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V lednu proběhly zápisy do prvních tříd naší základní školy
Foto Mgr. M. Ťoupalíková

Historická budova ZŠ v Úvalech
Foto Ing. V. Procházka

Život Úval

Městský úřad
Informace z jednání rady
města konané dne 19. 1. 2009

Nástup nového
tajemníka městského úřadu

Od 1. 1. 2009 je jmenován nový tajemník městského úřadu Úvaly. Je jím Ing.
Jaroslav Novotný. Je rodák z Nového
Jičína. V roce 2004 se oženil, jeho manželka Svatava pochází rovněž z Moravy.
V roce 2007 se přestěhoval do obce
Křenice. Koncem loňského roku se rodina Novotných rozrostla o holčičku Tanju,
která se vlastně jako jediná z rodiny stala
rodilou středočeškou.
Do konce roku 2008 byl služebně zařazen v resortu ministerstva obrany v hodnosti podplukovníka. Posledních 11
let vykonával funkci zástupce ředitele
Vojenského historického ústavu Praha.
Nástupem tajemníka městského úřadu
získalo město znovu vedoucího úředníka odpovědného za chod městského
úřadu. Ráda bych popřála novému tajemníkovi hodně úspěchů v novém místě
a pevné nervy.

Ing. Helena Váňová, místostarostka

Rekonstrukce č.p. 65

Ráda bych se s vámi podělila o informace
ohledně rekonstrukce nejznámější úvalské zbořeniny, kolem níž procházíme
jak ke služebně policie, tak na stavební
úřad v Riegerově ulici. Je to stavba, která
původně byla součástí hospodářských
budov náležících ke koželužně (podle
záznamů v Muzeu Brandýs nad Labem).
Rada města Úvaly odsouhlasila na základě
všech zákonných procesů pronajmout
tuto budovu s podmínkou, že město
bude moci využívat její společné prostory podle potřeb. Rekonstrukce objektu
vytvoří multifunkční prostory v historicky cenné části objektu, prostory pro
mimoškolní aktivity dětí a kancelářské
prostory pro činnost pronajímatele. Celá
rekonstrukce je koncipována v neoklasicistním duchu. Skici a návrh vypracovala
projektová kancelář úvalského občana
Václava Martínka.
O dalším průběhu rekonstrukce objektu
v dnes projektovém návrhu vás budu
informovat v některém z dalších čísel
měsíčníku Život Úval.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Rada schválila:
- mandátní smlouvu na výkon funkce projektového manažera pro přípravu vodohospodářských investic města Úvaly,
- výběrové řízení a pracovní skupinu pro vyhodnocení na akci
Generel odvodnění obce Úvaly,
- zadání poptávkového řízení na
stavební úpravy náměstí Arnošta
z Pardubic v Úvalech,
- studii stavebních úprav stávajících
budov ZŠ v Úvalech,
- výběrové řízení na dodavatele projektových prací – přístavba pavilonu MŠ Kollárova,
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.
0602 – Dostavba areálu úvalských
škol,
- stavební úpravy a změnu užívání
nebytových prostor v objektu čp.
527 na Pražské ul.,
- prodloužení smlouvy na nebytové
a bytové prostory, jejichž platnost
končí 31. 12. 2008,
- žádost o povolení soukromé výuky
angličtiny,
- pronájem uvolněného bytu pro
azylanty,
- kritéria pro přijímání dětí do
mateřských škol,
- ceník úkonů Pečovatelské služby
města Úvaly pro rok 2009,
- změnu registrace Pečovatelské
služby města Úvaly,
- návrh na změnu výše platby od
obcí za aktivního klienta,
- žádost o dotaci z akce „Zelená
energie“.
Zamítla
- žádost o stanovisko k provedení
domovní ČOV.
Vzala na vědomí:
- průtah ul. 5. května III/101 65
Úvaly – informace,
- průtah ul. Škvorecká II/101 –
informace,
- informace k investičním akcím:
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fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku je www.mestouvaly.cz/zivotuval. Redakční rada ve složení:
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Dostavba areálu úvalských škol,
Přístavba a rekonstrukce MŠ
Kollárova,
- stanovisko správního odboru
k názvům ulic v lokalitě U
Horoušánek,
- zápisy z jednání komisí rady
města.
Schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu města:
- výstavba okružní křižovatky na
silnici II/101 – smlouva o budoucí smlouvě darovací, smlouva o
výpůjčce,
- pořízení změn č. XI) územního
plánu sídelního útvaru města
Úvaly.
Uložila projednat s institucí ČD možnost
snížení hlasitosti informativního hlášení
ve stanici Úvaly.
Ing. Helena Váňová,
místostarostka města

Vážení inzerenti,

redakční rada časopisu Život Úval upozorňuje, že v případě dodání podkladů
k inzerci jako uzavřené soubory (tzn.
formát pdf, jpg, eps) nemůže do nich
redakce ani grafik nijak zasahovat. Z toho
plyne, že za obsah inzerátu ručí inzerent
a nelze v žádném případě přistoupit na
jakoukoliv reklamaci. Pokud si inzerent
vybere i velikost inzerátu, musí tomuto rozměru být i přizpůsobena velikost
písma, a proto nelze jako reklamaci uznat
ani nečitelnost textu. Dále je nutné, aby
si inzerent uvědomil, že ne všechny programy, v nichž jsou inzeráty vyrobeny,
jsou použitelné k tisku. Například inzerát vyrobený ve Wordu, Power Pointu,
Excelu apod. naprosto nevyhovuje.
I technologie tisku má své zákonitosti,
které je nezbytné dodržovat.

Údržba komunikací v oblasti
Nových Slovan

Řada občanů byla právem nespokojena
se situací se zimním úklidem v oblasti
nové výstavby na Slovanech. Ano, problematika údržby komunikací v lokalitě
nových Slovan je jen jedním z problémů, které zde musí nové vedení města
řešit. Těch problémů je skutečně více
a jsou často velmi závažné. Obecně
musí komunikace udržovat ten subjekt,
který je vlastní. V tomto případě se jedná
o firmu Čechoslávie, s.r.o. Samozřejmě,
že město jedná o převedení komunikací
a sítí pod nimi do svého majetku, nemů-

žeme si však dovolit převzít něco, co není
zcela v pořádku, neboť by následné opravy již město muselo provádět ze svých
velmi skromných rozpočtových zdrojů.
Přesto jsme byli připraveni převzít zimní
údržbu komunikací za podmínky, že
firma Čechoslávie v případě poškození
komunikací prováděním zimní údržby
provede odstranění takovýchto závad
na vlastní náklady. Tuto podmínku jsme
byli nuceni požadovat z toho důvodu,
aby na vrub města, s odkazem na zimní
údržbu, nebyly připisovány i stávající
závady, které s touto údržbou nesouvisí.
Čechoslávie, s.r.o., jako majitel komunikací, požádala město Úvaly o provádění
zimní údržby v pondělí dne 5. 1. 2009
v pozdních odpoledních hodinách. Od 7.
1. 2009 jsou Nové Slovany v plánu údržby
pracovníků veřejně prospěšných služeb
našeho města. Již 6. 1. naši pracovníci
Slovany projeli a objevily se i prvé problémy, neboť parkující auta v některých
ulicích blokovala průjezd naší techniky…
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Betlém pro Úvaly

V prosinci převzal od naší milé sochařky Miloslavy Kaňkové pan Dr. Pokorný
překrásný dárek, keramický betlém. Je
to již druhé umělecké dílo akademické
sochařky, jež věnovala občanům města
Úvaly. Darovaný betlém byl v období
Vánoc instalovaný v prostorách kaple
církve československé husitské. Bohužel
vedení města nebylo informováno
o záměru předání, a proto nemohlo oficiálně převzít tento krásný a umělecký
dar. Rádi bychom to napravili. Při příležitosti diskuzního večera s šéfem činohry Národního divadla dne 13. 2. 2009
v 18:00 hodin ve společenském sále DPS
bude výše jmenovaný dar vystaven pro
širokou veřejnost. Na začátku kulturní
akce bude autorce předán pamětní list
města a poděkování vedení města.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

K nové cisterně pro sbor
dobrovolných hasičů
v Úvalech

Na konci loňského roku byla podána
žádost města o dotaci na pořízení nové
automobilové cisternové stříkačky s příslibem dotace od GŘ HZS MV ČR.
Konec roku se nesl v duchu odevzdání
žádosti a vytvoření technické specifikace
pro požadovanou cisternu. Ještě před
vypsáním velké zakázky na dodávku cisterny je nutné naplnit potřeby úředního
šimla a vyplnit desítky formulářů a žádostí, přečkat povinné odvolací lhůty, než
se nám podaří zadat konkrétní zakázku
vybranému dodavateli, který bude stanoven z vypsané zakázky. Dodavatel postaví
vozidlo a dodá v posledním kvartálu 2009.
Pak bude následovat záběh stroje a uvádění do provozu. Až po naplnění zákonně
stanovených parametrů bude cisterna
moci zasahovat v našem regionu.
Ing. Helena Váňová, místostarostka

