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Skončil školní rok 2008 - 2009

Jako každoročně s nástupem léta utichly na dva měsíce školní budovy. 

V uplynulém školním roce je navštěvovalo 588 žáků z Úval a okolních 

obcí. V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel ve městě se v nejbližších 

letech počet dětí nebude snižovat. Zvýšit počet učeben by bylo možné 

rekonstrukcí budov ZŠ.

Areál Základní školy v Úvalech, foto Ing. V. Procházka

Návrh rekonstrukce budovy základní školy. 
Vizualizaci návrhu poskytla firma A.LT architekti, v.o.s.



Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Praze, 
ve Středočeském kraji a celostátně
V Praze volilo ODS 136 915 voličů a získala 40,29 % hlasů, ČSSD volilo 
50 432 voličů (14,84 %), KSČM 31 070 voličů (9,14 %) a KDU-ČSL 
15 312 voličů (4,5 %).
Ve Středočeském kraji dalo hlas ODS 102 403 voličů (35,98 %), ČSSD 
58 492 voličů (20,55 %), KSČM získala 39 766 hlasů (13,97 %) a KDU-
ČSL 11 313 hlasů (3,97 %).

Volby do Evropského parlamentu v České republice s přehledem vyhrá-
la ODS. Obdržela celkem 741 946 hlasů, což je celkem 31,45 %. Pro soci-
ální demokracii hlasovalo 528 132 občanů, což představuje zisk 22,38 
%. Do EP dostaly své zástupce další dvě strany, a to KSČM s 334 577 
hlasy (14,18 %) a KDU-ČSL, která získala 180 451 hlasů (7,64 %).

Místostarostka Úval ing. Helena Váňová předsedou 
dozorčí rady Region Pošembeří, o.p.s.
Na zasedání správní a dozorčí rady Region Pošembeří, o.p.s., byla zvo-
lena předsedou dozorčí rady této organizace místostarostka Úval, ing. 
Helena Váňová. Tato organizace, kterou již delší dobu město Úvaly fi-

nančně podporuje, obdržela nemalou dotaci na realizaci rozličných 
projektů podporujících rozvoj venkova z dotačního titulu ministerstva 
zemědělství „Leader“. O možnostech získání dotačních titulů z dotač-
ního fondu ministerstva zemědělství “Leader” se konal dne 16. června 
2009 seminář v úvalském domě s pečovatelskou službou. Jedná se sku-
tečně o rozsáhlou škálu možností, i když výše finančních prostředků 
pro jednotlivé žádosti nemůže dosahovat astronomických částek. Spo-
luúčast se bude pohybovat mezi 90 - 100%. Šanci na získání dotace má 
nejen město Úvaly, ale i jeho příspěvkové organizace (školy, školky) 
a další organizace - podnikatelé, kteří na území města vyvíjejí svoji čin-
nost. Pro zajímavost: šanci získat prostředky na rekonstrukci má napří-
klad i hotel Budka, nebo podobné aktivity sloužící k rozvoji cestovního 
ruchu, turistiky a podobně. Projekty mohou předkládat i rybáři, hasiči, 
chovatelé, modeláři - a byla by chyba, kdyby tak neučinili. Samozřejmě 
mohou být uplatněny i projekty různých občanských sdružení.
Existuje tedy další cesta, jak vylepšit vzhled města a podpořit 
zájmové činnosti různých typů. Bližší informace, pokud jste se 
nezúčastnili výše uvedeného semináře, můžete získat přímo 
na Region pošembeří, o.p.s. - kontakty na webových stránkách 
www.regionposemberi.cz . Informace může poskytnout i vede-
ní města, zejména nová předsedkyně dozorčí rady této organi-
zace, ing. Helena Váňová, místostarostka Úval.
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Život Úval – vydává Město Úvaly. Ročník 50. 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, Dr. V. Pokorný, 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 podatelna Městského úřadu Úvaly, paní Lenka 
Platzová, tel. 281 091 561, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Redakční uzávěrka zářijového čísla je 16. srpna 2009. Příspěvky zaslané po tomto datu nemusejí být v zářijovém čísle otištěny.

Volby do Evropského parlamentu konané 
na území České republiky
ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009

Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Úvaly
Okrsky: 3
Celkem zpracovány: 3; v proc: 100,00 %
Voličů v seznamu: 4 471
Volební účast: 37,42  %       
Vydané obálky: 1673
Odevzdané obálky: 1671
Platné hlasy: 1664

 

 Strana                  Platné hlasy 
Číslo název                                             celkem   v %   

1  Libertas.cz   12 0.72   
2 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 61 3.66   
3 Věci veřejné   48 2.88   
4 Občanská demokratická strana 770 46.27 
5 Suverenita   49 2.94   
6 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net 20 1.20   
7 Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl. 2 0.12   
8 Česká str. národ. socialistická 5 0.30   
9 Evropská demokratická strana 83 4.98   
10 Strana svobodných demokratů 0 0.00
1 l Demokratická Strana Zelených 3 0.18   
12 Česká strana národně sociální 0 0.00
13 Národní strana   10 0.60   
14 SDŽ-Strana důstojného života 7 0.42   
15 Humanistická strana  2 0.12   
16 Moravané   0 0.00
17 Spojení demokraté-Sdruž. nezáv. 0 0.00

 Strana                  Platné hlasy 
Číslo název                                             celkem   v % 

18 Liberálové.CZ   2 0.12 
19 Strana demokracie a svobody 0 0.00
20 Nejen has. a živn. s uč. do Evropy 5 0.30 
21 Komunistická strana Čech a Moravy 145 8.71 
22 „STAR. A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“    40  2.40 
23 Strana svobodných občanů  23 1.38 
24 SNK Evropští demokraté  35 2.10 
25 Balbínova poetická strana  4 0.24 
26 Strana zelených   61 3.66 
27 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0.06 
28 Lidé a Politika   l 0.06 
29 „Strana soukromníků ČR“  11 0,66 
30 Zelení    4 0.24 
31 Dělnická strana   4 0.24 
32 NEZÁVISLÍ   21 1.26 
33 Česká strana sociálně demokratická 235 14.12 

Život Úval

Městský úřadMěstský úřad 

foto Mgr. A. Janurová
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Upozornění pro čtenáře
Rada města přijala nové zásady pro vydávání měsíčníku Život Úval. Jsou 
uveřejněny na webových stránkách města a také jsou k nahlédnutí na 
správním odboru městského úřadu.
Vzhledem k vydání tohoto dvojčísla 7-8/2009 vyjde další číslo Života 
Úval až začátkem září.                                                                           redakce 

Z jednání rady města
Rada města přijala usnesení, kterým vypisuje podání námětu k využití 
pozemku proti nádraží a pozemku bývalé ČOV Úvaly u Horoušánek. 
Projednala a doporučila zastupitelstvu schválit hospodaření příspěvko-
vých organizací města a závěrečný účet města za rok 2008. Vzala na 
vědomí zápis z komise bytové a na její doporučení projednala  prodlou-
žení nájemních smluv končících  k 30. 6. 2009. Odsouhlasila návrh lik-
vidační komise.
Dále rada města na svém jednání odsouhlasila: 
• Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV, intenzifikace 
    a hrubé předčištění 
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
    Ing. J. Krutský
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
    Pozemkový fond ČR
• Vodohospodářské investice – stanovení priorit do žádosti 
    o dotaci z OPŽP
• Provizorní úpravy komunikací v ul. Glücksmannova, Šámalova 
    a ul. Zálesí
• Pořízení nového územního plánu města Úvaly 
• Rozdělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové 
    organizace
• Návrh na navýšení počtu pracovníků Městské knihovny Úvaly 
• Kronikářský zápis za rok 2008 
• Požadavky rodičů dětí ZŠ, projednané na jednání školské rady 
    dne 29. 4. 2009 
• Smlouvu o užívání věci – volební místnosti pro volby 
    do Evropského parlamentu
• Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z projektu 
    Česká knihovna 
• Návrh zásad pro vydávání měsíčníku Život Úval

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Námětové řízení
Město Úvaly na základě usnesení rady města ze dne 21. 5. 2009 vyhlašu-
je námětová řízení na využití následujících pozemků:
1. pozemek proti nádraží (1 301 m2 podle územního plánu smíšené 
území), p. č. 2007,
2. pozemek u bývalé ČOV Úvaly u Horoušánek ( 616 m2  podle územní-
ho plánu technické vybavení), p. č. 3268/56.
Obracíme se tedy na všechny, kterým nejsou Úvaly lhostejné, aby se 
zamysleli nad možným efektivním využitím těchto pozemků, jež jsou 
majetkem města.

Své náměty zasílejte do konce srpna v libovolné podobě a formě a adre-
sujte je tajemníkovi MěÚ Úvaly s označením „Námětové řízení“.

Ing. Jaroslav Novotný, tajemník městského úřadu

Vandalismus postihuje i dopravní značky
V loňském roce město Úvaly s pomocí přidělené dotace ve výši 400 000,- 
Kč od Středočeského kraje z Fondu dopravně bezpečnostních opatření 
zrealizovalo akci „Úvaly – bezpečně do školy“. V rámci této akce došlo 
k instalaci chybějícího dopravního značení nutného pro současný pro-
voz ve městě. Od této doby až po dnešní den jsme zaznamenali několik 
útoků vandalů, kteří si svoji agresi vybíjeli ničením dopravních značek. 
Ať již se jedná o přestříkání dopravních značek barevnými spreji, vylo-
mení či odcizení celých značek nebo jejich součástí. Autoři tohoto jed-
nání asi zapomněli, že se může jednat i o jejich bezpečnost při provo-
zu na komunikacích. Vynaložené peníze na obnovu zničených značek 
mohly být využity jiným a kvalitnějším způsobem. 

Adriana Bednarčíková, odbor investic a dopravy

Oznámení o provizorní opravě Čelakovského ulice
Ve dnech od 29. 6. 2009 do 15. 7. 2009 bude prováděna provizorní 
oprava povrchu komunikace v ulici Čelakovského. Oprava bude prove-
dena následujícím způsobem: srovnání vrchní vrstvy povrchu komuni-
kace, výšková úprava poklopů šachet a šoupat, navezení vrstvy štěrku 
v tloušťce asi 5 cm, prostříknutí asfaltovou emulzí. Obyvatelům z ulice 
Čelakovského bude doručeno písemné vyrozumění s podrobnějšími 
informacemi o průběhu prací.

Ilona Reicheltová, odbor investic a dopravy

Veřejné osvětlení v Úvalech – 3. pokračování 
Přehled plánovaných investic společnosti Eltodo – Citelum pro 
rok 2009 v rámci údržby a správy veřejného osvětlení v Úvalech

Plán investic do zařízení veřejného osvětlení je sestavován každoročně 
a obměňován na základě zjištěného stavu zařízení při pravidelných pre-
ventivních prohlídkách zařízení.

Prioritou tohoto plánu je předcházet poruchám na zařízení, které by 
musely být později neodkladně odstraňovány při standardní údržbě.
Celkově investovaná částka do stávajícího zařízení je pohyblivá a její 
výše se odvíjí od částky vložené do standardní údržby veřejného osvět-
lení. Pokud je částka vložená do standardní údržby nižší, než bylo pro 
daný rok plánováno, automaticky je zbylá částka převedena na investič-
ní akce v rámci údržby zařízení.Pozemek naproti nádražní budově ČD

Pozemek u bývalé ČOV u Horoušánek
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Pro rok 2009 je plán následující:
Výměna 8 ks stožárů v ul. Mánesova, Klánovická,                    
pěšina ke koupališti      80 000,- Kč
Snížení hodnot hlavních jističů a úprava zapínacích míst      10 000,- Kč
Oprava a výměna vrchního vedení, lokalita Zálesí                   20 000,- Kč
Oprava kabelových poruch a výměna kabelových polí           50 000,- Kč
Výměna patic v osvětlovacích bodech                                        30 000,- Kč
Výměna svítidel                                                                                20 000,- Kč
Výměna stožárových svorkovnic                                                  20 000,- Kč
C e l k e m                                                                                        230 000,- Kč 

Obnova osvětlení podchodu pod železniční tratí mezi ulicemi Pražská 
a Husova, o jejíž přípravě jsme informovali, je již dokončena. Nová sví-
tidla osvětlují odpovídajícím standardním způsobem obě vstupní scho-
diště i vlastní podchod. O čistotu podchodu se průběžně stará skupina 
pracovníků veřejně prospěšných služeb městského úřadu. 

Ing. Karel Böhm, odbor správy majetku města

    

Investiční záměry města Úvaly v oblasti školství

Mateřská školka Kollárova 
Jak jsme již informovali v dřívějším čísle Života Úval, město Úvaly za-
jišťuje investiční záměr „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a drobné sta-
vební úpravy budovy MŠ“ a stavbu „Nového pavilonu v areálu MŠ“. Pro 
první investiční záměr byla podána žádost o dotaci z programu Fond 
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje současně s žádostí o udělení 
výjimky z pravidel tohoto programu. Žádost o výjimku se týkala počtu 
obyvatel – žádost mohly podat pouze obce do 5 000 obyvatel. Úvaly 
tento programem předepsaný počet přesahují. Krajské zastupitelstvo 
nevyhovělo požadavku města o udělení výjimky z pravidel dotačního 
programu Fondu rozvoje obcí a měst a z těchto důvodů nelze v létě 
pokračovat vlastní realizací stavby.
Z tohoto důvodu veškeré práce (včetně stavebního řízení a přípravy 
výběru zhotovitele stavby) pro oba investiční záměry postupují tak, aby 
investice byly připraveny pro podzimní kolo žádostí o dotace z Regio-
nálního operačního programu Středočeského kraje.

Ilona Reicheltová, odbor investic a dopravy

Základní škola
V souvislosti s Investičním záměrem „Optimalizace a rekonstrukce bu-
dov základní školy“ se podle rozhodnutí zastupitelstva města připravuje 
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Středo-
českého kraje.
Bylo provedeno výběrové řízení na dodávku projektových prací, inže-
nýrské činnosti a autorského dozoru. V průběhu výběrového řízení se 
mimo 3 oslovené zájemce přihlásili ještě další 4 uchazeči. Odevzdána 
byla jedna nabídka. Firma, která byla vybrána, již na projektech pracuje 
a v polovině června byla podána na stavebním úřadě žádost o stavební 
povolení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je podzim 
letošního roku. Současně bude připravována projektová dokumenta-
ce pro výběr zhotovitele stavebních prací. Vedení města uspořádalo 
schůzku s občany, kteří by mohli být dotčeni stavební činností, aby je 
seznámilo se záměrem a odpovědělo na jejich případné dotazy. 
Zároveň není ani opomíjen záměr provedení stavby „Dostavba areálu 
základních škol“.  Přípravné práce se blíží ke svému závěru. Je dokončo-
vána dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovi-
tele stavebních prací. Tato investice není sice v současné době finančně 
realizovatelná, ale město bude i nadále hledat vhodné finanční zdroje 
a bude velmi dobře připraveno pružně zareagovat na případné finanč-
ní pobídky z vhodných dotačních titulů.

