a podjezdy podminovány. Odpoledne 6. května se od Českého
Brodu začaly vracet německé obrněné vozy, načež na barikádách vypukla střelba, která si vyžádala u hřbitovní zdi tři

oběti z řad civilistů. Kolem páté hodiny se obránci stáhli
do lesa Vidrholce, kde pokračovaly lokální přestřelky, které
měly za následek několik dalších zmařených životů.
Německé vojsko proniklo do Úval, kde začalo drancovat
domy a nutit obyvatele k odklízení barikád. V Alšově ulici
byl přitom zastřelen krejčí František Šlajer. Několik mužů
bylo zatčeno jako rukojmí a občané byli vyzváni k odevzdání zbraní pod pohrůžkou zabití. V budově obecního
úřadu byli zatčeni Bohumil Jandourek, Jaroslav Michálek
a Karel Marčín, kteří zde vykonávali zdravotnickou službu.
Na rozdíl od ostatních rukojmí ovšem nebyli propuštěni,
byli internováni v hostinci U Sechtrů, následně německými
vojáky mučeni a zastřeleni a 8. května byli ve Vidrholci
nalezeni mrtví za dnešní retranslační stanicí. Ve městě okupanti vyhlásili stanné právo.
7. 5. 1970
Čestným občanem města Úvaly byl jmenován Alexandr
Vasilievič Volkov za zásluhy o osvobození města v roce
1945.
8. 5. – 12. 5. 1945
V Úvalech pracoval třetí, poslední, revoluční národní
výbor ve složení: Ing. Dráb Ladislav, předseda, členové
(abecedně) Beneš Emil, Drábek Karel, Holánek Bořivoj,
Kafka Jaroslav, Kvapil František, Manda Karel, Novák Josef,
Přibyl Ludvík, Strnad Josef, Špička František, Štádler František, Těšík Josef, Trnka Bohumil, Varvařovský Jaroslav,
Vodička Jiří, Votava František, Zika František.
9. 5. 1745
Šenkýř ouvalský Karel Zvolský obvinil u brodského práva
rychtářského Jakuba Horkého z Hořan, že jej bez příčiny
dvakráte do hlavy udeřil.
9. 5. 1945
Městečko Úvaly bylo osvobozeno od německých okupantů. Ráno se pozvolna naplňovalo náměstí místními občany. K překvapení všech městem pouze projelo osamocené
vozidlo americké armády, pravděpodobně parlamentáři.
O něco později však do Úval přijela Rudá armáda, která
byla nadšeně přivítána místními obyvateli s kyticemi rozkvetlého šeříku. Koněvovy oddíly Rudé armády Úvaly jen
projely, ale ve městě zůstali méně disciplinovaní vojáci
maršála Malinovského, kteří se dopustili i krádeží a několika znásilnění.
12. 5. 1945
V Úvalech byl ustaven první místní národní výbor, jehož
předsedou byl zvolen Bohumil Trnka. MNV zahájil obnovu válkou poničeného městečka a konsolidaci poválečných
poměrů.
16. 5. 1945
Naději na obnovu dřívějších poměrů v zemi vzbudil průjezd vlaku prezidenta Edvarda Beneše, který byl v Úvalech
přivítán při svém návratu z Košic do Prahy.
25. 5. 2006
Představitelé města starosta Ing. Ivan Černý a místostarostka Ing. Jana Horová převzali v Praze z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka
dekret o udělení vlajky městu Úvaly. List vlajky tvoří červený žerďový pruh široký jednu čtvrtinu délky listu a tři
vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 1 : 2 : 1.