Obrázek vzorového CAS 20

Obnova Masarykova
háje pokračuje

Od roku 1996 začalo město hospodařit
na lesních pozemcích, které mu byly
navráceny jako historický majetek obce.
V souladu s lesním zákonem a podle
platného lesního hospodářského plánu
a následně lesní hospodářské osnovy bylo
započato s postupnou obnovou lesních
porostů. V rámci obnovy byly provedeny
první mýtné seče a vzniklé holiny byly
ihned následně zalesněny. Vznikla tak
nová mladá lesní kultura v obecním lese
za 2. mateřskou školou ve směru ku Praze
a dále nové lesní kultury v Masarykově
háji, a to v oblasti při Horově ulici, při
Bendlově stezce a poslední dvě seče při
okraji lesního porostu s bývalou třešňovkou na Vinici. A právě v této poslední
oblasti byly v průběhu měsíce ledna letošního roku zahájeny těžební práce na další
přiřazené seči včetně toho, že během jara
odlesněná plocha bude opět zalesněna.
Postupně tak budou obměněny přestárlé,
nekvalitní nebo poškozené porosty. Toto
se však týká časového úseku minimálně
dvou generací lidí.
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V rámci obnovy Masarykova háje se taktéž plánuje obnova a stálá údržba lesních pěšin a stezek, při nich a v místech s průhledem na město s umístěním
laviček přírodního charakteru, případně s vybudováním odpočinkových míst.
Kdy se uskuteční tato část obnovy, je
na rozdíl od povinností daných lesním
zákonem dána finančními možnostmi
města. Věříme však, že se Masarykův háj
postupně podaří dostat do takové podoby, v jaké si jej představovali v minulosti
jeho zakladatelé.
Bohuslav Prokůpek, odbor životního
prostředí a územního plánování

31. 12. 2008 skončila platplatnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Dovolujeme si vás opětovně upozornit
na konec platnosti občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů (tj. růžových
plastových karet).
Občanů, kteří se narodili před 1. 1.
1936, se tato výměna netýká a platí
jim stávající občanský průkaz, pokud
u nich nenastala změna některých
údajů (např. bydliště, změna stavu –
ovdovění apod.).
Vyměňte si svůj občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů!

Doplnění k článku v lednovém
Životě Úval - rozmístění košů
na psí exkrementy

Poskytované služby projektu
CZECHPOINT na odboru
správním MěÚ Úvaly:

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
VÝSTUP Z ŽIVNOSTENSKÉHO
REJSTŘÍKU
PŘIJETÍ PODÁNÍ PODLE
ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)
VÝPIS BODOVÉHO
HODNOCENÍ OSOBY
VÝPIS ZE SEZNAMU
KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ
PROVOZU MA ISOH
(„Modul Autovraky Informační Systém
Odpadového Hospodářství“)
Bližší informace na www.mestouvaly.cz
nebo na tel. 281 982 485
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru
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odpadu. Platbu prosím proveďte
složenkou, bankovním převodem nebo
přímo v pokladně MěÚ Úvaly, Pražská
276, v úředních hodinách, tj.:
pondělí 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
středa 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h.
Známky na popelnicové nádoby na rok
2009 jsou k vyzvednutí po prokázání
provedené platby na správním odboru
MěÚ Úvaly.
Pokud vám nevyhovuje osobní vyzvednutí známky, kontaktujte nás prosím na
tel. 281 982 485, 723 040 530.
Vzhledem k tomu, že ve smlouvě s poskytovatelem služeb jsou určeny dny svozu,
ale již ne hodina svozu, popelnicové
nádoby prosím připravte před dům ve
svozový den již v ranních hodinách.
Tímto opatřením se zamezí případnému
nevyvezení nádoby.
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru

Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů jsou už neplatné!
O výměnu občanského průkazu lze požádat na správním odboru MěÚ Úvaly,
Pražská 276, a to v úředních hodinách:
pondělí 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
středa 7.30 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h.
Doklady potřebné k výměně OP:
formulář žádosti o vydání nového OP,
1 aktuální fotografie,
dosavadní občanský průkaz,
popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana (např.
diplom o dosaženém vzdělání, rodný list,
oddací list, rodné listy dětí).
Případné dotazy vám sdělíme na tel.
281 091 528, 723 929 928.
Jana Tesařová,
vedoucí správního odboru

Upozornění pro občany
(platby za svoz
a likvidaci odpadů)

V druhé polovině měsíce února budou
doručeny do všech domácností složenky
na platbu za svoz a likvidaci komunálního

ul. Nerudova – u bytových domů
ul. Prokopa Velikého - u bytových domů
ul. Pražská – park Josefa Nachlingera
ul. Pražská – parčík u zdravotního
střediska
nám. Svobody – u Domu s pečovatelskou
službou
ul. Jiráskova – u nádraží
roh ul. Jiráskova a Pražská
nám. Arnošta z Pardubic – v horní části
hráz Horního úvalského rybníka
hřiště Na Slovanech

Oznámení finančního úřadu

Finanční úřad Praha-východ informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2008 podávat daňové přiznání
k dani z příjmu fyzických osob, že v rámci
služeb poskytovaných veřejností budou
pracovníci FÚ přítomni na Městském
úřadě v Úvalech dne 18. 3. 2009 od 15.00
do 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy. Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedeném termínu umožní daňovým
poplatníkům, aby si vyřídili své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou
občané platně podat přiznání, mohou
získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž
mohou obdržet složenku pro případné
zaplacení daně.
Jitka Hájková,
vedoucí ekonomického odboru
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Veřejné osvětlení v Úvalech

Správu veřejného osvětlení v Úvalech
zajišťuje již od roku 2004 na základě
smluvního vztahu společnost ELTODO –
CITELUM se sídlem v Praze 4.
Tato společnost převzala veřejné osvětlení jako celek ve stavu odpovídajícím
době vzniku a tehdejšímu způsobu provádění údržby, oprav a rozšiřování podle
individuální bytové i nebytové výstavby.
V současnosti je v intravilánu města 630
světelných zdrojů, napájených ze 13 zapínacích míst.
V dnešním příspěvku však uvádíme především upozornění na novelizovaný způsob hlášení poruch osvětlení. Nahlášení
poruchy je možné stále přes bezplatnou
telefonní linku 800 101 109, nebo nově
přes internetovou stránku www.eltodo.
cz, kde je mimo formulář nahlášení zobrazen také průběh odstranění poruchy.
Mimo tento stručný příspěvek uvedeme
v některém z příštích výtisků podrobnější rozbor stavu veřejného osvětlení z hledisek potřeb občanů, nákladů a perspektiv na základě intenzivní bytové výstavby
a zajišťování služeb správou veřejného
osvětlení.
Odbor správy majetku města, ing. Böhm

Na závěr samozřejmě patří velké
poděkování všem sponzorům za finanční
a věcné dary, díky nimž se tato akce může
konat.
za Komisi pro kulturu Rady
města Úvaly H. Novosádová

Kadeřnický salon – R. Marešová
Kosmetický salon – H. Fridrichová
Kosmetický salon – B. Kuruczová
Koupaliště Úvaly – P. Polák
Květiny –R. Hladík
Mandl U Bucharů – M. Bedrnová
Medvěd 009
MEI
Mgr. Petržílková
Mycí linka a LPG – J. Hladeček
Novatrix, s.r.o. – Ing. Borecký
Prodejna s chovatelskými
potřebami – I. Palusová
Prodejna prádla – Husova, pí Várková
Prodejna - Kuřecí ráj
Prodejna ovoce a zeleniny – p. Živný
Prodejna textilu , spodního prádla,
dětských oděvů – pí Fialková
Pneuservis – J. Lindner
Regenerační studio na Slovanech
Restaurace Ve dvoře - p. Jarolím
Ristorante Trincea - nám.

Ohlédnutí za IX. městským
plesem

Musím s radostí konstatovat, že městský
ples byl opět velice úspěšný a vydařený.
Letos se nám konečně podařilo najít
v kalendáři Březovanky pro nás vhodný
termín a zahájit plesovou sezonu
v Úvalech. Doufám, že tento termín se
stane tradičním.
Ráda bych touto cestou poděkovala
celému realizačnímu týmu, který ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu
tuto kulturní akci připravil a realizačně
zajistil. Poděkování patří i taneční skupině
MDDM pod vedením A. Sismilichové
a taneční skupině z Českého Brodu.

Arnošta z Pardubic
Řezivo – P. Běhavý
Seznam sponzorů městského plesu:

Řeznictví – K. Vencovský
SATCA, spol. s r.o.

ABAK, s.r.o.

Sortimat, s.r.o. – p. Manda

ALBRA - Alena Brajerová

Stavebniny Krutský, s.r.o.

Almeco, s.r.o.