Ing. Zuzana Vejvodová, projektový manažer

Zprávy z města

Bezpečná sobota
Komise pro prevenci kriminality Rady města Úvaly ve spolupráci s Poli-
cií České republiky, Besipem a Sborem dobrovolných hasičů v Úvalech 
a za přispění sponzorů (firma Felix Praha, ODS Úvaly) uspořádaly 13. 
června 2009 “Bezpečnou sobotu”. Akce byla zaměřena na děti, na své si 
však přišli i dospěláci. K vidění, ale i k “vyzkoušení” byla například po-
licejní auta, svá tajemství odhalila pojízdná laboratoř kriminální služby, 
své dovednosti předvedla i jízdní policie. Přepadové policejní komando 
v plné zbroji ”zneškodnilo”  agresivně se chovající skupinu osob (tvoře-
nou našimi mladými hasiči a jejich přáteli, kteří předvedli obdivuhod-
ný herecký výkon). Pro ty nejmenší byly připraveny soutěžní disciplíny 
a odměny ve formě poukázek na sladkosti z blízké cukrárny. Dopoled-
ne završili svým nevšedním výkonem naši úvalští hasiči, kteří bravurně 
předvedli uhašení hořícího automobilu a vyproštění osob (jednalo se 
samozřejmě o dovezený vrak!). Program “Bezpečné soboty” zakončili 
hasiči vytvořením obrovské masy hasicí mýdlové pěny, do níž se oka-
mžitě a s nesmírným nadšením vrhly všechny děti - tentokráte včetně 
“náctiletých”. Mýdlové bubliny z povrchu promáčeného šatstva, ale 
i bezbranně přihlížející dospěláky nakonec hasiči “omyli” pomocí svých 

vodních děl… Lze se domnívat, že na “Bezpečnou sobotu” 2009 nikdo ze 
zúčastněných jen tak nezapomene.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města
foto 2x MUDr. J. Šťastný, 2x V. Procházka

Děti se vydováděly v mýdlové pěně

Návrh rekonstrukce budov základní školy
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Úvaly, sobota 
13. června v 6.15 hodin: 
Do Úval dobíhá štafeta běžců 
21. ročníku silničního štafeto-
vého běhu k uctění tragické 
památky 67. výročí vypálení 
obcí Ležáky a Lidice. Zastavuje 
doprovodné vozidlo a starosta 
města Úvaly, MUDr. Jan Šťast-
ný, připíná na štafetu zdravici 
města Úvaly a do kroniky šta-
fetového běhu vpisuje jediné 
slovo: “Nezapomeneme”.

Hašení hořícího automobilu

Středem pozornosti byli koně jízdní policie

Dětské dopravní hřiště

Bezpečná sobota
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Život Úval

Do Pošembeří přitečou miliony korun
Celkem 50 milionů korun přiteče do Regionu Pošembeří  v příštích 
pěti letech z programu Evropské unie na podporu venkovských oblastí 
LEADER.
Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří byla ve druhém kole 
Programu venkova ČR vybrána k realizaci Strategického plánu LEADER 
(SPL) v letech 2009 až 2013. Každý rok rozdělí MAS Region Pošembeří 
v rámci jednotlivých výzev cca 10 milionů korun. Žadateli mohou být 
obce, města a jimi zřizované subjekty, neziskové organizace a podnika-
telé působící v Regionu Pošembeří. Podpořeny budou projekty z níže 
uvedených oblastí:

NÁŠ DOMOV 
* Atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci (opatření: Obnova 
a rozvoj vesnic)
Cílem je zlepšení vzhledu a atraktivity obcí s celkovým zlepšením do-
pravní bezpečnosti i životního prostředí. Obce s kvalifikovaným pří-
stupem k rozhodování, ke svěřenému území a trvale udržitelným roz-
vojem území.
* Dobré místo pro současný i budoucí život (opatření: Občanské vyba-
vení a služby)
Cílem jsou investice do zázemí a vybavení obcí a zvýšení atraktivity obcí 
ve venkovských oblastech, se současným oživením kultury, uchováním 
tradic venkova i vlastního života obcí. Obce se stávají místem, kde nejen 
bydlím, ale kde i žiji.
* Vzdělávání napříč generacemi i regionem (opatření: Vzdělávání a in-
formace)
Cílem je prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, posílení 
důležitosti rozhodování občanů ve veřejném životě a posílení znalostí 
zástupců obcí a měst v oblastech trvale udržitelného rozvoje regionu 
a ekologie.

KOřENy VENKOVa
* Návrat ke kořenům - cestou našich předků (opatření: Ochrana a roz-
voj kulturního dědictví venkova + Podpora cestovního ruchu)
Cílem je zviditelnění, zhodnocení a obnova movitého i nemovitého kul-
turního, přírodního dědictví našeho venkova a současně zvýšení zájmu 
o kulturní dědictví regionu Pošembeří. Vytvoření dostatečné a přehled-

né sítě tras a stezek pro aktivní trávení volného času obyvatel regionu 
jako základu pro ekologický příměstský turistický ruch.

* Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky (opatření: Podpora 
cestovního ruchu)
Cílem je rozšíření stávající sítě malokapacitních ubytovacích a stravova-
cích zařízení v návaznosti na kulturní dědictví regionu a zvýšení atrakti-
vity regionu v oblasti příměstského turistického ruchu, včetně rozšíření 
služeb cestovního ruchu pro místní občany se současným podpořením 
rozvoje venkovské ekonomiky našeho regionu.

BOHaTSTVÍ VENKOVa 
* Zemědělci (zemědělství - důležitá součást našeho regionu (opatření: 
Modernizace zemědělských podniků + Přidávání hodnoty zeměděl-
ským a potravinářským produktům)
Cílem je zlepšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti 
zemědělských podniků i dalších subjektů v regionu prostřednictvím 
investic do staveb a technologií a rozvoje nových odbytišť s co možná 
nejmenším ekologickým zatížením území a s vizí trvale udržitelného 
rozvoje regionu.
* Les - místo pro všechny (opatření: Lesnická infrastruktura + Nepro-
duktivní investice v lesích)
Cílem je vytvoření zázemí pro zvyšování společenské hodnoty lesů a
 ekologického i ekonomického hospodaření v lesích. Vytvoření dosta-
tečné sítě malých i velkých cest pro lesní hospodářství a posílení rekre-
ační a turistické funkce lesa v regionu. Rovněž celkové zlepšení situace 
životního prostředí, se zaměřením na lesní infrastrukturu, ve formě 
podpory investic do dalších funkcí lesa (rekreační funkce, dotváření 
kvalitního životního prostředí apod.). Cílem těchto investic pak bude 
přímé zlepšení ekonomické, ekologické i sociální funkce lesa, ale i pod-
pora synergických efektů, které tyto investice zprostředkují v oblasti 
cestovního ruchu.

Školení na téma „Jak napsat žádost“ proběhne na začátku září 
2009.
Kontakt: info@posemberi.cz, www.posemberi.cz
Tel.: kancelář Č. Brod 321 612 215 - 216, Miloslav Oliva, 
tel. 721 210 662

Škvorecká obora - Králičina je přírodním parkem 
– 1. část
2. února 2009 přijalo Zastupitelstvo Středočeského kraje nařízení o zří-
zení přírodního parku Škvorecká obora-Králičina. Nařízení Středočes-
kého kraje bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Středočeské-
ho kraje dne 27. března 2009 pod číslem 1/2009.
Jaký význam má Škvorecká obora se samostatným územním celkem zva-
ným Králičina pro Úvaláky uvádím v následujícím seriálu článků. Co 
říci do začátku?
Do katastru města Úvaly na západě zasahuje svým okrajem Klánovický 
les a jižním výběžkem Škvorecká obora, která je největší souvisle zales-
něnou plochou a pokračovatelem Klánovického lesa v katastru města. 
Klánovický les, Škvorecká obora, Králičina i potok Výmola s břehovými 
porosty jsou důležitou a zejména unikátní a nenahraditelnou součástí 
územního systému ekologické stability krajiny. Klánovický les a území 
Škvorecké obory s Králičinou kdysi tvořily jednolitý celek jako pozů-
statky prapůvodního hustého lesa pralesovitého typu s názvem Vidrho-
lec s ojedinělým, cenným vegetačním krytem a živočišnými druhy. Až 
výstavba silnice I. třídy E 12 Praha - Kolín v polovině období 20. století 
tento celek násilně rozdělila, a tak došlo k oddělení Klánovického lesa 
v úvalském katastru jako ochranného pásma přírodní rezervace Kláno-
vický les – Cyrilov na pravé straně silnice E 12 od území na levé straně 
silnice ve směru od Úval na Prahu, na němž je lokalizována Škvorecká 
obora s povodím říčky Výmola zvané Králičina.
Úsilí o ochranu Škvorecké obory a Králičiny se nezrodilo nahodile ani 
ze dne na den. Již po dlouhá léta, dokonce desetiletí, usilovala tehdejší 
místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Úvalech pod ve-
dením Ing. Jaroslava Kramáře, DrSc., a později Zbyňka Aulického do-

konce o zřízení Škvorecké obory jako přírodní rezervace. Jejich záměr 
neuspěl, též i pro nepochopení tehdejšího městského úřadu a dalších 
orgánů. Přesto je potřeba i dnes oběma pánům a vůbec všem členům 
tehdejší místní organizace ČSOP za nezměrné úsilí a klopotnou práci 
ze srdce poděkovat. Místní organizace Českého svazu ochránců přírody 
v Úvalech zanikla, ale její záměr o Škvorecké oboře nezapadl.
     Na jaře roku 2006 přišlo občanské sdružení Klub přátel historie 
a přírody Úval a okolí s iniciativou zajištění alespoň obecné ochrany 
území Škvorecké obory  a Králičiny v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb., § 12, ve znění zákona č. 460/2004 Sb., návrhem na vydání nařízení 
kraje o zřízení přírodního parku v této lokalitě. Samotný návrh na zříze-
ní přírodního parku Škvorecká obora-Králičina připravili Dr. Vítězslav 
Pokorný a Petr Urban. Iniciativu podpořil tehdejší městský úřad a do 
pomoci se zapojila místostarostka Ing. Jana Horová. A nastalo období 
perné, náročné a vyčerpávající anabáze jednání s Městským úřadem 
v Brandýse nad Labem, krajským úřadem, Agenturou pro ochranu život-
ního prostředí ČR, ministerstvem životního prostředí až přímo po teh-
dejšího ministra, „Úvaláka“, RNDr. Libora Ambrozka. Doporučení klad-
ného řešení pana ministra skončilo na Krajském úřadě Středočeského 
kraje, kde se na delší dobu návrh na zřízení jmenovaného přírodního 
parku „zasekl“. Na přelomu let 2007/2008 do podpory návrhu a jednání 
s krajským úřadem vstoupil zejména JUDr. Petr Petržílek a občanské 
sdružení Otevřené Úvaly. Společným postupem a po mnoha měsících 
jednání byl konečně v únoru letošního roku předložen návrh nařízení 
Středočeského kraje o zřízení přírodního parku Škvorecká obora-Králi-
čina do jednání Zastupitelstva Středočeského kraje.

(pokračování v příštím čísle)                          
                                                                     Dr. Vítězslav Pokorný

Zprávy z města
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Policie
 

Nedejte šanci zlodějům motorových vozidel
Léto a dovolenková sezona už jsou za dveřmi. Kromě sluníčka, volných 
dní a odpočinku toto období přináší i stinné stránky. Jsou to drobné 
krádeže, kdy zlodějíčkové využívají nepozornosti turistů a z jejich tašek, 
kabelek a batohů jim odcizují peněženky s finanční hotovostí, fotoapa-
ráty, mobilní telefony a osobní doklady. Všechny tyto předměty mívají 
lidé většinou pohromadě a při svých výletech se věnují více prohlídkám 
historických objektů než svým osobním věcem. Jejich batohy a kabelky 
uvidíte často otevřené nebo věci volně položené na lavičkách či volném 
prostranství. Chvilka nepozornosti stačí zlodějům k tomu, aby vše odci-
zili. Při výletech turisté využívají jak hromadných dopravních prostřed-
ků, tak svých osobních motorových vozidel. V dopravních prostředcích 
často zanechávají svá zavazadla, která  kromě svačiny obsahují telefony, 
peníze, platební karty apod. Pokud si myslíte, že automobil je bezpeč-
nější pro uložení vašich věcí, mýlíte se. Denně se policisté Územního 
odboru Prahy  - venkov setkávají s případy vloupání do aut, odcizením 
věcí z nich a také s odcizením vozidla. Majitelé často zloděje sami upo-
zorní na svá nezajištěná vozidla nebo věci v nich. Při své službě poli-
cisté každý den vidí desítky případů, kdy je auto přímo výkladní skříní 
a za oknem vozidla najdete fotoaparáty, navigace, telefony, kabelky 
a jiná zavazadla. Na parkovištích před hrady a zámky naleznete tako-
vých objektů desítky. Často majitelé zapomenou svá vozidla ve spěchu 
uzamknout a zajistit před vykradením. 
Policisté Územního odboru Praha – venkov proto upozorňují 
znova na tato nebezpečí a radí:
Informujte se u odborníků, jak zabezpečit vaše vozidlo proti krádežím.
Každý bezpečnostní prvek má svůj význam. Proto ke zvýšení ochrany 
vašeho vozidla doporučujeme užívat bezpečnostní systémy nebo jejich 
kombinace. Dbejte však na profesionální provedení montáže, požaduj-
te záruční a pozáruční servis. Zařízení,  které si necháte do vozu namon-
tovat, by mělo být schváleného typu.
Vyberte si:
• Mechanické zabezpečovací systémy
• Systémy uzamykání řadicí páky, pevně spojené s konstrukcí vozidla 
• Uzamykání volantu a zamykatelné bezpečnostní tyče (volant, pedály
    vozidla)
• Bezpečnostní fólie na zasklené plochy vozidel
• Označování skel vozidel (tzv. pískování) se zapsáním do příslušné 
    databáze
Elektrické a elektronické bezpečnostní systémy
Skryté vypínače elektrických obvodů (startéru, dopravy paliva apod.)
Imobilizéry, „znehybňovače“, zajišťující v případě neoprávněného užití 
vozidla rozpojení několika důležitých elektrických okruhů (ke startéru, 
palivovému čerpadlu, řídicí jednotce motoru vozidla apod.)
• Autoalarmy (s optickou a akustickou signalizací neoprávněné 
    manipulace)
• Operátory (kapesní přijímače signálu o neoprávněné manipulaci
    s vozidlem)
• Monitorovací a vyhledávací systémy (pozemní antény a satelitní 
    přenos s vozidlem)
• Nástrahové systémy (například k zadýmení vnitřního prostoru 
    vozidla při neoprávněném vniknutí)
Příležitost dělá zloděje
K účinným opatřením proti krádežím věcí ze zaparkovaných 
motorových vozidel patří:
• Odstranění cíle – motivace pachatele
• Neponechávejte ve vozidlech rezervní klíče ani doklady.
• Nevystavujte na viditelných místech – sedadlech a odkládacích  
    plochách vozu - drahé věci (fotoaparáty, audio a video techniku, 
    mobilní telefony), neodkládejte zde kufříky, aktovky ani kabelky.
• Vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi, využívejte 
    jejich ochranných prvků a funkcí (odnímání ovládacího panelu, 
    vyjmutí zásuvkového typu autorádia).
Odstranění příležitostí
Pokud je to možné, parkujte v garáži, na střeženém parkovišti, v pře-
hledných, veřejnosti přístupných a dobře osvětlených místech. Před 
odchodem od vozidla kontrolujte uzavření všech oken (včetně střešní-
ho), motorového a zavazadlového prostoru a uzamčení dveří vozidla.
Neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy se vzdálíte od 
vozidla na okamžik a na dohled.