V ose první čtvrtiny délky listu je umístěn znak města
Úvaly. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
26. 5. 1946
Po volbách se také v Úvalech zřetelně projevil příklon
k levicovým stranám. Předsedou místního národního výboru se stal komunista Antonín Víšek, komunisté převažovali
také v dalších vedoucích pozicích ve městské správě.
30. 5. 1867
Byly slavnostně posvěceny dva nové dřevěné kříže v Úvalech. Jeden stál na rozcestí na Tuklaty a Tlustovousy
a druhý v dnešní Škvorecké ulici poblíž železniční dráhy.
30. 5. 1948
V atmosféře nepokrytého zastrašování proběhly parlamentní volby. Voličům byla předložena pouze společná kandidátka Národní fronty, na kterou nebyl zařazen žádný opoziční politik. Zároveň byly uplatněny tzv. bílé volební
lístky, které občanům zdánlivě umožňovaly nehlasovat pro
žádnou z legalizovaných stran. V Úvalech volilo 2 716
občanů Národní frontu, v urnách se však objevilo také 302
bílých a 158 neplatných lístků. Zdejší akční výbor Národní
fronty situaci okamžitě zhodnotil tak, že „ve městě žije
13% reakcionářů”, proti nimž je třeba tvrdě bojovat. Poté
se ještě více rozmnožily čistky v úřadech a na dalších pracovištích, ze samotného místního národního výboru byla
řada členů vyloučena „pro špatný postoj k lidově demokratickému režimu”. Pro všechny občany ve věku 18 – 60 let
byla vyhlášena povinnost účastnit se veřejně prospěšných
prací. Kromě svého běžného zaměstnání museli v roce
1948 odpracovat po třiceti hodinách při úklidu ulic, údržbě zeleně a na obecních stavbách.
květen 1434
V době husitských nepokojů a válek patřilo škvorecké panství Petříka z Olbrámkovic do rozložení sil pražského
svazu a přes Úvaly i Škvorec procházely oddíly táboritů
a sirotků, které mířily na Kouřimsko k Lipanům, aby si zajistily potraviny pro hladové vojsko z ještě stále věrných
měst.
květen 1919
Zemská rada oficiálně povolila vedle provozu obecné školy
také zřízení Měšťanské školy chlapecké v Úvalech, kterou
směla navštěvovat také děvčata, avšak jejich počet nesměl
přesáhnout jednu třetinu počtu chlapců.
květen 1951
V Úvalech byla otevřena 1. mateřská škola a umístěna do
objektu bývalého rodinného domu manželů Hermannových v čp. 372.
květen 2000
Společnost GES na evropský trh pronikla výstavbou
a otevřením svého závodu v Úvalech pod názvem ESSA
CZECH, spol. s r.o. Mateřská firma GES sídlí v deseti střediscích ve Španělsku, v okolí Barcelony a Valencie, nyní
i v ČR, v Úvalech. Společnost má mnohaleté zkušenosti
v oblasti výroby náhradních dílů pro automobily.
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Život Úval

Úvalská vařečka

Společenská
kronika

Jarní saláty
Vážení čtenáři,
různé druhy salátů jsou v poslední době čím dál více oblíbenější a objevují se na jídelních
lístcích všech dobrých restaurací. Proč ne? Jsou lehké, zdravé, jednoduché na přípravu
a rychlé. Abyste si mohli i vy připravit výbornou jarní specialitku, připravila jsem pro vás
recept na:

JARNÍ KARI SALÁT
Potřebujete:

1 ledový salát
4 rajčata
2 kuřecí prsa
sůl, hladkou mouku, kari koření
balsamico ocet
1 bílý jogurt
1 zakysanou smetanu
1 bylinkovou zálivku na salát

Vítáme nové spoluobčánky
Theodora Turková
Šámalova 1242
Ondřej Štěrba
Prokopa Velikého 1346
Jakub Strnad
Lužická 1353
Babeta Zavoralová
Jiráskova 304
Kateřina Drábková
U Obory 1271
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné občany našeho města.

Květnová životní jubilea
70 let

Postup:
Nejprve si připravíme maso. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme na malé
kousky. V misce smícháme hladkou mouku s kari kořením a kousky masa v této
směsi obalíme. Potom postupně osmažíme na pánvi v malém množství oleje.
Hotové kousky přendáme na talíř, necháme vychladnout a osolíme.
Do velké mísy natrháme na kousky ledový salát, přidáme nakrájená rajčata, osolíme a zakápneme octem balsamico. Poté si připravíme dresink.
Smícháme jogurt a zakysanou smetanu a ochutíme bylinkovou zálivkou. Podle
chuti dosolíme.
Talíř vyložíme salátem, posypeme kousky kuřecího masa, polijeme dresinkem
a dozdobíme čerstvou petrželkou.
Přeji všem dobrou chuť!
TÉMA NA ČERVEN – JAHODOVÉ MLSÁNÍ

Společenská kronika
24. 4. 2008 proběhl v Úvalech obnovený slavnostní akt „Vítání dětí mezi občany
města“. Více se dočtete na straně 5.