Stavebniny SAINT- GOBAIN

AUROTON computer, s.r.o.
Autodoprava - P + P Branyš
Bultasovi, Újezd nad Lesy
Café cukrárna Delikates – pí Kotlabová
Cukrárna - nám. Arnošta z Pardubic
Cukrárna Pod kaštany
Dárečky Ivka – I. Černá

– Raab Karcher, a.s.
Stavitelství Kroutil, s.r.o.
Studio DANI – pí Škardová
Tabák - Bartošková
Tiskárna Typol – p. Poledník
Truhlářství Bednarčík

Divokej Bill

ÚTM - Ing. P. Krob

Domácí potřeby – Z. Hlávková

Vinárna U Vinařů – P. Kvapil

Elektro – M. Hlávka

Vinotéka – Dobré časy

Fitcentrum MAMUT – M. Křelinová

Vinný dvůr Miloš Pálek

Fortuna – Tomáš Kašička

firma VOTAVA – Ing. B. Kolouchová

Hlavatý Martin – MUSIC BAR FLASH

Zahradnictví – P. Pelikán

Husenská Olga
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Zprávy z města
Zpráva srážkoměrné stanice
o počasí v Úvalech
v roce 2008

Rok 2008 patřil mezi srážkově slabé, ani
vysokých teplot nebylo mnoho. V lednu
napadl sníh začátkem měsíce (5. 1.),
potom sníh postupně mizel a 18. 1. jsme
byli již bez sněhu. Ve dnech 7. až 11.
1. padal mrznoucí déšť, byla ledovka,
potom nastalo oteplení. V únoru bylo
málo srážek a plno teplotních zvratů.
Nejchladnější ráno bylo 17. 2., kdy bylo
naměřeno -6,5 °C, ale již za týden vystoupila teplota na +16,9 °C, což je únorový
rekord. Ke konci měsíce se silně ochladilo
a ve dnech 1. a 2. 3. zasáhl naše území uragán Emma. Dne 1. 3. se během 15 minut
ochladilo ze 12 °C na 5 °C, byla bouřka
a padaly kroupy. Březen byl studený,
těsně před nástupem jara napadl sníh,
teprve koncem měsíce se oteplilo. Duben
byl deštivý a poměrně studený. V noci
z 11. na 12. 4. byla bouřka a nárazový
vítr beze srážek, 25. 4. byl celodenní déšť.
První polovina května byla velmi teplá,
dne 16. 5. začala bouřka a vydatné srážky,
další den padaly kroupy a citelně se ochladilo. Z 59 mm srážek v květnu spadlo
plných 45 mm od 16. do 19. 5. Teprve od
25. 5. se opět začalo oteplovat a konec
května byl opět velmi teplý. Červen byl
měsíc teplý a suchý. Větší srážky byly
jen dvakrát a byly doprovázeny bouřkou. 25. 6. způsobila bouřka škody v celé
republice. Začátek července byl teplý,
po 6. 7. se silně ochladilo a často pršelo
i s bouřkami. Teprve 24. 7. se opět oteplilo a teploty přesáhly 30 °C. Srpen byl
měsíc průměrný, větší srážky byly v půli
měsíce, jinak bylo teplo a sucho. Září bylo
srážkově podprůměrné, na začátku bylo

teplo, po 14. 9. se ochladilo. Začátkem
října foukal silný nárazový vítr, ve dnech
8. až 15. 10. byly mlhy a koncem měsíce
vytrvale pršelo. Od 4. do 9. 11. byly každý
den mlhy, srážky minimální. Teprve 20.
11. vytrvale pršelo, ve dnech 22. a 23.
11. sněžilo a foukal nárazový vítr. První
sněhová vrstva se vytvořila 22. 11., sníh
za 4 dny roztál. Také v prosinci bylo minimum srážek, převážně dešťových. Sněžilo
pouze 12. 12., pak následoval déšť se sněhem. Od 27. 12. nastal celodenní mráz,
jinovatka a jasné počasí. Teploty zůstaly
pod bodem mrazu až do konce roku.
Rok 2008 v číslech:
Srážky za měsíc:
leden		
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec

Srážky za rok 2008: 456,7 mm
Nejvyšší měsíční srážky: červenec, 63,5 mm
Nejnižší měsíční srážky: září, 11,6 mm
Nejvyšší denní srážky: 4. 7., 19,2 mm
Nejvyšší sněhové srážky: 5. 1., 4 cm
Nejvyšší sněhová vrstva: 6. 1. a 13. 12., 4 cm
Nejvyšší teplota: 1. 8., +31,2 °C
Nejnižší teplota: 31. 12., -7,8 °C

Zima dokáže v Úvalech vytvořit malebná zákoutí
Foto R. Navrátil
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23,3 mm
12,1 mm
27,8 mm
43,2 mm
59,0 mm
47,6 mm
63,5 mm
63,4 mm
11,6 mm
48,0 mm
29,8 mm
27,4 mm

Výzva občanům města

17. listopadu 2009 uplyne 20 let od
zahájení boje za svobodu a demokracii,
tzv. SAMETOVÉ REVOLUCE. Budeme
si připomínat dobu předání moci
totalitního systému nově vznikajícímu
demokratizačnímu systému, vznik
Občanského fóra, dalších demokratických
subjektů, postupnou přeměnu celé
naší společnosti ve smyslu demokracie
a prosperity.
Vedení města se rozhodlo prostřednictvím Komise pro kulturu Rady města
Úvaly uspořádat k tomuto významnému
výročí výstavu. Obracíme se proto na vás,
na občany města, pamětníky oněch událostí před dvaceti lety, pamětníky zakládání Občanského fóra v Úvalech, pamětníky
jednání s tehdejším městským národním
výborem, pamětníky personálních změn
ve vedení města apod. se žádostí o pomoc
a spolupráci, o zapůjčení dobových dokumentů a dalších písemností, fotografií,
plakátů, letáků, dobového tisku a dalších
historických materiálů, které připomínají
„Sametovou revoluci“. Kdo jste ochoten
cokoliv z doby před dvaceti lety zapůjčit pro uvažovanou výstavu, přihlaste se
na správním odboru Městského úřadu
v Úvalech u vedoucí odboru paní Jany
Tesařové, tel. 281982485, nebo u kronikáře města pana Dr. Vítězslava Pokorného,
Pražská 180, tel. 607120386, nejdéle do
30. června 2009. Následně se na vás konkrétně obrátíme.

Ing. Jiří Veselý,
srážkoměrná stanice Úvaly

Pomíjivá zimní krása - ledový list
Foto Ing. J. Loskot

Dr. Vítězslav Pokorný,
kronikář města a člen Komise
pro kulturu Rady města Úvaly
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Zeptali jsme se za vás
Obrátili jsme se na Ředitelství silnic a dálnic ČR
a ředitele Správy Prahy Ing. Tomáše Jílka s dotazem:

Jaký je aktuální stav přípravy stavby přeložky
silnice I/12 R1 – obchvat Úval?
Obdrželi jsme odpověď:
Na tuto akci, která je prohlášena za veřejně prospěšnou stavbu, byla zpracována dokumentace pro územní řízení, která
byla postupně projednána s účastníky řízení. Po dokončeném
projednání zapracoval projektant vznesené připomínky do
dokumentace. Pro uvažované zábory pozemků byl vydán souhlas s odnětím ze zemědělského a lesního půdního fondu.
V lednu 2008 byla předána aktualizovaná verze dokumentace (DÚR) pro uvedenou akci. Aktualizace spočívala zejména
v doplnění požadavků a upřesnění z průběhu projednávání. Nejvýznamnější změnou bylo zařazení mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Újezd nad Lesy do projektu. Dále byla dokumentace aktualizována podle platných norem a předpisů.
Dne 9. 1. 2008 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí u Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy – odbor stavební
úřad, který je pověřen vydáním územního rozhodnutí na akci
v celé délce 12,601 km.
Stavebním úřadem byla učiněna výzva k doplnění podkladů
pro územní řízení s termínem květen 2009 s tím, že následně
bude vypsáno vlastní územní řízení. Po vydání předmětného

územního rozhodnutí budou zahájeny práce na dokumentaci
pro stavební povolení včetně podkladů pro majetkoprávní
vypořádání dotčených nemovitostí.
V současné době jsou zajišťována vyjádření a stanoviska požadovaná stavebním úřadem k doplnění a je dokončena aktualizace hlukové studie. Předmětem její aktualizace bylo rozšíření
stávající studie o posouzení vlivu MÚK Koloděje (při respektování nové zástavby), včetně zohlednění aktuálního stavu
nových staveb, popř. nových stavebních pozemků podél celé
trasy. Celá studie je aktualizována v souladu s novým Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Do nových výpočtů jsou zavedeny
aktualizované dopravní intenzity pro horizont uvedené stavby
do provozu. V návaznosti na studii byla vyvolána další jednání
s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Středočeského
kraje.
Současně jsou shromažďovány doklady potřebné pro stanovisko DI Policie ČR a výjimky vzdáleností křižovatek v trase
přeložky. Pro zajištění koordinace jsou svolávána koordinační
jednání investora s projektantem a účastníky řízení.
Z hlediska termínů přípravy a realizace lze v tuto chvíli pouze
konstatovat, že do konce 1. pololetí t. r. by mělo být vypsáno
územní řízení.
Ing. Tomáš Jílek, ředitel Správy Praha ŘSD ČR

Projektovaná trasa obchvatu silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly je vyznačena fialovou barvou.
Zdroj: ŘSD ČR
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Názory čtenářů