Při opuštění vozidla vždy použijte dostupné mechanické bezpečnost-
ní prvky a aktivujte elektronické bezpečnostní systémy, kontrolujte 
funkčnost centrálního zamykání vozidla a uzamčení všech otevíratel-
ných částí vozidla.
Působení na potenciálního pachatele
Dávejte najevo svoji připravenost, opatrnost a  ostražitost, snažte se od-
radit, nikoliv motivovat k trestné činnosti.
Reagujte na podezřelé chování cizích osob, nezdráhejte se v případě 
podezření kontaktovat policii (Policii ČR i obecní – městskou policii).
Používejte výstražné samolepky informující o zabezpečení vašeho vo-
zidla.

nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha – venkov

Rady cyklistům      
Dny plné sluníčka vylákaly na výlet spoustu cyklistů. A to nejen dospě-
lých, ale především dětí. Ty svá kola prohánějí nejen na hřištích a mís-
tech k tomu určených, ale pohybují se také na komunikacích. Velmi čas-
to jsou tak vidět celé rodiny na kolech lemující krajnice cest. Nejde však 
jen o komunikace, kde je provoz motorových vozidel malý. Cyklisté, 
a to především ti nejmenší, děsí řidiče na těch nejfrekventovanějších 
a nejvytíženějších silnicích. Řidiči mnohdy jen na poslední chvíli cyklis-
ty objíždějí a přibrzďují jen těsně za jejich zády. Děti, ale i dospělí zpa-
nikaří, znejistí a dostanou se tak do jízdního pruhu, kde jsou ohroženi. 
Řidiči se dělí na dvě skupiny. Ti, kteří cyklisty respektují a tolerují, a ti, 
kteří svou bezohlednou jízdou ohrožují nejen je, ale také sebe a ostatní 
účastníky silničního provozu. Je nutno podotknout, že všichni zúčast-
nění, cyklisté i řidiči, by měli být k sobě velmi ohleduplní, předvídaví 
a svou jízdou se navzájem neohrožovali. Při střetu vozidla a kola častěji 
prohrávají ti slabší  - cyklisté. 
Aby k nehodám motorového vozidla s cyklistou docházelo co nejméně, 
musí všichni účastníci silničního provozu dodržovat pravidla. Řidiči by 
si měli uvědomit, že cyklistů v letním období extrémně na silnicích při-
bylo a díky dovoleným zesílil také provoz na komunikacích. Cyklisté 
jsou tím slabším článkem, a proto by na svoji bezpečnost měli dbát co 
nejvíce. Alkohol nepatří ani za volant, ani za řídítka kola. Cyklista pod 
vlivem alkoholu je velmi nebezpečným účastníkem v dopravě. V kom-
binaci se špatným osvětlením kola, úzkou silnicí apod. je jen otázkou 
času, kdy dojde k dopravní nehodě.
Rady pro cyklisty:
Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a sleduj pozorně provoz oko-
lo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpe-
čím
• Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani  dva na jednom kole. 
    Nevoz ani předměty, které by mohly tebe nebo další osoby zranit.
• Své úmysly dávej najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní 
    řidiči i chodci správně pochopili.
• Při každé změně směru jízdy dej včas a zřetelně znamení paží. 
    Před vybočením doleva se nezapomeň ohlédnout.
• Na přechodu pro chodce, zejména  když odbočuješ vpravo nebo 
    vlevo, dej přednost přecházejícím chodcům.
• Tam, kde je hustý provoz, veď jízdní kolo raději opatrně 
    po chodníku.
• Respektuj pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
• Buď ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu. 
    Nezdržuj provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážej ostatním 
    řidičům.
• Při jízdě si vždy chraň hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
• Za snížené viditelnosti nezapomeň rozsvítit světlo.
• Oblékej si barevné a světloodrážející oblečení.
• Před každou jízdou na kole – i během jízdy  - platí zákaz požívání 
    alkoholických nápojů  jako při  řízení motorových vozidel.
• Pravidelně ošetřuj své jízdní kolo a dbej zejména na to, aby bylo řádně  
    vybaveno a mělo v pořádku  všechny součásti, které ti umožňují 
    bezpečnou jízdu.
• Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě.
Budeš-li všechny tyto zásady bezpečné jízdy dodržovat, sní-
žíš tak nebezpečí možnosti úrazu, které hrozí nejen tobě, ale 
i ostatním účastníkům silničního provozu!

nprap. Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí PČR Praha – venkov
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Ráda bych upozornila na několik skutečností, které už nelze přehlížet. 
Ze strany současného vedení města je neustále zdůrazňováno, že není 
možné realizovat žádné větší investice (kanalizace, pevné povrchy ko-
munikací, chodníky, atd.) z důvodu naprostého nedostatku peněz. Tyto 
fráze se stále dokola opakují na internetových stránkách města i v tom-
to časopise.  Peněz v městské kase rozhodně není nazbyt, nikdy nebylo 
a nikdy asi nebude. Jenomže zatímco předchozí vedení města, jehož 
jsem byla součástí, velmi výrazně šetřilo na provozních nákladech,  toto 
vedení města provozní náklady výrazně posiluje. Bohužel na úkor in-
vestičních nákladů do infrastruktury města. I s tím málem, které Úvaly 
mají k dispozici, se dá každoročně zrekonstruovat minimálně jedna uli-
ce a např. vybudovat další část splaškové kanalizace – to je neoddiskuto-
vatelný fakt. Takže kde je tedy problém? Jistě se mnoho věcí projektuje 
a připravuje. Některé stavební akce jsou dlouhodobé a příkladem budiž 
třeba nový vodovodní přivaděč, ale rekonstrukci vozovky i s přípravou 
lze zvládnout v průběhu jednoho roku. Domnívám se, že rozpočet měs-
ta ovládám velmi dobře a moje kritika nakládání s penězi je oprávněná. 
Dalším argumentem, který je často používán (nedávno zazněl i na 

VZZM), je údajná neexistence připravených projektů při přebírání měs-
ta stávajícím vedením. Toto prostě není pravda a netroufám si odhad-
nout, zda pan starosta a paní místostarostka tento argument používají 
z nevědomosti nebo účelově. 
V posledním čísle Života Úval mne poněkud zaskočilo, že redakce 
souhlasila s otištěním reakce pí místostarostky na rozhovor s bývalým 
starostou města ing. Černým, který byl ale publikován ve zcela jiném 
časopise. Musím ovšem říci, že s názory ing. Černého se prakticky zto-
tožňuji, a to včetně kritiky současného vzhledu Života Úval. V jednom 
ale s ing. Váňovou naprosto souhlasím. Pokud si odmyslíte školská zaří-
zení a několik sdružení a sportovních oddílů, aktivních přispěvatelů je 
mizivé množství. A to je velká škoda.    

Ale abych jenom nekritizovala. Ráda bych poděkovala za mnoho čte-
nářů úvalské knihovny pí Aleně Janurové za její dlouholetou činnost 
v knihovně, kterou ukončila minulý měsíc. Paní Janurová, děkujeme 
a ve zdraví si užívejte další etapu života.  

Jana Horová

Ještě k mateřským školám

V minulém čísle ŽÚ napsala paní Monika Chomátová kritický článek 
o nedostatečné kapacitě mateřských škol v Úvalech. Za hlavního viníka 
označuje mne a tehdejší radu města, a tak mi nezbývá, než se pokusit 
uvést věci na pravou míru.
Nejdříve ze všeho připomínám, že jsem byl starostou do konce října 
2006, od té doby je ve vedení města nový starosta, nová místostarostka 
i zcela nová rada města. Především tyto osoby mají řešit nebo navrhovat 
řešení problémů ve městě, a to již třetím rokem. Zastupitelstvo, jehož 
jsem řadovým členem, návrhy projednává, schvaluje, někdy s připomín-
kami, a má také možnost návrhy zamítnout. 
Není pravda, že „stará“ rada města, v jejímž čele jsem stál, se nezabý-
vala nárůstem počtu dětí a s tím související nedostatečnou kapacitou 
úvalských mateřských škol. Přijala několik rozhodnutí, např. omezení 
pro děti, které nejsou z Úval, zahájila přípravu zvýšení kapacity zejména 
III.MŠ v Kollárově ulici (o jednu třídu na úkor tělocvičny). Zároveň si 
byla vědoma, že to nebude stačit, a proto zadala zpracovat návrh, stu-
dii, nového pavilonu o dvou třídách v areálu III. MŠ. Návrh zpracoval 
projektant Václav Martínek, který pro město projektoval například roz-
šíření Městského domu dětí a mládeže v Úvalech. Z prodeje pozemků 
na Slovanech za Chorvatskou ulicí se především konsolidoval rozpočet 
města po velkých investicích, stavbě čistírny odpadních vod s kanali-
zací a domu s pečovatelskou službou, a zároveň se vytvořil základ pro 
vyrovnané hospodaření města do dalších let. Na konci roku 2006, dva 
měsíce po volbách, jejichž výsledkem byla změna vedení Úval, mělo 
město na účtech přes 12 mil. Kč.
A nyní již k současné situaci. Ve druhé polovině minulého roku se za-
stupitelstvo zabývalo výstavbou mateřské školy o kapacitě 40-50 dětí 
celkem třikrát. Poprvé 28. srpna, kdy starosta předložil návrh na výstav-
bu MŠ na místě dnešního Tesko „baráku“ pod základní školou. Stavba 
měla být smontována z prefabrikovaných buněk. Doba výstavby je 
velmi krátká, prakticky několik týdnů. K návrhu proběhla v zastupitel-
stvu rozsáhlá diskuze. K prefa - buňkám nebyly podstatné výhrady, ale 
k umístění ano. Především navrhované místo je velmi blízko Výmoly, 
a je proto v zátopovém území. Další výhrady byly k nutnosti dovážet 
jídlo a také k tomu, že MŠ potřebuje uzavřený pozemek, který by tak 
zabrala základní škole. Nakonec zastupitelstvo schválilo urychlené  ře-

šení výstavby MŠ z prefa - buněk a uložilo starostovi posoudit varian-
ty umístění pavilonu MŠ jak pod školou, tak u III.MŠ v Kollárově ulici 
a jako třetí variantu u Hasičského domu. Pro tento závěr hlasovalo všech 
14 přítomných členů zastupitelstva.
Na dalším zasedání zastupitelstva 2. října 2008 místostarostka již po-
drobněji popsala řešení varianty u III. MŠ. Zastupitelstvo schválilo 
přístavbu u III. MŠ včetně rekonstrukce stávající kotelny a kuchyně. 
Finančnímu zajištění by měla napomoci dotace z Regionálního operač-
ního programu Středočeského kraje. Pro popsaný způsob řešení hlaso-
valo všech 13 přítomných členů zastupitelstva.
Potřetí se zastupitelstvo zabývalo přístavbou III. MŠ  20. listopadu. Byly 
upřesněny náklady, na výstavbu dvoutřídního pavilonu cca 8 mil. Kč, 
na související rekonstrukce cca 2 mil. Kč. Informace byla vzata zastu-
pitelstvem na vědomí, souhlasilo všech 8 přítomných členů zastupitel-
stva. Na všech uvedených zasedáních jsem byl přítomen, a jak už vyplý-
vá z předešlých informací, hlasoval jsem vždy pro návrhy na výstavbu 
pavilonu MŠ. Všechna tato rozhodnutí byla cílena k postavení MŠ do 
září 2009. Osobně jsem byl v té době přesvědčen, že současné vedení 
města činí pro to vše.
Návrh na pořízení hasičského auta s využitím dotace přednesla zastupi-
telstvu místostarostka letos v únoru. Rozhodně vedení města nekladlo 
otázku, buď mateřská škola, nebo hasičské auto.
Letos na jaře vedení města ale oznámilo, že pro časově náročnou pří-
pravu  se výstavba posouvá a rozhodně nebude dokončena do září le-
tošního roku. Velmi mne to překvapilo, prakticky od 2. října loňského 
roku mělo vedení města a městský úřad od zastupitelstva všechna po-
třebná rozhodnutí schválena a mohlo intenzívně pracovat na přípravě. 
Nevím, ale to už je otázka na vedení města, zda není posun způsoben 
i rozdělením výstavby na dvě akce, na rekonstrukci stávající školky a na 
přístavbu nového pavilonu. Důvodem proto by mohla být větší šance 
získat na obě akce dotace. V každém případě to mělo vedení města jed-
noznačně sdělit.
Většina informací, které jsem použil, je ze zápisů zastupitelstva, dostup-
ných na internetových stránkách města. Závěr si čtenář ŽÚ jistě udělá 
sám.

Ing. Ivan Černý
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Vysvětlení k provozním nákladům města
Zvedám vhozenou rukavici bývalé místostarostky ing. Jany Horové. Její 
kritika, že současné vedení města zvyšuje provozní náklady úřadu na 
úkor investičních nákladů, je skutečnost, která požaduje podrobnější 
vysvětlení. Vzhledem k tomu, že  paní inženýrka nezdůraznila, o které 
celkově provozní náklady se jí jedná, začnu od začátku. 
Mzdové výdaje od jejího působení určitě vzrostly, a to hlavně z důvodu 
navýšení počtu poskytovaných služeb městským úřadem od jejího od-
chodu. V roce 2007 byla zřízena pečovatelská služba, schválená radou 
(minulou) města v průběhu roku 2006. 
Postupně v roce 2007 a 2008 byl zaveden systém elektronického úřadu 
s postupným budováním informačních systémů na úřadě, s připojením 
k systému elektronické veřejné správy zavedením Czech POINT. Už jen 
tyto vyjmenované služby generují požadavky na zvýšení počtu zaměst-
nanců, které jsme v rámci našeho úřadu rozšiřovali o jednoho. To, že in-
formatika napomáhá zvládnout zvýšené nároky kladené na zaměstnan-
ce a narůstající počet obyvatel, jsme na úřadě zatím neřešili nárůstem 
počtu zaměstnanců. Je také pravda, že systém rozrůstající se stavební 
činnosti v našem regionu měl dopad na zvýšení počtu zaměstnanců sta-
vebního úřadu o dva v roce 2007. 
Celkové ostatní náklady spojené s energiemi jsou na stejné úrovni jako 
za předchozího vedení. Poštovné díky novému stavebnímu zákonu 
a správnímu řádu zaznamenalo násobné zvýšení, a to vedení města jen 
těžko ovlivní.  
Do provozních výdajů se také řadí grantové neinvestiční příspěvky 
spolkům a organizacím města, které jsou na základě usnesení zastupi-
telstva města stanovené jako procento základního rozpočtu města. Tyto 
prostředky jsou směřovány do zájmové a kulturní činnosti jak pro děti 
a mládež, tak pro kluby a zájmovou činnost.