foto R. Branyšová

Milada Vondrušková
Ruská 353
Roman Brabenec
Rašínova 637
Miroslav Kruliš
Chorvatská 1076
75 let
Jindřiška Hlinská
Sovova 1041
80 let
Jiřina Daňková
Škvorecká 1299
81 let
Jarmila Petrovová
Wolkerova 382
Miloslava Brodská
Roháčova 763
82 let
Eliška Čumrdová
nám. Svobody 1570
Miroslav Daněk
Škvorecká 1299
Jaroslava Mouchová
Kollárova 1122
Růžena Hromasová
nám. Svobody 1570
83 let
Jarmila Weisová
Raisova 1183
Jaroslav Moucha
Kollárova 1122
Miloslav Musil
Pražská 319
84 let
Růžena Vondráčková
Kollárova 1089
Anna Cepáková
Otokara Březiny 455
Karel Hlaváček
U Starého koupadla 992
85 let
Helena Kramářová
Štefánikova 291
Zdeněk Kaňka
Štefánikova 302
86 let
Josef Žák
Rašínova 744
Milena Pražáková
nám. Svobody 1570
Marie Frčková
Maroldova 1201
88 let
Zdenka Havelková
nám. Svobody 1570
Růžena Kociánová
Dobrovského 489
Běla Stříbrská
Jiráskova 90
89 let
Veronika Bohatová
nám. Svobody 1475
Jan Vrdlovec
Chelčického 1220
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Jiří Vrána
Růžena Strnadová
Imrich Szász

Hálkova 862
Srbská 579
nám. Svobody 1475

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá – matrikářka
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.
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Telefonní seznam Městského úřadu v Úvalech

VEDENÍ MĚSTA

e-mail

MUDr. Jan Šťastný - starosta
Ing. Helena Váňová - místostarostka
Mgr. Jiří Kamínek - tajemník

starosta@mestouvaly.cz
mistostarosta@mestouvaly.cz
tajemnik@mestouvaly.cz

telefon

mobil

přímá linka

724748795
724181518
606675969

281091537
281091521
281091522

SEKRETARIÁT, ústředna
Lenka Platzová
Monika Šimáňová
David Pilát - informatik

sekretariat@mestouvaly.cz
monika.simanova@mestouvaly.cz
informatik@mestouvaly.cz

281981401
281091526

281091526
281091526
281091562

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
správa bytových a nebytových prostor, realizace investic,
pozemní komunikace
Jiří Zejda - vedoucí
Blanka Viktorová
Ilona Reicheltová
Ing. Karel Böhm
Adriana Bednarčíková
Martin Svoboda
Jan Karlin - správce DPS

vystavba@mestouvaly.cz
blanka.viktorova@mestouvaly.cz
ilona.reicheltova@mestouvaly.cz
karel.bohm@mestouvaly.cz
adriana.bednarcikova@mestouvaly.cz
martin.svoboda@mestouvaly.cz

602744685

281091531

606295501

281091534
281091520
281091534
281091520
246082124

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
územní plánování, ochrana životního prostředí
Bohuslav Prokůpek - vedoucí
Marek Šplíchal

zivotniprostredi@mestouvaly.cz
marek.splichal@mestouvaly.cz

724249989

281091527
281091524

ekonomika@mestouvaly.cz
jana.novotna@mestouvaly.cz
zuzana.sajdlova@mestouvaly.cz

775333894

281091542
281091542
281091536

spravni@mestouvaly.cz
281982485
jitka.hamouzova@mestouvaly.cz
marie.cerna@mestouvaly.cz
radka.branysova@mestouvaly.cz
ilona.hoskova@mestouvaly.cz
monika.simonova@mestouvaly.cz
podatelna@mestouvaly.cz
pavlina.frydmanova@mestouvaly.cz 281011632

723040530

281091525
281091539
281091528
281091525
281091529
281091540
281091561

stavebniurad@mestouvaly.cz
281981912
jaroslava.samanova@mestouvaly.cz
jitka.mocova@mestouvaly.cz
petra.edelmannova@mestouvaly.cz
milada.jaksova@mestouvaly.cz
jana.sandnerova@mestouvaly.cz
alena.fejtova@mestouvaly.cz
jana.jungwirthova@mestouvaly.cz

607590081

ODBOR EKONOMICKÝ
mzdová agenda, fakturace, účetnictví
Jitka Hájková - vedoucí
Jana Novotná
Zuzana Sajdlová
ODBOR SPRÁVNÍ
informační centrum a podatelna, matrika, evidence obyvatel,
CzechPoint, správa hřbitova, VHP, místní poplatky, školství,
probační a mediační služba, kultura a sport, městská knihovna,
kronika, oddělení sociální péče, pečovatelská služba
Jana Tesařová - vedoucí
Jitka Hamouzová
Marie Černá
Radka Branyšová
Ilona Hošková
Monika Šimonová
Ivana Šťastná
Pavlína Frýdmanová- pečovatelská služba

723929928
723308432
721912263

ODBOR VÝSTAVBY - STAVEBNÍ ÚŘAD
vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí,
vede stavební řízení a vydává stavební povolení
Ing. Helena Bulíčková - vedoucí
Ing. Jaroslava Šamanová
Jitka Mocová
Petra Edelmannová
Milada Jakšová
Jana Sandnerová
Alena Fejtová
Jana Jungwirthová

281091551
281091550
281091547
281091549
281091548
281091532
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Osobní
Dne 18. 5. 2008 uplyne 100 roků od narození pana Antonína Černého. Pro úvalské pamětníky je znám jako stavitel
a později jako zakladatel a první rychtář Obce baráčnické
J. A. Komenského v Úvalech.