Dalších pár vět k zamyšlení
Vážení čtenáři, chtěl bych navázat na článek pana Loskota
„Zamyšlení do nového roku“ a tak trochu pokračovat v tématu,
které otevřel.
Před dvěma lety jsem se přistěhoval do Úval, do oblasti Na
Slovanech. Po strastiplném období výstavby domku, kterým
si projde každý stavebník, jsem byl rád, že se mohu v klidu
postupně asimilovat do nového prostředí. Velice příjemně
mě překvapili sousedé z řad novousedlíků i starousedlíků,
kteří rádi prohodili pár slov na ulici i přes plot. Tak jak je to
všude v životě, našlo se i pár jedinců, kteří neodpověděli ani na
pozdrav. Asi mají nějaký problém s mou osobou, nicméně je to
jejich věc…
Na jaře jsem si pořídil psa a začal podnikat procházky. Nejblíže
je hřiště na konci Chorvatské ulice a pak dolů ke Lhotáku.
Hned ze začátku jsem si vyzvedl pytlíky na psí exkrementy na
městském úřadu a ač z počátku s lehkým odporem jsem každý
„dáreček“ mého psa sebral do pytlíku a vhodil do koše buď na
hřišti nebo až na hrázi Horního úvalského rybníka. Chápu, že
z počátku může každému z nás dělat problém sebrat a odnést
to pejskovo tentonoc, nicméně patří to k nutnosti! Bohužel
je pravdou, že spousta lidí tak nečiní, neboť okraj a zadní část
hřiště je těmito „dárečky“ poseta a ještě horší situace je na hrázi
Horního úvalského rybníka hned v okolí nového koše a na
břehu Lhotáku. Dlouho let jsem žil v centru Prahy a kličkování
na úzkém chodníku mezi exkrementy mi začíná připomínat
právě výše zmíněnou trasu.
Ba co víc. Nejenže někteří jedinci nechají bez povšimnutí
svými pejsky vykonat jejich potřebu na místech, kde se často
pohybují lidé jak s psíky, tak i s dětmi, ale není jim vůbec proti
mysli zanechat hromádku téměř před brankou do domu. Když
se budovala silnice v horní části Chorvatské ulice a nakonec
nebylo možné vybudovat po levé straně chodník, rozhodl jsem
se pás osázet. Nežádal jsem město o žádný finanční příspěvek
a ze svých prostředků jsem zakoupil kůrový mulč a odolnější
druhy rostlin. Celý pás jsem pak zamulčoval a osázel. Měl jsem
radost, že tak bude alespoň o něco víc vegetace hned u silnice.
A pak jsem se nestačil divit. Obden jsem musel mulč uhrabávat,
sbírat obaly od různých laskomin. Nechtěně jsem si tím rozšířil
prostor, který obcházím s lopatkou za účelem sbírání hromádek.
Vrcholem však bylo období adventu, kdy někdo musel vyrvat
malou borovičku právě hned vedle branky.
Je mi z toho smutno. Chápu, že z dob minulých máme pokřivený
charakter, kdy jsme něco jiného říkali za zavřenými dveřmi
domova a na veřejnosti. Razilo se heslo: „Kdo nekrade, okrádá

rodinu“. Již však uplynulo 20 let, kdy jsme měli možnost změnit
naše myšlení. Cožpak je nutná vždy perzekuce a hrozba pokut?
Cožpak některým z vás není blbé odhodit papírek na ulici,
nesebrat exkrement vašeho psa, ničit práci a dílo jiných?
Zaujal mě příběh kamaráda, který v nedaleké obci vysledoval
podle stop ve sněhu psíka postarší dámy, který mu nechal před
brankou hromádku. Tu pak zabalil a pověsil ji oné dámě na
kliku vchodových dveří. V Letenských sadech v Praze zase ke
každé hromádce zapíchli stojánek s fotografií páníčka. Tyto
dva recesní způsoby řešení problému neukázněných sousedů
se mi líbí. Což byste vy, neukáznění sousedé, říkali tomu, když
si nainstaluji kameru monitorující okolí domu s příslušným
upozorněním, jak přikazuje zákon, a založím na záhonu skanzen
hromádek a odpadků spolu s vašimi fotografiemi, nebo vám
doručím k vašim dveřím to, co jste zanechali bez povšimnutí?
Zkuste se zamyslet a představit si, jak by vám bylo, kdyby
to stejné někdo ponechal před vašimi dveřmi, na zahrádce,
v bytě…
Ing. Jiří Brázda

Nejen pochvala…

Jsem prodavačka v malém krámku „Potřeby pro zvířata“
v Úvalech. Vloni na podzim ke mně přišla dvě děvčata s prosbou, jestli by mohla u mě nechat kasičku. Byla jsem samozřejmě
zvědavá, a tak jsem se zeptala, na co se bude šetřit? A opravdu
jsem byla velice překvapená, když mi děvčata řekla, že je to na
opuštěné pejsky do útulku. Tato děvčata jsou ve věku dospívání
a mohla by mít úplně jiné zájmy, a ne se zajímat o opuštěná
zvířata. A tak jsme začali se sbírkou. Dospělí se podíleli velkou
měrou, nebyl zákazník, který by nepřispěl. Přicházeli i malí prvňáčkové a děti z naší školy. Malé děti si koupily pro svého pejska nebo kočičku něco malého a byly rády, když jim zbyla třeba
korunka nebo dvě a mohly ji hodit do kasičky. Když se zamyslíme, že v naší uspěchané době mají naše děti takové nápady,
tak bychom je měli podpořit. V loňském roce bylo vybráno
950,- Kč a nakoupené jídlo pro pejsky bylo odvezeno do útulku
v Poděbradech. Chtěla bych těmto dětem nejen poděkovat, ale
zaslouží si i velkou pochvalu.
					
		
Vladislava Michalcová

Ze zápisníku policie
Vidět a být viděn

Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám.
Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha
tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Právě chodci
a cyklisté jsou velmi lehce zranitelní a jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu. Proti autu, motorce a kamionům
mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.
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Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou
snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Zvýšení viditelnosti
Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky
z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný
kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může
řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla
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Ze zápisníku policie
Vidět a být viděn

a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke
zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují
viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Zatímco osoba s modrým oblečením je viditelná na vzdálenost
18 metrů, osoba s červeným oblečením na vzdálenost 24 metrů,
se žlutým oblečením na vzdálenost 37 metrů, osoba s bílým
oblečením je viditelná na vzdálenost 55 metrů. Osobu s reflexním oblečením řidič tedy spatří podstatně dříve.
Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé
oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5
sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím
způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci
a cyklisté dají dostatek času!
Děti
Děti jsou na silnicích ohroženy víc než jiní chodci. Jsou méně
soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat.
Nejdůležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé
oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich
každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.
Cyklisté
Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení
dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou,
zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech

a v paprscích jízdních kol (mohou být doplněny reflexními
proužky na botách a oděvu). Za snížené viditelnosti musí být
kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem
vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.
Pamatujte, že reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
Alkohol
Velmi častým viníkem dopravní nehody bývá alkohol. Ten však
před jízdou nepožijí jen řidiči motorových vozidel, ale velmi
často také právě chodci a cyklisté. Vlivem alkoholu pak u všech
dochází ke špatnému odhadu vzdálenosti, nesoustředěnosti a
špatným reakcím. A pokud se k alkoholu přidá například i rychlá jízda, nastávají situace, kterým by se dalo předejít. Při střetu
jsou pak těmi slabšími a ohroženějšími většinou právě chodci
a cyklisté, kteří nemají proti vozidlům šanci. Kvůli alkoholu
u řidičů, chodců a cyklistů se mnozí již domů nevrátili.
Policisté preventivně-informační skupiny Praha - venkov znovu
upozorňují řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby
dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. V novém roce přejeme všem, aby se ze svých cest vždy
vrátili v pořádku. A to se podaří jen tehdy, budeme-li k sobě na
cestách ohleduplní, nohu z plynu občas sundáme a nervozitu
ani alkohol za volant nepustíme.
nprap. Štěpánka Zatloukalová,
tisková mluvčí územního odboru Policie ČR Praha-venkov

Zajímavosti
Jeden ze slavných Úvaláků
Je to již neuvěřitelných osmdesát let, co
se v Úvalech narodil vynikající sportovec a výborný kamarád Vladimír Kejř.
Bylo to přesně 20. 1. 1929. Žije ještě
dost pamětníků, kteří si jistě rádi připomenou jeho skvělé gymnastické výkony, které ho vynesly až do reprezentace
Československa a s ní i na dvě olympiády. V roce 1952 v Helsinkách skončil
Vladimír Kejř ve víceboji na 54. místě
a družstvo na l. místě a v roce l956
v Melbourne byl ve víceboji na 23. místě
a družstvo na 4. místě. Tam si při dopadu po prohnutém saltu obnovil zranění
nártu, avšak přes velkou bolest sestavu
dokončil a musel být po sestavě odnesen
do šatny. Zdálo se, že na poslední nářadí
- koně už ani nenastoupí, ale přes viditelnou bolest přece jen i tuto sestavu dokončil a byl odměněn bouřlivým potleskem.
Myslím, že by se nemělo zapomínat i po
těch dlouhých letech na osobnosti, které
byly úzce spjaty s Úvaly a Vláďa, na kterého byli v té době všichni Úvaláci tak hrdí,
patří mezi ně. Ještě snad na doplnění, pan
Vladimír Kejř zemřel 9. 5. 1981.
Jiří Štork