Není možné zde také neříct, že hlavně v oblasti vybavenosti drobným 
hmotným majetkem bylo město z důvodu šetření do roku 2006 vybave-
no technikou, která byla za hranicí své využitelnosti. Nemluvím o vět-
ších investičních strojích a zařízeních (auta a komunální technika). 
Také budu muset opakovaně zdůraznit, že při převzetí města nebyla 
zpracovávaná analýza potřeb města v jednotlivých oblastech. Také ne-
byl připraven jakýkoliv plán projektové činnosti v jednotlivých oblas-
tech města. Byl předán územní plán města, který byl vypracován pro 
potřeby města v roce 1995.  Z projektů byly na úřadě evidované projek-
ty pro kanalizaci v ulici 5. května, Radlické čtvrti a Setých (pro územní 
řízení) v minimalizované podobě území. Všechny projekty bylo nutno 
doplnit a přepracovat podle nově platného stavebního zákona, který 
začal platit od 1.1. 2007.  Do projektové činnosti se město pustilo až po 
důkladné analýze a specifikaci potřeb města (samozřejmě se souhlasem 
zastupitelstva). Ucelený materiál potřeb a rozvoje města nebyl připravo-
ván a schválen předchozími vedeními města. Proto pro nás bylo nutné 
nejdříve ho vypracovat  pro potřeby města v jednotlivých oblastech, od 
kanálu až po kulturu. Příprava komplexního pasportu potřeb probíhala 
v roce 2007. Byl vytvořen  Strategický plán města. V tomto materiálu 
byla postupně vyspecifikována oblast nutných a postačujících potřeb 
města.  Z tohoto materiálu byl dále vypracován Integrovaný plán měs-
ta, který už konkrétně řeší jednotlivé dílčí potřeby. V tomto uceleném 
materiálu pak lze najít postupy pro nejbližší roky investiční výstavby 
ve městě pro pokrytí nejnutnějších potřeb města. Chápu a rozumím, že 
předchozí vedení města si dalo za cíl postavit kousek kanalizace a zre-
konstruovat jednu ulici, jak píše ve svém dopise paní ex místostarostka. 
To se nám ale vážně zdá málo….  

Ing. Helena Váňová, místostarostka města

Vyjádření k názorům čtenářů 

Reakce na článek Ing. Ivana Černého 
Ještě k mateřským školám:
Ač je mi to velmi nepříjemné, nemohu nereagovat na dezinformace 
prezentované panem bývalým starostou ing. Černým; dovoluji si být 
proto velmi stručný:
1. Přestavbu tělocvičny v MŠ Kollárova na třídu možná bývalé vedení   
města navrhovalo,  leč nerealizovalo. Projekt i samotnou přeměnu pro-
vedlo až vedení současné.
2. Přestavba objektu „Tesco“ pod školou byla nejrychlejším, nejlevněj-
ším a nejefektivnějším řešením a v současné době zde již nová školka 
mohla stát. Byl to právě ing. Černý, který v zastupitelstvu toto řešení 
zablokoval.
3. Podle vyjádření projektanta pana Martínka byla přibližně před deseti 
lety zpracována pouze studie na rozšíření MŠ Kollárova. Tím však snaha 
minulých vedení skončila a ke zpracování projektů ani k zahájení územ-
ních řízení nikdy nedošlo. 

4. Projektovou dokumentaci na dostavbu MŠ Kollárova urychleně zpra-
covalo až současné vedení města. Před dvěma měsíci město požádalo 
o dotaci z regionálního programu FROM (tuto dotaci jsme neobdrželi, 
neboť se týkala pouze obcí a měst do 5000 obyvatel a žádost o výjimku 
byla zamítnuta), na podzim budeme žádat o dotaci z regionálního ope-
račního programu (ROP).
5. Nelze polemizovat na téma „hasičské auto“ kontra “mateřská škola“. 
Oboje jsou věci pro město prioritní.
6. Současné vedení města zajistilo výstavbu dvou mateřských škol v ob-
lasti Hostína, z nichž jedna bude propojena s prvým stupněm základní 
školy.
7. Současné vedení též podporuje vznik paralelních možností při zajišťo-
vání nedostatku míst v mateřských školách, například již pomáháme při 
vzniku „mikroškolek“ založených na vzájemné svépomoci maminek.

MUDr. Jan Šťastný, starosta města

V roce 1507 měly Úvaly pouze 42 obytných domů. Tento počet se vý-
razně neměnil až do druhé poloviny 19. století. S rozvojem řemesel, ob-
chodu a průmyslu došlo k nárůstu počtu obyvatel také v Úvalech. V roce 
1844 je uváděno 485 obyvatel, v roce 1867 již 782 obyvatel, v roce 1880 
žilo ve 103 domech 991 obyvatel, v roce 1891 ve 109 domech bydlelo 
1130 obyvatel. Při úředním sčítání 16. 2. 1921 v samostatné ČSR měly 
Úvaly 2 352 obyvatel ve 335 domech. K největšímu nárůstu počtu oby-
vatel došlo v letech 1920 až 1935. V roce 1934 měly Úvaly 4 346 oby-
vatel a 726 domů. V roce 1941 příchodem lidí násilně vystěhovaných 

z pohraničí žilo v obci 5 471 obyvatel. V následujících desetiletích po-
čet lidí bydlících v obci opět klesl. Statistické údaje z roku 1968 uvádějí, 
že v Úvalech bydlelo 5 025 obyvatel v 1 167 domech. V dalších letech 
se počet obyvatel snížil a stagnoval, například v roce 1991 je uvedeno 
4 629 osob. Na přelomu století, v březnu 2001, žilo v Úvalech 4 717 
osob, na začátku roku 2004 se počet zvýšil na 4 833. K 31. 12. 2008 
měly Úvaly 5 517 obyvatel.

(údaje převážně čerpány z publikace Úvaly v průběhu staletí)

Zajímavosti
Malá statistika počtu obyvatel v Úvalech
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Život Úval

Setkání s cestovateli
29. 5. jsme v Městském domě dětí a mládeže 
v Úvalech zažili jedno úžasné setkání s cestova-
teli Jindřiškou, Luckou a Liborem Vančurovými 
z Úval, kteří nám zprostředkovali  tříhodinový 
únik z reality do pohoří And. Výstava fotografií 
Jindřišky a Lucky doplněná  předměty z navští-
vené oblasti upoutala a probudila zvědavost  
návštěvníků, poutavé a vtipné vyprávění Li-
bora Vančury umocněné projekcí zajímavých 
fotografií z cest po Peru a Venezuele v mno-
hých probudilo touhu tato místa navštívit. 
Dva krátké výňatky z filmového cestopisu na-
točeného Liborem ilustrovaly tamní poměry. 
Ráda bych ještě zmínila, že Vančurovi během 
poslední cesty navštívili kečuánskou rodinu, 
jejíhož devítiletého chlapce Jesuse mají dva 
roky adoptovaného na dálku v rámci Nadační-
ho fondu INKA. Tato beseda patřila k nejzají-
mavějším, jaké kdy v MDDM byly. 

Jana Pospíšilová

Nejmenší divadelníci v Úvalech
Na tradici úvalských divadelníků navazují i ti 
nejmenší z dramaťáčku v MDDM. Hrajeme si 
pohádky jen tak pro radost a dětem se tyhle 
taškařice opravdu líbí. Pro ilustraci otiskujeme 
jednu fotografii, více naleznete ve fotogalerii 
www.mddmuvaly.cz.
Tak pěkné pokoukání a krásné slunečné prázd-
niny vám přeje Jana Pospíšilová.

Mezinárodní den dětí jsme v letoš-
ním roce pojali opravdu pohádkově

V neděli 31. 5. 2009 jsme v rámci oslav dne 
dětí na jedno odpoledne proměnili úvalské 
hřiště pod sokolovnou a část Bendlovy stez-
ky na pohádkovou zemi. Ve 14.30 h začalo 
na hřišti veselé představení Liduščina divadla 
„ O Káče a vodníkovi“ a poté se děti, jejich rodi-
če, ale i babičky a dědečkové, kterých se k naší 
radosti i přes ne zcela vlídné počasí sešlo přes 
400, vydali na procházku pohádkovým lesem. 
Protože nám vytrvalý déšť z předešlých dnů les 
proměnil v bažinu, byli jsme z naprostého ne-
dostatku bludiček nuceni držet se cesty kolem 
potoka. Přes obavy princezny Čárypíše se nám 
na trase nikdo z účastníků v bahenní muže ne-

proměnil a nakonec i na chvíli vysvitlo slunce.
Jako první na děti čekala liška Ryška s živou 
vodou, aby mohly skrápět motýlky, které do 
své sítě chytla  pavoučice. Po záchraně ohro-
ženého druhu s princeznou Selénií prolézaly 
v podzemních chodbách Minimojů a Duhové 
víle pomáhaly s výrobou duhových bublinek. 
U pohádkové babičky a Červené karkulky 
hádaly hádanky a pokračovaly k vodníkovi a 
rusalce u rybníka chytat rybky. To už na ně 
čekala perníková chaloupka s ježibabou a ježi-
dědkem, kde zdobily perníčky na fasádu. 
S Patem a Matem cvrnkaly kuličky a pak už 
je čekala cesta do Zimního království. Ledo-
vé královně vystříhaly sněhové vločky, aby se 
nám neroztála, a po překonání štaflí u Štaflíka 
a Špagetky doputovaly na konec, aby dostaly 
něco z pokladu kapitána Flinta. Protože celou 
trasu prošlo okolo 220 dětí, z pokladu mu té-
měř nic nezbylo. Kouzelné obrázky z celého 
odpoledne si můžete prohlédnout v naší foto-
galerii www.mddmuvaly.cz.
Všem dětem přejeme, aby pro ně byl každý 
den jako z pohádky a nejen ten mezinárodní.

 Iva Pospíšilová

Zápisy do kroužků MDDM
Vážení rodiče,
vzhledem k množství Vašich dotazů ohledně 
zápisu do kroužků ve školním roce 2009/2010 
Vám již nyní oznamujeme, že :

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V MDDM 
1. 9. - 10. 9. 2009 
OD 8.00 DO 18 .00 HODIN.

ÚČETNÍ HODINY PRO ZAPLACENÍ ZÁPISNÉ-
HO BUDOU
14.-17. 9. 2009 OD 16.30 DO 18.30 HODIN. 

KONKURZ DO TS RYTMUS BUDE VE STŘEDU 
9. 9. VE 14 HODIN.
Aktuální rozpis kroužků bude uveřejněn na 
www.mddmuvaly.cz během měsíce srpna.
Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka 
a pohody a těšíme se na Vás a Vaše děti opět 
v září.

Zprávy z MDDM 

 

Nejmladší princezny Luisička, Anežka 
a Madlenka, foto J. Pospíšilová

Kultura a volný čas

 

Komise pro kulturu Rady města Úvaly zve všechny zájemce do 
DIVADLA NA VINOHRADECH 

dne 30. 9. 2009 v 19.00 hodin na představení 
Jistě, pane ministře 

Podrobnosti sledujte ve vývěsce u městského úřadu nebo na internetových stránkách města Úvaly.

Děti u Ledové královny

Překonání štaflí u Štaflíka a Špagetky, 
2x foto R. Navrátil
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Okénko knihovny 

O čem psal Život Úval před 45 lety

Vážení čtenáři, 
je tady červenec, doba prázdnin a dovolených. K odpočinku a relaxaci 
patří také krásná kniha, a proto jsme tu my a rády vás uvítáme v naší 
knihovně. Máme pro vás připraveny desítky nových knih různého žán-
ru, z kterých si jistě každý něco vybere.
Připomínáme změnu výpůjční doby naší knihovny o prázdni-
nách: 
pondělí 8.00 -11.00 h, 12.00-18.30 h,
sobota 8.00 -11.30 h.
Středy, určené jenom maminkám s dětmi, přes prázdniny odpa-
dají, ale rády je obsloužíme v ostatní výpůjční dny.

Hezké léto všem přejí knihovnice.

Poděkování paní Janurové
Pravidelní čtenáři úvalské knihovny jistě  zaznamenali při své  návštěvě 
změnu v personálním obsazení za výpůjčním pultem.
Po letech strávených v knihovně mezi čtenáři se  knihovnice paní Alena 
Janurová rozhodla užívat si zaslouženého odpočinku. Rády bychom jí 
touto cestou poděkovaly za obětavé a inspirativní působení v Městské 
knihovně v Úvalech. Malí čtenáři  budou určitě vzpomínat na její netra-
diční besedy s dětmi. Věříme, že bude nadále naší nadšenou čtenářkou 
a aktivní členkou kulturní komise a dopisovatelkou  Života Úval.
Do dalších dní a zcela určitě aktivního „odpočinku“ jí přejeme hlavně 
zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. 

Kolektiv Městské knihovny v Úvalech 
a Jana Tesařová, vedoucí správního odboru 

Aby mohlo být zdravotní stře disko uvedeno v „život“, nezbytně potře-
buje elektrickou energii. A protože transformátor, který má tuto ener-
gii dodávat, je až na Homolce, je nutné brigádnicky provést výkop pro 
položení kabelů. Tato trasa vede obvodem č. 3, a proto členové občan-
ského výboru spolu se stranickou organizací KSČ zajišťovali závazky 
u našich občanů.
Závazky byly sice uzavřeny, jsou však velmi málo plněny. Někteří ob-
čané na pozvánku, aby splnili svůj závazek, vůbec nereagují a ani se 
nesnaží omluvit u vedoucího střediska nebo se dostavit podle svých 
možností.
Dnes je ještě jmenovat nebudeme, ale ukážeme jim příklad těch, kte-

ří na vyzvání přišli a závazky čestně plní (a byli i takoví, kteří závazek 
neměli). Jsou to: soudruh Ventura, Tuchyňa, Fadrný, Boubín, Beran st. 
a ml, Moučka, Vorlíček, MUDr. Novák, Víšek, Plundr, Kučera, Hála, Ko-
márek, Křenek, Koníř ml. a st., Litera, Kvasnička, Klas, Barták, Truksa 
atd. Nutno také jmenovat s. Martinovského za provedení výkopu před 
svým domem a zahradou i pochválit občany za urovnání chodníků po 
výkopech. Přes 200 hodin bylo na závazky odpracováno, ale zdravot-
ní středisko potřebuje další brigádníky nejen z našeho obvodu, ale i 
celé naší obce. Vždyť je na nás všech, aby zdravotní středisko, o které se 
ucházelo tolik obcí, bylo dáno co nejdříve do provozu!