Vzpomíná manželka Věra Černá a děti s rodinami.

Dne 22. května to bude 15 let, kdy nás navždy opustila moje maminka, babička a prababička paní Božena Vobecká. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

dcera Marie a vnuk s rodinou
Dne 12. 5. by se dožil 100 let pan Jan Mysliveček a dne 25. 7. by se dožila 100
let paní Božena Myslivečková. Věnujte jim s námi vzpomínku.

snacha a vnoučata s rodinami
Dne 26. 5. vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá, milovaná maminka, babička paní Hana Vosátková.

Stále vzpomínají syn Václav, dcery Eva, Hana a vnoučata.

SRAZ ROČNÍKU 1936
Spolužáci, kteří ukončili docházku devítileté školy v Úvalech v roce 1951, se
sejdou v sobotu 31. května 2008 v 16:00 h v restauraci „Na Homolce”.

Míla

Inzerce
ZDARMA zajistím prodej
a pronájem Vašeho pozemku,
bytu, domu.
Právní servis ZDARMA
a serióznost samozřejmostí.
Tel. 774969441
* 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
OCEŇOVÁNÍ – ODHADY
v oboru motorových vozidel,
technologických zařízení,
strojů, autoopravárenství
JAROMÍR TESAŘ
soudní znalec a koncesovaný
odhadce
Maroldova 1322, 250 82 Úvaly
Tel. 723 561 803, 281 982 085

Volná pracovní místa:
Firma TENEL ČR, s.r.o.,
provozovna Úvaly, nabízí
zajímavou práci na HP:
• elektromechanika ev.
zámečníka na výrobu
rozváděčů
• 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

DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Nabízím oblečení firem Next,
Ladybird, Early days, Tesco,
Gap, Oshkosh, Marks Spencer,
Mini Mode, Disney, George,
Adams, Impidimpi,Cherokkee,
Mamas Papas, Rocha little
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

Pronajmu část haly
300 – 1 200 m2 a odstavné plochy 1 200 m2 na JV okraji
Prahy. Velmi levně.
Tel.: 608 861 397

Mladá žena hledá pronájem
bytu v Úvalech a okolí.
Tel. 739 374 847

Přijmeme řidiče nákl. vozidla
v kombinaci se strojníkem
/možnost zaučení/ pro rozvoz
pevných paliv. Pracoviště
P. 9 – Běchovice.
Nástup možný 2. 5. 2008
Tel: 281931017

ANGLIČTINA
V ÚVALECH
Standardní metoda
Cambridge University
Učebnice Headway
T: 774 106 514
Příprava na FCE

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

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
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 hypotéční
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

Rozměry inzerátů:
1/2 strany

90 x 262
190 x 128

1/3 strany

50 x 262
190 x 87

1/4 strany

90 x 128

1/8 strany

90 x 61

Rozměry jsou uváděny v mm
šířka x výška inzerátu.

Elektronické zabezpečení
objektů

AUTODOPRAVA
HOVORKA - HRADEŠÍN

Slevy na instalace objednané přes internet

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

GSM komunikátor JABLOTRON - dálkový dohled a ovládání
Detektory kouře dle vyhlášky pro požární zabezpečení staveb

P R O D E J:

Možnost připojení na PCO

písků, štěrků, zeminy,
sutních a betonových recyklátů

www.asiscom.cz

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 8.00 – 18.00
SO – NE dle dohody

603 426 686
Tel.: 602 326 785
e-mail: objednavky@autodoprava-hovorka.cz
www.autodoprava-hovorka.cz

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!

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

• 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

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.

J I Ř Í H OVO R K A
!!NOVĚ OTEVŘENO – HRADEŠÍN !!
P N E U S E RV I S
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
S E RV I S
osobních a užitkových vozů
- výměna olejů, kapalin
- výměna tlumičů
- údržba a výměna brzdových systémů
- výměna výfuků
- diagnostika vozidel
- laserová geometrie
- seřizování světel
- rozvody + opravy motorů
- příprava vozidel na STK
- prodej akumulátorů, náhradních dílů
klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů
vč. nákladních a autobusů
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