Vladimír Kejř
a jeho karikatura cvičení na bradlech
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Kultura a volný čas

V krátké době poté, kdy Úvaly navštívily
dvě významné herecké osobnosti, paní
Hana Maciuchová a pan Otakar Brousek
st., při vzpomínkovém nedělním podvečeru na spisovatelskou dvojici bratrů
Karla a Josefa Čapka, se mohou úvalští
diváci osobně setkat s další divadelní
osobností, s režisérem mnoha činoherních inscenací, ba dokonce se šéfem
činohry Národního divadla, panem
Michalem Dočekalem.
Pro pamětníky není toto jméno neznámé. Mnozí si jistě vzpomenou na úvalského lékaře MUDr. Jaroslava Dočekala.
Ano, současný režisér a umělecký šéf
činohry Národního divadla je zástupcem už třetí generace rodiny Dočekalů
v Úvalech. Pan režisér si do programu
připravil vyprávění o Národním divadle,
o jeho činohře a o přípravě téměř tří
desítek titulů pro činoherní scénu od
klasiky až po současnou hru v sezoně
2008-2009.
K setkání s jedním z trojice šéfů
Národního divadla - opery, činohry
a baletu dojde v Úvalech v polovině
února t. r., a to v pátek 13. 2. v 18 hodin
v kulturním sále DPS na náměstí
Svobody.
Součástí tohoto večera bude i malá výstava vzpomínek na přední herce a herečky
ND Praha, vlastně na jeho bardy a divy
dnes již historicky slavných období. Pan
Jiří Štork zde ukáže účastníkům večera
autogramy a další dokumenty známých
hereckých jmen. Vystaveny budou i knižní dokumenty dějin pražského ND od
výstavby historické budovy, přestavby
po jejím požáru až po ne tak dávnou celkovou rekonstrukci obou jeho hlavních
budov, historické budovy ND včetně
Nové scény i budovy Stavovského divadla včetně Divadla Kolowrat.
V závěru večera pan režisér Michal
Dočekal bude připraven k besedě nad
otázkami přítomných účastníků.
K účasti na tomto večeru zve Komise pro
kulturu Rady města Úvaly.
Ing. Vladimír Kolomý

Jožka Šmukař vystoupí
s cimbálovkou v Úvalech

Dobrá zpráva pro všechny sousedy
a příznivce moravských písniček. Známý
folklórní zpěvák Jožka Šmukař vystoupí
na prvním ročníku Moravského plesu
v Úvalech.
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Jeho jméno není mezi milovníky moravské lidové a především cimbálové muziky rozhodně nic neznámého. Avšak i ti,
kteří cimbálovou muziku nevyhledávají,
si jeho písničky rádi poslechnou. V průběhu své dlouholeté kariéry profesionálního zpěváka spolupracoval především
s vynikajícími cimbálovými muzikami
a dechovými orchestry po celé Moravě
i Česku. V minulosti působil i v Moravance
Jana Slabáka, v brněnské Moravěnce
a natočil mnoho televizních pořadů
(např. Putování za písničkou, Česká muzika na Žofíně, Vyhrávala kapela, Nikdo
není dokonalý, Prima jízda nebo Prima
vařečka). Na svém kontě má přibližně
30 vydaných titulů CD, z nichž poslední „Pohár vína s přáteli“ natočil přímo
u sebe ve vinném sklepě ve
Starovičkách.
Moravský ples s Jožkou Šmukařem
v doprovodu cimbálové muziky se
bude konat 28. února 2009 v sokolovně
v Úvalech.

Komise pro kulturu
Rady města Úvaly
zve občany Úval i širšího
okolí na kulturní večer

„NÁRODNÍ
DIVADLO PRAHA
A JEHO ČINOHRA“
v pátek 13. února 2009 od 18 hodin
za osobní účasti šéfa činohry ND,
režiséra pana Michala Dočekala,
v kulturním sále Domu
s pečovatelskou službou
na náměstí Svobody v Úvalech.

placená inzerce

O Národním divadle v Úvalech
aneb Vyprávění šéfa činohry
Národního divadla
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Zprávy z MDDM
Vážení rodiče, milé děti,
máme pro vás několik
informací a novinek:

Zápisné na II. pololetí vybírá paní
Frýdmanová již od 12. 1. do 5. 2. 2009
v těchto hodinách: v pondělí a středu od
16.20 h do 17.30 h, v úterý a čtvrtek od
16.20 h do 17.00 h.
Vzhledem k tomu, že je Divokej Vašek
Bill právě v Indii, jeho kytarový kroužek
začne opět svou činnost od 16. února.
Náhradní hodiny budou podle předchozí
dohody, ale již teď se můžeme těšit na
jeho výstavu fotografií z cest.
Oddělení estetiky od ledna povede Iva
Pospíšilová. Přejeme jí, ať se daří.
Radek Navrátil doplnil na www.
mddmuvaly.cz fotogalerii a nyní zde
najdete mimo jiné krásné fotografie
z taneční i dramaticko-hudební akademie. Radkovi děkujeme.
V tomto roce máme zajištěno několik
divadelních představení pro nejmenší
diváky. Doufáme, že se jim v provedení
Liduščina divadélka budou líbit.
V roce 2008 jsme doplatili úvěr na rekonstrukci MDDM z roku 2002, z čehož
máme velkou radost. Oslavili jsme to tím,
že jsme se pustili do dalších úprav prostor
MDDM. Na děti v lednu čekal vymalovaný
taneční sál s vyměněnými okny a novým
vybavením (skříně, rolety, promítací plátno), nová okna a vestavěnou skříň má také
pracovna výtvarné výchovy a kuchyně
a i zde je vymalováno. Stejně tak v šatně,
kde kromě nových nástavců na kostýmní
skříni budou v brzké době i nové lavičky
pro děti. Během prvního čtvrtletí bude
dokončeno malování v celém domě dětí
a dovybaven mateřský klub. Jen bychom
vzhledem k poptávce potřebovali ten náš
domeček nafouknout.
A to je zatím vše. Tak se v tom novém
roce mějte úžasně, hodně zdraví a pohody a ať je vám u nás dobře.
To vám všem přeje ředitelka
MDDM Jana Pospíšilová.

„Draka bolí zub“ - předškolní děti

„Malé kotě“ - nejmladší děti do 4 let

„Větříček a vodička“ - Rytmus I moderna „Slavnost chryzantém“
- Rytmus II moderna

„Disko I“ nejmladší začátečníci

“Noc a den“ Rytmus III A - soutěžní disko

“Hip hop I a II nesoutěžní děti

„Pastelky“ - přípravka TS Rytmus do 7 let

“Náš muzikál“ - Rytmus III moderna

„Christmas street“ Factor dance crew
- Street dance skupina při MDDM

„Disko II“ nesoutěžní začátečníci

“Za ruku“ Rytmus IV moderna

Vánoční akademie MDDM
V neděli 21. 12. 2008 se konala
v Salesiánském divadle Vánoční akademie
tanečního oddělení MDDM. Představily
se v ní všechny taneční kroužky a sál
byl narvaný k prasknutí. Něco málo vám
napoví ukázky fotografií Radka Navrátila.
Další záběry z akce najdete ve fotogalerii na stránkách www.mddmuvaly.cz.
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Zprávy z MDDM
Hudebně dramatická akademie v MDDM

Vánoční atmosféru navodila Markéta Brzobohatá
a Petra Závišová

Filip, Kuba, Lucka, Honza, Agáta, Míša a Káťa nás
dovedli do Betléma

Dan Bílý, Mirka Tichá a Marta Kuchařová hráli krásně

Naši nejmenší dramaťáčci měli své premiérové
vystoupení, 4x foto R. Navrátil
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Zprávy z MDDM
I malé děti mají fantazii

Vážení čtenáři, dnes máme pro vás ukázky z připravované
publikace „Naše první knížka“, kterou tvoří texty a obrázky
dětí z dramatických kroužků MDDM. Že to jsou šikulkové
a dokáží své představy ztvárnit nejen výtvarně, ale i formou
vyprávění, se můžete právě teď přesvědčit.
Jana Pospíšilová, vedoucí dramatických kroužků
Traktůrek, co usnul na silnici
David Šveňha, 5 let
Traktůrek jel z garáže a jel na poušť. Potom mu ale cestu zkřížila
značka práce na silnici. A potom musel přejet most a jet přes
silnici, kde byla závora. Zapadlo slunce a traktůrek usnul přímo
na silnici a spalo se mu dobře až do rána.
O domečku, který má oči
Adam Němec, 5 let
Byl jeden domeček, stál pořád na místě a neměl pusu, oči a nos.
Jednou ho zaneřádili vandalové. Počmárali ho a domeček byl
smutný. Vůbec se mu to nelíbilo, ale šel okolo pan strážník, dal
vandaly do vězení a ještě museli domeček opravit a namalovat.
A od těch dob má domeček oči.

„Naše první knížka“ se líbila nejen dětem
Foto R. Navrátil
(Další dětské minipříběhy uvedeme příště.)