(Život Úval č. 7/1964)

Škola v přírodě Paseky nad Jizerou
Jako každý rok se úvalská základní škola vydala 
na školu v přírodě poznat nové kraje, zajíma-
vosti a zažít něco jiného než školní prostředí. 
Měli jsme na výběr z mnoha lokalit, proto o 
výlety nebyla nouze. Ať už se jednalo o pěší 
túru na rozhlednu Štěpánka, nebo autobusové 
výlety do blízkého okolí. Navštívili jsme sklár-
nu v Harrachově, Mumlavské vodopády či kozí 
farmu v Pěnčíně, kde děti měly možnost vyro-

bit korálkové dárečky pro maminky. IQ park 
v Liberci v dětech zanechal zážitky, které by 
jistě stály za to zopakovat.
Týden, za který jsme se s dětmi měli možnost 
naučit mnoho věcí pod „pirátskou vlajkou“, 
jsme si skutečně užili. 

Anna Jaklová, 4.A

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
Soutěž se konala 12. 5. 2009 na ZŠ Chvaletická, 
Praha 9. Ráno jsme se sešli před školou s naší 
vedoucí Annou Havelkovou. Náš tým tvoři-
li: Michelle Černíková (6.B), Kája Petráňová 
(6.B), Anička Jarkovská (6.B), Kuba Kostka 
(6.A) a Denisa Horváthová (6.A).
Na místě jsme dostali za úkol postavit stan. 
Bylo zde osm stanovišť a občerstvení. Stanoviš-
tě byla lehká i těžká, ale hlavně zábavná. Na sta-
novištích se nacházela např. kardiovaskulární 
resuscitace, bezvědomí, popáleniny, obvazová 
technika a také policisté. Skončili jsme na tře-
tím místě. Cenami byly letáčky a brožurky. 
I když jsme se umístili třetí, pracovali jsme  
jako jediní týmově. 
Za dobré umístění a za to, co umíme, můžeme 

poděkovat Verče Havelkové, která nás pravi-
delně připravuje. Soutěž pro nás byla velkou 
zkušeností a jsme rádi, že jsme ji zažili.

Michelle Černíková, 6.B

Loučení školní družiny se školním 
rokem
Dne 12. 6. se uskutečnilo již tradiční loučení 
školní družiny se školním rokem. Hry, opékání 
buřtů a přespání v družině se zúčastnily děti 
z 1. tříd, děti ze 3.C a 6.A. 
Počasí nám moc nepřálo, proto jsme úkoly pro 
hru „Po stopách Xapatánu“ rozmístili po celé 
škole. Poté jsme využili chvilkového sluníčka 
a opekli buřtíky. Za malou chvilku nás však 
déšť opět vyhnal do budovy školy. Některé 
děti si při noční stezce odvahy ověřily, že pro-
jít setmělou školou není žádná legrace, naštěs-
tí strašidla byla docela hodná.
Ráno jsme se posilnili dobrotami od maminek 
a s diplomy a zážitky vyrazili domů.

Jana Sigmundová

4.A na škole v přírodě
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Obrovský úspěch!
V pátek 29. května 2009 se v Mladé Bolesla-
vi ve sportovním areálu 9. ZŠ Mladá Boleslav 
„Pastelka“ konalo krajské kolo turnaje v mi-
nifotbalu Mc Donald´s Cup. Po vítězství na 
okresním kole v Čelákovicích nastoupili naši 
čtvrťáci a páťáci ve složení: brankář Tomáš Lie-
belt, obránci: Martin Kadlec, Filip Toušek, Petr 
Merčák, záložníci: Tomáš Pikner, Daniel Mare-
ček, Karel Moravec, Daniel Bílý, útočníci: Ja-
kub Šťastný a Jakub Trpálek. Hned v úvodním 
zápasu ve skupině začínali proti favoritům 
z pořádající Mladé Boleslavi, takticky zápas 
zvládli a brankami Tomáše Piknera a Dana Ma-
rečka zvítězili 2 :1! Druhé utkání našich repre-
zentantů bylo koncertem žákovského fotbalu, 
s přehledem přehráli Neratovice 4 : 0!!! Branky 
vstřelili Dan Bílý, Kuba Trpálek a dvě Dan Ma-
reček. Třetí souboj se odehrál asi s nejtěžším 
soupeřem na tomto turnaji – ZŠ Vrdy. Kluci po 
celé utkání dřeli, bojovali, kombinovali, stříleli 
a nakonec se jim díky brance Tomáše Piknera 
podařilo zvítězit 1 : 0! Do čtvrtého duelu nastu-
povali naši fotbalisté se slibným počtem bodů 
i počtem vstřelených branek. Soupeřem jim 
byla ZŠ Kouřim, která zatím nezískala ani bod. 
Nicméně kouřimským se začalo dařit, dali nám 
branku. Naši kluci bojovali ze všech sil a po-
vedlo se jim vyrovnat na 1 : 1 (Kuba Trpálek). 
Poslední a prakticky rozhodující utkání o kraj-
ského vítěze Mc Donald´s Cupu 2008/2009 
tak měl rozhodnout poslední zápas ve skupině 
i celého turnaje s ambiciózním Nymburkem. 
Pokud bychom tento zápas prohráli, postupo-
val Nymburk, při naší výhře či remíze jsme byli 
vítězové krajského finále my… Celý den pršelo, 
foukal ostrý vítr. Těsně před začátkem utkání 
se opět zatáhly nad Boleslaví zlověstné olovna-
té mraky. S úvodním hvizdem rozhodčího se 
spustil i bičující liják! Ale naši kluci běhali, na-
hrávali si, centrovali, stříleli a přitom byli pro-
močení na kost! Hra se přelévala z jedné strany 
na druhou, mokrý terén a vítr s prudkým deš-
těm ubíral všem poslední zbytky sil. Závěrečný 
hvizd! Kluci uhráli remízu 0 : 0!!! 
Stali se vítězi krajského finále a postoupili na 
celorepublikový Svátek fotbalu 8. a 9. června 
2009 v Plzni!!!
Finálový turnaj 12. ročníku Mc Donald´s Cupu 
se konal na stadionu prvoligové Viktorie Pl-
zeň. Patronem letošního ročníku byl fotbalista 
Patrik Berger, který v průběhu zápasů sledoval 
mladé naděje české kopané. Ve Štruncových 
sadech se shromáždilo 16 týmů z 15 krajů re-
publiky a pořádající 33. ZŠ Plzeň. Týmy byly 
rozlosovány do 4 skupin po 4 družstvech, kte-
rá hrála systémem každý s každým o umístění, 
kdy první dvě mužstva  ze skupiny postupova-
la do finálových bojů a zbylých osm hrálo dru-
hý den „spodní část -  turnaj útěchy“. Naši kluci 
byli nalosováni do skupiny D spolu s ZŠ Brno, 
ZŠ Českou Třebovou a ZŠ Humpolec.
Los pro první utkání jim určil Brno. Kluci za-
čali velmi bojovně a zhruba v 6. minutě vstře-
lil Dan Mareček vedoucí branku! Vedli jsme 
1:0 nad favoritem celého turnaje! Bohužel se 
v průběhu dalšího vývoje utkání projevila vět-
ší herní vyzrálost mladých fotbalistů z Brna 
a nakonec naše kluky porazili 7:1. Do druhého 
utkání nastoupily Úvaly proti České Třebové. 

Už v poločase jsme vedli 1:0 gólem Tomáše 
Piknera, ve druhém přidal 2 branky Dan Mare-
ček a soupeři se povedlo snížit na konečných  
3:2! Důležité vítězství ve skupině! Čekal nás 
Humpolec. Chlapci výborně začali, soupeře 
zatlačili a v poločase vedli 2:1 brankami Dana 
Marečka a Kuby Trpálka. Ve druhém poločase 
přidal ještě jednu branku Kuba Trpálek a utká-
ní se zdálo jednoznačně rozhodnuté. Nicméně 
kluci polevili a soupeř okamžitě využil nekon-
centrovanosti našich fotbalistů. Snížil na 3:2 
a vzápětí vyrovnal na 3:3! Závěrečných 5 mi-
nut se odehrávalo na hřišti „fotbalové peklo“. 
Kluci věděli, že nesmí prohrát, jinak spadnou 
do „dolní skupiny“ o 8. – 16. místo. Povedlo 
se! Ubránili remízu 3:3. Radost byla obrovská, 
naše malá výprava, reprezentující  Středočes-
ký kraj – sever, je ve skupině o 1. – 8. místo! 
Po celodenním sportovním klání se všichni 
účastníci přepravili na ubytovnu, povečeřeli 
a organizátoři Mc Donald´s Cupu je všechny 
za odměnu odvezli na podvečerní prohlídku 
plzeňského Dinoparku. Ráno 9. června jsme 
nastoupili ve čtvrtfinále proti ZŠ Uherské Hra-
diště (=  žáci FC Slovácko). Bohužel, naši úval-
ští kluci dostali krutou lekci, prohráli 8:0. Ve 
druhém utkání sice odehráli vyrovnané utkání 
s Hradcem Králové, ale podlehli 4:1, když čest-
ný úspěch našeho týmu vsítil Dan Mareček. 
V posledním utkání o 7. – 8. místo  jsme nara-
zili na ZŠ Vladivostockou, Praha (= žáci Slavie 
Praha). Tentokrát kluci prohráli 9:0, přestože 
se velmi snažili a měli i několik krásných akcí, 
branku se jim vstřelit nepovedlo.
Mc Donald´s Cup je jeden z nejmasovějších 
fotbalových žákovských turnajů nejen u nás 
v České republice, ale i v Evropě a ve světě. 
Letošního ročníku se zúčastnilo v ČR 3 285 
základních škol, celkově se zapojilo 82 992 
dětí, 6 859 družstev, 527 okrsků, 92 okresů 
a 15 krajů. ZŠ Úvaly skončila díky našim mla-
dým reprezentantům ze 4. a 5. tříd na 8. místě 
v České republice!!!

Konečné pořadí 12. ročníku McDonald´s 
Cupu: 
ZŠ J. Šoupala, Ostrava
ZŠ Příbram, Březové Hory
ZŠ Olomouc, Heyrovského
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
ZŠ Sever, Hradec Králové
ZŠ Janouškova, Brno
ZŠ Vladivostocká, Brno
ZŠ Úvaly
33. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové
ZŠ Humpolec
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova
ZŠ Přeštice, Na Jordáně
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Barvířská, Liberec
ZŠ Most, Albrechtická
ZŠ TGM, Český Krumlov
Z konečného pořadí dost jasně vyplývá, že finá-
lového turnaje se za jednotlivé kraje zúčastnily 
týmy, které jsou žákovskou základnou prvoli-
gových a druholigových fotbalových mužstev 
v ČR! O to větší je naše uznání a poděkování 
klukům ze ZŠ Úvaly za to, co letos celkově 
v McDonald´s Cupu dokázali! Naši úvalskou 
ZŠ reprezentovali: Tomáš Liebelt (5.A), Martin 
Kadlec (5.A), Jakub Šťastný (5.A), Dan Mare-
ček (5.B), Tomáš Pikner (5.B), Karel Moravec 
(5.B), Jakub Trpálek (5.B), Filip Toušek (5.C), 
Petr Merčák (4.C), Daniel Bílý (4.A).
Velký dík patří i rodičům, kteří nejen že při-
váželi a odváželi kluky v průběhu okresního 
a krajského kola ze škol v přírodě, ale jezdili 
s námi i fandit a pomáhali tak psychicky pod-
porovat kluky na hřišti. Osobně děkuji za pod-
poru, pomoc a odvoz dětí na turnaje panu 
Piknerovi s rodinou, panu Merčákovi, panu 
Šťastnému a paní Moravcové. Ivanu Marečkovi 
děkuji za pomoc a za profesionální pedago-
gický a sportovní přístup ke klukům, které mi 
obětavě pomáhal po celou dobu turnaje kou-
čovat a starat se o ně i mimo fotbalový turnaj 
při doprovodných akcích. 