Okénko knihovny

„Co Čech, to knihomil“ … psala koncem roku Mladá fronta Dnes.
Dále citujeme: „Podle průzkumů jsou
Češi jedni z největších čtenářů. Čteme
víc, než se zdá,” říká Jiří Trávníček, literární vědec, který zpracoval výsledky zatím
nejrozsáhlejšího průzkumu zaměřeného
na čtenáře a čtení v tuzemsku. “Lepší jsou
již jen skandinávské státy a Kanaďané. …
Vraťme se do Česka a hledejme důvody
výsledků průzkumu. Už od první republiky fungovaly domácí knihovny. Za socialismu sloužily často i jako náhradní zdroj
informací, ba i vzdělání, navíc knihy byly
majetek, který se nedal znárodnit. … Jsme
národ zrozený z jazyka a knihy. Novodobá
čeština se rodila díky spisovatelům, kněžím, učitelům. Ovšem čtenářská kultura
se mění, sledujeme různá média. Dříve se
katastroficky říkalo, že televize krade čas
na čtení. Ale takto se to vykládat nedá,”
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říká dále Jiří Trávníček. “Spíš se snažíme žít s knihou, internetem a televizí.
Hledáme nejlepší způsob soužití.”
Pod tyto názory se Městská knihovna
v Úvalech může s vlastními zkušenostmi
podepsat.
Co říkají základní statistické údaje za rok
2008 o úvalské knihovně? Máme 580
registrovaných čtenářů. Můžou si vybrat
z 23 755 knih v celkové ceně 2 320 074,Kč. V minulém roce se knižní fond rozrostl o 874 koupených nebo darovaných
svazků. Odebíráme přibližně 46 titulů
časopisů. V uplynulém roce prošlo knihovnou 8 794 návštěvníků. Průměrně si
každý čtenář vypůjčil za rok 46,2 knih
nebo časopisů. Mezi čtenáři jsou ale značné rozdíly, někteří si vypůjčí ročně téměř
200 knih, jiní jenom jednu. Do ostatních
knihoven v České republice bylo zasláno 7 knih, naopak od ostatních knihoven bylo vyžádáno v rámci meziknihovní
výpůjční služby 142 publikací, přibližně
jedna třetina z nich byly zvukové knihy
pro nevidomé. Ve spolupráci se základní
školou proběhlo 17 besed formou hry
pro děti. Každou poslední středu v měsíci je knihovna otevřena pro maminky
s dětmi ve věku do 6 let.
3. ledna 2009 MF Dnes opět píše: „Čtěte
dětem – vyzývá rodiče televizní rekla-

ma v České televizi. Chcete mít chytré
a vyrovnané dítě? Předčítejte mu každý
den nahlas z knížky – aspoň dvacet minut.“
K iniciativě se připojily známé osobnosti, jako například Václav Havel, Michal
Viewegh, biskup František Lobkowitz,
Viktor Preiss a další. „Předčítání podporuje citovou vazbu mezi tím, kdo čte, a tím,
kdo poslouchá,“ říká dětská psycholožka
Václava Masáková. Pokud dítě poslouchá
příběhy od rodičů pravidelně, má jistotu, že se mu budou každý den v přesně
vymezenou dobu věnovat. „Dítě se cítí
důležité a milované, ví, že ten výlučný čas
během dne patří jen jemu,“ doplňuje Eva
Katrušáková.
K tomu jako knihovnice ze zkušeností
z besed se žáky místních škol ještě dodáváme: nechte i děti číst rodičům nahlas,
alespoň pět minut. Uvidíte, jak šikovné
máte děti. Druháci se například zhostili
23 rolí v pohádce O dvanácti měsíčkách
zcela s přehledem. Pobavili se a navíc
našli cestu do knihovny, kterou si možná
vyšlapou až do dospělosti a stáří. Třeba
ne všichni, ale za pokus to stálo.
knihovnice Městské knihovny v Úvalech
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O čem psal Život Úval před 45 lety
Ze života pionýrské organizace

V pátek 10. 1. asi ve 14 hodin jsme se vydali za s. Ebrem, aby
nám pověděl něco o založení pionýrské organizace v Úvalech.
Soudruh byl totiž prvním pionýrským vedoucím v Úvalech
v roce 1950. První šátkování bylo v sokolovně v dubnu 1950.
Na tomto šátkování byla přítomna národní umělkyně s. Marie
Majerová a jiné významné osobnosti Úval. Úvalské škole se
říkalo 211. škola Dukelských hrdinů. První pionýrská skupina
v ČSSR byla založena v Praze na Žižkově.
Odkud se v naší republice vzali pionýři? Naši soudruzi jezdili
do SSSR. Tam viděli, že sovětské děti mají jednotnou společnou

organizaci. U nás jich bylo mnoho: skauti, orli, junáci a jiní.
Proto soudruzi po návratu z SSSR navrhli, abychom i u nás založili jednotnou organizaci.
Tenkrát to měli pionýři těžší. Kdo měl na vysvědčení trojku
nebo jinou horší známku, musel odevzdat šátek. Byly hodnoceny i povahové vlastnosti.
Dnes už je u nás pionýrů mnoho. Jsme hrdi, že patříme do této
největší masové organizace mládeže.
V. R., 6. B

Školství
Zápis budoucích prvňáčků

K zápisu do prvních tříd se 16. 1. dostavilo 82 žáků. Zápis
bude uzavřen až po 6. 2. 2009, kdy se koná náhradní zápis pro
děti, které se nemohly zúčastnit řádného termínu. Děti provázely zápisem pohádky Tři medvědi, Malá čarodějnice, Mach
a Šebestová, O krtečkovi, Včelka Mája a Z pohádky do pohádky. Děti si zvolily pohádku podle svého přání a ta je provázela
celým zápisem.
Ing. B. Morávková, zástupkyně ředitele

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Již několik let pořádáme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
den otevřených dveří „Jak to chodí ve škole“. Letos proběhl 13.
1. Děti se mohly zapojit do vyučování v prvních a druhých třídách a seznámit se s průběhem hodin. V červnu se budou pro
děti přijaté do prvních tříd konat pracovní dílny a schůzka rodičů. O termínech a časech budou rodiče informováni na webových stránkách www.zsuvaly.cz, ve vývěsní skříňce na škole
a v MŠ Úvaly.
Ing. B. Morávková

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
Foto Ing. B. Morávková

Střípky z naší základní školy - leden
6. 1.		

návštěva divadla – 5. roč.

7. 1. 		

návštěva ZOO – 6.B, 7.B, C

12. 1.		

exkurze Toulcův dvůr – 8.B

13. 1.		
		

Jak to chodí ve škole
– pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

15. 1.		

návštěva ZOO – 6.A, 7.A

16. 1.		

zápis do prvních tříd

19.-22. 1.

dopravní výchova – I. st. (Policie ČR)

19.-22. 1.
		

základy první pomoci
4. a 5. roč. (Policie ČR)
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Organizace a spolky
a následně byl strom ve spolupráci s HZS Český Brod po částech
odřezáván a hašen. Samotný zásah trval přibližně půl hodiny.
14. prosince ve dvě hodiny v noci se konal podobně časově
nenáročný zásah. Tentokrát v Nerudově ulici v Úvalech slabě
hořel kontejner na plast. Jedním proudem vody byla celá událost rychle vyřešena.
Ve čtvrtek 18. prosince k páté hodině odpolední došlo na silnici
I/12 u Úval k nehodě jednoho vozidla. Řidič sjel se svým osobním automobilem do roští asi 30 m od vozovky. Přivolaná jednotka automobil z roští vyřezala a vytáhla. Po prošetření nehody
Policií ČR pokračoval řidič se svým automobilem dál v jízdě.
Pohodu a klid Štědrého dne narušil některým členům jednotky poplach kvůli vzplanutí sazí v komíně jednoho rodinného
domu v Sibřině. Po příjezdu prvního zásahového automobilu na
místo byla však jednotka z důvodu zažehnání nebezpečí odvolána zpět a zásahu se tedy přímo nezúčastnila.
Další výjezd se konal až 8. ledna, kdy byli hasiči před polednem
upozorněni na oheň v areálu starého statku v ulici 5. května
v Úvalech. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná sice
o nedovolené a neohlášené pálení odpadu, ale plameny se
nemohou šířit do okolí. Proto nebyla jednotka v tomto případě
nucena zasahovat.
Poslední popisovaný výjezd zaměstnal jednotku 11. ledna. Asi
v pět hodin ráno se rozhořel stoh slámy u silnice na Přišimasy
vedoucí od státní silnice I/12. Veškerá snaha hasičů zlikvidovat
požár se však minula účinkem, jelikož v době jejich příjezdu
byl oheň již příliš rozšířen. Z důvodu, že se plameny od stohu
nemohly přenést do okolí, bylo rozhodnuto nechat slámu dohořet a místo kontrolovat. Průběžné dohašení ohně a hlídání místa
trvalo dva dny.
za JSDH Úvaly Milan Bednář