Mgr. Josef Koting

Školství
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Střípky z naší základní školy 
- červen
návštěva divadla 1.A, B, C, D
testování 5. tříd – SCIO
5. – 12. zážitkový kurz 1.D a 5.C
beseda o jaderné energetice 9. roč.
8.-9. celostátní finále ve fotbale 
 Mac Donald´s Cup
9.  pracovní dílny pro budoucí 1. třídy
10. návštěva divadla 2.A, B, C 
11.  vyřazení žáků 9. tříd
11. návštěva kina 2.A, B, C, 4.A, B, C, 5.A
17.-19. zážitkové kurzy a exkurze 
 – 2. stupeň
25. objektové cvičení CO

Konec školního roku
V pátek 26. 6. jsme předali dětem vysvědčení 
a oficiálně ukončili letošní školní rok. Celý 
pedagogický sbor se však ještě 29. - 30. 6. zú-
častnil inspirativního semináře zaměřeného 
na alternativní způsoby vyučování, hodnocení 
a sebehodnocení žáků, regulaci jejich chování 
a kázeňské řízení třídy. Věřím, že zapracová-
ním a následnou aplikací získaných poznatků 
budeme naši práci nadále zkvalitňovat.
Všem našim žákům přeji, aby si během prázd-
nin hodně odpočinuli, načerpali nových sil 
a v září nastoupili k nám nebo do jiných škol 
s radostí a elánem. Totéž přeji všem zaměst-
nancům školy a děkuji za odvedenou kvalitní 
práci. Současně děkuji všem, kteří naší škole 
projevují přízeň a v příštím školním roce se 
těším na další spolupráci.
  Mgr. Jaroslav Březka

Prevence na ZŠ a Praktické škole 
Úvaly
Prevence společensky nežádoucích jevů je 
v naší škole vnímána jako nezbytná a přiroze-
ná součást každodenní výuky a výchova pro-
bíhá celým životem školy. Preventivní aktivity 
jsou zaměřeny především na výchovu ke zdra-
vému životnímu stylu, na rozvoj a podporu so-
ciálních kompetencí, k posilování sebedůvěry, 
k vytváření kladných životních postojů a hod-
notových žebříčků, k rozvoji dovedností, které 
vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, 
projevů agresivity a porušování zákona.
Školní metodik prevence ve spolupráci s ostat-
ními pedagogy každoročně vytváří Minimální 
preventivní program školy.
Dětem je hned na začátku školního roku na-
bídnuto několik zájmových kroužků, spolupo-
dílejí se na tvorbě třídních pravidel, volí si zá-
stupce do školního parlamentu, šerify šatnáře 
a džentlmeny. Svými výtvarnými díly přispívají 
k výzdobě školy. Několikrát ročně navštíví di-
vadelní nebo filmové představení, pravidelně 
se zúčastňují ekologicky zaměřených progra-
mů a sportovních soutěží mezi školami stej-
ného typu, pomáhají s úpravou zahrady II.MŠ, 
pečují o okolí úvalských rybníků a soutěží ve 
sběru starého papíru, žaludů a kaštanů.
Tíha plnění úkolů primární prevence v naší 
škole leží hlavně na třídních učitelích, ale do 

svých ročních plánů si je zařazují i učitelé 
odborných předmětů. K dosažení cílů využí-
vají různých metod a forem práce – pohádky, 
nejrůznější soutěže, situační hry, přednášky, 
besedy, videoprojekci, projektové vyučování 
a další.
V rámci prevence každoročně spolupracuje 
naše škola i s lektory různých odborných or-
ganizací, s Policií ČR, pediatry, psycholožkou, 
kurátorkou atd. S peer programem k nám při-
cházejí pod vedením paní učitelky Ing. D. Mi-
sárkové odborně proškolení žáci 7. ročníku ZŠ 
a s našimi šesťáky procvičují prevenci užívání 
návykových látek a nácvik jejich odmítání. 
Není možné, abych zde popisovala všechny ak-
tivity, ale ráda bych zmínila alespoň ty posled-
ní. K Mezinárodnímu dni bez tabáku navštívi-
la 29. května naši školu agentura zastupující 
v ČR evropskou kampaň Help – Pro život bez 
tabáku. Žáci měli možnost změřit si obsah CO 
v dechu. Za své dobrovolné testování dostali 
pěkné dárky a cenné informace o tom, kam 
a na koho se v případě zájmu přestat kouřit 
obrátit. Akce byla velmi zajímavá, ale bohužel 
potvrdila naše podezření na velké procento 
dětských kuřáků.
Letos se nám prostřednictvím pana Ing. Petra 
Řádka podařilo navázat spolupráci s Městskou 
policií Praha. Strážníci z oddělení prevence 
v průběhu roku proškolili všechny ročníky 
v oblasti bezpečného chování, poskytování 
první pomoci a dopravní výchovy. Nabyté 
znalosti a dovednosti si žáci mohli prověřit 9. 
června na školním hřišti. Čekaly je dopravní 
testy a jízda na kole podle pravidel silničního 
provozu. A to vše za přísného dohledu měst-
ských strážníků. Za výsledky, kterých ve zkouš-
ce dosáhli, získali pochvalu, řidičské průkazy 
a hodnotné ceny. Velkou pozornost dětí i do-
spělých si vysloužily „opilecké“ brýle. Každý 
si chtěl zkusit, jak těžké je absolvovat určitou 
trasu pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky. Den s Městskou policií Praha se líbil 
všem.
Školní rok se kvapem blížil k samému závěru 
a na děti ještě čekaly školní výlety, vysvědčení 
a pak tolik vytoužené prázdniny. Ať jsou plny 
úžasných zážitků, bez nehod a úrazů.
A vám, milí čtenáři, přeji za celý náš školní ko-
lektiv krásné léto a ničím nerušenou dovole-
nou.

Jana Kubešová, školní metodik prevence 

„Lesní dobrodružství“
Společně s dětmi z MŠ Kollárova jsme se vydali 
do malebného kraje, nesoucího jméno Vysoči-
na, a ubytovali se v penzionu „U Šikulů“.
Celý týden jsme si užívali slunečného počasí 
a pobytu na čerstvém vzduchu. Během těchto 
několika dní nás požádal o pomoc „Pán lesa“, 
abychom mu pomohli chránit a starat se o vše 
živé v tomto kraji. Byly pro nás připraveny růz-
né úkoly, soutěže a hry, za které jsme získávali 
části tajemné mapy, kterou nám střežila tajem-
ná sova. Úkoly nebyly vždy jednoduché, ale 
s naším nasazením, ochotou pomoci a velkým 
kamarádstvím jsme vše splnili do posledního 
úkolu, ať to byly bojovky – po fáborkách, zví-
řátkách, hry – hledání mravenčích miminek, 
stavění lesních domečků či lesní olympiáda.
Také jsme se podívali na nedaleký hrad Pern-
štejn, kde se nám velice líbilo.
Týden uběhl „jako voda“ a nastal čas loučení. 
Za naše úsilí pomoci „Pánu lesa“ se nám před 
táborovým ohněm odtajnil lesní poklad se zla-
ťáky a medailemi.
Na tento pěkný týden budeme s dětmi vzpomí-
nat a již se těšíme na příští rok, možná i opět 
na Vysočině.
Zároveň přejeme všem rodičům a dětem krás-
né prázdniny plné sluníčka, pohody a letních 
her. Rodičům děkujeme za jejich spolupráci 
s námi během školního roku 2008/2009.

Kolektiv MŠ Kollárova

Školství

 

Den s Městskou policií Praha
foto J. Kubešová

Společné foto před odjezdem

Hledali jsme poklad



Okresní hasičská soutěž
Poslední květnovou sobotu se v našem okrese 
konala hasičská soutěž dospělých, na které sa-
mozřejmě nemohla chybět ani naše dvě druž-
stva. Za uplakaného počasí jsme ráno vyrazili 
do Staré Boleslavi. Tam už na nás čekalo zacho-
valé škvárové hřiště s připravenými drahami 
na štafetu 4x100 m s překážkami (okno nebo 
domeček, bariéra, kladina a hadice, hasicí pří-
stroj). Po slavnostním nástupu všech družstev, 
rozhodčích a technické čety se začalo soutěžit. 
Měli jsme sice dva pokusy, ale pro nedostatek 
členů naše ženské i mužské družstvo postavilo 
každé po jedné štafetě. Ženy zaběhly všechny 
úseky bezchybně a měly bezkonkurenčně nej-
rychlejší čas, takže jim patřilo průběžné první 
místo. Muži byli diskvalifikováni za nesprávné 
proběhnutí na třetím úseku a tím téměř ztrati-
li veškeré šance na umístění na předních příč-
kách. Po odběhání štafet pořadatelé připravili 
další disciplínu- požární útok. Nejdříve běhali 
muži. Ale těm našim se opět nedařilo, a i když 
byly pokusy platné, jejich časy nestačily na 
časy soupeře. Ženy byly po prvních pokusech 
na třetím místě a druhým pokusem už to ne-
vylepšily. Celkově se muži umístili na osmém 
a ženy na krásném druhém místě.

Alena Tesařová

Sobotní soutěžení
Sobota 6. června se úvalským hasičům nesla 
v soutěžním duchu. Členové mužského druž-
stva se odebrali uhájit držení putovního poháru 
z Vimmerova memoriálu, který se každým ro-
kem odehrává v Brandýse nad Labem. Ženy se 
tentokrát neúčastnily, jelikož se některé vydaly 
s družstvy mladých hasičů do Křížkova Újezdce 
na jinou soutěž. Obě soutěže měly společné to, 
že byl jejich předmětem požární útok. Mužské 
družstvo se podařilo, podobně jako přenosnou 
stříkačku, složit až v pátečním podvečeru. Přes-
to muži odjeli na konkurencí nabitou soutěž s 
nejvyššími ambicemi a přesvědčením, že jde 
přeci o rutinu. Naštěstí mají soutěže v požár-
ním útoku výhodu druhého pokusu. V prvním 
běhu se totiž úvalským hasičům podařilo po-
kazit co šlo a svým výkonem se neohroženě 
usadili na poslední příčku. Druhý pokus byl 
vskutku opravný a vzal iluzi osmi konkurenč-
ním mužstvům, která se necítila být úvalskými 
ohrožena. I přes nedostatky vystačil druhý běh 
na konečnou první pozici, a putovní pohár tak 
nezměnil svého opatrovatele.

Mladí hasiči měli opět natrénováno mnohem 
více než ti dospělí, ale přesto to nevystačilo na 
zdolání těch nejlepších. V Křížkovém Újezdci 
se setkala družstva mladších a starších žáků 
po sedmi sborech v obou kategoriích. Výkony 
byly poměrně konzistentní a konečná umístě-
ní se rýsovala už po prvních pokusech. Mladší 
i starší žáci z úvalského sboru se v konečném 
pořadí umístili ve vzácné shodě na skvělé třetí 
příčce a nijak tak nevybočili ze svých úspěchů 
v letošní sezóně. Stále je však co zlepšovat.
Sobotní soutěžení rozšířilo naši sbírku pohá-
rů, která leckterého neznalého překvapí, o tři 
nové kusy a podle neoficiálního sčítání bylo 
dosaženo jubilejního stého poháru.

za SDH Úvaly Milan Bednář

Šest výjezdů od poloviny května
Od poloviny května do redakční uzávěrky 
měsíčníku se jednotka SDH Úvaly účastnila 
celkem šesti výjezdů. Čtyři z nich lze kvalifiko-
vat jako požáry. Jednou se jednalo o dopravní 
nehodu a jednou o řešení následků silného 
větru.
V pondělí 18. května před druhou hodinou 
ranní možná někoho probudila siréna znějící 
z hasičské zbrojnice. Odpustitelné rušení noč-
ního klidu bylo způsobeno požárem osobního 
automobilu v Dobročovicích, ke kterému byli 
úvalští hasiči přivoláni. Jednotka na místo po-
žáru dorazila oběma automobily, ale říčanští 
hasiči, kteří bdí i v noci, situaci zvládli ještě 
před naším příjezdem.
Víte že... Po 17. hodině 25. května došlo na 
chodbě v prvním podlaží budovy ZŠ Úvaly ke 
zkratu zářivkového tělesa a jeho částečnému 
roztavení. Členové jednotky dorazili osobním 

automobilem, jelikož bylo úkolem pouze zkon-
trolovat, zda nehrozí nějaké nebezpečí.
Víte že... 29. května o páté hodině odpolední 
byla jednotka přivolána k likvidaci vyvrácené-
ho stromu v ulici Otokara Březiny v Úvalech. 
Strom se naštěstí opřel o sousední, a tak nedo-
šlo k jeho zřícení. Pomocí plošiny z HZS Říča-
ny byl strom postupně odřezán a po uklizení 
se mohla jednotka vrátit ze zásahu.
Víte že... 2. června odpoledne vyjela jednotka 
na žádost policejní hlídky k ohni u Škvorce 
u silnice z Dobročovic. Jednalo se o pálení 
větví ořezaných z okolních stromů bez jaké-
hokoliv dozoru. Oheň byl okamžitě uhašen 
proudem z otočné proudnice a požářiště roz-
hrnuto. Poté se k místu dostavil místní občan 
s tvrzením, že pálení bylo ohlášeno starostovi 
obce. Pro zásah jednotky bylo však rozhodují-
cí, že oheň nebyl hlídán.
Víte že... 12. června ve čtvrt na čtyři odpo-
ledne byla jednotka opět přivolána Policií ČR, 
tentokrát k odstranění stromu ze silnice z Kře-
nic do Kralovic. Po příjezdu členové jednotky 
s překvapením zjistili, že příčinou pádu stro-
mu byl náraz automobilu. Dopravní nehoda 
se však obešla bez zranění a úkolem jednotky 
bylo jen odstranit padlý strom. Následně se po-
mohlo odtahové službě s naložením nepojízd-
ného automobilu a zásah byl ukončen.
Víte že... 13. června se jednotka kromě Bez-
pečné soboty účastnila dalšího zásahu. Příči-
nou bylo neohlášené pálení větví a roští v Di-
amantové ulici v Horoušánkách. Po dosažení 
oznámeného místa bylo zjištěno, že se jedná 
o dvě ohniště s průměrem asi 5 m. Původce ne-
ohlášeného ohně byl tentokrát na místě a bě-
hem poučování o ohlašovací povinnosti byla 
obě ohniska uhašena dvěma proudy.

za JSDH Úvaly Milan Bednář

Malá letecká přehlídka
V sobotu 13. června odpoledne uspořádal Le-
tecko-modelářský klub Úvaly pro malé i velké 
diváky ukázky své činnosti.  Na hřišti před 
klubovní budovou na Slovanech malí modelá-
ři měli možnost vyzkoušet letové schopnosti 
svých letadélek – házedel a překonávat počá-
teční nezdary. Dospělí členové  klubu předvá-
děli dálkově řízené modely. Za slunečného po-
časí ale foukal silný nárazový vítr, který kladl 
zvýšené nároky na pilotáž letadel. Bylo obtížné 
nejen modely udržet v požadovaném prosto-
ru, ale také úspěšně přistát.

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Jan Kučera, vedoucí LMK Úvaly, s malými 
modeláři
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Družstvo žen a část družstva mužů

Společné foto našeho družstva

Hasiči v útoku, foto K. Dolejší



Velká cena města Úval – letos již 
potřetí a s třešničkou 009‘
Zveme Vás na již tradiční 3. ročník závodu hor-
ských kol, konaný pod záštitou starosty Úval 
MUDr. Jana Šťastného. Závod se uskuteční 29. 
srpna od 10 hodin na škvárovém hřišti u kos-
tela a opět se bude závodit v Cross-country (zá-
vod na 4,7 km dlouhých okruzích zpestřených 
dvěma lávkami přes potok) a Dirt Jumpu (sko-
ky a triky na horských kolech). Nejmenší jistě 
ocení zkrácené závody v dětských kategoriích 
a zábavný doprovodný program.
Závod je vyvrcholením Újezd.net „Seriálu tří 
závodů pro Zdraví“ a jeho zakončení oslavíme 
stylově – koncertem oblíbené Úvalské kapely 
Medvěd 009. Zveme tedy nejen příznivce hor-

ských kol, ale i dobré muziky. Koncert kapely 
Medvěd 009 bude pro všechny ZDARMA!
Informace naleznete na www.triprozdravi.cz 
a www.velkacenamestauval.wz.cz.
Ondřej Brouček
Radek Netušil

Tenisová školička v Úvalech
Koncem dubna začala v místním klubu teniso-
vá školička pro nejmenší děti, kde se pod vede-
ním trenérů Lukáše Kunce a Petra Bartoše učí 
základním dovednostem. Kapacita kurzu byla 
brzy zcela naplněna a my věříme, že 23 budou-
cím tenistům chuť do tréninku vydrží!