Od listopadu si jednotka sboru dobrovolných
hasičů připsala 6 výjezdů

Od poloviny listopadu minulého roku do poloviny ledna se
konalo celkem 6 výjezdů, přičemž v pěti případech šlo o požáry.
Jeden zásah zapříčinila nehoda osobního automobilu.
Poslední listopadový výjezd se konal 25. dne tohoto měsíce
a jednalo se o malý požár. Jednotce byl v půl deváté ráno ohlášen požár v dutině stromu v ulici Podhájí v Úvalech. Na místě se
hasiči rozhodli nejprve zabezpečit požářiště, aby se oheň nešířil
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Marný boj s plameny u Přišimas. Foto Petr Rytina ml.
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Sport
Prosincové schůzky mladých hasičů

Na začátku prosince vyšla první páteční schůzka na 5., tedy na
den, kdy tradičně chodí Mikuláš, čert a anděl. I k nám tato trojice přišla a dětem přinesla balíčky s ovocem, čokoládou a oříšky.
Ale jak už to tak bývá, nebylo to zadarmo, ale za básničku nebo
písničku. Než každé dítě předneslo tu svou, hodinová schůzka
utekla jako voda a děti se rozešly domů čekat se svými rodiči
a sourozenci na Mikuláše a jeho nadílku. Za týden se naše učebna proměnila v dílnu na výrobu dárků pod stromeček. Barvilo
se, stříhalo, lepilo… Děti vyráběly veselé postavičky z dřevěných
koláčků, látky a korálků, aby tím na Vánoce udělaly radost někomu ze svých blízkých. Snad se jim to podařilo. Poslední předvánoční pátek byl věnován tradiční vánoční besídce, kde si nejen
děti dávaly drobné dárečky, ochutnávaly cukroví a hrály různé
hry. Ovšem před Vánoci jsme se sešli ještě jednou. V pondělí 22.
jsme jeli na výlet do Prahy. Sraz byl na nádraží, jeli jsme vlakem,
pak metrem a pak stoupali po schodech k Pražskému hradu. Šli
jsme se podívat na vánoční výstavu betlémů, kde byly k vidění
exponáty staré i nové, ze dřeva, z papíru, z keramiky. Prošli jsme
kolem chrámu sv.Víta a sešli ke Karlovu mostu. Přešli jsme na
druhou stranu Vltavy a došli na Staroměstské náměstí, kde jsme
měli hodinu rozchod na prohlídku vánočních trhů. Když jsme
se opět sešli, šli jsme se ještě posilnit do „mekáče“ a pak už hurá
domů.
V novém roce samozřejmě náš kroužek pokračuje a srdečně
zveme další zájemce o naši činnost mezi nás. Rozšiřte kolektiv
mladých hasičů a pomozte našim družstvům k novým úspěchům na soutěžích v požárním sportu! Těšíme se na vás.
za SDH Úvaly Alena Tesařová

SK ÚVALY A HOSPODA “U KÁŠI“ POŘÁDÁ
V SOBOTU 7. ÚNORA 2009 OD 15.00 HODIN
V HOSPODĚ “U KÁŠI“ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

II. TURNAJ V ŠIPKÁCH
PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE – MUŽE I ŽENY
501-SINGLE OUT NA DVĚ VÍTĚZNÉ HRY,
PĚT AUTOMATŮ
ODMĚNY PRO ŠEST NEJLEPŠÍCH,
NEJLEPŠÍ ŽENU, PRVNÍ BINGO A NEJVYŠŠÍ ZAVŘENÍ
STARTOVNÉ 100,- Kč
!! OBČERSTVENÍ Z GRILU
A UDÍRNY ZAJIŠTĚNO !!!
Registrace na tel. 606 894 920 p. Kroupa, 602 384 790
p. Krutský, nebo na místě
7. 2. 14.00 – 15.00 hodin

SOBOTA 21. BŘEZNA 2009
OD 20.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

KARNEVAL FOTBALISTŮ
HRAJE DD COMBO OLDŘICHA DOLEŽALA
PRO ŠEDESÁT NEJLEPŠÍCH MASEK ODMĚNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 12. LEDNA
V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ, PRAŽSKÁ UL.
REZERVACE NA TEL. 728 120 155 J. LÍZNER
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ V SOKOLOVNĚ
V SOBOTU 21. 3. OD 18.30 HODIN
SRDEČNĚ VÁS ZVOU ÚVALŠTÍ FOTBALISTÉ

SOBOTA 28. ÚNORA 2009 OD 14.30 HODIN
V HOSPODĚ “U KÁŠI“
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

VALNÁ HROMADA
SK ÚVALY
HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZoNY,
PLÁNY A VÝHLEDY DO DALŠÍCH LET,
DISKUZE, VOLBA VV SK ÚVALY
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY
A PŘÍZNIVCE FOTBALU
VV SK ÚVALY
Kroužek mladých hasičů na prosincovém výletě v Praze
Foto P. Rytina
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Církev

Církev československá husitská v Úvalech
Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – únor 2009
Neděle 1. a 8. 2. v 9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí
			
Večeře Páně
Neděle 15. 2. v 9 hodin – Společné modlitby,
			
bohoslužba slova
Neděle 22. 2. v 15 hodin – Songová bohoslužba

Kroužek Křesťanské výchovy hrou pro děti
– v pondělí a úterý v 15.30 hodin
Zkoušky pěveckého sboru CHRISTI Úvaly
– v pondělí v 17.30 hodin
Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly,
mobil – 605920773
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz
Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech

Historie
Výročí měsíce

V historii Úval bylo uděleno 15. února
1863 první čestné občanství, které získal
František Lev Charbuský, tehdejší ředitel
Pražsko-úvalské horní a hutní společnosti. Jak uvádí úvalská kronika, byl „Za
velké zásluhy pro blaho obce Ouvalské
od zastupitelstva obecního za čestného
souseda jednohlasně zvolen“.
Na konci 30. let 19. století bylo v západní
poloze městečka na dnešním Úvaláku
objeveno naleziště železné rudy, což
vzbudilo velké naděje na případný rozvoj
těžby v této oblasti. Před rokem 1841 zde
byl skutečně Matějem Sieglem založen
důl, který v 50. letech 19. století převzala nově založená Pražsko-úvalská horní
a hutní společnost – „Prag-Auwaller Berg
+ Hütten Gewerkschaft“, jejímž ředitelem byl právě František Lev Charbuský.
V roce 1860 zde bylo v provozu již osm
šachet, v nichž pracovalo asi padesát
horníků.
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města

Historické kalendárium
kulatých výročí města
Úvaly v roce 2009

575 let – 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.
520 let – 11. 9. 1489 - Jindřich ze Stěžova
v Úvalech postavil se souhlasem krále
Vladislava II. Jagellonského most přes
Výmolu, v dnešní Riegerově ulici,
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k němuž mu královským majestátem
panovník udělil dědičné právo vybírat
mýto. V majestátu krále Vladislava II.
Jagellonského Jindřichovi ze Stěžova
a na Hostýně byly Úvaly poprvé písemně
zmíněny jako městečko.

210 let – 20. 7. 1799 - Na přelomu
18. a 19. století postihly městečko
další průchody cizích vojsk, související
s koaličními válkami proti napoleonské
Francii. V Úvalech se rozložilo ruské
vojsko.

385 let – 1624 - Byly Úvaly přeřazeny církevní správou z Horek pod Tuklaty.

165 let – 15. 4. – 30. 11. 1844 - Za pouhých
osm měsíců byl postaven mohutný
železniční viadukt o devíti obloucích
přes úvalské údolí, jímž protékal potok
Výmola, dnes nazývaný „Devět kanálů“.

370 let – 28. 11. 1639 - Probíhala
třicetiletá válka a Úvaly byly vypáleny
švédskými vojáky pod velením generála
Banéra. Přes Úvaly a okolní vesnice se
několikrát přehnala vojska Sasů, Švédů
a císařských, která bez rozdílu drancovala
domy a vraždila bezbranné obyvatele. Ti,
kteří se zachránili, prchali do lesů, kde se
celá léta skrývali před jistou smrtí.
355 let – 1654 - Vzhledem k tomu, že po
třicetileté válce měly v Úvalech hospodáře
pouze tři stavení, došlo k opětovnému
osazování většiny opuštěných domů.
355 let – 1654 - První písemná zmínka
o Úvalech jako městysi v berním předpise, když se zjišťovaly škody po třicetileté
válce.
285 let – 1724 - Byla dokončena barokní
přestavba kostela Zvěstování P. Marie
v Úvalech.
275 let – 1734 - Úvaly přešly pod duchovní
správu hradešínského faráře Vojtěcha
Pokorného.
255 let –1754 - V Úvalech byla založena
poštovní stanice. Pošta zastavovala
v Běchovicích, v Úvalech a v Českém
Brodě.
235 let – 1774 - V Úvalech byla založena
místní triviální škola.

155 let – 1854 - Byl založen samostatný
Poštovní úřad v Úvalech. Tento poštovní úřad vystřídal starší poštovní stanici
s ohledem na zvyšující se dopravní provoz na trati i královské silnici.
145 let – 19. 7. 1864 - O první písemné
zmínce o Úvalech jako městysi v berním
předpise z roku 1654, když se zjišťovaly
škody po třicetileté válce, napsal c.k.
okresní přednosta Nettwall C.k.
okresního úřadu v Českém Brodě na
žádost Antonína Laschmanna, přednosty
městyse Ouval, ze dne 2. ledna 1864
v odpovědi: Ostatně však král. český
zemský výbor oznámil, že dle u tésamého
vloženého, od c.k. berního úřadu na
Pražském hradě vyhotoveného výtahu od
dne 26. května 1719 z berního předpisu
od roku 1654 dotčené místo (OuvalÚvaly) již v tomto předpisu co „městys“
vyznamenán jest, pak že to samé místo
v listině vyznání panství Škvoreckého od
30. října 1713 co „Robotní městečko“ a
v zemském rolním katastru od roku 1757,
též v součtu platů katastrálních panství
Škvoreckého od 9. září 1835 co „městys“
předepsáno jest. …
(pokračování příště)
Dr. Vítězslav Pokorný, kronikář města
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Úvalská vařečka

Společenská
kronika

SRNČÍ HŘBET S HRUŠKAMI (pro 4 osoby)

Vítáme nové spoluobčánky

Zvěřina v kuchyni

Potřebujete:
1 kg vykostěného srnčího hřbetu
8 kuliček jalovce
1 bobkový list
5 dkg másla
5 dkg anglické slaniny
šťáva z poloviny citronu
500 ml červeného vína
1 lžička rajčatového protlaku
20 dkg brusinek
1 – 2 lžičky cukru, sůl, pepř
50 ml koňaku
4 hrušky
500 ml bílého vína
vanilkový a skořicový cukr na obalení
1 menší brokolice
Postup:
Maso odblaníme a vetřeme do něj rozdrcené bobule jalovce,osolíme a opepříme. Osmahneme ho na másle, přidáme
slaninu nakrájenou na kostičky, bobkový list, zastříkneme citronem, podlijeme červeným vínem, přidáme protlak
a dusíme doměkka. Poté maso vyjmeme, do šťávy přidáme
2 lžíce brusinek a povaříme. Vše propasírujeme, dochutíme
koňakem, solí, cukrem, citr. šťávou a prohřejeme.
Maso nakrájíme a podáváme s hruškami, uvařenými v bílém
víně a obalenými v cukru, brusinkami, vařenou brokolicí
a bramborovými kroketami.
Dobrou chuť přeje Mgr. R.Vorlíčková, redakce
TÉMA NA BŘEZEN: RYBÍ SPECIALITY

Společenská kronika

Tereza Zabranská		
Dalmatská 1742
Natálie Mašková			
Dalmatská 1741
Dominik Kala			
Mánesova 912
Elen Grande			
Moravská 1715
Karolína Jindřichová		
Dalmatská 1763
Filip Batlík			
Havlíčkova 153
Všem dětem přejeme, aby vyrostly ve zdravé a šťastné
občany našeho města.

Únorová životní jubilea
75 let

Vlasta Němcová		
Kollárova 1121
Zdeněk Tischer		
Guth-Jarkovského 658
Jaroslava Skorkovská
Vítězslava Nováka 305
Josef Boubín		
Pražská 514
80 let Vlasta Jakoubková
Pražská 999
Ladislav Bořil		
Jungmannova 870
81 let Květoslava Lelková
Lužická 1455
82 let Jiřina Netušilová		
5. května 40
Karel Vorlíček		
Nerudova 155
Valerie Vrdlovcová
Chelčického 1220
Jindřich Lízner		
Pražská 524
83 let Josef Mestek		
Tyršova 397
Josef Dvořák		
Nerudova 121
Marie Koderová		
Kožíškova 467
85 let Marie Chramostová
nám. Svobody 1475
Zdeňka Nachlingerová Dobročovická 1315
Ladislav Pachta		
Klánovická 931
Helena Kudrnová
Dobrovského 535
86 let Jan Kudrna		
Dobrovského 535
Marie Albrechtová
nám. Svobody 1475
Emilie Kosová		
Klostermannova 653
Antonie Těšíková
Štefánikova 273
88 let Dana Štembergová
nám. Svobody 1570
Bohuslav Milota		
nám. Svobody 1570
89 let Josef Kabát		
Vrchlického 1167
93 let František Homolka
Ruská 350
95 let Anežka Kafková		
Sovova 936
100 let Božena Floriánová
Moravská 1697
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

Josef Kattauer			
Škvorecká 33
Ladislav Drexler			
Zálesí 1085
Žofie Merglová			
nám. Svobody 1475
Antonín Sosvor			
Chelčického 681
marie Tuláčková			
Dobrovského 548
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Marie Černá, matrikářka

Dne 26. 2. 2009 se dožívá krásného životního jubilea
100 let paní Božena Floriánová. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.
MUDr. Jan Šťastný, starosta města

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správním odboru MěÚ Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí
v Životě Úval uváděna.
Marie Černá, matrikářka
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Osobní
Dne 4. 2. 2009 by se dožila 100 let paní Zdenka Haringová, rodačka z Úval. Zemřela před 15 lety.
S láskou vzpomínají děti Zdeňka a František a vnoučata s rodinami.
Dne 21. 2. 1997 v nedožitých 69 letech jsme se s bolestí v srdci rozloučili s drahým manželem, tatínkem, strýcem, tchánem
a dědečkem, panem Miloslavem Vlasákem, rodákem z Úval ze Slovan. Drahý Mílo, ruku v ruce, po krátkých cestách chodili
jsme spolu, na dlouhou cestu ses vydal sám.
12 let vzpomíná zarmoucená manželka a synové s rodinami.
Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuji.
Ilona Vlasáková

Inzerce
ZDARMA zajistím prodej
a pronájem Vašeho
pozemku, bytu, domu.
Právní servis ZDARMA a
serióznost samozřejmostí.
Tel. 774 969 441
Hledáme paní či
studentku na pravidelné
hlídání osmiměsíčního
dítěte 2-3x v týdnu
v Úvalech. Termíny dle
dohody. Tel.: 733 536 714
Družstevní garáž na
Homolce ve spodní
řadě prodám nebo
dlouhodobě pronajmu.
E-mail: sedmikraska.
posta@seznam.cz

VYKOUPÍME DŮM, BYT, POZEMEK
v Úvalech, Praze a blízkém okolí do 40 km,
nebo zdarma do 2 měsíců zprostředkujeme prodej.
♦

právní servis zdarma

♦

oceňování nemovitostí soudním znalcem zdarma

♦

pomoc při exekucích

♦

vyřízení půjček a hypotečních úvěrů

♦

odkup pohledávek

♦

vyřizování dědictví notářem

♦

využití geodeta

♦

♦

♦

♦

pojištění nemovitostí a další služby

♦

Realitní kancelář urgentně hledá RD k pronájmu a
k rekonstrukci v Úvalech.
Při upozornění na prodej jakékoli nemovitosti na Vás čeká
peněžní odměna.
Mobil.: 606343132
Tel.:
281980491
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ÚVALY
603 505 987, 281 981 684
JSME PRO VÁS JIŽ 17 LET

Angličtina v Úvalech

Intenzivní jazykové kurzy angličtiny
Standardní metodou Cambridge University
Učebnice Headway
Důraz na komunikaci
· Individuální i skupinová výuka
· Firemní výuka
· Obchodní angličtina
Telefon: 774 106 514

Zhotovíme na zakázku
(popř. sami zhotovíme návrh)
· Kuchyňské linky i jakékoli atypické zařízení kuchyní a bytů včetně
domácích barů
Vyrobíme na zakázku
· Okna, dveře
(bezpečnostní vchodové-izolované proti promrzání)
· Do staveb schodiště všech typů – dřevěná i ocelová
(venkovní i vnitřní)
· Obklady dřevem starých betonových schodů
· Výroba krovů a montáž
· Výroba dřevěných staveb-pergoly, stání na auta-zahradní domky
· Malířské a lakýrnické práce
Dále provádíme

· Veškeré opravy nábytku, oken, dveří
· Možnost soustružení a frézování kovů
· Výroba plotů (dřevěných a ocelových), plotových vrat a mříží
i typizovaných bud pro psy dle plemen

Zařízení restaurací a obchodů

· Zhotovíme potřebná vybavení, regálové systémy, pulty, stoly, židle,

dělicí stěny, bytová mezipatra, vestavěné skříně s posuvnými dveřmi aj.
Vše ve vysoké kvalitě s možností výběru materiálu dle ceny
a jakosti (za nízké výrobní ceny).

M
Advokátní kancelář Trnka & Burdová
se sídlem v Praze má nyní 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.
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 info naleznete
na www.aktb.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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(BÝVALÁ HOMOLKA)
14. 2. 2009 od 21 hodin
velká valentýnská
párty
MÁME PRO VÁS 100 PLYŠÁKŮ

21. 2. 2009 od 21 hodin
ROCKOVÝ VEČER
THE SNAILS
ROLLINGSTONES - REVIVAL

TEL.: 603 934 058

Pohřební ústav
Pavel Kos

nabízí tyto služby:
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více
než 20 let. Zařídíme pro vás vše potřebné, dle vašeho
přání, kdekoli, za ceny nejlevnější v našem oboru.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo
emailem. Komu svěříte důstojný odchod vašeho
blízkého, záleží jen na vás.
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
tel. + fax : 321 622 615
nonstop linka : 602 221 511
email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