   Lukáš Kunc
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Nová zeleň na Slovanech -  projekt 
Zelené Slovany
 Na jaře letošního roku sdružení Otevřené Úva-
ly uspělo se svým projektem Zelené Slovany 
u Nadace Partnerství a získalo dotaci na výsad-
bu izolační zeleně ve výši 10 000 Kč. Tento 
projekt je součástí většího projektu revitaliza-
ce stávající zanedbané rekreační zóny na Slo-
vanech. Zamýšleným pokračováním projektu 
je výsadba další zeleně do ulic starých i nových 
Slovan, a tím dosáhnout vzájemného propoje-
ní obou částí městské čtvrti.

V sobotu 23. 5. 2009 se konala brigáda na vý-
sadbu zeleně v Chorvatské ulici u dětského 
hřiště na Slovanech. Členové našeho sdružení 
společně s několika obyvateli Nových Slovan 
vysázeli tři vzrostlé javory babyky a 98 nízkých 
většinou kvetoucích keřů. Tento projekt fi-
nančně podpořila jak Nadace Partnerství, tak 
sdružení Otevřené Úvaly.
Doufáme, že osázený prostor vydrží bez úhony 
nástrahy vandalů i nepřízně počasí a přispěje 
k příjemnějšímu prostředí dané městské čtvr-
ti. Budeme naše úsilí směřovat tak, aby se po-
dobně upravených prostranství dočkaly i další 
části města.

Hana Němcová, sdružení Otevřené Úvaly

Křest publikace o drobných 
památkách
Kniha Drobné památky v Úvalech a okolí byla 
oficiálně představena úvalské veřejnosti 22. 
května v sále DPS. Po slavnostním křtu a bese-
dě se všemi přítomnými autory bylo možné si 
knížku zakoupit. Pro další zájemce jsou výtisky 
v prodeji v sídle Klubu přátel historie a příro-
dy Úval a okolí, Pražská 180, Úvaly (v úterý, ve 
středu a v pátek od 17 do 19 h).

Text a foto Ing. Vladislav Procházka

Slavnostní křest knížky o drobných památkách

Kniha Drobné památky v Úvalech 
a okolí se čtenářům líbí 
Nevím, kolik z vás si koupilo, resp. přečetlo, 
knížku „Drobné památky v Úvalech a okolí“. 
Pokud jste tak zatím neučinili, vřele doporu-
čuji to v dohledné době napravit. Autorům 
se povedlo velmi přehledně menší a mnohdy 
zcela nenápadné památky popsat a přiblížit 
čtenářům jejich zajímavou historii. Některé 
z nich jsou již renovovány, u některých ob-
nova probíhá a na některých už naopak zub 
času vykonal své. V každém případě jde po 
nedávno vydaných „Úvalech v průběhu stale-
tí“ o další knížku z rukou místních (nebo té-
měř místních) autorů, která by neměla zůstat 
bez povšimnutí Úvaláků. Klub Přátel historie 
a přírody Úval a okolí, z jehož podnětu kniha 

vznikla, měl výborný nápad a autoři samotní – 
Jan Psota, Petra Kyselová, Milan Bednář a Jiří 
Jindřich – zaslouží velké uznání. V každém pří-
padě to moje už mají.         

Jana Horová

Zájezd mladých  rybářů 2009
Ve dnech 12. – 14. června 2009  uspořádala 
místní organizace  ČRS Úvaly zájezd pro členy
svého kroužku mladých rybářů za účelem po-
znání jiných  revírů. Po dvou letech zájezdů na 
tekoucí vodu – Sázavu jsme tentokráte vsadili 
na soukromý revír v Ratenicích u Peček. Ten-
to revír vyhovoval jak z hlediska bezpečnosti, 
tak vzdáleností od našeho města. 11  účastníků  
odjíždělo v pátek 12. 6. odpoledne od místní 
ZŠ za nic dobrého neslibujícího počasí. V so-
botu i v neděli se však počasí umoudřilo a zá-
jezd  pokračoval za krásného počasí. Účastníci 
ulovili přes 200 ks ryb sice menších, ale o to 
více bylo zážitků při jejich zdolávání. Návrat 
byl v neděli 14. 6. odpoledne opět k ZŠ v Úva-
lech. Doprava byla zajištěna vlastními auty do-
spělých účastníků zájezdu, strava, povolenky a 
ubytování v chatkách  bylo hrazeno z prostřed-
ků  rybářské organizace. Na tomto místě je tře-
ba poděkovat organizátorům zájezdu za jeho 
precizní  realizaci.

vedoucí mládeže MO Radek  Jaroš 

Sport 

Celá tenisová školička
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Církev 

Dopis z pražského arcibiskupství

Vážený pane starosto,
rád bych Vás touto cestou informoval o organizační změně v duchovní 
správě Římskokatolické církve, která se dotýká i Vaší obce.
Jak jistě víte, současný systém duchovní správy má kořeny v uspořádá-
ní, které učinil císař Josef II. v 18. století. Od té doby zcela nepochybně 
došlo k mnoha změnám v naší společnosti: faráři přestali plnit funkci 
státních úředníků, církev přestala být většinovou skupinou ve společ-
nosti, s tím souvisí i úbytek počtu kněží. K tomu přistupuje demografic-
ký vývoj posledních desetiletí, stěhování lidí do měst a změna sociální 
a sídelní struktury obyvatel.
Na tuto situaci se rozhodl reagovat kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup 
pražský, zahájením procesu obnovy našich farností, jejíž rozměr je pře-
devším vnitřní. Nemůžeme se však vyhnout také změnám ve vnějším 
uspořádání, protože v systému z 18. století církev nadále nemůže plod-
ně působit. Přímým důsledkem těchto kroků je, že došlo ke sloučení 
farností, mezi něž spadá i Vaše obec, do většího farního celku s názvem 
Římskokatolická farnost Říčany / Jílové u Prahy / Úvaly / Mnichovice 
/ Sázava - Černé Budy / u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Zbraslav / 
Štěchovice.
Zároveň bych Vás touto cestou ujistil, že na rozsah dosavad poskyto-
vané duchovní péče ve Vaší obci toto rozhodnutí nemá zásadní vliv, 
jakož to ani neznamená podstatnou změnu v přístupu k využívání kos-
tela nebo dalších sakrálních budov na území Vaší obce. V tomto smys-
lu se jedná o administrativní přizpůsobení se stávajícímu stavu, nikoli 
o praktickou změnu toho, jak to už po léta s bohoslužbami a duchovní 
péčí u Vás v obci funguje.
Věřím, že tuto informaci přijmete s pochopením a že tímto sdělením 
předejdu případným nedorozuměním, vyplývajícím z nedostatečné in-
formovanosti.
S přáním všeho dobrého Vám a všem občanům přátelsky

Dr. Michael Slavík, generální vikář

Církev československá husitská v Úvalech

Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – č e r v e n e c  2009

Neděle     5. 7.   v    9 hodin – Bohoslužba k památce Mistra Jana Husa 
Neděle  12. 7.    v    9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí 
      Večeře Páně 
Neděle  19. 7.   v 15 hodin    – Bohoslužba slova s modlitbou  
       (v Domově seniorů Úvaly)
Neděle  26. 7.   v 15 hodin – Songová bohoslužba

Pozvání do Husovy kaple, Pražská 180 – s r p e n  2009

Neděle    2. 8.  v   9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí 
        Večeře Páně 
Neděle    9. 8.  v   9 hodin – Liturgická bohoslužba se svátostí 
      Večeře Páně 
Neděle  16. 8.  v 15 hodin – Bohoslužba slova s modlitbou  
      (v Domově seniorů Úvaly)
Neděle  30. 8.  v 15 hodin – Bohoslužba slova s modlitbou  
      (v Domově seniorů Úvaly)

Kontakt na Duchovní správu: Pražská 180, Úvaly, mobil – 605920773 
e-mail: ccsh_uvaly@seznam.cz                

Mgr. Jitka Pokorná, farářka v Úvalech  

Úvalská vařečka
Hollywoodské letní koktejly

PINA COLADA

4cl bílého rumu
2cl kokosového sirupu
6cl ananasového džusu
4cl smetany

Do evropského šejkru ( třídílný ) dáme kostky ledu, promícháme je 
lžící a přecedíme skrz barové sítko. Dále přidáme do šejkru všechny 
přísady, uzavřeme ho a protřepeme. Přelijeme do velké sklenice na 
coladu a ozdobíme kolečkem ananasu a kandovanou třešní.

TEQUILA SUNRISE

4cl tequily
2cl grenadiny
pomerančový džus

Do sklenice na highball ( úzká dlouhá sklenice ) naplněné kostkami 
ledu nalijeme tequilu, doplníme pomerančovým džusem a polijeme 
trochou grenadiny. Ozdobou může být kolečko pomeranče s kando-
vanou třešní či rybízem.

Sandra Vorlíčková
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Vítáme nové spoluobčánky

Oliver Fulem   Polská 1670
Jakub Bednář   Jiráskova 226
Magdalena Pernicová  Kmochova 1311
Jiří Havelka   U Hostína 1776
Erik Dlouhý   U Hostína 1764
Eliška Rojová   Jeronýmova 778
Ella Bendlová   Žižkova 293
Matěj Jeřábek   Moravská 1698

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

Červencová životní jubilea

70 let Antonín Kroupa  Ruská 347
75 let Alena Soukupová  Janáčkova 1117
 Gertruda Bachurová Táboritská 1270
80 let Miloš Měšťánek  Tylova 573
 Miloslava Bedrnová Dobrovského 504
81 let Zdeňka Jeřábková  U Přeložky 1105
 Marie Kozubík  nám. Svobody 1570
82 let Marie Akšteinová  Raisova 1087
 Emanuel Jankovský Pražská 691
83 let Miroslav Kýn  Chorvatská 450
 Jaroslav Racek  U Přeložky 1129
 Jaroslava Krajíčková nám. Svobody 1570
 Božena Švestková  Maroldova 1203
84 let Libuše Brajerová  Srbská 600
 Jaroslava Medková  Štefánikova 322
 František Krejčí  Hálkova 22
85 let Milada Řezáčová  Husova 74
86 let Josef Kovářík  nám. Svobody 1570
 Saša Švestka  Maroldova 1203
96 let Marie Součková  Ruská 345

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili

Zbyněk Jandourek   nám. Svobody 559
Marie Suchánková   Bratří Čapků 1303
Ilona Vlasáková      nám. Svobody 1475
Zdeňka Měšťánková       Tylova 573
Růžena Gromanová     nám. Svobody 1475

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Srpnová životní jubilea

75 let Mária Nová  Čelakovského 574
 Karel Bílý  Táboritská 849
80 let Stanislava Šlajsnová nám. Svobody 1475
 Miluše Nesvadbová  Ruská 569
 Josef Dědourek  Kollárova 1096
 Marie Zámostná   Dobrovského 491
81 let Hanička Drexlerová Zálesí 1085
83 let Jan Petráněk   Dobrovského 812
 Zdenka Čapková  Otokara Březiny 494
 František Machytka nám. Svobody 1570
 Antonie Hrábková  Fibichova 1279
 Irena Milcová  nám. Svobody 1475
84 let Růžena Jará  Hakenov 294
86 let Růžena Petrová  Nerudova 309
87 let Dobromila Truksová Nerudova 127
88 let Václav Vícovský  Alešova 419
89 let Božena Jelínková  Guth-Jarkovského 533

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve společenské kronice 
(narození, jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí na správ-
ním 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

Společenská kronika

 Osobní

Dne  4. 7.  vzpomeneme 15. výročí, kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, dědeček, pradědeček pan Vladimír Maixner. Stále vzpomínají 
manželka, syn Vladimír, dcera Božena s manželem a vnoučata.

Paní Miladě Řezáčové blahopřejí  k životnímu jubileu syn s manželkou, vnoučata s rodinami a pravnoučata Míša a Kristýnka.

25. června proběhlo za přítomnosti vedení města a pracovnic 
matriky MěÚ již 3. slavnostní vítání občánků v letošním roce.





MUSIC BAR FLASH
ÚVALY

(BÝVALÁ HOMOLKA)

25. 7. 
Líbím se ti párty

22 . 8. 
Líbím se ti párty

29. 8.  
skupina VERONA

Od 1.7.  hrajeme také ve středu.
Hledáme brigádníky pro práci na bar.

V restauraci nově fotbálek.
Více na www.musicbarflash.cz

Od 21 hodin tel. 603934058

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









Hledám podnájem 
v Úvalech nebo okolí od září 
2009 (učitel).  
Tel. 603 435 786

Hledám prodavačku 
do cukrárny v Úvalech. 
Tel. 777 267 558

Hledáme cHůvu 
k dvouletému rozumnému 
chlapečkovi – co nejdříve! 
Volejte prosím na 
tel. 602276350 
(případně 776839109)  
Marta Michelová. Bydlíme 
Újezd n/Lesy naproti sídlišti 
a zastávce busu Rohožník, 
dům se zahradou, žádné dom. 
zvíře.

mediaservis, s.r.o. 
kolín:
- přijme doručovatele tisku  
v ranních hodinách 4 -7 hodin 
- doručovatele letáků 
v odpoledních hodinách 
pro město Úvaly.
Nástup možný ihned
Vhodné na přivýdělek, 
nové výhodnější pracovní 
podmínky pro důchodce, 
studenty, ženy na MD, 
brigádníky.
Kontakt : Mediaservis, s.r.o.
 Královská cesta 147, 
 Kolín 28002, 
 tel : 321/716 644,   
 602 686 397

Zámečnictví  selix
Výroba vrat: pojezdových 
s pohonem, garážových, 
vchodových vrátek, plotů 
a jiné. Srbská 365, Úvaly, 
mobil 721 426 718

kdo připraví na 
maturitu z účetnictví 
studenta obchodní akademie 
ve šk. r. 2009/2010?
Telefon: 732 663 874

masarykova ZŠ, 
Újezd n/Lesy přijme 
pro r. 2009/10 učitelku/le 
I.stupně. 
Kontakt:kurka@zspolesna.cz, 
tel.281011512

nabíZím úklid RD, bytů. 
Tel. 733 725 194

prodám Štěňata 
Bernského salašnického psa, 
po výborných rodičích, 
s PP. Odběr koncem srpna. 
Informace na adrese: 
www.zdubce.cz

družstevní garáž 
na Homolce ve spodní řadě 
prodám nebo dlouhodobě 
pronajmu. 
E-mail: sedmikraska.posta@
seznam.cz  

prodej bytu 
Novostavba 
2+kk+terasa ve 4.p
Celk.plocha 50,40m2.
V ceně podzemní gar. stání,
nová kuchyň, rohová vana, 
pračka, lednice.
Adresa:  Dalmatská 1741, 
Úvaly,
cena 2.100.000.- Kč.
V případě zájmu volejte 
728245656.

    
   





Usnesení č. Z – 027/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o činnosti rady města 
    a vedení města za období od 19. 2. 2009 do 16. 4. 
    2009 (příloha č. 1).

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 028/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o postupu projednávaných
    akcí vodohospodářských investic města (příloha č. 2) 
II. ukládá projednat projektovou zprávu   
    projektového manažera ve výboru pro výstavbu 
    a investice.

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 029/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. ruší usnesení zastupitelstva Z – 011/09 ze dne 19. 2.
    2009 o záměru pronájmu nebytových prostor 
    budovy č. p. 276 Pražská ulice Úvaly u Prahy 
    o výměře 234,96 m²,
II. ukládá starostovi zajistit vypsání nového výběrové
     řízení na pronájem nebytových prostor budovy 
    č. p. 276, Pražská ulice, Úvaly u Prahy o výměře 
    234,96 m² za cenu obvyklou v daném regionu 
    a vyvěšením na webu města Úvaly a v regionálním 
    tisku,
III. ukládá starostovi předložení výsledku výběrového 
    řízení na příštím jednání zastupitelstva.

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 030/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu 
   životního prostředí Středočeského kraje na rok
   2009 na akci: „Úvaly – rekultivace lomu 1. etapa – 
   odstranění skládky“.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 031/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
   směnu pozemků KN p.č. 2768/6 o výměře 92 m², 
   pozemku KN p.č. 2769/3 o výměře 2 731 m² 
   a pozemku KN p.č. 3237/9 o výměře 980 m², 
   všechny druh pozemku ostatní plocha – ostatní  

   komunikace v k.ú. Úvaly u Prahy a ve vlastnictví  
   pana Jaroslava Černého a spol. za část pozemku 
   ve vlastnictví města KN p.č. 3862/26 druh pozemku
   orná půda v k.ú. Úvaly u Prahy, která vznikne 
   geometrickým oddělením o výměře 2800m² 
   (příloha č. 3),
II. pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 032/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN 
   p.č. 907/2 kultura zahrada o výměře 28 m² v k.ú. 
   Úvaly u Prahy (příloha č. 4),
II. pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Ing. Černý odešel ze zasedací místnosti.

Usnesení č. Z – 033/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní 
   smlouvě s manželi Ing. Dušanem a Miladou 
   Misárkovými na pozemky KN p.č. 3100, 3116 a 3117
    v k.ú. Úvaly u Prahy z důvodu vybudování splaškové
    kanalizace v této lokalitě (příloha č. 5),
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 034/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje darování části pozemku KN p.č. 2839/2,
   3234/7, 3234/10, 3235/7, 3236/1, 3237/1 3237/5, 
   3237/7 a 3237/10 v k.ú. Úvaly u Prahy investorovi 
   stavby „II/101 Úvaly – okružní křižovatka“, kterým 
   je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 
   21, Praha 5 – Smíchov z důvodu uzavření smlouvy 
   o budoucí smlouvě darovací na trvale zabrané 
   plochy podle skutečného provedení stavby 
   (příloha č. 6),
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
P. Turan odešel ze zasedací místnosti.

Usnesení č. Z – 035/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje prodej pozemku KN p.č. 4001/4 ostatní 
   plocha o výměře 61 m² v k.ú Úvaly u Prahy paní   

Soubor usnesení z jednání Zastupitelstva města Úvaly č. Z - 3/2009 
ze dne 16. 4. 2009



   Haně Hodboďové, bytem Podhájí 980, Úvaly, a to 
   v rámci dořešení majetkoprávních vztahů 
   (příloha č. 7), 
II. pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z –036/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku KN 
   p.č. 3288 druh pozemku zahrada o výměře 782 m² 
   ve vlastnictví města za pozemek KN p.č. 2919/2 druh 
   pozemku ostatní plocha - zeleň o výměře 751 m² ve 
   vlastnictví paní Jany Lorencové, oba pozemky v k.ú.
   Úvaly u Prahy (příloha č. 8),
II. pověřuje starostu zveřejněním záměru směny 
   pozemků.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 037/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku KN
   p.č. 787/8 druh pozemku ostatní plocha o výměře 
   153 m² v k.ú. Dobročovice (příloha č. 9),
II. pověřuje starostu zveřejnění záměru prodeje.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 038/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí bezúplatně převáděných 
   pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
   majetkových, KN p.č. 3881/1, p.č. 3881/2, p.č. 
   3886/1, p.č. 3886/5, p.č. 3886/6, p.č. 3886/7 v k.ú.
   Úvaly u Prahy, které jsou v katastru nemovitostí 
   vedeny jako vodní plocha – rybníky, a pozemku 
   KN p.č. 3885/1 v k.ú. Úvaly u Prahy, který je veden 
   v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná 
   plocha (příloha č. 10),
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy
   o bezúplatném převodu.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 039/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje přijetí bezúplatně převáděného pozemku
   KN p.č. 1549/2 v k.ú. Úvaly u Prahy od Úřadu pro
   zastupování státu ve věcech majetkových 
   (příloha č. 11),
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy 
   o bezúplatném převodu.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 040/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. přijímá dotaci z rozpočtu MV ČR ve výši 2.500.000,- 
   Kč na pořízení nové automobilové cisternové 
   stříkačky pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů
   města,
II. pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení na 
   dodavatele,
III. jmenuje členy komise pro otevírání obálek 
   a posouzení nabídek ve složení MUDr. Šťastný, 
   p. Klíma, p. Rytina, Ing. Netušil, Ing. Novotný 
   a náhradníky Ing. Váňová, p. Šindelář, p. Babocký, 
   p. Linhart, p. Černý.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 041/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci do 
   programu ROP NUTS 2 – dotační program Střední 
   Čechy na realizaci investičního záměru – nástavba
   a rekonstrukce základní školy, náměstí Arnošta 
   z Pardubic, Úvaly – varianta C, rozpočtové náklady 
   do 50.000.000,- Kč (příloha č. 12),
II. současně přijímá finanční závazek města Úvaly
   o spoluúčasti na financování výše uvedeného 
   investičního záměru ve výši podílu rozpočtu 
   uvedeného projektu, kterou stanoví pravidla 
   konkrétní výzvy,
III. pověřuje starostu města připravit, podepsat 
   a podat žádost o dotaci do programu ROP NUTS 2 
   a  to dle pravidel a v termínech dle zásad programu,
IV. vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele 
   projektové dokumentace, výkazu výměr, rozpočtu 
   a inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního
   povolení dle platných právních úprav vycházejících
   ze zákona č. 137/2006 Sb.,
V. pověřuje radu města a starostu města zajištěním
   a vyhodnocením výběrového řízení,
VI. pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
   s vybraným dodavatelem,
VII. jmenuje členy a náhradníky sloučené komise pro
   otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
   členové: Ing. Váňová, Ing. Novotný, p. Březka, 
   pí Tesařová, p. Černý, Ing. Krásný, p. Kroutil,
   náhradníci: MUDr. Šťastný, pí Reicheltová, 
   Ing. Böhm, pí Bednarčíková, p. Svoboda, p. Švihla,
   technický poradce: Ing. Vejvodová – projektový 
   manažer.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 042/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu
   drobných památek ve Středočeském kraji z rozpočtu
   Středočeského kraje na rok 2009 



   na akci: „Oprava mostku 2.etapa“,
II. pověřuje starostu zajištěním odeslání žádosti 
   o dotaci.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 043/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí informaci o projednání 
   dokumentace I. etapy výstavby Hostín ve výboru
   zastupitelstva města pro výstavbu 
   a doporučení tohoto výboru (příloha č. 13),
II. souhlasí s předloženým návrhem výstavby I. etapy
    Hostín při zapracování následujících podmínek:
• vyřešení autobusových zastávek bude součástí 
   projektové dokumentace k územnímu řízení
• obslužná komunikace (ul. Polská) bude řešena jako
    obousměrná i za předpokladu vypuštění zeleného
    pásu
• prověřit výškové poměry obslužné komunikace vůči 
    stávající zástavbě zpracováním příčných řezů ve 
    dvou místech trasy komunikace
• doplnit zeleň podél obslužné komunikace na 
    rozhraní se stávající zástavbou.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 044/09
Zastupitelstvo města
I. přijímá dar společnosti ČEZ ve výši 750 tis. Kč na 
   projekt „Pořízení studie proveditelnosti projektu 
   na využití obnovitelného zdroje energie z biologicky 
   rozložitelného komunálního odpadu metodou 
   gazifikace“,
II. pověřuje starostu města podpisem darovací 
   smlouvy (příloha č. 14),
III. bere na vědomí, že řešitelem projektu bude 
   Ing. Zdeněk Rybář, Regionální odpadové 
   a energetické systémy, Dvořákova 869, Úvaly,
IV. pověřuje starostu zajištěním a podpisem smlouvy
    se zpracovatelem projektu.

PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. Z – 045/09 – Usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle 
   usnesení KV- 10/08 - Kontrola smlouvy o spolupráci 
   a poskytování vzájemné součinnosti uzavřené mezi
   městem Úvaly a Úvaly Development, s.r.o. (MEI)
   (příloha č. 15).

PRO: 4, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 5

Usnesení č. Z – 046/09- Usnesení nebylo 
přijato
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí se zpracováním návrhu žaloby na určení 
   neplatnosti předmětných ustanovení smlouvy 
   o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti  
   uzavřené mezi městem Úvaly a Úvaly Development 
   s.r.o. (MEI),
II. ukládá starostovi nechat zpracovat návrh žaloby 
   a žalobu podat k rozhodnutí příslušnému soudu.

PRO: 1, PROTI: 8, ZDRŽEL SE: 4

Usnesení č. Z – 047/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle 
   usnesení KV- 03/09 – Kontrola plnění usnesení 
   zastupitelstva města za rok 2008,
II. požaduje informaci o plnění usnesení č. Z – 059/08
   odst. II písm. a) (využití příspěvků města od 
   subjektů, kterým byly příspěvky poskytnuty),
III. přijímá za :
a. splněné následující usnesení: 003/08, 012/08, 
017/08, 027/8, 028/08, 029/08, 032/08, 038/08, 
037/08, 038/08, 053/08, 058/08, 060/08, 063/08, 
064/08, 066/08, 067/08, 068/08, 069/08, 070/08, 
071/08, 071/08, 072/08, 076/08, 078/08, 082/08, 
084/08, 085/08, 086/08, 087/08, 090/08, 091/08, 
093/08, 094/08, 095/08, 099/08, 100/08, 103/08, 
105/08, 107/08, 108/08, 109/08, 111/08, 112/08, 
113/08, 114/08, 115/08, 118/08, 119/08, 120/08, 
121/08
b. nesplněné usnesení 004/08, 007/08, 008/08, 
015/08, 024/08, 031/08, 033/08, 034/08, 035/08, 
039/08, 040/08, 041/08, 043/08, 044/08, 047/08, 
050/08, 051/08, 054/08, 055/08, 056/08, 062/08, 
065/08, 075/08, 077/08, 079/08, 080/08, 081/08, 
083/08, 088/08, 089/08, 092/08, 096/08, 097/08, 
101/08, 102/08, 110/08, 123/08.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 048/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle
   usnesení KV-04/09 - Kontrola plnění usnesení rady
   města za rok 2008 (příloha č. 16),
II. ukládá radě města provádět důsledně kontrolu
   plnění usnesení rady města a provádět o tom záznam
   v zápisech z jednání rady, zejména 
   o splnění a způsobu splnění.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

20) Změna ve složení kontrolního výboru
Starosta seznámil přítomné s rezignací p. Jiřího Turka 
z kontrolního výboru.



Usnesení č. Z – 049/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Turka, bytem
    Šámalova 1242, 250 82 Úvaly z kontrolního výboru
    zastupitelstva města na jeho vlastní žádost 
   (příloha č. 17).

PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. Z – 050/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. souhlasí se zpracováním a podáním žádostí 
   o dotaci z grantového programu z Fondu dopravně
   bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského
   kraje,
II. současně přijímá finanční závazek města Úvaly 
   o účasti na financování ve výši 20 % nákladů na 
   akci „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním
   provozu“,
III. pověřuje radu města a starostu města zajištěním
    a vyhodnocením výběrového řízení na realizaci 
    akce „Bezpečnost chodců a snížení rizik v silničním
    provozu“, zakázka malého rozsahu,
IV. pověřuje starostu města podpisem smlouvy 
    s vybraným dodavatelem,
V. jmenuje členy a náhradníky sloučené komise pro
    otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
    členové: Ing. Váňová, Ing. Novotný, 
    pí Bednarčíková, p. Svoboda, p. Černý
    náhradníci: MUDr. Šťastný, pí Reicheltová, 
    Ing. Böhm, p. Prokůpek, Ing. Brajerová.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 051/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. revokuje své usnesení č.Z-030/2008 v bodě 
I. schvaluje návrh smlouvy na příspěvek na 
infrastrukturu města pro investory lokality Výpustek I.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 052/09
Zastupitelstvo města Úvaly
I. schvaluje předložené návrhy smluv na příspěvek na
   infrastrukturu města pro investory lokality Výpustek 
   I (příloha č. 18),
II. pověřuje starostu podpisem smlouvy,
III. ukládá starostovi města, aby před vydáním 
   souhlasného vyjádření k navrženému dělení 
   pozemků v lokalitě Výpustek I. smluvně zajistil, že 
   společnosti GIP Group, s.r.o, se sídlem Za Poříčskou
   branou 241/2, Praha 8 - Karlín a Prelica CZ, s.r.o, se
   sídlem Za Poříčskou branou 241/2, Praha 8 - Karlín 
   a soukromí investoři se zaváží vybudovat  
   komunikace a inženýrské sítě včetně veřejného
   osvětlení v lokalitě Výpustek I. v rozsahu 
odsouhlaseném městem,

IV. ukládá starostovi města, aby v rámci územního 
   řízení podmínil kolaudaci RD kolaudací komunikací 
   a inženýrských sítí včetně veřejných osvětlení.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 053/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
    za období od 4.10.2008 do 7.4.2009
   (příloha č. 19).

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. Z – 054/09
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. schvaluje pořízení změny č. X) ÚPnSÚ Úvaly 
   změna funkčního využití pozemků parc. č. 2900/1, 
   2860/2 k.ú. Úvaly z louky a pastviny na čistě obytné
   území v souladu s § 45 odst. 4) zákona č. 183/2006 
   (stavebního zákona), veškerá úhrada nákladů 
   souvisejících s pořízením a projednáním změny
   územního plánu bude uhrazena na náklady majitele 
   pozemků dotčených změnou,
II. ukládá odboru životního prostředí a územního 
   plánu zajistit zapracování navrženého podnětu do
   zadání změn X) územního plánu sídelního útvaru 
   města Úvaly. Návrh zadání změn X) ÚPnSÚ Úvaly 
   bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 
   č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
   územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
   územně plánovací činnosti. Návrh zadání změny X. 
   ÚPnSÚ Úvaly je zpracováván v současné době.
 
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Ing. Helena Váňová,  místostarosta starosta
MUDr. Jan Šťastný, starosta města


